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Visegrád millenniumi éve elé… �
A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy 
kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak igazi téli 
id�járással, hóval, hideggel köszöntött ránk, hanem a 
jöv�, az új év kilátásaival kapcsolatos aggodalmakkal is. 
A bennünket körülvev� világ nem lett barátságosabb: 
háború, gazdasági válság, a gázellátás bizonytalanságai. 
Úgy t�nik, nehéz év vár az önkormányzatokra, kicsire-
nagyra egyaránt. Mit tegyünk? Húzzuk össze magunkat, 
takarékoskodjunk – mondják bölcsen, s tán igazuk is van. 
Vagy régi terveink-vágyaink megvalósítása érdekében, a 
város polgárainak támogatásával folytassuk közös mun-
kánkat.  

Emlékezzünk vissza 2000-re, a magyar állam millenni-
umának ünnepi évére, amikor gyakran hallhattuk: most 
magunk mögött hagyjuk a 20. századot, amikor az ország 
polgárainak a történelem számos sorscsapását: Trianont, 
két vesztes háborút, kommunista diktatúrát kellett elvisel-
niük, túlélniük, s átlépünk a 21. századba, ahol a tragikus 
múlthoz képest országunk polgárai egy örömteli jöv�t 
építhetnek maguknak és utódaiknak. Nyolc év telt el a 21. 
századból, a remény megmaradt. „Átlépni a remény kü-
szöbét” – ezt a mondatot tette meg egyik könyvének cí-
méül II. János Pál pápa. 

„Aki a múltat nem becsüli, a jöv�t nem érdemli” – tartja 
a mondás. Ki tudná megmagyarázni, hogy háborúk, me-
nekülések, a puszta létért vívott küzdelmek idején sebté-
ben összekapkodott kicsi csomagokból miért kerülnek el� 
a legfurcsább, leginkább oda nem ill� tárgyak: gy�rött, 
megsárgult fényképek, cigarettatárca, amelynek semmi 
értéke sincs, csak annyi, hogy a nagyapáé volt. Kenyér 
nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül azért még ember az 
ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, meséi, hagyomá-
nyai nélkül már nem az. Akinek semmi igazodási pontja 
sincs, csak a ma, akit nem köt családi, nemzeti hagyo-
mány, hit, barátság, h�ség, azzal mindent meg lehet csi-
nálni.  

Úgy gondolom, nemcsak a sokat kárhoztatott fogyasztói 
társadalom az oka, hogy nagy ünnepek alkalmából, f�leg 
karácsonykor a szegényebb családok is igyekeznek „ki-
tenni magukért” az ajándékozásban, a terített asztal örö-
meiben. Ilyenkor senki nem szokott szemrehányást tenni a 
családban, miért kellett ezt a sok pénzt az ajándékra, étel-
re-italra költeni, amikor ideje  lett volna  lecserélni  a  régi  

Visegrád Város Önkormányzata 
és a Mátyás Király Múzeum 

tisztelettel meghívja a város minden polgárát 

Visegrád millenniumi évének  
nyitóünnepségére, 

melyet 
2009. január 22-én, a magyar kultúra napján 

16 órakor tartunk a királyi palota nagytermében 
 

Ünnepi beszédet mond 
Hadházy Sándor polgármester 

és Sz�ke Mátyás múzeumigazgató 
 

Közrem�ködik 
Papp János színm�vész 

és a Szentendrei Csellótrió 
 

Az ünnepségen bemutatjuk a millenniumi év 
eseménynaptárát,  

valamint átadjuk a visegrádi polgároknak szánt  
millenniumi kit�z�t és városi zászlót 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
mosógépet, hiszen tudjuk a szándék a szeretet, az ünnep 
szebbé tétele iránti törekvésb�l fakadt. Most mi visegrádi-
ak is ünnepelünk. Közös ünnepünk városunk millenniu-
ma, s legszebb ajándék az lenne, ha minden polgár örülne 
a város megszépülésének, a rendezvényeknek. Sokat 
mondhatják, miért kell szoborra, városközpontra pénzt 
költeni, az utak, járdák felújítása helyett. Természetesen 
ebben is van igazság. 1896-ban Visegrád sem népesebb 
sem gazdagabb, sem ismertebb nem volt, mint ma. Az 
utak és a járdák állapota sem lehetett jobb, s�t.  

Egy kis település közössége mégis úgy gondolta, mara-
dandó, a jöv� nemzedéknek szóló alkotással kell megem-
lékeznie a honfoglalás millenniumáról. Biztos voltak, akik 
fölösleges pénzkidobásnak tartották, de a szándékot tett 
követte. Elkészült a Szent Sebestyén- vagy más néven 
Millenniumi kápolna. Máig meghatározó eleme a mögötte 
lév� térnek. Télen-nyáron gyermekek játszanak körülötte, 
szorgalmas kezek virágcsodákkal díszítik. Méltó színtere 
a március 15-i ünnepségnek és a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat rendezvényének. Milyen jó, hogy a visegrádi  

(Folytatás a 4. oldalon) 
 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  
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Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2009. évi munkaterve 
[elfogadva a 283/2008. (XII. 18.) számú határozattal] 

 

Január 
Millenniumi év témája: program, aktuális tennivalók 
(minden hónapban javasoljuk áttekinteni az aktuális fel-
adatokat) 
Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2008. 
éves tevékenységér�l 
A Polgármesteri Hivatal 2009. éves teljesítménycéljai 
meghatározása  
Önkormányzati bizottságok tájékoztatója a 2008. évi 
munkáról 
Polgármester/alpolgármester illetménye, képvisel�k tisz-
teletdíja  
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 

Február 
A 2008. évi költségvetési rendelet megalkotása  
Étkezési térítési díjak rendelet módosítása    
Beszámoló a civil szervezetek 2008. évi munkájáról és 
tájékoztató a 2009. évi önkormányzati támogatás tervezett 
felhasználásáról   
Millenniumi év témája 
A Mátyás Király M�vel�dési ház és Városi Könyvtár 
beszámolója a 2008. évi tevékenységr�l 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 

Március 
2008. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló 
elfogadása  
Éves beruházások el�készítése 
2009. évi közbeszerzési terv jóváhagyása  
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 

Április 
Közmeghallgatás I. 
Beszámoló a Rend�r�rs 2008. évi munkájáról és a közbiz-
tonság helyzetér�l 
Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója 
a településen végzett tevékenységér�l 
Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�ké-
szítésér�l 
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 

Május 
Millenniumi év témája 
A házi- és üzemorvos beszámolója 2008. éves munkájáról 
Véd�n�i Szolgálat beszámolója 2008. éves munkájáról 
Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2008. évi 
ellátásáról 
 

Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 
Június 
Pro Visegrád Kht. pénzügyi mérlege, beszámolójának 
elfogadása a 2008. évr�l 
Beszámoló az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vé-
szeti Iskola 2008/2009. tanév munkájáról 
Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2008/2009-es nevelési év 
munkájáról. 
Városi kitüntetésekr�l szóló döntés 
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 
Július–augusztus 
Nyári szünet 
 
Szeptember 
Közmeghallgatás II. 
2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
Féléves költségvetési beszámoló 
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 
Október  
Beszámoló a 2009. évi Visegrádi Nemzetközi Palota-
játékok rendezvényér�l  
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 
November 
Tájékoztató a költségvetés háromnegyed éves teljesí-
tésér�l  
2010. évi költségvetési koncepció 
Bels� ellen�rzés 2009. évi faladat tervének elfogadása 
Díjakat szabályozó rendeletek felülvizsgálata 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 
Tájékoztató az ez évi beruházások megvalósításáról 
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 
December 
Jegyz� beszámolója a polgármesteri hivatal tevékenysé-
gér�l  
Millenniumi év témája 
Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenysé-
gér�l 
Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  
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Bizottságunk szeptemberig három 
f�vel, majd ezt követ�en két f�vel 
m�ködött. Azóta a bizottság nemcsak 
hogy kiegészült, hanem b�vült is, új 
tagjai lettek képvisel�ként Vitézné 
Gerstmayer Beáta és Kiss Károly, 
küls�sként Burgermeister Istvánné. 
Abonyi Gézának ezúton is szeretném 
megköszönni a bizottságban végzett 
lelkiismeretes tevékenységét. A szo-
ciális és népjóléti bizottság az 
SZMSZ-ben meghatározott feladatot 
látja el az önkormányzaton belül; 
el�készíti a képvisel�testület napi-
rendjén szerepl� témákat, javaslatot 
ad különböz� pályázatokhoz, tájéko-
zódik, felmérést végez a profiljához 
tartozó területen, dönt a különböz� 
segélyezésekr�l. 

 2008-ban is általában havonta ülé-
seztünk, melyeken állandó napiren-
dünk volt a segélyezés. A költségve-
tés az idei évben 2.500.000,– Ft-ot 
biztosított erre a célra, az összeg 
majdnem teljes egészében felhaszná-
lásra került. 135 alkalommal 84 f� 
részesült átmeneti segélyezésben, egy 
alkalommal 45-en, két alkalommal 
27-en, három alkalommal 12-en. A 
támogatás összege a kérelmez� indo-
kai és szociális háttere alapján 5.000 
– 30.000,– Ft nagyságrend� volt. Új 
tendencia 2008-ban, hogy növekedett 
az id�sek otthonából igényl�k száma. 
Egyetlen kérelmez�t sem utasítottunk 
el. Temetési segélyt 6 f� részére 
utaltunk ki 105.000,– Ft nagyság-
rendben, iskolakezdési támogatásban 
12 f� részesült fejenként 8.000,– Ft-
os összegben, egy szül�nek havonta 
30.000,– Ft-tal segítettük gyermeke 
speciális iskolába járását az utazási 
költségek fedezetével. Három tanuló 
utaztatását Esztergomba a Figyelj 
rám közhasznú alapítvány látja el, 
akik ápolási tevékenységet is végez-
nek. Az alapítvány kérésünkre be-
számolt a városunkban végzett tevé-
kenységér�l, melynek megítélése 
mind az ellátottak mind részünkr�l 
pozitív. Köszönjük közrem�ködésü-
ket! 

A segélyezésen kívül rendszeres 
feladatunk  a  Bursa Hungarica ösz- 

töndíjra benyújtott pályázatok elbírá-
lása, amit általában a közm�vel�dési 
bizottsággal közösen végzünk. Ezt a 
támogatást önkormányzatunk már 
nyolc éve tervezi költségvetésében 
(több szomszéd település csak 2008-
ban indította ezt a támogatási for-
mát!). Az idei évben is 720.000,– Ft 
állt rendelkezésünkre, melyet a két 
bizottság javaslatára a képvisel�- 
testület differenciált formában 17 
egyetemista, illetve f�iskolás részére 
biztosít ebben a képzési évben.  

Bizottságunk egyik kiemelt feladata 
az id�skorúak helyzetének figye-
lemmel kísérése, mentális és pszichés 
állapotukhoz segítség nyújtása. E 
célból elkészítettük Visegrád „korfá-
ját”.  

A legfrissebb adatok alapján 2008. 
évet a következ� korösszetétel� né-
pességgel zártuk: 

 

   0–14 évesek           221 f� 
            14–18 évesek            52 f� 
            18–60 évesek        1047 f� 
            60 év felettiek         438 f� 
Összesen:                         1758 f� 
 

Fontosnak tartottuk az id�sek igé-
nyeinek feltérképezését, számukra 
kulturális programok b�vítését. Saj-
nos meghívásunkat csak kevesen 
fogadták el (kb. 30 f�), amikor ta-
vasszal az alkotó Szkok Iván közre-
m�ködésével bemutattuk a megújult 
mozit egy filmvetítéssel egybekötve. 

 Beszélgetésünk során kiderült, 
hogy id�sek napközijének megszer-
vezését nem tartják szükségesnek, a 
programkínálat b�vítéséhez viszont 
volt ötletük, pl. számítógép kezel�i 
tanfolyam indítására. Ez viszont 
speciális jellege miatt csak akkor 
rentábilis, ha a jelentkez�k létszáma 
legalább 12–15 f�. Az igényfelmérést 
ebben az évben folytatjuk.  

Nem feledkeztünk meg 2008-ban az 
id�sek napja megrendezésér�l októ-
ber 1-jén. Az elmúlt évtizedekben 
Jung Andrásné lelkes szervezésének 
volt köszönhet� ez a program, amit 
ezúton is szeretnék megköszönni az 
id�sek és az önkormányzat nevében.  
Az  idei esemény helyszíne  

a Sirály étterem volt, ahol a vendég-
látás mellett a résztvev�k az Áprily 
Iskola zenetanárainak színvonalas 
hangversenyében, az iskolások és 
Kálazyné Ormos Ilona versmondásá-
ban gyönyörködhettek, Zeller Tibor 
szórakoztató muzsikáját élvezhették. 
Köszönet illet mindenkit, aki sikerre 
segítette ezt a programot.  

A hagyományos id�sek karácsonyát 
az elmúlt évhez hasonlóan a torna-
csarnokban rendeztük meg december 
20-án. Az önkormányzat ajándék-
csomagját 263 hetven éven felüli 
kapta meg a helyszínen vagy juttattuk 
el lakására.  

Hagyományosan ajándékcsomagot 
kaptak az önkormányzati intézmé-
nyek és a polgármesteri hivatal nyug-
díjasai, virággal köszöntük meg az 
id�sekkel egész évben kapcsolatot 
tartó személyek tör�dését, munkáját.  

Az idei karácsony házigazdája a 
Bártfainé Répás Ildikó vezette kis 
közösség, az ún. Junior kör volt, az � 
munkájukat és minden közrem�köd� 
segítségét ezúton is köszönöm.  

A szociális étkezést, az ebéd ház-
hoz szállítását ebben az évben is 
biztosítottuk az igényl�knek. 

A népjóléti bizottság egyik feladata 
az SZMSZ értelmében az önkor-
mányzati bérlakásokra beérkez� 
pályázatok értékelése. Az idén egy 
megüresedett lakásra írtunk ki pályá-
zatot. A bizottság egy objektív szem-
pontú rangsor alapján tett javaslatot a 
képvisel� testület elé, ami ennek 
alapján hozta meg döntését. 

2008-ban több alkalommal kellett 
foglalkoznunk a kistérséghez kap-
csolódó feladatellátási rendszerrel. 
Ezt els�sorban a finanszírozás várha-
tó változásai teszik szükségessé és az 
is várható, hogy helyi szinten újra 
kell gondolnunk bizonyos feladatok 
megoldását.  

A polgármesteri hivatal apparátusa 
részér�l a szociális és népjóléti bi-
zottság Zeller Albertné személyében 
megfelel� segítséget kapott munkájá-
hoz, ami tisztelettel megköszönök! 

                 Mezei Anna 
szociális és népjóléti bizottság elnöke 

 
25 éves a Visegrádi  Hírek!  
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Visegrád millenniumi éve elé… 
(Folyt. az 1. oldalról) 

eleink kicsit tovább láttak, mertek nagyot gondolni és tenni. Kö-
szönet nekik, és próbáljunk meg méltóak lenni ehhez a magatar-
táshoz.  

Ezredéves ünnep csak egy van. Visegrád is csak egy. A millenni-
umi év alkotásai, rendezvényei, közös örömeink, szórakozásunk 
mellett üzennek a jöv�nek, a következ� ezer évnek. Ilyenek vol-
tunk, ezt tudtuk létrehozni a város nagy ünnepén. A földön járunk, 
s�t a járdán, az úttesten.     

Az els� ajándékot már megkaptuk: a megújult, megszépült plé-
bániatemplom újra méltó módon határozza meg – s ez így is marad 
– a városképet. Úgy gondolom, a Gondviselés akaratán túl, sok 
ember önzetlen és áldozatos munkája tette ezt lehet�vé, köszönet 
nekik. 

Visegrád Város Önkormányzata létrehívta a millenniumi emlék-
bizottságot, amely a lakosság, a civil szervezetek véleményének 
szóbeli és írásbeli megkérdezése után összeállította a 2009-es 
millenniumi év programját. Ezt nemcsak a Visegrádi Hírek hasáb-
jain, hanem különböz� fórumokon is közzétettük. Az önkormány-
zat a megfelel� anyagi háttér megteremtése mellett számít a viseg-
rádi polgárok részvételére és segítségére, hogy az ünnep közös 
ünnepünk legyen.  

E gondolatok reményében köszöntöm Visegrád polgárait 2009-
ben, az új évben, Visegrád millenniumi évében. 

Hadházy Sándor polgármester 
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Pest megye fennállásának ezredik évfordulóját ünnepli 2009-ben. A 
millenniumra Pest Megye Önkormányzata egy ünnepségsorozattal 
emlékezik. Ennek els� állomása volt a Piliscsabán 2008. december 
4-én megrendezett gálaest. 

A millenniumi emlékév nyitóünnepsége Pest Megye Közgy�lése 
elnökének, dr. Sz�cs Lajos beszédével kezd�dött.  

Az ünnepségen Hadházy Sándor országgy�lési képvisel�, Visegrád 
város polgármestere Visegrád város zászlaját adományozta Pest Me-
gye Közgy�lése elnökének. Pest megye el�dje ugyanis a 11. század 
elején, 1009-ben alapított Visegrád vármegye volt. 

 

 
 

Pest megye millenniumi éve megnyitó ünnepségén tizenkét újságíró 
kapta meg a Pest Megyei Médiadíjat. Az újságírók a Pest megyében 
él�k korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Köz-
gy�lésének és Önkormányzatának munkáját, eredményeit hitelesen 
bemutató munkájuk elismeréseként kapták meg a díjat.             (PMÖ) 
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A 2008-as reneszánsz év eseményei (l. Mezei 
Anna cikkét jelen számunkban a 8. és 9. oldalon) 
méltó rendezvénnyel zárultak, méltó helyszínen, 
a királyi palotában, 2008. december 12-én. 

A Biblia évéhez kapcsolódva Harmai Gábor 
teológus, az esztergomi Belvárosi templom plé-
bánosa tartott igen színvonalas és érdekfeszít� 
el�adást a reneszánsz és a modern szentíráskuta-
tás kérdéseit kutatva. Mondanivalóját szemléle-
tes, élvezetes stílusban adta el� a szép számú 
hallgatóságnak. Az érdekl�désre jellemz�, hogy 
még budapesti vendég is volt a hallgatóság sora-
iban.  

A palota nagytermében lezajlott el�adás után a 
résztvev�k innen a Mátyás kori k�tár bejáratához 
sétáltak, ahol az 1991. február 15-én, a ma is 
meglév� kiállítási helyiségben a cseh, a lengyel 
és a magyar köztársasági elnökök és miniszterel-
nökök aláírták a Visegrádi Négyek együttm�kö-
désér�l szóló egyezményt.  

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeuma által elkészíttetett emléktábla egyben 
tisztelgés Antall József, az els� szabadon válasz-
tott magyar miniszterelnök el�tt is, aki az 1335-
ös visegrádi kongresszus máig el�remutató törté-
nelmi példája alapján a 1991-es visegrádi talál-
kozó kezdeményez�je volt, s ezzel Visegrádot a 
modern diplomáciatörténet fontos helyszínévé 
tette. Külön hangsúlyoznunk kell, hogy ezen 
fontos esemény méltó megörökítéséhez nem volt 
szükség a napi (párt)politika semmilyen szint� 
„részvételéhez”, s egy így van rendjén.  

Az el�adás hallgatósága a táblánál tartott rövid 
csendes megemlékezés végén a Himnusz elének-
lésével a 15 évvel ezel�tt december 12-én el-
hunyt Antall József el�tt is tisztelgett. 

Ezt követ�en az el�adás témájához és a Biblia 
évéhez kapcsolódva a múzeum fogadóépületének 
kiállítótermében a Bibliák a világ négy sarkából 
cím� kiállítás megnyitása következett. Borsody 
István Biblia-gy�jteményének egy részét képez� 
csaknem 60, több nyelven nyomtatott Bibliában 
és a múzeum gy�jteményéb�l, néhány szép res-
taurált kegytárgyban gyönyörködhettek a látoga-
tók.  

Köszönet a rendezvény létrehozóinak, szerve-
z�inek, a Biblia-gy�jtemény tulajdonosának 
ezért a szép karácsonyi ajándékért! 

Gróf Péter 
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Született    17 f� 
Meghalt    47 f� 
Bejelentkezett    93 f� 
Kijelentkezett    39 f� 
Összes lakos             1758 f� 

 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  
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Hosszú téli szünet után január 5-én kezd�dött a tanítás. 
Az ünnepnapok, az eltelt két hét jó hatással voltak a gye-
rekekre. Kipihenten, feltölt�dve ültek be ismét az iskola-
padokba. Többségük családi körben, a szabadid�t haszno-
san, különböz� programokkal töltötte. Elbeszélésükb�l 
kiderült, hogy szerencsére sokan a szabad leveg�n mozog-
tak, nem a számítógép el�tt ültek órákon keresztül. Sajnos 
azonban, a mi tanulóink körében is a számítógépes játé-
kok kiszorítják lassan a sportot, barkácsolást, társasjáté-
kot, olvasást a gyerekek mindennapjaiból, a vakációból. 
Tapasztalataink alapján úgy t�nik, hogy a nagyobb gyere-
kek napi 4-5 órát töltenek szünetben, illetve hétvégeken a 
monitor el�tt. Aminek az egészségre gyakorolt rossz hatá-
sa mellett, az is baj, hogy nem a számítógép el�nyeit, 
hasznát ismerik meg, hanem többnyire a virtuális világ 
agresszív játékait játsszák. A szül�k felel�ssége eldönteni, 
otthon mit csinál a gyerekük, mi az iskolában igyekszünk 
elegend� mozgási lehet�séget és egyéb kreativitást fej-
leszt� foglalkozást biztosítani. Mivel az iskolaorvosi vizs-
gálatokon egyre több tartáshibás, gerinc- és egyéb moz-
gásszervi problémás tanulót sz�r ki a doktorn�, számukra 
hétf�nként gyógy-testnevelést tartunk. A szül�ket err�l 
levélben értesítettük, de sajnálattal látjuk, hogy a körülbe-
lül 50–60 érintettb�l csak nagyon kevesen veszik igénybe 
segítségünket; el�fordult, hogy csak három gyerek jött le a 
csarnokba. Ezúton is kérem a szül�ket, figyeljenek oda, 
akinek szükséges, legyen ott a foglalkozáson. 

 

 
 

A karácsonyi hangverseny ifjú szerepl�i 
 

Ha az eltelt hónapra visszatekintünk, iskolánk tanulói 
sok örömöt szereztek a karácsonyváró m�sorukkal Vise-
grádon és a városon kívül is. Jártak a mogyoróhegyi és a 
Salamon-torony utcai id�sek otthonában, betlehemez�ink 
a visegrádi intézményekben, üzletekben, a dömösi óvodá-
ban, polgármesteri hivatalban mutatták be szálláskeresést. 
Hívtak bennünket a Silvanus hotelbe, Esztergomba a 
m�veseállomásra. A kisoroszi gyermekek a község id�seit 
és óvodásait lepték meg m�sorukkal. 17-i koncertünkön 
igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a résztvev� kis 
muzsikusok.                           Schmidt Anna igazgató 

 

Információk 
 

Az els� félév január 16-ig tart, a félévi értesít�ket január 
22-én kapják meg a tanulók. A nevel�testület értekezlete 
miatt 23-án, pénteken nem lesz tanítás. A szül�i értekezlete-
ket február 2–3-án tartjuk. Farsangi bálunkat február 13-án 
rendezzük meg. 
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A második féléves zeneiskolai térítési díjak és hangszer-
használati díjak befizetésének ideje: február 2–13-ig Cserek-
lye Dóránál az iskolában. Kérjük, a befizetéseket ebben az 
id�szakban rendezzék.  

Köszönettel:                                                  Csereklye Dóra 
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„A Zoller család eredetileg valószín�leg vámos volt, 
melyre a Zoller/Zollner név is utal. A Zoll szó németül 
vámot, a régies Zollner pedig szó szerint vámost jelent. A 
családi emlékek szerint is évszázadokkal ezel�tt e mester-
séget �zték. 

A család �sei sokáig az ausztriai Telfs, kés�bbi nevén 
Telf an Innsbruckban éltek, majd a család néhány tagja 
1741-ben Magyarországra vándorolt. Ez id� tájt a család-
ban számos szentképfaragó (Herrgottschnitzer) volt. 

Zoller Attila Kornél 1927. június 13-án született a fest�i 
Dunakanyarban, a Mátyás király korában fénykorát él�, a 
20. században már csak romjaiban meglév� visegrádi vár 
tövében. Édesapja Zoller József zenetanár és karmester 
volt, a II. világháború el�tt Budapesten tanított. Szeretett 
volna koncertez� heged�m�vész lenni, de nem sikerült. 
Édesanyja, Nieberl Erzsébet énekelt, és zongorázott egy 
kicsit, n�vére Mária, zongorista és heged�s volt. 

A kis Zoller Attila az els� heged�leckéket 1931-ben, 
azaz négy esztend�s korában kapta édesapjától. Miután 
nem kedvelte ezt a hangszert, 1936-tól trombitaleckéket 
vett. 14 éves korától már a visegrádi középiskolai szimfo-
nikus zenekarban is játszott trombitásként. Bartók, Kodály 
és más magyar zeneszerz�k m�veit játszották. Sokszor 
zenélt a templomban, akár egyedül is, házuk a templomté-
ren volt, szinte a templomban n�tt fel, és ahogy egy inter-
júban elmondta, ’minden nap fürödtem a Dunában, és az 
valójában nem a megénekelt kék Duna. Én inkább zöld-
nek mondanám.’ Otthon sok klasszikus zenét hallott, ám a 
jazz, amely vidéken els�sorban a Magyar Rádió és a kül-
földi adók gramofonlemez-m�soraival és él� koncertjei-
nek adásával terjedt, ekkor még nem jutott el hozzá. 

17-18 esztend�s korában érdekl�dése egy olyan hang-
szer felé fordult, amely a klasszikus zenében sem tartozott 
a legnépszer�bbek közé, és amelyet a mind népszer�bbé 
váló jazzmuzsikában is els�sorban kísér�szerepre kárhoz-
tattak. Ez a hangszer a gitár volt, amelyr�l akkoriban még 
a látnokok sem sejthették, hogy pár éven belül a rhythm 
and blues, majd a rock and roll zenekarok és még kés�bb 
a beatmuzsikusok jóvoltából a világ legnépszer�bb és 
legkeresettebb hangszere lesz.” 

(Simon Géza Gábor Mindhalálig gitár c. könyvéb�l) 
 

25 éves a Visegrádi  Hírek!  
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Köszöntelek Benneteket Kedves Gyerekek 2009. év els� Gyerekkuckójában! 
Elmúltak az ünnepek és a vele járó sok-sok izgalom, újdonság és érdekesség mellett remélem, hogy pihentetek is. 

Mert bizony szükségetek lesz az energiára ebben az évben, hiszen sok új feladat, program, játék és verseny várható 
városunk ünnepi évében! De mi is ez az ünnep? Fejtsétek meg az alábbi rejtvényt, és választ kaptok erre a kérdésre! 

 
 

 
1.  árosunk nevének jelentése 
2.  Áprily Lajos Marcus Aurelius c. versében így nevezi a Dunát 
3.  Visegrád német neve 
4.  Áprily Lajos eredeti családi neve 
5.  „Hányadik” Béla király szobra található a vízibástyánál? 
6.  A rómaiak így nevezték a Sibrik-dombon lév� várat 
7.  A Duna latin neve 
8.  A megoldás els� szava: városunk 
9.  Ennek a folyónak két ókori megnevezését kellett már megfejtenetek 

10. A 18. században ennek a családnak a birtoka volt Visegrád (Nézz utána Magyar Eszter Visegrád története 1684–
1756 cím� könyvében!) 

11. Károly Róbert király ebb�l a királyi családból származott 

Megoldás a rejtvény vízszintes 8. sora és a függ�leges vastagon bekeretezett sor: 

__ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

A megfejtésben lév� számot írjátok le többféle formában! 

…...............................    …..................................   …...........................   …............................ 
 

A megoldott rejtvényt névvel és lakcímmel ellátva te-
gyétek egy borítékba és juttassátok el a Gyerekkuckóba, a 
Mátyás Király M�vel�dési Házba, de leadhatjátok az 
iskolában a titkárságra is, január 31-ig!  

Tökéletes megoldásnak az összes rejtvénysor és feladat 
megoldását fogadjuk el!  

A helyes megfejt�k 2009. évi visegrádi naptárt, könyvet 
és csokit nyerhetnek! 
 

Városunk ünnepi eseményéhez kapcsolódóan AZ ÉN 
VISEGRÁDOM címmel egész évre szóló pályázatot is 
meghirdetünk! A témához kapcsolódóan várjuk az álta-
latok készített fotókat, rajzokat, fogalmazásokat, verseket! 
Kérjük a Kedves Szül�ket, a pedagógusokat, hogy ismer-
tessék felhívásunkat az olvasni még nem tudó gyermekek- 

kel, mert nagyon örülnénk az ovisok és a kicsik munkái-
nak is!  
A Gyerekkuckóban minden hónapban megjelentetünk egy 
alkotást, az év végén pedig kiállításon mutatjuk be a beér-
kezett m�veket! 

Kedves Gyerekek!  
Ennyi fért a januári Gyerekkuckóba. Köszönöm a leve-

leket, rajzokat, sms-en küldött jó kívánságokat!  
Sajnálom, hogy a képeslapküldés nem jött össze, én vár-

talak Benneteket az iskolában, talán nem találtatok meg. 
Ha valaki mégis szeretne írni, ezt bármikor megtehetjük, 
szóljon és segítek!  

 
 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  

     *     
     

            
         
          
        *       
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

2008. december 18.: KÖZMEGHALLGATÁS, BESZÁMOLÓ 
 

Tisztelt Olvasóink! 
Köszöntjük önöket. Ezúton ismertet-

jük önökkel az önkormányzatunk 
2008-as programját és egész éves tevé-
kenységét.  

Programjaink a következ�k voltak:  
Február 2.: Farsangi bál 
Március 15.: Sajbázás 
Május 17.: Füvészkerti séta 
Május 24.: Nemzetiségi nap. 
Június 7.: Millenniumi búcsú 
Szeptember 7.: Mária-napi búcsú 
Szeptember 24.: Pincemester-avató. 
December 18.: Közmeghallgatás 

Énekkarunk és fúvószenekarunk min-
den egyes rendezvényünkön fellép mint 
házigazda, természetesen vannak meg-
hívott vendégeink is. 

A füvészkerti séta közös rendezés a 
Visegrádi Erdészettel. Idén a rene-
szánsz év kapcsán énekkarunk a ha-
gyomány�rz� énekeken kívül még 
reneszánsz dalokat is adott el�. Szere-
pelt még a visegrádi férfi dalkör és a 
Concertus Consort reneszánsz együt-
tes. Meglepetésként Mezei Anna és 
Kálazy Lászlóné ideill� verset is mon-
dott. 

A nemzetiségi napon két vendégünk 
is volt, a pesterzsébeti József Attila 
Iskola els� osztályos diákjai, akik sváb 
táncokat, körjátékokat mutattak be. 

Másik vendégünk a szobi zeneiskola 
Dunakanyar Ifjúsági Fúvószenekará-
nak utánpótlás zenekara volt. 

Pincemester-avatónkon vendégeink a 
soroksári pedagógus kórus és a vácrá-
tóti férfi dalkör voltak. Az idén a pin-
cemester Rittinger Tamás lett. Igaz, � 
nem nagyon ér rá bort készíteni, habár 
már próbálkozott vele, de a szülei és a 
rokonság igen nagy borszakért�k. 
Ennek a tradíciónak következtében 
esett rá a választás, amit nagy megtisz-
teltetésnek érzett és vállalt. 

A rendezvényeinkre most nem hív-
tunk messzir�l zenekart, hanem a far-
sangi bálunkon Herrmann Jen� zenélt 
Dömösr�l. 

A pincemester-avatónkon pedig a 
B0ogdányi fiúk játszottak. 

Énekkarunk az idén Szentendrén és 
Soroksáron vendégszerepelt. 

Zenekarunk januárban újévi koncertet 
adott a moziban, Dunabogdányban a 
pünkösdi fesztiválon vendégszerepel-
tek. 

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az 
intézményekkel, els�sorban az Áprily 
Lajos Alapfokú M�vészeti Általános 
Iskolával és a Fellegvár Óvodával. 
Lehet�ségeinkhez képest megpróbáljuk 
támogatni �ket. Célunk, hogy gyerme-
keink jól megtanuljanak németül, már 
az alapoktatásban merjék bátran hasz-
nálni ezt a nyelvet. 

Az idén is négy tanuló vehetett részt 
hon- és népismereti táborban. 

A tanév végén egy-két gyermeket, 
akik kiváló nyelvtudással rendelkez-
nek, könyvjutalomban részesítettük. 

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy 
programjainkra nagyon kevesen jönnek 
el. Ez sajnálatos, mert így nem ismerik 
meg szokásainkat, hagyományainkat. 

Szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik valamilyen formában 
hozzájárultak és segítették tevékenysé-
günket, m�ködésünket. 

Köszönetet szeretnénk mondani a 
polgármesteri hivatal testületének az 
anyagi támogatásért és dolgozóinak a 
segítségükért. 

A 2009-es év millenniumi év lesz, mi 
is szeretnénk bekapcsolódni a város 
nagyszabású programjaiba.  

A testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
egyik feladatunk közé tartozik, így az 
idén mi fogjuk vendégül látni az 
obergünzburgi barátainkat.  

Nagy eseményeknek nézünk elébe, 
nagy a kihívás, de reméljük, sikeres 
évet mondhatunk majd el az év végén 

Tudjuk, hogy nehéz év lesz az idei, de 
egy picit nagyobb optimizmussal, 
összefogással, egy kicsit nagyobb 
odafigyeléssel az embertársainkra, 
szomszédainkra, környezetünkre, biz-
tosan könnyebben átvészeljük a nehéz-
ségeket, gondokat. 

Mindezek ellenére az önkormányza-
tunk is szeretne a város összes polgárá-
nak boldog, szeretetben gazdag, békés 
új évet kívánni 2009-re. 

Német Kisebbségi Önkormányzat, 
                         Visegrád 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk és várjuk 
városunk polgárait  
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Id�pont: 2009. február 14. (szombat) 17 óra 

Helyszín: Magyar László Sportcsarnok 

 
 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk és várjuk 
Visegrád polgárait  
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Id�pont: 2009. február 24. (kedd) 18 óra 

Helyszín: Sirály étterem 

 
 

25 éves a Visegrádi  Hírek!  
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Lapozzuk fel a Visegrádi Hírek egy évvel ezel�tti számát! 
A címlapon a jól ismert Mátyás-portré látható, majd a nagy 
király életm�vének rövid méltatása után egy nekünk, viseg-
rádiaknak szóló üzenet következik: „Visegrádnak történelmi 
helyzetéb�l adódóan fontos szerepet kell játszania a jubileu-
mi rendezvénysorozatban…”, majd a programtervezet után: 
„ A pályázati források és más keretek sz�kös volta és a fura 
döntési mechanizmusok ellenére bizakodunk, hogy a jubile-
umi évben Visegrád maradandó alkotásokkal, tudományos és 
turisztikai szempontból is vonzó kulturális programokkal 
hívja fel a hazai és a nemzetközi közönség érdekl�dését.” 

Eltelt a reneszánsz év, ideje, hogy összegezzük, mit sikerült 
megvalósítanunk a célirányos pályázati támogatásokból, 
önkormányzati szinten els�sorban a saját er�nkb�l, valamint 
az intézmények, civil szervezetek összefogásából?! Érthet� 
módon a legjelent�sebb események a Mátyás király palotá-
ban történtek és ez nem csak a rendezvényekre, hanem a 
pályázati támogatások segítségével megvalósított fejleszté-
sekre is vonatkozik.  

 

Fejlesztések  
A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumban a 

reneszánsz évében mintegy 130 millió forintos fejlesztés 
valósult meg:  

– új kiállítási helyszínként a palota kápolna sekrestyéjének 
rekonstrukciója 

– a kápolna K-i f�fala és az orgonakarzat rekonstrukciója 
– enterieur teljessé tétele a palota Corvin-lakosztályában  
– a Mátyás-kori k�tár kib�vítése 
– a palota történetét bemutató kiállítás kib�vítése új 

m�tárgyakkal 
– virtuális kiállítás 
– a Sibrik-dombi f�esperesi templom állagmegóvása, 

biztonságtechnikai felszerelése 
 

Tudományos ülések, konferenciák 
1.  Mátyás-kori várak 
2.  Archezoológiai konferencia 
 

Kiállítások 
A reneszánsz m�vészet kezdetei Magyarországon – Mátyás 

Király Múzeum 
A reneszánsz év alkalmából meghirdetett kézm�ves pályá-

zatra érkezett alkotásokból kiállítás a Salamon toronyban 
Mátyás király és a reneszánsz Visegrádon – Mátyás Király 

Múzeum 
Bibliák a világ négy sarkából – Mátyás Király Múzeum 
Babakiállítás – Mátyás Király Múzeum 
A palota Mátyás-kori nagykonyhájának leletanyagából ki-

állítás a fogadó épületben 
Köztéri szoborkiállítás a reneszánsz jegyében: „Bika-

szobor” (amit felgyújtottak) Sz�ke Gábor Miklós szoboral-
kotása az Áprily-parkban 

Gyermekrajz-kiállítás az Áprily-héten: A visegrádi vadá-
szat c. vers és A királyasszonyasszony madara c. mese il-
lusztrálására kiírt pályázatra érkezett alkotásokból kiállítás a 
tornacsarnokban 

 

El�adások 
1.  Mátyás király és a visegádi reneszánsz – Buzás Gergely 

2. Reneszánsz könyvkultúra a magyar ferences kolostori 
könyvtárakban – Fáy Zoltán 

3.  Mátyás király muzsikája – reneszánsz a zenében, zene a 
reneszánszban – Dr. Gróh Dániel 

4.  Az esztergomi vízigép históriája – Dr. Deák Antal 
András 

5.  Mi köze Shakespeare-nek Mátyás királyhoz? – 
Mudriczky Judit 

6.  Reneszánsz témák – reneszánsz formák – Dr. Sallay 
Dóra 

7.  A középkor és a reneszánsz határán – Könyvkultúra a 
15. században – Dr. Madas Edit 

8.  Mátyás és Mars – Magyarország hadtörténete Hunyadi 
Mátyás korában – Gróf Péter 

9.  A reneszánsz szenvedélye – szerelem a reneszánszban – 
Kiss Noémi, Jánossy Lajos, Csaplár Vilmos és Márton 
László írók, moderátor: Péterfy Gergely író 

10.  A reneszánsz és a modern szentíráskutatás – 
Harmai Gábor el�adása a Bibliák a világ négy sarkából 
c. kiállítás megnyitóján 

 

Rendezvények, zenei programok 
A Zenés Nyári Esték rendezvénysorozatából: Chanterelle 

Ensemble, Kecskés Együttes koncertje 
Ezüst Lant kórus A reneszánsz hatása a kórusmuzsikára c. 

koncert a királyi palotában 
Múzeumok éjszakája program a Mátyás Király Múzeumban 

június 21-én 
Tabulatura együttes és a Cantus Viola Consort együttes 

koncertje a múzeum két kiállításnak megnyitóján 
Reneszánsz esték Visegrádon Pro Visegrád Kht., Mátyás 

Király Múzeum, Reneszánsz étterem programajánlata: lova-
gi torna a Salamon-toronyban, reneszánsz lakoma a Rene-
szánsz étteremben, reneszánsz muzsika a királyi palotában: 
Madárdal együttes, Susato együttes, Kvintesszencia együttes, 
Strigonium Consort régizenei együttes 

Orchestra de Plectro de Córdoba spanyol együttes koncert-
je 

Ifjú M�vészek Koncertsorozat keretében Furulyatalálkozó 
a reneszánsz jegyében program a királyi palotában dunaka-
nyari zeneiskolák részvételével 

Sétáló hangverseny a Bertényi Miklós F�vészkertben a 
Német Kisebbségi Önkormányzat énekkara és a Concentus 
Consort közrem�ködésével 

 

Ünnepi események, megemlékezések 
– Január 25-én Mátyás király szobránál koszorúzás a 

palotában 
– Január 24-én a budai várban rendezett koszorúzáson a 

Szent György Lovagrend vezette fel a résztvev�ket 
– Április 5-én, Mátyás halálának évfordulóján a Szent 

György Lovagrend koszorúzott a visegrádi Mátyás-
szobornál 

– Május 2–3-án a budai vár Mátyás és Beatrix esküv�je 
emlékére rendezett programon a Szent György Lovagrend 
képviselte Visegrádot 

 

Egyéb, a reneszánsz évhez kapcsolódó programok 
• Szent György Lovagrend által szervezett szabadegyetem 

Esztergomban és Visegrádon       (Folytatás a 9. oldalon) 
 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  
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(Folytatás a 8. oldalról) 

• Reneszánsz tábor határon túli fiatalok számára 
Visegrádon a Szent György Lovagrend szervezésében 

• A Szent György Lovagrend részvétele külföldi 
programokon: Legnano, Lanciano (Olaszország), 
Nándorfehérvár (Szerbia), Izsa, Nagyudvarnok 
(Szlovákia) 

• Kispalotajátékok a reneszánsz jegyében, Reneszánsz 
udvar a Mátyás-szobornál a palotajátékok idején 
(kistérségi együttm�ködéssel) 

• Áprily Iskola programjai: farsangi bál, Mátyás-
vetélked�, Mátyás-verseny Monoron, Népmese napján 
Mátyás-mesék, Reneszánsz túrák nyertes pályázat 
lehet�ségével kirándulás Budapestre, múzeum-látogatás 
és múzeumi foglalkozás, Zeneakadémián a Reneszánsz 
udvari zene c. koncert, Balassa Múzeumban Mátyás és 
hadserege c. kiállítás megtekintése + múzeumi 
foglalkozás, Áprily-hét eseményei: mese- és prózamondó 
verseny a vadászat, udvari vadászat témakörben, 
rajzpályázat és kiállítás, koncertek Visegrádon és 
Dömösön 

• Dunakanyar Erdei Iskola farsangi bálja 
• Gyerektáborok: nyári napközis tábor a reneszánsz 

jegyében, VI–PA tábor Erdélyben 
• Beatrix királyné emlékverseny a Thermál Hotel Visegrád 

szállodában neves n�i sakkozók részvételével 
Visegrádon a reneszánsz évet 2008. január 22-én Sz�ke 

Mátyás múzeumigazgató és Hadházy Sándor polgármester 
ünnepi m�sor keretében nyitotta meg, az ünnepi év decem-
ber 15-én a múzeum Biblia-kiállításával és a hozzá kapcso-
lódó el�adással zárult.  

Az adatokat összegy�jtötte és lejegyezte:  
Mezei Anna 

 

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

a hónap utolsó péntekein megrendezend� 
millenniumi el�adás-sorozat els� alkalmára, mely  

2008. január 30-án (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Gróh Dániel, 

a Mátyás Király Múzeum régésze tart 
vetített képes el�adást  

 

Visegrád története  
a honfoglalásig 

címmel 
 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából az el�adás-
sorozat egészét e témakörnek szenteljük 
Hónapról hónapra id�rendi sorrendben haladva a város 
történetének más-más korszakát ismerhetjük meg job-
ban, remélve, hogy felkeltjük az Önök érdekl�dését is 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Visegrád képe régi metszeten 

 
Pet�fi Sándor: 

 

VISEGRÁD TÁJÁN 
 

Ki mondja meg?… Visegrád táján 
A bágyadt alkony 
Nem Zách Klárának megtört szelleme? 
 

Ki mondja meg?... Visegrád táján 
A vad, sötét éj 
Nem Zách Bódognak bosszús szelleme? 

 

A DON VITO pizzéria  
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház  

szeretettel hív mindenkit 

2008. január 25-én vasárnap 18 órára 
a DON VITO pizzériába, 

ahol a 2009. évi  

ZOLLER-DÍJ  
átadására kerül sor 

A díjátadást követ� emlékkoncerten a zene  
Zoller Attila emlékére szól 
Fellép a Rák Béla Combo 

Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
 

25 éves a Visegrádi  Hírek!  
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Új História-tábla  
a F� utcában 

 

Amint már bizonyára sokan látták, december elején az Együtt Kulturá-
lis Egyesület a F� utca 73. elé elkészíttetett és kihelyeztetett egy Histó-
ria cím� információs táblát Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-
testületének engedélyével. 

 

 
 

A középkori templomot bemutató kétnyelv� 
História-tábla 

 
2007 �szén az egyesület tagsága arról döntött, hogy a már meglév� 

História-táblákhoz ill� újabb, összesen kilenc, kétnyelv� (magyar és 
német) tájékoztató táblát készíttet.  

Az egyesület célja a táblák kihelyezésével els�sorban az, hogy mind a 
helyi lakosokat, mind az idelátogatókat tájékoztassuk városunk legje-
lent�sebb m�emlékeir�l, különös tekintettel városunk ezer éves évfor-
dulójára.  

Tapasztalatunk alapján a már meglév� táblákat sokan elolvassák, ezért 
reméljük, az újabbak a Visegrád város történetér�l szerzett ismereteket 
tovább gazdagítják. 

                                                                                         Együtt  
Kulturális Egyesület 

 !"#$%"�&!$'("%)��
�&*+,$�)-#+,),./)$,)�

 

– Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, 
tv és KHT-ügyeletek)! 

– Csak a téli közlekedésre felkészített, jó 
m�szaki állapotú járm�vel induljon el, kü-
lönös tekintettel a gumik állapotára!  

– Havas id�szakban a gépkocsiban legyen 
hólapát, vonókötél, alkalmanként kis meny-
nyiség� érdesít� anyag. 

– Óvatosan válassza meg a sebességet; 
ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem 
mindig észlelhet�k a lokálisan lefagyott 
területek. 

– Tartson biztonságos követési távolságot, 
vegye figyelembe a megnövekedett fékutat! 

– Ne kockáztasson az el�zésnél! 
– A munkagépek mögött síkos az útsza-

kasz, mert a só olvasztó hatása nem azonna-
li, az ekék után pedig vékonyan tömör hó 
maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt 
gépek megpillantásakor már fokozatosan 
vegye vissza a sebességet, nehogy rácsúsz-
szon a munkagépre és gyakori féklámpa-
villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt 
követ� járm�vet is! 

– Lemaradva kövesse a munkagépet, és ne 
próbálkozzon az el�zéssel, nem tudhatja 
milyen az út állapota a munkagép el�tt! 

– Ha szembe találkozik munkagéppel, 
csökkentett sebességgel haladjon el mellet-
te, így elkerülheti, hogy szórás esetén a 
nagyobb sószemcsék kárt okozzanak gép-
kocsijában és biztonsággal el tudja kerülni 
az ekéz� járm� méretén túlnyúló ekeszárny-
nyal való találkozást. 

– Ha elakadásveszélyes helyhez közelít, ne 
próbáljon meg azon áthaladni (esetleg foko-
zott sebességgel), mert a balesetveszély 
lényegesen megn�! Itt a f� szabály az, hogy 
a hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi. 

– Kerülje az elakadást! Kezd�d� hófúvás, 
intenzív havazás esetén a legközelebbi la-
kott hely elérésekor helyezze biztonságba 
gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét 
járható! Az elakadt járm�vek akadályozzák 
a hó eltakarítását és a legnagyobb gondos-
ság esetén is kárt okozhatnak benne a mun-
kagépek vagy a ráekézett hó. 

– Az elakadt gépkocsit lehet�leg ne hagyja 
az úton, vagy ha mégis, akkor értesítési 
helyet és módot jelöljön meg felt�n�en 
látható helyen! 

– Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, 
tartalék ruhát és enni-, innivalót is becso-
magol.  

– Útközben id�ben gondoskodjon üzem-
anyagról! 

Szentendrei Polgári Védelmi Kirendeltség 
 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  
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Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és a Demokráciáért 
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Január 24., szombat 
Kezdjük városunk – Visegrád – ezer éves évfordulójá-
nak ünneplését vidámsággal 
Farsangi bál – civil szervezetek összefogásával. Helyét 
tekintve a Sirály étterem. Legyen családias, vidám – huncut, 
legyenek jelmezek, tombola és sok tánc 
Február 
FÓRUM – Téma: A visegrádi városközpont  
Meghívottak: a visegrádi önkormányzat tagjai, valamint a 
lakosság 
Március 
– A Férfi Dalkör március 15-i szereplése 
– A Férfi Dalkör kirándulása Komáromba 
Március 27., péntek 
A Fels�-Duna-parti terület takarítása a révátkel�ig. Vala-
mint a Delta és környékének takarítása. Továbbá 
Szentgyörgypuszta 11-es út melletti takarítása 
Folytatásként szalonnasütés a Duna-parton 
Március–április 
A m�vel�dési ház játszótéri játékainak lefestése. Tavaly-
ról elmaradt munka 
Április 18., szombaton, 9 óra 
Zsitvay gyalogos emléktúra az ezer éves Visegrád tiszte-
letére 
Útközben ének-zene, vers és próza 
 

Május 1., péntek 
Majális szervezése 
Május 16–17., szombat–vasárnap 
Az ezer éves Visegrád ünneplése részeként ismerd meg a 
történelmi Magyarországot. Két napos kirándulás. Úti cél: 
Tokaj–Sárospatak–Telkibánya–Kassa–Bártfa 
Június 18–22., csütörtök–hétf� 
„Kis-Visegrád Találkozó” 
A Visegrádi Országok egy-egy települése részvételével, 
illetve kistérségi résztvev�kkel 
Cél: sportolás, szórakozás, egymás kultúrájának, megisme-
rése, ápolása 
Június 20., szombat 
A kistérség amat�r kulturális csoportjainak, egyesülete-
inek gálam�sora Visegrád ezer éves évfordulójára 
Szeptember 26., szombat 
Az ezer éves Visegrád ünneplése részeként ismerd meg a 
történelmi Magyarországot. Egy napos kirándulás 
November 10., kedd 
Koszorúzás a Zsitvay-emléktáblánál és a h�si emlékm�-
nél 
Év végi FOTÓKIÁLLÍTÁS Visegrád ezer éves évfordu-
lójára 
Téma: Visegrád – életképek – munka – természet 

VSZ elnökség 
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Kisgyerekek zsúrja,  fe lvonulása 
A Visegrádi  Férf i  Dalkör énekel  

Vacsora 
Jelmezek versenye 

Huncut mulatságok közösen 
 

#��%�11/12 óráig�
 

�������*	��%�2.500 Ft (feln�tt), 1.300 Ft (gyerek)�
 

5�	��������	����%���
Szebeni  Imrénénél 06 (26) 398-335,  
Takács Istvánnénál 06 (26) 397-108 

   és Varga  Brigittánál 06 (30) 696-0375 
 

Szeretnénk, ha a város minden szervezete, egyesülete és klubja  
bekapcsolódna az el�készítésbe és a lebonyolításba 
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Köszönjük! 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Varga Brigittának, 
hogy már három éve, csütörtök délel�ttönként gyógytornát 
tart a visegrádi nyugdíjasoknak; valamint azt, hogy a rend-
szeresen résztvev�ket a Kovács-kert étteremben egy ebéd 
keretén belül oklevéllel jutalmazta, ami nagy elismerés volt 
számunkra.  

Továbbra is nagy örömmel veszünk részt az órákon, és sze-
retettel várunk további jelentkez�ket is. 

Visegrádi nyugdíjasok 
�

Köszönet mindenkinek 
 

Köszönjük a munkáját minden résztvev�nek, aki a turiszti-
kai egyesület év végi programjainak érdekében dolgozott. 
Köszöntjük a két „templomi koncert”, a moziban rendezett 
gyerekm�sorok, a szabadtéri „karácsonyi vendégségek”, 
valamint a város több pontján felállított karácsonyfák megva-
lósításában, el�készítésében, lebonyolításában részt vev� 
visegrádiakat. Köszöntjük azokat, akik munkájukat adták 
mindezekhez, akik helyet adtak, akik segítséget adtak, akik 
süteményt hoztak, akik díszítettek, akik áramot biztosítottak, 
vagy bármilyen más módon részt vettek a munkában. 

Ugyanitt köszöntjük mindazokat, akik megtisztelték jelen-
létükkel a rendezvényeket, akik eljöttek és részt vettek a 
karácsonyi vendégségben, és akik örömmel fogadták a kivi-
lágított karácsonyfákat. 

Boldog új évet kíván Visegrád minden polgárának a  

Turisztikai és Városszépít� Egyesület elnöksége 

 

25 éves a Visegrádi  Hírek!  



12                                                                              VISEGRÁDI HÍREK                                                     2009. január 
 

��
������
 

 HELYI ÉRTÉK ARCULAT GRAFIKAI MEGJELENÍTÉSÉRE ÉS ARCULAT ZENEI MEGJELENÍTÉSÉRE 
 

A pályázati kiírás az Erdei Iskola Alapítvány és a Kincs Egyesület Kulturális sokszín�ségünk  
mint helyi termék nyertes projektje keretében  

az NCTA Kulturális örökségvédelem cím� támogatásának felhasználásával valósul meg. 
 

A pályázat kiírója: Kincs Egyesület 
Mi a Helyi Érték? 

Azok az értékek, amelyek hozzátartoznak egy adott te-
lepülésen, térségben, tájegységen él�k azonosságtudatá-
hoz és hovatartozásához. A létrejöv� hozzáadott érték 
helyi szinten jelenik meg, itt járul hozzá az egzisztenciák 
fejl�déséhez. A helyi értékeknek egyedi, az adott térségre 
jellemz� karakterük van. 
Mi a pályázat célja? 

– A Helyi Érték arculatának grafikai megjelenítésére 
olyan logó-t és védjegyet hozzunk létre, ami kifejezi a 
Helyi Érték fogalmát, figyelemfelkelt� és könnyen 
megjegyezhet�. 

– A Helyi Érték arculatának zenei megjelenítésére olyan 
zenem� szülessen, ami kifejezi a Szentendrei Kistér-
ség sokszín�ségét, valamint televíziós, rádiós prog-
ramajánlókban, reklámokban is felhasználható. 

Kik pályázhatnak? 
A pályázatokat mindazoktól várjuk, akik a Szentendrei 

Kistérségben élnek vagy itt dolgoznak. 
Mivel pályázhatnak? 

– Egy védjegy és a hozzátartozó logó grafikai tervezésé-
vel. 

A logó köt�djön a Szentendrei Kistérséghez, legyen fi-
gyelemfelkelt�, reklám termékeken és plakáton egyaránt 
megjeleníthet�. 

A védjegy a logó továbbfejlesztett változata, ami a mi-
n�sített Helyi Értékeken jelenik meg és tartalmazza a logó 
grafikáját is. 

– Zenem� 3 perces, 30 másodperces és signál változata. 
A gy�ztes pályázónak 15, 20 és 25 másod-

perces változatokat és a pályam�vek kottáját is el kell 
készítenie és át kell adnia a KINCS Egyesületnek.  

Beadás formátuma: 
Grafika: CD-n (300 dpi JPEG, hosszabbik oldal 800 pi-

xel; vektoros formában is) 
Zene: Az összes variációt 128 kbp-s tömörítés� MP3 

formátumban CD-n postai úton, jeligésen kérjük bekülde-
ni. 

A pályamunkákat jeligésen kérjük beküldeni a követke-
z� címre: Napórásház, 2000 Szentendre, Halász u. 1. 

A pályamunkákat tartalmazó borítékra írják rá a jeligén 
kívül, hogy Helyi Érték grafikai pályázat, vagy Helyi 
Érték zenei pályázat. A pályázó neve, címe, telefonszáma 
egy kisméret� lezárt borítékban kerüljön a csomagba.  
Beadási határid�: 2009. február 14. 
A nyertes díjazása: 100.000 Ft (bruttó)/pályázat 
Díjátadás: A pályamunkákat kiállításon mutatjuk be a 
Napórásházban, amelynek március 2-i megnyitóján kerül 
sor a díj átadására is. 

A pályam�veket 5 tagú zs�ri bírálja el, a pályázatról az 
eredmény március 2-tól a www.szentendreikisterseg.eu 
honlapon megtekinthet�. 

Szerz�i jogok: A nyertes pályázóval a Kincs Egyesü-
let felhasználási szerz�dést köt: a pályázó az alkotással 
kapcsolatosan korlátlan jogosultságot biztosít reklám és 
egyéb kommunikációs felhasználás tekintetében. 

A Kincs Egyesület jogosult a pályázatot eredménytelen-
nek min�síteni, ha a beérkezett pályázatok közül egy sem 
felelt meg a kiírás feltételeinek. 

A pályázó köteles eredeti, még nyilvánosságra nem ho-
zott alkotással pályázni, mely harmadik személy szerz�i 
jogát nem sérti. 

Kapcsolattartó: Vajda János [tel: 06 (30) 962-0376] 
A pályázati kiírás az alábbi honlapon olvasható:  
www.szentendreikisterseg.eu 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Schüszterl Tamást 

utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak 
Schüszterl család 

 

SSSS Véradás Visegrádon! 
 

Kedves Véradó! 
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, 

vegyen részt véradónapunkon! 
A véradás helye: 

Áprily Lajos Általános Iskola 
A véradás ideje: 

2009. január 21., 14–18 óra 
Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját  

feltétlenül hozza magával! 
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük! 

 

Magyar László: 
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Egymásra d�lve mind a zuzmarás ágak. 
Hidak híd után: csipkejég a patakon. 
Csak lompos lustán, olyan ,,nem is akarom” 
lihegve hasal vízre fekve a pára. 
 

A szikra-csillagok, ha el�t�nnek épp 
a résre húzott felh�-függöny ablakon, 
s a Hold is egy percre a sugarába von, 
mesemondó mondta szép ez a téli éj. 
 

Egy bels� hang bennem – fölöttem vadlibák. 
Fény meg árny, ahogy húz távolodva az ék, 
id�tlen id�met, a KORT! – festi a kép, 
 

de nem repül velük, velem az ifjúság, 
csak érezve látom a távolság honát – 
A hatvanhárom év az hatvanhárom év. 

25 éves a  Visegrádi  Hí rek!  
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Az 1930-as évek végén igen-igen kemény telek jártak Magyarországon, melyek próbára tették az emberek 
,,fagyállóságát”. Ám hideg ide, fagy oda, a fiatalok forró szerelme nem ismer akadályt, mindig egymásra talál. 

Nem volt ez másképp szeretett szüleim esetében sem. Szerelmük 1938. február 8-án tett esküjükkel teljesedett be. A 
templomi ,,igent” követ� ünnepi ebédre, amelyre a rokonságon kívül számos kedves ismer�s is hivatalos volt a F� u. 83-
ban m�köd� Zoller cukrászdában (a mai Don Vito-házban) került sor. 

Szüleim szorgalmas munkájukkal – fodrászatot, szikvízüzemet, valamint egy áruval jól ellátott vegyeskereskedést is 
vezettek – gondoskodtak családjukról s arról is, hogy jómagam és szeretett Marika (1941) és Irénke (1947) húgom tisz-
tességgel helytálljunk az életben. Gondoskodásuknak az sem lehetett akadálya, hogy üzleteiket 1951-ben a munkáshata-
lom nevében államosították, vagyis egy fillér kárpótlás nélkül kisajátították, elvették. Ezt követ�en édesapám – mint-
hogy rendelkezett az ehhez szükséges szakvizsgával is – a k�bányában villanyszerel�ként kereste a kenyérrevalót. 

Drága szüleim, akik sajnos már több évtizede a helyi temet�ben alusszák örök álmukat, a távoli és mégis közelünkig 
ható mennyországban érezhetik irántuk érzett szeretetemet, az egész családunk szeretetét.                  Ifj. Neiser János 

 

 
 

Neiser János és Czeller Irma esküv�je (Visegrád, 1938. február 8.) 
1. Neiser János (1910–1975), 2. Neiser Jánosné Czeller Irma (1917–1990), 3. 
Czeller Ignáczné Schubauer Mária (1894–1968), 4. Czeller Ignácz (1888–1980), 5. 
ifj. Zöld József (1931–2007), 6. Liebl Antalné, 7. Zöld Mária (1933–2005), 8. Liebl 
Antal, 9. Fábián Szilvia (1933–), 10. Bognár Lajosné Neiser Berta (1879–1957), 
11. Zöld Anna (1934–), 12. Bognár Lajos (1885–1953), 13. Scheili Józsefné Schild 
Rozália (1883–1978), 14. Neiser Márta (1927–), 15. Scheili József (1882–1971),  
16. a 31. és 32. számú házaspár gyermeke,  17. Schubauer Jó- 

zsef (1923–1993), 18. Zoller József 
(1903–1948), 19. Zoller Józsefné Nieber 
Erzsébet (1904–1964), 20. Neiser Fe-
rencné Nóta Emma (1905–1995), 21. 
Neiser Ferenc (1902–1980), 22. Zöld 
Józsefné Neiser Mária (1926–1989), 23. 
Zöld József (1900–1982), 24. Schild 
Mihály (1856–1939), 25. Schild Mihály-
né Fr�hlich Borbála (1866–1939), 26. 
Zoller Mária (1925–), 27. Zoller Attila 
(1927–1998), 28. Kiss Ferenc (1919–
1991), 29. Zeller Mária (1924–?), 30. 
Scheili Ruppertné (1912–2004), 31. és 
32. nevük ismeretlen, 33. Czeller Lenke 
(1921–), 34. ifj. Scheili József (1915–
1980), 35. Helm Mihályné Schubauer 
Erzsébet (1920–1998), 36. Helm Mihály 
(1911–1982), 37. Schild Katalin (1923–
2007), 38. Schubauer János (1919–?), 
39. Fábián Zoltánné Zeller Magdolna 
(1906–?), 40. Fábián Zoltán (1903–?), 
41. Scheili Ruppert (1910–?), 42. Zeller 
Mihályné Majer Sarolta (1901–?), 43. 
Helm Ferenc (1915–?), 44. Lénárd Anna 
(1911–?), 45. Scheili Antal (,,Laci”) 
(1926–), 46. Németh Jen� (1918–?) 

 

Az  
EGYÜTT KULTURÁLIS 

EGYESÜLET  
szeretettel meghív  
minden érdekl�d�t 

a nagyváradi  
KISS Stúdió Színház  

MAGYAR VIGASSÁG  
cím� el�adására,  

mely  
2009. január 9-én 18 órakor 

lesz a visegrádi moziban 
 

A belépés ingyenes! 
 

Boldog és sikerekben gazdag 
új esztend�t kívánunk! 

Kiállítás a reneszánsz égisze alatt 
 

December 9-én a Mátyás Király Múzeumba invitált a meghívó: a palotában három új kiál-
lítással tisztelgett az intézmény a reneszánsz éve alkalmával. Buzás Gergely köszönt�je 
után Baán László, a Szépm�vészeti Múzeum igazgatója tartott megnyitót, melyben méltatta 
a reneszánsz és Mátyás király kapcsolatát. A reneszánsz hangulatot fokozta a Custos Viola 
Consort (Szászvárosi Sándor, Rolinek Rebeka, Cseresznyés Dóra) által el�adott muzsika és 
a közbef�zött ismertet�. Majd a hercegi lakosztály megtekintése következett: fogadóterem, 
gyönyör�en felépített monumentális cserépkályhával, hatalmas asztal, a kort idéz� ev�esz-
közökkel, a másik teremben egy más mintázatú hatalmas kályhával, íróasztallal, végül a 
harmadik berendezett terem a kort idéz� baldachinos ággyal. Az alsó szinten Buzás Ger-
gely kalauzolása mellett szakszer�en elrendezett anyag mutatta be az újonnan el�került, 
reneszánszra jellemz� tárgyakat. Üveg- és dísztárgyak, ékszerek idézték a kor hangulatát, 
betekintést kaptunk a királyi hálószobába, és átélhettük a reneszánsz palota egykori pompá-
ját. 

Az 1991-ben Visegrádon rendezett találkozó emlékére alkotott tábla el�tt álltunk meg, 
majd az újonnan megnyitott k�tár pazar kiállítása következett. Mindenkit elámítottak a 
szebbnél szebb faragások, mintás oszlopok látványa. A tágas térben jól érvényesültek a 
monumentális k�tárgyak, a kort megidéz� remek alkotások. A program ebéddel ért véget. 

Borsody István 
 

25 éves a Visegrádi  Hírek!  
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Vágott, hasított t�zifa Dunabogdányból 
Tel.: 06 (70) 268-4030 

 

� Ne kockáztassa Ön 
 és járm�ve biztonságát, 
 épségét! 
7 °°°°C A nyári gumiabroncs 7 °°°°C alatt 
 nem biztosít megfelel� tapadást 
 az útburkolaton 
 még száraz id�ben sem! 
A kopott tél i  abroncsra legyen gondja! 
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centr írozás, javítás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
 

����������		

�����
�����	

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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T�ZIFA 
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja 
E�ry Csaba  

Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

Visegrádon családi ház kiadó! 
Tel.: 06 (26) 310-755 

06 (30) 495-2086 
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BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  

MOST GONDOLJON A TÉLRE! 
 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Ajánla tunk:  
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 Házi jelleg� pácolással készült 
 füstölt parasztsonkára és parasztlapockára 
 el�jegyzést felveszünk! 
 GRILLEZNI VALÓ F�SZERES HÚSOK 
 NAGY VÁLASZTÉKBAN, 
 TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK! 
                                                                                                    Az árak a mindennapi készlet erejéig 
 érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                     HÁZ!  Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor 
 folyamatosan kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!  
 Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat,  
 hogy a Borda Húsbolt 2009. január 2–12-ig  
 zárva tart! 
 Nyitás 2009. január 13-án, kedd reggel 7.00 órakor! 
 Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 
 Köszönjük egész éves bizalmukat,  
 reméljük, 2009-ben is betérnek hozzánk! 

 A Borda Húsbolt 
  

                     Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp Já-
nos színm�vész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes 
fellépésével, Hadházy Sándor polgármester és Sz�ke 
Mátyás múzeumigazgató köszönt� beszédével kezdetét 
vette Visegrád millenniumi éve. Ahogy a Visegrádi Hírek 
hasábjain többször beharangoztuk, a város nevének els� 
írásos említésének emlékére Visegrád ünnepi évet hirde-
tett. 2009-ben ezért különleges kulturális kínálattal, köny-
ny�- és komolyzenei koncertsorozatokkal, színházi el�-
adásokkal, irodalmi estekkel, családi és gyermekprogra-
mokkal, tudományos konferenciákkal és kiállításokkal 
köszöntünk minden visegrádi polgárt és városunkba láto-
gató vendéget.  

 

 
 

Hadházy Sándor polgármester köszönt�jét mondja 
 
Az ünnepségen bemutattuk Visegrád millenniumi 

eseménynaptárát, ami tételesen tartalmazza az ez évi 
programokat. Több mint száz esemény szerepel a naptár-
ban, méltóan egy igazi városhoz és a Dunakanyar idegen-
forgalmi centrumához. Egyenként felesleges lenne is 
felsorolnom �ket, mindenki válogathat majd bel�lük ked-
vére valót. Kiemelem viszont a már elindult programsoro-
zatokat, mint például a város ezeréves történelmét átfogó 
el�adás-sorozatot, melyen els� alkalommal Dr. Gróh 
Dániel régész el�adását hallgathatták meg Visegrád hon-
foglalás el�tti történetér�l. A minden hónap utolsó pénte-
kén megrendezend� el�adások következ� állomásán Sz�-
ke Mátyás múzeumigazgató urat hallgathatják meg, aki a 
visegrádi Szent István-kori vármegyeszékhely történetébe 
nyújt bepillantást. Az év kiemelked� eseménye az augusz-
tus 19. és 29. között rendezend� Millenniumi Fesztivál 

lesz, de az év szinte minden hetére jut valamilyen vonzó 
esemény az idén ezeréves városban. 

Az eseménynaptárról szólva azonban a programok b�-
séges számán túl sokkal fontosabb számomra az az össze-
fogás, amelyben a millenniumi év programjai megszület-
tek. Még az el�készületek alkalmával egyeztet� fórumra 
hívtuk a polgármesteri hivatalba a civil szervezetek veze-
t�it, és minden intézményt megkerestünk terveinkkel. 
Majd minden visegrádi szervezet, egyesület és intézmény 
bekapcsolódott az ünnepi év eseményeinek szervezésébe. 
Többen új, a jubileum alkalmából rendezett programokat 
hirdettek, és az immár hagyománnyá vált események nagy 
részét is Visegrád ezer évének tiszteletére rendezik. Az 
eseménynaptár így az önkormányzat, a civil szervezetek 
és a különböz� intézmények közös munkája. A naptárban 
az egyes eseményeknél külön nem is soroltuk fel a rende-
z�ket, hanem a hátoldalon abc sorrendben közöljük az 
együttm�köd� szervezeteket. Azt szeretnénk, ha a millen-
niumi év és annak minden eseménye mindannyiunk közös 
ünnepe lenne. A közös városi eseménynaptár létrejötte 
ennek els� dokumentuma. Köszönet érte minden közre-
m�köd�nek. 

A millenniumi év megnyitóján mutattuk be az ünnep 
emlékére készült millenniumi kit�z�t is, melyet ajándékba 
szánunk minden visegrádinak. A kit�z�t Kacsán György 
tervezte, Visegrád logója alatt pedig az 1009–2009 év-
számok szerepelnek. Aki nem tudott részt venni a meg-
nyitóünnepségen, a könyvtárban veheti át kit�z�jét a 
minden visegrádi portának szánt városi zászlóval együtt. 
Szeretnénk, ha a kit�z�t mindenki büszkén viselné ünnepi 
alkalmainkon és azon kívül is, hirdetve, hogy az ezeréves 
Visegrád polgára. A zászló pedig reményeink szerint 
minden visegrádi utca és ház dísze lesz. 

Kérem, vegyék kézbe Visegrád millenniumi esemény-
naptárát (és bocsássák meg a néhány benne felejtett 
nyomdahibát), válogassanak a programok közül, és jöjje-
nek el mind többre az év során. A nyári eseményekr�l egy 
részletesebb programfüzetet is megjelentetünk majd a 
fellép�k és a m�sorok részletes közlésével. Szeretettel 
várjuk Önöket minden eseményen, és reméljük, hogy 
minél több emlékezetes élményben lesz részük Visegrád 
ezeréves ünnepi évében.  

Az egyes eseményekr�l részletes információkat találnak 
a folyamatosan b�vül� www.visegrad.hu honlapon. 

Dobri Imre 
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A tünetmentes végtagi érbetegség az egész szervezetet 
érint� általános érelmeszesedés egyik megjelenési formá-
ja. 

Ennek korai kimutatása rendkívüli jelent�ség� a szív-
érrendszeri események megel�zése szempontjából. Az 
el�rehaladó érelmeszesedés-tüneteket, -jeleket csak a már 
kifejezett érsz�kület esetén okoz, és gyakran akkor, ami-
kor már jelent�s koszorúér-sz�kület által okozott súlyos 
események jelentkeznek. 

A végtagi érbetegségek már a korai, tünetmentes stá-
diumban is kimutathatók, egyszer� végtagi Doppler-
vizsgálat és számítás (boka/kar index) elvégzésével. 

Tehát arról van szó leegyszer�sítve, hogy a végtagok 
ereinek keringési állapotából következtetünk a szív kerin-
gési rendszerének állapotára. 

A magas vérnyomással rendelkez� betegek esetén a vég-
tagi érsz�kület el�fordulását 14%-os gyakoriságúnak 
ismerjük. 

Az id�ben történ� felismerés után persze a lényeg az 
id�ben elkezdett kezelés. 

Egyetlen gyógyszeres kezelésnek sincsen azonban olyan 
jótékony hatása az artériák meszesedésére, mint az élet-
mód-változtatás. 

A hetente három alkalommal végzett, 30 percnél hosz-
szabb fizikai aktivitás képes az erek rugalmasságát növel-
ni. 

A fájdalom nélküli járástávolság 179%-kal növelhet� 
rendszeres fizikai tréninggel. 

Emellett kiemelten fontos a szigorú dohányzási tilalom 
betartása. 

A magas vérnyomás és a cukorbetegség ,,karbantartása” 
elengedhetetlen. 

 

Márciustól rendszeresen sz�rjük a lakosságot CW 
Doppler-készülékkel, az érelmeszesedés korai felismeré-
sének reményében. 

A korai kezelés jelent�sége: a szervkárosodások meg-
el�zése, illetve az életmin�ség meg�rzése, javítása. 

 

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZATFELMÉRÉS 
 

Kérem, töltse ki a következ� tesztet! X-eljen! 
 

Nem befolyásolható adottságok: 
……. érbetegségek egyenes ági családi el�fordulása 
……. nem: férfi 
……. életkor: férfiaknál 45 év felett, n�knél 54 év felett 

Befolyásolható kockázati tényez�: 
……. dohányzás 
……. magas vérnyomás 
……. cukorbetegség 
……. magas koleszterin 
……. véralvadási zavarok 
……. köszvény 
……. trombosis 
 

Keringés tartós felgyorsulását eredményez� állapot: 
……. tüd�betegség 
……. állandósult vérszegénység 
……. pajzsmirigy-túlm�ködés 
……. folyamatos stressz 
 

Életvitellel kapcsolatos kockázati tényez�k: 
……. ül� foglalkozás 
……. mozgásszegény életmód 
……. túlsúly 
 

Jellemz� tünetek: 
……. mellkasi, háti fájdalom 
……. nehézlégzés, légszomj 
……. fáradékonyság 
……. étkezést�l független gyomortáji fájdalom 
……. er�sebb szívdobogás, ritmuszavar érzés 
……. lábdagadás 
……. gyakori éjszakai vizeletürítés 
……. szédülés 
……. id�szakos egyoldali mozgászavar 
……. átmeneti beszédzavar 
……. visszatér�, ki nem vizsgált lázas állapot 
 

Észlelt panaszok: 
……. fizikai aktivitástól fokozódnak 
……. reggeli órákban jelentkeznek 
……. nyugalomban sz�nnek 
 

Életviteli változás: 
……. 45. év felett jelent�s fizikai aktivitás 
……. 3000 méter tengerszint feletti utazás 
……. utazás magas h�mérséklet�, páratartalmú helyre 
……. 45. életév feletti családtervezés 
 

Ön hány X-et húzott be? 
Magas kockázati tényez�t jelent a 7-nél több X! 
Beszéljük meg az eredményt!  
Várjuk szeretettel! 

Sanatio Pro Vita Kft. 
Dr. Balázs Mária Anna háziorvos 06 (30) 958-7289 

 

 



XXV. évfolyam 2. szám                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                                     3 
 

VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Visegrád Város Körzetközpont Jegyz�je  
a köztisztvisel�k jogállásáról szóló 1992. évi  

XXIII. tv. 10. §. alapján 

pályázatot hirdet 
építéshatósági ügyintéz� munkakör betöltésére 

 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje:  
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – Visegrád Város 

Jegyz�jéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.) postai 
úton. 

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat építéshatósági ügyintéz� 
állásra”  
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: 

E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� (jegyz�i titkárság tel.: 06 (26) 398-
255/0 vagy 9-es mellék) 
A pályázat beadásának határideje: 

2009. március 13. 
A pályázat elbírálásának határideje és módja:  

2009. március 31., a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírál-
ja el a polgármester egyetértésével. A jegyz� jogosult a pályázatot érvény-
telennek nyilvánítani. 
A köztisztvisel�i jogviszony id�tartama:  

2009. április 1-jét�l határozatlan id�re szól, 6 hónapos próbaid� kiköté-
sével.  

Teljes munkaid�, heti 40 óra, vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett mun-
kakör. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– önéletrajz, 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványo-

kat a kinevezést megel�z�en be kell mutatni). 
Pályázati feltételek:  

– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 
– fels�fokú végzettség – a köztisztvisel�k képesítési el�írásairól szóló, 

módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 4. pontjában, 
valamint a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben el�írtak alapján –, 
egyetemi vagy f�iskolai szint� építészmérnöki, épít�mérnöki (szerke-
zetépít�, magasépít�, üzemmérnöki) szakképzettség, 

– közigazgatási alapvizsga megléte, 
– felhasználói szint� számítógépes ismeret. 

Az elbírálásnál el�nyt jelent: 
– közigazgatási szakmai gyakorlat, 
– közigazgatási szakvizsga. 

Az ellátandó feladat: 
Dunabogdány település vonatkozásában a jogszabályokban meghatáro-

zott építésügyi hatósági feladatok önálló, teljes kör� ellátása, esetenként 
helyettesítés Visegrád és Kisoroszi települések vonatkozásában ugyanezen 
feladatkörben. 
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások: 

Az 1992. évi XXIII. törvény – a köztisztvisel�k jogállásáról – vonatkozó 
szabályai alapján. 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� az elbíráló 
bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes olda-
lán közzé kell tenni. 

Visegrád Város  

Képvisel�-testületének 
 

1/2009. (I. 29.) számú rendelete  
 

a többször módosított, 
 

 1991. évi 9. sz.  
 

a Visegrád címerének  
és zászlajának  

alkotásáról és használatának  
szabályozásáról 

 

c. rendelet  
 

módosításáról 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya a Visegrád 1000 éves 
évfordulója alkalmából megtervezett 
„MILLENNIUMI LOGO” mindennem� 
változatára kiterjed (nyomdatechnikai 
el�állítás, nyomtatás, elektronikus válto-
zat, egyéb megjelenítés), így a rendelet 
Visegrád Város Címerére vonatkozó 1–6. 
és 9. §. szabályait a „Millenniumi logo” 
felhasználására is értelemszer�en alkal-
mazni kell. 

 

2. §. 
 

(1) Ez a rendelet 2009. február 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� 
gondoskodik. 

 

Visegrád, 2009. január 30. 
 

Hadházy Sándor s. k. 
polgármester 

 

P. H. 
 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
jegyz� 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 
 

Visegrád, 2009. január 30. 
 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
                jegyz� 

 
Köszönet 

 

A januári számból véletlenül kimaradt, 
ezért most köszönjük meg Ocsovay Zol-
tánnak és a Visegrádi Erdészetnek, hogy a 
karácsonyfát biztosították a város részére; 
valamint Fieszl Csabának, hogy a fa felál-
lításában segítségünkre volt. 

GAMESZ 
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Városunknak 2009-ben nem szabad hitelt felvenni! 
 

Mikor végül is vállaltam a képvisel�séget, tavaly 
októberben, csak akkor tudtam meg, hogy milyen 
hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat. Bizonyára 
én nem figyeltem kell�en korábban. És persze az is lehet, 
hogy mások sem tudják, hogy önkormányzatunk az eltelt 
három év alatt több mint kétszáz milliós hitelt halmozott 
fel. 

Ebben van igen kedvez� kamattal rendelkez� fejlesztési 
hitel is, meg m�ködési hitel is, közép és hosszú távú 
hitelek – de mégis csak hitelek, amit vissza kell fizetni. 

Számomra a PB vagy PÜB – Pénzügyi Bizottságban 
végzend� munka igen fontos. (Magam a PEB nevet – 
Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság – adtam önkényesen: nem 
voltam pontos, s nálunk nem is szeretik az ellen�rz� 
szót...) 

Számos kezdeményezésem, illetve bizottsági javaslatunk 
van. Napirendként eddig nem kerültek megtárgyalásra: az 
egyebek között szerepelhettek, tájékoztatásként. 

Elhatároztam, hogy miután ezek mind közérdek� 
javaslatok, ezért, ha rövidítve is , de megosztok Önökkel is 
néhányat. 

Egyik ilyen javaslata a PÜB-nek: a költségvetés 
alkotásával kapcsolatos helyi elvek. 

„Olyan id�ket élünk, amikor a legnagyobb mérték� 
takarékossággal kell költségvetésünket elkészíteni.” 

„a hitelállományt nem lehet további 45–46 milliós 
m�ködésre szánt hitellel még a 2009. évben is növelni 
(mint ahogy ez az els� tervben szerepel), mert évekre, 
évtizedekre eladósodik városunk, s utóbb gyerekeink, 
esetleg unokáink fizetik meg a kárt. Másrészt a város 
lakosai azzal is összefüggésbe hozzák, hogy erre az évre 
50 millió forintot kíván fordítani önkormányzatunk az 
ezeréves évfordulóra.” 

1.  Ragaszkodnunk kell a novemberi költségvetési 
koncepciónkban megfogalmazott elvhez, vagyis: 
2009-ben nem veszünk fel hitelt a m�ködtetéshez, 
az intézmények m�ködtetéséhez semmilyen 
formában és nem is tervezünk ilyet a költségvetés 
összeállításánál. 
– Mindenek el�tt a nem kötelez� jelleg� feladatokat 

kell lesz�kíteni, vagy ha szükséges, megszüntetni. 
Ez még akkor is így van, ha ez évben ünnepeljük 
városunk ezeréves évfordulóját. S�t! Talán ezért 
különösen is. 

– Ha a szükség megkívánja, úgy a kötelez� jelleg� 
feladatok m�ködtetésénél az adható juttatásokat is 
csökkenteni kell, vagy ideiglenesen (remélhet�leg 
egy évre) meg kell ezeket szüntetni. 

– Másik része a takarékosságnak – intézmények 
m�ködtetésénél – a létszámmal való jobb 
gazdálkodás. Erre nézve az intézményvezet�k 
tehetik a legjobb javaslatokat, pl.: feladatok 
összevonása stb. Az itt keletkez� bérmegtakarítás és 
az ehhez kapcsolódó járulékos elemek is jelent�s 
mértékben csökkenthetik a költségvetési kiadásokat. 

– Hitelfelvételre legfeljebb fejlesztés esetében 
kerüljön sor és csak akkor, ha ehhez jelent�s 
nagyságú pályázati pénzt nyerünk el. 

2.  A költségvetés bevételi oldalának elkészítésénél 
ragaszkodjunk ahhoz, hogy csak a teljesen 
biztosnak számító bevételi forrásokat tervezzük. 
Az így látható és megtervezett bevételb�l kiindulva 
tervezzük a kiadásokat, anélkül, hogy bármiféle 
hitelt már a tervezés id�szakában beírnánk, csak 
azért, hogy – úgymond – a költségvetési egyensúly 
meglegyen. 

3.  A tényleges bevételi lehet�ségeinkhez igazított 
kiadások tervezéséhez az alábbiakat javasoljuk: 

– Els�nek a kötelez� önkormányzati feladatokat 
tervezzük, ilyen az önkormányzat, az iskola, az 
óvoda, az egészségügyi feladatkör és az egyéb 
kötelez� lakossági szolgáltatások köre. Ez 
megszorításokat is tartalmazna, pl.: ruhapénzek, 
étkezési hozzájárulások csökkentése stb.  

– Bár a nem kötelez� önkormányzati feladatok közé 
tartozik, de komoly, lakosságot szolgáltató 
feladatokat látnak el már hagyományosan; így az 
el�z� kategóriához is lehet sorolni és tervezni 
kellene a zeneiskolát, a napközit, a m�vel�dési 
házat, illetve a körzetközponti feladatokat is. Ezen 
intézmények esetében azonban még inkább meg kell 
vizsgálni, hogy hogyan kerülnek a 
önkormányzatnak a legkevesebbe. Megspórolni, 
amit meglehet, úgy, hogy azért az intézmények ne 
sz�njenek meg, de ezáltal ezt az egy-két éves 
gazdasági válságot átvészelhessük. A 
körzetközponti feladatoknál meg kell vizsgálnia az 
önkormányzatnak, hogy a központi támogatáshoz a 
kiskörzet önkormányzatai, illetve maga Visegrád 
mennyi plusz pénzzel járul hozzá a m�ködtetéshez. 
Egyáltalán: megéri Visegrádnak? 

– Ezt követ�en lehetne tervezni az ezeréves évforduló 
ünnepségeinek költségeit, illetve az ehhez a 2009-es 
évben különösen is kapcsolódó civil szervezetek 
támogatását, illetve más bels� pályázati pénzeket 
stb. 

4.  Az így elkészült 2009. évi költségvetést 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni egész éven 
át. Ha szükséges, rendeletmódosítást kell 
végrehajtani. Az is elképzelhet�, hogy a tervezett 
bevételek nagyobbak lesznek a valóságban. Ez 
esetben közösen kell eldönteni, bevonva tehát az 
intézményvezet�ket is, hogy mely terület milyen 
mértékben részesül a nem tervezett plusz 
bevételb�l. Az országos, a megyei, esetleg EU-s 
pályázatokra is folyamatosan figyelni kellene. 
Javasoljuk, hogy ha a két alpolgármesteri felállás 
létrejött, akkor az egyik alpolgármester teljes 
egészében foglalkozzon ezzel a feladattal is, és az 
eredményr�l minden testületi ülésen számoljon be. 

Magam fordultam városunk polgármesteréhez, hogy 
példamutatóan járjon elöl a kiadások jelent�s 
csökkentéséhez – az alábbiak szerint. (Választ még nem 
kaptam, de elhalasztottuk az illetményekr�l a döntést 
januárban – szerintem nem e miatt…) 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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(Folytatás a 4. oldalról) 
Megkaptuk levelét, melyben kéri, hogy a bizottság a 

minimális szorzóval tegyen javaslatot az Ön havi 
illetményére a 2009-es évre. 

Ennek megfelel�en – és tekintettel arra, hogy Visegrád 
körzeti feladatokat is ellát – az Ön havi illetménye: 38.650 
Ft szorozva 12,5-es szorzóval, vagyis = 483.125 forint 
kellene, hogy legyen. A bizottság vezet�jeként a fentiekt�l 
eltér� javaslatot terjesztek a PEB tagjai elé. Ezt az 
el�terjesztést is mellékelem Önnek. 

... kérjük: városunk gazdasági helyzete miatt – a további 
hitelek felvételének elkerülése miatt – és, mert Ön havonta 
országgy�lési képvisel�i illetményben is részesül – tehát 
egzisztenciálisan sem okozna nagy problémát –, mondjon 
le a f�állású polgármesterségr�l, és vállalja fel a 
társadalmi tiszteletdíjas polgármester státuszát. (És kapjon 
így havonta csak 250 ezer forintot – beillesztés.) 

Ha ezt a lépést Ön felvállalja, az Visegrád polgárainál 
rendkívül pozitív visszhangra találna! Egyben jobban 
tükrözné annak a munkának az elismerését is, amelyet – 
sok egyéb országos elfoglaltsága miatt – városunkra tud 
fordítani. 

Bízom abban, hogy Ön javaslatom pozitívumát megérti 
és támogatja. De kérem is Önt erre! 

A PÜB beszélt már több intézményvezet�vel, akik 
megértették, hogy az adható juttatásokról esetlegesen le 
kell mondaniuk (összesen talán hét millió megtakarítás), 
de kérésük, csak egy évre szóljon ezen lemondás. (Viszont 
nem értik, hogy miért kellene 50 milliót tervezni az 
ezeréves évforduló ünnepségeire.) 

Bizottságunk viszont azt nem érti, hogy még 
decemberben tisztázta a képvisel�-testület, hogy a 
körzetközponti feladatok milyen nagymérték� plusz 
kiadásokkal járnak. 

Err�l leginkább most, a költségvetés tervezésének 
id�szakában kellene dönteni, de ez a PÜB javaslat sem 
kerülhetett napirendre – lásd az alábbi javaslatainkat: 

… a bizottság megállapította, hogy az ilyen körzeti 
tevékenységek végzése rendkívül nagy anyagi ráfordítást 
kíván önkormányzatunktól: végs� soron Visegrád város 
lakosságától. Vagyis az állami normatíva, illetve az 
önkormányzatunk hozzájárulása tekintetében az alábbiak 
állapíthatók meg: 

– A helyi Okmány Iroda fenntarthatósága a 
legreálisabb, hiszen „0” szaldósnak mondható. (Ez 
az elvégzett ügyintézésekb�l adódik, ezért rentábilis, 
de csak e miatt fenntartani egy szolgáltatást – 
miközben ennek számos kiegészít� plusz pénzügyi 
kiadási vonzata van – fölösleges. Szentendre 
egyáltalán nincs messze. 

– A Gyámügyi Iroda m�ködtetése pénzügyileg 
szükségtelen, hiszen az ilyen alapon kapott állami 
normatívához még kétszer annyi összeget kell 
hozzáadni, hogy a bért és egyéb kiadásokat itt 
fedezni lehessen. Az ügyintézések száma sem 
indokolja egy ilyen iroda fenntartását és a 
szolgáltatás érintettjeinek a szentendrei központ is 
könnyen elérhet�. 

– A körzeti feladatokat is ellátó Építéshatóság 
fenntartásának esetében még rosszabb a helyzet. Az 
állami normatívához képest további háromszoros 

hozzájárulást kell még önkormányzatunknak is 
fizetnie, hogy ezt a tevékenységet el lehessen látni. 
A PEB szerint ez a tevékenység teljesen fölösleges 
vállalás. 

– Az el�z�ekben leírtak szerint is több millió (tíz 
millió) az éves megtakarítás és évenkénti 
folyamatossággal, ha a körzetközponti 
tevékenységeket lemondja Visegrád városa. De 
ehhez még további milliók is megtakarításra 
kerülnének, hiszen ez a polgármesteri hivatal 
elöljáróit, illetve szakalkalmazottait is érintené, mert 
kevesebb lenne a köztisztségvisel�i szorzószámuk, 
ezáltal a kifizetett bérük, illetve az ehhez kapcsolódó 
TB és egyéb járulékok. Ez természetesen bérben 
negatívan érintené az alkalmazottakat, de a városnak 
ez is több milliós kiadást spórolna meg – és nem 
csak egy évre, hanem folyamatában. 

Mindezekért javasoljuk:  
1.  A testület sürg�sen tárgyalja meg a körzet-

központi feladatok ellátását még az éves költség-
vetés lezárásának véglegesítése el�tt. 

2.  A PEB azt javasolja – mindenek el�tt a pénzügyi 
óriási ráfizetések alapján –, hogy az ön-
kormányzatunk szüntesse meg a körzetközponti 
tevékenységeket. 

A költségvetés kiadási és bevételi oldala még állandóan 
változik, de sajnos nehezen képzelhet� el, hogy 
megszorítások és lemondások nélkül, hitelfelvétel nélkül 
tervezhetjük a 2009. évi költségvetést. 

Persze szerintem vannak lehet�ségek. Például az a 
bizonyos – jelenleg egy soron tervezett – évfordulós, 50 
milliós kiadás. Szerintem ezt kellene nagyon leszorítani, 
hiszen a szoborra már a tavalyi évben kifizettünk kb. 16–
18 millió forintot, de például ehhez még nem kaptunk 
írásos nyilatkozatot a megyei önkormányzattól, hogy 
ebben az évben megkapjuk ehhez az ígért (?) 13 milliós 
hozzájárulást…, – máris lesz megtakarítás. Vagy sok 
olyan program van, amit eddig is csináltunk: ezekhez 
csak kicsivel kell több pénzt hozzárakni… No és minden 
programnak, rendezvénynek konkrét pénzügyi terve 
legyen, melyet a képvisel�k megvitatnak. 

Ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy több pályázatot 
megnyertünk azok közül, amit 2008 októberében-
novemberében beadtunk és a közlekedésbiztonságot 
(végs� soron a lakosságot szolgálják, ha megépülhetnek a 
11-es úton). Sárga villogó lámpa Szentgyörgy-pusztánál, 
valamint a hajóállomásnál, a Deltánál zebra – 
járdaszigettel és villogó lámpa –, a Rév utca 11-es út 
keresztez�désében egy körforgalom kialakításáról még 
folynak a tárgyalások.  

Viszont ezekhez jelent�s összeg� saját hozzájárulás is 
kell, de érdemes a ráfordítás, mert egyébként soha meg 
nem épülnek. Ez azt is jelenti, hogy ezeket a fejlesztéseket 
az els� helyen kell betervezni – így más tervek hátrébb 
szorulnak. Kivétel, ha további jelent�s pályázati pénzeket 
nyerünk egy-egy tervezett fejlesztésünkhöz. 

Kiss Károly 
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Mesemondók találkozója 
 

Január utolsó szombatján az Áprily Iskolába 
érkeztek a Dunakanyar mese- és prózamondói. 
Tizennegyedik alkalommal került sor a Fábián 
Zoltán emlékére rendezett versenyre. Az író 
nevét visel� alapítvány kezdeményezésére és 
lánytestvére, Fábián Mária lelkes szervez�mun-
kájának köszönhet�en ez a mese- és prózamondó 
verseny talán az egyetlen, amely folyamatosan a 
dunakanyari iskolások számára bemutatkozási 
lehet�séget jelent. Nem készült külön statisztika, 
de vannak iskolák, amelyek minden évben ne-
veztek tanulókat. 2009-ben hét intézményb�l 
érkeztek diákok.  

Résztvev� iskolák: Dunabogdányi Általános 
Iskola, Dunakanyar Erdei Általános Iskola (Vi-
segrád), Móricz Zsigmond Általános Iskola (Le-
ányfalu), Kittenberger Kálmán Általános Iskola 
(Nagymaros), Pollack Mihály Általános Iskola 
(Tahitótfalu), Juhász Gyula Általános Iskola 
(Vác) és a vendéglátó Áprily Lajos Általános 
Iskola.  

A verseny három kategóriában zajlott, a 3–4. 
osztályosok voltak a legtöbben: 16 f�, az 5–6. 
osztályosok 14-en, a 7–8. osztályosok mindössze 
5-en versenyeztek. A gyerekek a számos népme-
se mellett Lázár Ervin, Krúdy Gyula, Móra Fe-
renc és Karinthy Frigyes írásai közül választot-
tak. Nem volt könny� a zs�rik döntése, a szép 
beszédet, jó el�adást sok-sok különdíjjal jutal-
mazták. A Fábián Zoltán Alapítvány hagyomá-
nyosan könyvutalványt ajánlott fel díjként, Me-
zei Anna könyvekkel egészítette ki a jutalmakat. 
A helyezetteknek a zs�rielnökök adták át az 
oklevelet és jutalmat. 

 

A Fábián Zoltán  
mese- és prózamondó verseny  

díjazott résztvev�i 
 

I. korcsoport:  
1. helyezés:  Alexy Marcell 
2. helyezés:  Major Mátyás 
  Arany-Tóth Áron 
3. helyezés:  Hajdu Lóránt 
Különdíjasok:  L�rinc Lilla 

 Nemes Viktória 
 Fekete András 
 Péterfy Emma 

 

II. korcsoport:  
1. helyezés: Rátkai Amanda  
2. helyezés:  Kreisz Bence 
3. helyezés:  Podlovics Laura 

 Lendvai Zita 
Különdíjasok:  Kiss Norbert 
  Makrai Márk 
  Kiss Péter 
  Farkas Boglárka 

 

III. korcsoport:  
1. helyezés: Németh Illés 
2. helyezés: Dobai Dániel 
3. helyezés: Szikora Nóra 
Különdíjasok:  Komjáti Péter 
  Horváth Sára 
Minden résztvev�nek és helyezettnek gratulálunk! Találkozunk 

jöv�re, Dunabogdányban! 
Schmidt Anna igazgató 

 

 
 

A Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny idei díjazottjai 
 

 
ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
VISEGRÁD 
 

Schmidt Anna igazgató 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Visegrádnak olyan a kulturális légköre, hogy az összetarto-
zást mélyebben érzi az ember. Az �si történelmi emlékek és 
azok megbecsülése, a lakosság irodalmi érdekl�dése, a barát-
ságos és szeretetteljes légkör� iskola mind együttm�ködésre, 
egymás iránti tiszteletre és szeretetre biztat. 

Örülök, hogy itt lehettünk a versenyünkkel. 
Köszönetemet fejezem ki magam és a FÁBIÁN ZOLTÁN 

ALAPÍTVÁNY nevében is a szervez�knek a példás összefogá-
sért, Schmidt Anna iskolaigazgatónak és csapatának, a zs�ri 
tagjainak az önzetlenül, ügyszeretetb�l, szívesen és nagyon jól 
végzett munkáért. Köszönet a jól felkészült versenyz�knek, 
akik most újra bizonyították, hogy nem vész ki az irodalom 
szeretete a jöv� nemzedékb�l. 

A díjkiosztón kialakult bens�séges légkör azt sugallja, hogy 
nem csak én érzem úgy, hogy egyre jobban tudunk együttm�-
ködni Fábián Zoltán szellemében az olvasó népért. 

 

Köszönettel és szeretettel: 
 

Fábián Mária Magdolna 
 

Dunabogdány, 2009. febr. 1. 
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Színházban voltunk… 
 

 
 

Szabados Panka (1. osztályos tanuló) rajza 
 

Január 20-án az els� és második osztályosokkal a Ko-
libri Színházba mentünk, a Macskák társasága cím� 
darabot néztük meg. 

Az el�adás nagyon tetszett, mert vicces és zenés volt. 
Hazafelé Budapesten csúcsforgalomba kerültünk, na-
gyon kés�n értünk haza. Én nem is akartam hazajönni. 

Eöry Zsombor (3. osztályos tanuló) 

�����������	
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Január 25-én került sor az emlékdíj átadására a Don Vito piz-
zériában. A zenetanárok javaslatára Dányi Balázs klarinétos 
kapta az értékes aranyláncot. Ezúton is gratulálunk neki! 

 

 
 

Victor Máté a Zenem�vészek Szövetsége nevében köszöntötte 
�t, majd Rák Béla és combója adott hangulatos gitárestet a 
szépszámú érdekl�d�nek.                                               (B. I.) 

 
FELLEGVÁR ÓVODA 
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Már néhány évvel ezel�tti nevelési 
értekezletünkön is megfogalmaztuk, 
hogy a mai kor gyermekének sokkal 
több mozgásra, sokkal több mozgást 
,,kínáló” ingerre van szüksége, mint a 
néhány évvel ezel�tt oviba járó kor-
társainak. Miért? Mert reggel gyorsan 
beültetjük a gyereket az autóba, jó 
esetben kerékpárra pattanunk vele és 
irány az ovi.  

Hiányzik a gyaloglás (közlekedési 
szabályok), a rácsodálkozás egy bo-
korra (évszakok változása...!, házra, 
ki lakik itt? van gyereke, mi az, hogy 
család...!, találkozás az ismer�sök-
kel), megtanulja, hogy kell köszönni, 
türelmesen megvárni, míg anya né-
hány szót beszélget a nénivel... és 
sorolhatnám azokat a nagyon pici 
lépéseket, amik még szorosabbá tehe-
tik a szül�–gyermek viszonyt, még 
több a találkozási pont a településsel, 
ahol él, még több a személyes kapcso-
lat...  

Mindezek mellett még nem is került 
szóba a mozgás, amir�l a cikk szeret-
ne szólni. Bevezettük az oviba, hogy 
amikor lemegyünk a kertbe, futnak 
néhány kört a gyerekek, reméljük, 
szokássá válik: ha zöldet lát, futni 
kell!!! Nagyon sok irányított mozgá-
sos gyakorlatot végeztetünk velük a 

heti nagytestnevelésen, a középs� és 
nagycsoport a tornacsarnokba jár 
hetente egyszer tornázni. A kicsik az 
oviban tornáznak, s most már velük is 
változatosan, sok eszközzel tudunk 
mozogni, hiszen a Visegrádi Hor-
gászegyesülett�l kapott támogatásból 
sok olyan tornaszert tudtunk megvá-
sárolni, amelyre egyébként nem lett 
volna lehet�ség.  

A nap bármely szakaszában fel tud-
juk használni ezeket az eszközöket, 
hiszen minden tevékenységi formába 
bevisszük a mozgást, változatos, 
érdekes eszközöket kínálva a gyere-
keknek. Vásároltunk testhenger-
családot, billen�hintát (amit a logo-
pédus is remekül fel tud használni), 
tornazsámolyt, tornabotokat, speciális 
labdákat (30 db-ot), amiket csak a 
szervezett tornánál használunk és sok, 
a gyermekek fejl�dését el�segít� 
eszközt. Az adományból jutott köny-
vekre, feln�tt szakirodalomra, s ter-
vezzük, hogy a fennmaradó összegb�l 
múzeumba, kirándulni visszük a gye-
rekeket. Köszönjük a horgászegyesü-
letnek a gyerekek nevében is! 

De nem elég, ha az óvoda próbálja a 
mozgást napi programmá tenni, jó 
lenne, ha otthon is beépülne a napi 
tevékenységbe. Ha ugyanúgy, mint a 

kedvenc mese, a mozgás is minden 
este része lenne a családi együttlét-
nek.  

Egy hétf�i napon megkérdeztem a 
gyerekeket, ki volt kirándulni, szán-
kózni... (gyönyör� id� volt hétvégén), 
mindössze hárman jelentkeztek a 25 
gyermek közül. Pedig a világ egyik 
legszebb helyén lakunk, nem kerül 
semmibe, csak el kell indulni. Hogy 
fogja ez a kisgyerek megszeretni, 
megismerni Visegrádot? Hogy lesz 
neki fontos iskolás korában: én viseg-
rádi vagyok.  

A gyermek utánozza a feln�tteket 
nemcsak a mozgásában, de a gondol-
kodásában is. Ha a szül�knek e fent 
említett dolgok fontosak, fontosak 
lesznek a gyermeknek is, s nem is kell 
hozzá más, csak a vasárnapi ebéd után 
felkerekedni és a kék jelzésen végig-
menni a fellegvárig. Ott már csak 
válaszolni kell a gyerek ezer kérdésé-
re. Otthon aztán le lehet rajzolni az 
utat, a várat és jóles�en elnyújtózkod-
ni: de jó kis délután volt. Hát nem?    

Dobó Istvánné  
                                   óvodavezet� 



8                                                                               VISEGRÁDI HÍREK                                                     2009. február 
 

�����������	
	

Mikor ezeket a sorokat írom, még nem tudom, hogy 
hány megfejtés érkezett az el�z� havi rejtvényemre, így 
azt majd csak a következ� számban tudom értékelni. 
Addig várjatok türelemmel! Azt tudom, hogy többen 
foglalkoztatok a feladattal, volt, aki büszkén mondta ne-
kem, hogy már tudja, mit jelent Visegrád neve és azt is 
hallottam, hogy a könyvtárban is érdekl�dtetek a kicsit 
nehezebb kérdés után. Köszönöm az érdekl�dést és kö-
szönöm a szüleiteknek, nevel�iteknek, ha segítettek a 
kíváncsiság felkeltésében, a rejtvény megoldásában! Ha 
lehet, ez lenne a cél a jöv�ben is; együttm�ködni, kérdez-
ni és gondolkodni, segítséget kérni és tanácsot adni, hogy 
ezzel is gazdagodjon a tudásotok, ügyességetek!  

A rejtvény helyes megfejtése a következ�: VISEGRÁD 
MILLENNIUMA, a benne szerepl� szám: „ezer”, arab 
számmal 1000, római számmal M, székely rovásírással és 
tulajdonképpen matematikailag sokféleképpen megjelöl-
het� ez a szám. A rejtvény megfejtése soronként: 1. ma-
gas vár, 2. Ister, 3. Plindenburg, 4. Jékely, 5. negyedik, 6. 
Pone Navata, 7. Danubius, 8. Visegrád, 9. Duna, 10. 
Starhemberg, 11. Anjou (a nyomdahibákért ezúton kérek 
elnézést!). 

Visszatérek egy még korábbi Gyerekkuckó-számhoz, a 
decemberihez, amikor levelezésre hívtalak benneteket. Az 
egyik lelkes levelez�partnerem, Lénárd Dávid 3. osztá-
lyos tanuló, aki felhatalmazott arra, hogy az újságban 
közreadhatom azokat a gondolatait, amelyek nem szoro-
san személyesek. Az els� levelében írta a következ�t: 
„Képzeld el Panni néni, találtunk három kiskutyát a pa-
takban. Az egyik�jük meghalt. Most a másik kett� kutyá-
ra a mi kutyánk vigyáz. A kislányt Nyafinak neveztük el. 
A fiút Döncinek hívjuk. Nyafinak találtunk már gazdit. 
Tudsz olyan embert, aki befogadná Döncit?”  

Az eset kapcsán arról váltottunk szót, hogy milyen ke-
gyetlen és felel�tlen dolog magára hagyni a kis háziálla-
tokat, én is többször találkoztam a Duna parton gazdátlan 
kiskutyával. Vajon mi lett vele? Dávid arról tájékoztatott, 
hogy Dönci sorsa megoldódott, sikerült neki is gazdit 
találni. Dáviddal azóta is levelezünk, és a kishúga, az 
óvodás Napsugár is küldi nekem kedves napsugaras rajza-
it és jókívánságait, amit így az újságon keresztül is köszö-
nök. Visszatérve a kutyákra, arra szeretném fölhívni a 
figyelmet, hogy most is van 3 gazdit keres� kutya, akik 
mindenképpen kertes házba valók, mert nagytest� doog 
lesz bel�lük. .Ha valaki segíteni tud, juttassa el hozzám 
befogadó szándékát! Azt azért nagyon remélem, hogy 
városunkban nem fog megtörténni, amit legutóbb a tévé-
ben és újságokban láttam kiscicák kegyetlen megkínzásá-
ról! Ugye Kedves Gyerekek, Ti sohase tennétek ilyent?! 

Azt olvastam egy kalendáriumban, hogy február 1-je a 
Tisza él�világának emléknapja. Mit gondoltok, mi van e 
mögött az emléknap mögött, ami egy 15 évvel ezel�tti 
esemény kapcsán került az „emléknapok” sorába?! Egyál-
talán mi az az EMLÉKNAP? Ha van err�l valami gondo-
latotok, írjatok! 

No és ne feledkezzetek meg AZ ÉN VISEGRÁDOM 
pályázatról sem! Jó farsangolást és jókedvet kívánok 
Nektek! 

 

Pillanatképek a millenniumi év 
megnyitó ünnepségér�l 

 

 
 

A Szentendrei Csellótrió játszik, 
mögötte a Szent György Lovagrend tagjai állnak dísz�rséget 

 

 
 

Dobri Imre bevezet�t mond 
 

 
 

Papp János egy Áprily-írást olvas fel 
 

 
 

Az ünnepség résztvev�inek egy része 
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Az egér éve 
 

Bizonyára hallott róla Kedves Visegrádi Hírek Olvasó, 
hogy a kínai horoszkóp szerint, minden évnek megvan a 
maga állata. Van ebben többek között bivaly, patkány, 
nyúl, kígyó, s�t még sárkány éve is. Nos, a kínaiak szerint 
a 2009-es év a bivaly éve, amely az interneten olvasható 
jellemzések alapján nem a vad álmokat kerget�, hirtelen 
csapongó tizenévesek jellemz� id�szaka. Kemény, meg-
fontolt, takarékos, változást nem t�r� év lenne ez. A maga 
jó és rossz tulajdonságaival együtt. Mint régen, a bivalyok 
vontatta szekér: nem volt el�tte akadály, de mire elért a 
célállomásra, addigra a kocsis elfelejtette, hogy miért is 
indult el.  

Szóval könnyen lehet, hogy a derék kínaiak, amikor úgy 
kétezer évvel ezel�tt kigondolták ezt a horoszkópot, akkor 
úgy hitték, hogy mindörökké tartó dolgot találtak ki, 
merthogy maguk vannak a Földön és a világ többé-
kevésbé állandó. Nos, mint tudjuk, ez nem egészen így 
van. Egy kicsivel többen vagyunk ebben a világban. És 
ráadásul már „globalizáció” is van, ami azt jelenti, hogy a 
világon szinte mindenki most igen sok esetben együtt sír, 
vagy együtt nevet. Ez lehet jó a nagy államok lakóinak és 
biztosan nem lehet jó a kicsiknek. Például ez az úgyneve-
zett hitelválság igen kemény dolog lehet Amerikában. �k 
okozták, és ahogy okozták, fogadok, hogy a saját dolgai-
kat szépen el is rendezik és a végén még jól is jönnek ki 
bel�le.  

De most kérdezem én, itt, Európa közepén: mi közünk 
volt nekünk ehhez a válsághoz? Miért kell nekünk most 
ezért sokkal több részletet fizetnünk, miért rúgnak ki a 
munkahelyünkr�l, miért cs�döl be a vállalkozásunk? 
Amikor ugyanúgy dolgozunk, mint mondjuk fél évvel 
ezel�tt? Azért, mert �k valamit elrontottak, miért nekünk 
kell fizetnünk? Sajnos azért, mert nem tudunk mást tenni! 
Ha Kanadában tüsszentenek, mi fázunk meg itt Európá-
ban. Ha kil�nek egy rakétát a Közel-Keleten, és ett�l 
magasabb lesz a benzin ára, azt nekünk kell megfizetni itt 
Magyarországon! Ha akarjuk, megfizetjük, ha nem akar-
juk, vagy nem tudjuk megfizetni, akkor nem kapunk ben-
zint. Ez így m�ködik, ez a globalizáció.  

Ezek után jogos a kérdés: számít egyáltalán, hogy mi itt 
Magyarországon, Visegrádon, mit teszünk, mit akarunk, 
mit gondolunk? A válasz sajnos az, hogy nem igazán 
számít. Semmit nem számít. Valaki egyszer úgy nyilatko-
zott úgy általában a világ országairól: „A világban a 
nagyhatalmak úgy viselkednek, mint a gengszterek, a 
kicsik meg úgy, mint a k....k.” Nos, aki egy kicsit is job-
ban belegondol a világ történelmének eddigi alakulásába, 
az rájön, hogy ez egy igen bölcs megállapítás. Egy ország, 
egy állam, egy kormány a saját népe fennmaradása és 
érdeke védelmében mindenre hajlandó és képes kell, hogy 
legyen. És ha a helyzet megkívánja, az is lesz. Az agresz-
szióra éppúgy, mint a megalkuvásra. Hazánk történelmé-
ben mindkett�b�l van elegend� példa. 

Esténként elnézzük a tv-ben a világról szóló híreket. 
Mondjuk, egy földrengést mutatnak Peruból. Elpusztult 
falvakat, nincstelenné vált embereket. Sajnálkozva és 
szörnyülködve nézzük, de azután különösebb zaklatottság 
nélkül térünk aludni. Peru messze van, földrengést meg 
hírb�l sem hallottunk a környékünkön. Szegény párák, de 
majd csak lesz velük valahogyan. 

Most azonban változott a helyzet. Úgy t�nik, hozzánk, 
Visegrádra is bekopogtatott a világválság: hirtelen sokan 
lettek munkanélkülivé az elmúlt hónapokban. Nálunk, 
ahol eddig ismeretlen volt a munkanélküliség. Kiadásaink 
– közöttük f�ként az energia- és a hitelrészletek – n�nek, 
a bevételeink csökkennek, vagy csökkenni fognak a köz-
eljöv�ben. Mi lesz most? Hol fog ez megállni? Lehet, 
hogy nem a bivaly, hanem az egér éve köszöntene ná-
lunk? A templom egerének éve? A kérdés, hogy hagyjuk-
e szó és tett nélkül? Úgy is, mint magánemberek és úgyis, 
mint város? Megnyugszunk-
e abban, hogy azért, mert a 
világon válság van, azért 
nálunk is az kell legyen? 
Nem kellene tenni valamit? 
De bizony tenni kellene! 
Talán a kicsiny voltunk még 
el�ny is lehet. Egy ekkora kis városka az alig másfélezer 
emberével még élhetne jól is úgy, hogy egyébként a világ 
gazdasági válságot él át. Ha valamikor, akkor most jött el 
az ideje annak, hogy nekilássunk komolyan végiggondol-
ni, hogyan lehetne nekünk, visegrádiaknak profitálni 
abból a sok százezer látogatóból, akik nyaranta végigdü-
börögnek a városunkon. Akik azon kívül, hogy motorokat 
b�getnek, leveg�t szennyeznek, szemetelnek, és egyéb-
ként pedig jól érzik magukat nálunk, egy garas nem sok, 
de annyit nem hagynak itt a város kasszájában. Merthogy 
az idén is jönnek majd, az biztos. Lehet, hogy nem olyan 
sokan, mint eddig, de még mindig pont elegen ahhoz, 
hogy kalkuláljunk velük.  

Nemrég olvastam, hogy a világhíres olasz Velence pol-
gármestere is megelégelte azoknak a turistáknak a jelen-
létét, akik csak bámészkodni jönnek a városba, de nem 
költenek szinte semmit, és így nem is járulnak hozzá a 
város terheihez, amit pedig zömében �k okoznak. Velence 
város önkormányzata rendeleteket hozott, melyek szerint 
ezen túl 3 euró, azaz közel kilencszáz forint lesz a WC 
díja, tilos otthonról hozott szendvicset enni az utcán, tilos 
a köztéri padokon lefeküdni, és még tilos sok minden, ami 
nem hoz pénzt. Mert a turisták pénzére Velencének még 
válság nélkül is szüksége van, hiszen a felbecsülhetetlen 
m�emlékeket fenn kell tartani és az évi közel húszmillió-
nyi látogatót fogadni, kezelni, kiszolgálni kell.  

Nos, nálunk nem ilyen nagy a falat, de pénzre, munka-
helyekre Visegrádnak, a visegrádiaknak is szüksége len-
ne. Gondoljanak bele! Mégiscsak lehetetlen, hogy ebbe a 
gyönyör� természeti és m�emléki környezetbe kiautózik 
egy budapesti család a hétvégén, és ha úri kedve úgy 
tartja, akkor a Duna-parti sétányunk zöld gyepén parkolja 
le a kocsiját, ráadásul teljesen ingyen. Vagy a jobb érzé-
s�ek beállnak a parkolóba. Oda is ingyen. Akkor, amikor 
Budapesten már 400 forintba kerül sok helyen a parkolás 
óránként. Azután letelepednek a parkba, és megeszik az 
otthonról hozott szendvicsüket. Vagy családok egész 
hétvégeket töltenek el lakóbuszokkal szintén a nagy par-
kolónkban, vagy akár heteket is a Duna-parton, az öböl-
ben. Élvezik a környezetet, használják az infrastruktúrát 
és itt hagyják a szemetüket. És közben a városban a kem-
ping meg üresen áll, mert a lakókocsis bolond lesz hely-
pénzt fizetni, ha nem muszáj. Próbálná ezt megtenni bárki  
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is máshol? Fél órán belül kopogna a rend�r a lakókocsi 
ablakán. Vagy nézzük a kisoroszi rév melletti nagy füves 
területünket. Tavasztól �szig minden hétvégén a Duna-
part széle tele van kempingez�kkel. Ingyen kempingez-
nek. A GAMESZ meg a város pénzén nyírja a füvet és 
elviszi az otthagyott szemetet. Hát ennek így véget kellene 
vetni. Mi kedvesek, aranyosak vagyunk, szeretjük és vár-
juk a turistákat, de azért nem kellene balek módjára hagy-
ni, hogy kihasználjanak minket.  

Most reánk is nehéz id�k jönnek. Mi, akik itt élünk és 
pénzünkb�l feldíszítjük a várost, elviseljük a hétvégi zsú-
foltságot, a motorzajt, a légszennyezést, kifizetjük a taka-
rítás számláját, és még sok egyéb költséget és kárt is elvi-
selünk, mi igenis fizettessük meg mindezt azokkal, akik 
ezt okozzák, illetve a hasznát élvezik. Fizessen, aki befor-
dul a 11-es útról visegrádi területre. Akár megáll itt, vagy 
akár csak átmegy rajta. (Most természetesen nem a viseg-
rádi lakosokról beszélek.) Meg lehet és kell találni a mód-
ját, hogy a világ és országunk számos városához hasonló-
an megfizettessük a parkolást és az áthaladást. Nem kell 
túl sokat kérni, de mivel nagy tömeg� járm�r�l van szó, a 
sok kicsi is nagyon sokra mehet. Legalábbis nekünk sokat 
jelentene. Munkahelyeket, amelyek a rendszer m�ködteté-
séhez kellenek, és természetesen városi bevételt, amely 
felhasználható költségeink fedezésére, értékeink felújítá-
sára.  

Régebben, testületi üléseken többször terítékre került ez 
a téma. Eddig nem történt érdemi intézkedés. Most, ami-
kor  évr�l évre csak hitelfelvétellel tudjuk fedezni vá- 

rosunk kiadásait, egyre csak n� az adósságunk, ráadásul a 
lakosság egy része is munkahelygondokkal küzd, köteles-
ségünk újra el�venni ezt az ügyet. Nincs vesztenivalónk. 
Eddig sem a város profitált els�sorban a hétvégi turista-
áradatból. Most fordítsuk meg a szekeret. Nézzük meg, 
mit tudunk magunk kihozni a magunk javára bel�le. 

Egy ilyen újságcikk általában nem alkalmas konkrét fó-
rumok szervezésére. De most az id� sürget, hiszen hama-
rosan itt a turistaszezon. Emiatt engedjék meg, hogy itt 
kérjem fel mindazokat a visegrádiakat, akik szintén úgy 
érzik, hogy tenni kellene valamit, jöjjenek el a turisztikai 
egyesület lakossági fórumára, és beszéljünk meg konkrét 
javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan tudna Visegrád 
profitálni a hétvégi turizmusból. A fórumra, amelyet feb-
ruár 25-én, szerdán, 18 órakor tartunk a mozi helyisé-
gében, Hogyan fejlesszük, és hogyan fordítsuk hasznunk-
ra a visegrádi turizmust? címmel, örömmel várunk min-
denkit, akik szívesen elmondanák véleményüket, ötletü-
ket, javaslatukat ebben a témában. Külön is szeretnénk 
meghívni minden városi tisztségvisel�t, továbbá minden – 
a visegrádi turizmusban érdekelt – helyi és nem helyi 
dolgozót és vállalkozót. 

Abban a reményben, hogy Visegrád és lakói kimaradnak 
a „globalizációs válságból”, abban a reményben, hogy 
végre a teljes lakosság is élvezi majd anyagi hasznát an-
nak, hogy Visegrádon lakik, várunk mindenkit, jöjjön el! 

Abonyi Géza 
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A Magyar Turista Egyesület Zsitvay Osztályának Visegrádi Asztala és a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesü-
lete „Ex Visegrado, paradiso terrestri” címmel teljesítménytúra-sorozatot hirdet a Visegrádi-hegységben. 

 A sorozat három túrából áll, melyet 2009 tavaszán és �szén Visegrád ezer évének tiszteletére rendezünk. Hívunk 
mindenkit, hogy a tél vége felé járva újra megcsodáljuk a Visegrádi-hegység és a Pilis szépséges erdeit.   

A sorozat els� túráját február 14-én, szombaton rendezzük, melyre minden visegrádit szeretettel várunk. A túrán 
40, 30, 20 és 10 kilométeres távokon lehet részt venni. A teljes útvonal: Visegrád–Fellegvár–Visegrádi kapu–Tahi–
Vörös-k�–Sztaravoda–Pilisszentlászló–Apátkúti-völgy–Visegrád. (A rövidebb távok természetesen nem mennek vé-
gig a teljes útvonalon.) 

A teljesítménytúrák hagyományaihoz illeszked�en a túrán résztvev�k igazoló füzetet kapnak, melyben az út során 
elért ellen�rz� pontokon pecsétekkel igazoljuk a túra teljesítését. Az ellen�rz� pontokon teát, meleg levest és csoko-
ládét is adunk a túrázóknak. Aki mindhárom, ez évi túrát teljesíti, emlék kit�z�t kap a szervez�kt�l.  

Indulás az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskolától, 8 és 10 óra között.  A táv és a szint a választott 
útvonaltól függ. Szintid�t nem határozunk meg, azonban 16 óráig be kell érni az utolsó ellen�rz� pontra. 

Nevezési díj: 1000 Ft/f�. Nevezési díjkedvezmény MTSZ tagoknak és Magyar Turista Kártyával 200 Ft.  

Minden 10 f�nél nagyobb csoport esetén 1 f� kísér� ingyen indulhat és pólót kap ajándékba. 

A további fordulók szeptember 20-án és november 7-én lesznek. 

Túráinkon mindenkit szeretettel várunk! 

A Magyar Turista Egyesület Zsitvay Osztályának Visegrádi Asztala nevében: 

Czaga Miklós, Dobri Imre, ifj. Papp Miklós 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Jeles napok februárban 
 

Február 14. BÁLINT NAPJA 
Bálint napján, ha hideg, száraz az id�, akkor jó lesz a ter-

més. Az ország különböz� részein más-más hiedelem köt�-
dik ehhez a naphoz.  
Február 16. JULIANNA NAPJA 

Julianna ókeresztény vértanú volt. Ezen a napon általában 
esik a hó, és ett�l az id�járás enyhülését várják.  
Február 19. ZSUZSANNA NAPJA 

Zsuzsannát hamis vád alapján házasságtöréssel vádolták. 
Ehhez kapcsolódik a ,,Zsuzsanna-játék”, mely többszerepl�s 
népi játék, és amelyben Zsuzsanna történetét játsszák el. A 
népi hiedelem szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, 
akkor közel a tavasz.  
Február 22. ÜSZÖGÖS SZENT PÉTER NAPJA 

Félreértés alapja az üszögös. Az üszékössége változott 
üszögössé. Ezen a napon nem végeznek semmilyen munkát, 
mert a hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe 
belefognak, üszkös lesz.  
Február 24. MÁTYÁS NAPJA 

Mátyás napján nagyon hideg van. Erre utal a következ� 
népi szólás: ,,Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, 
akkor csinál.” 

A Mátyás név zsidó szó, jelentése ’Istennek ajánlott’ vagy 
’Istennek ajándéka’ vagy ’kisded’ vagy ’alázatos’. Alázatos 
lehet az, aki nyomorúságot szenved, aki megvizsgálja saját 
magát, és úgy találja, hogy semmi jót nem érdemel, és az is, 
aki meglátja Isten hatalmasságát, és megutálja önmagát. 
Mátyás apostol mindháromnak megfelel, mert mártír volt, 
saját magát megutálta, és csak Isten nagyságát kívánta. Az 
áruló Júdás helyébe választották sorshúzás és isteni jeladás 
után. Apostollá választása utáni életér�l eltér�ek a legendák. 
Némely írások szerint Macedóniába ment prédikálni, és itt az 
ördög vakító mérget itatott vele, de ez nem ártott neki. Miu-
tán még másokat is meggyógyított, az ördög javaslatára – aki 
csecsem� képében jelent meg a népnek – tömlöcbe vetették 
és megkínozták. A börtönb�l Jézus szabadította ki, hogy 
tovább hirdesse az Igét. Mikor az emberek nem hittek neki, 
megmondta, hogy a pokolra fognak szállni, ami rögtön meg 
is történt. Ezt látva, a többiek mind megtértek, és ett�l kezd-
ve mindenki hitt Mátyásnak. Halálának módjáról is eltér� 
variációkat lehet olvasni: egyes változatokban karddal vagy 
bárddal lefejezték, mások szerint megfeszítették.  

Mátyás apostol önálló középkori ábrázolását nem ismerjük, 
de az apostolok oltárán szerepel. Attribútumai a kard, a bárd, 
kövek, kereszt és lándzsa. Bálint Sándor ikonográfiai jelvé-
nyének a szekercét nevezi meg. 

Okleveleken a 14. században kezd keltezésként szerepelni. 
Hazai tiszteletének kialakulása a középkori aacheni magyar 
zarándoklatokkal függ össze. Mátyás ereklyéit ugyanis 
Trierben �rzik, a Szent Mátyás-apátság bazilikájában. A 
magyar zarándokok mindig útba ejtették Trier városát, hogy 
megtekintsék ezeket a relikviákat, és hazatérve terjesztették 
Szent Mátyás tiszteletét. A szent és a név magyarországi 
népszer�ségét Mátyás király is nagyban növelte.  

Mátyás napja február 24-re esik. Ez a nap az 1493-as esz-
tergomi zsinat óta parancsolt ünnep. Bár az id�k során ezen 
ünnepek közül sokat eltöröltek, a napokhoz köt�d� hiedel-
mek és hagyományok a nép körében tovább éltek. 

Az emberek képzelete Mátyás apostol ünnepe és a közeled� 
tavasz között kapcsolatot teremtett, így lett a szent Jégtör� 

Mátyás, mert az � szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát. 
Szokás mondani, hogy ,,ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem 
talál, csinál”, illetve ,,Mátyás, Gergely két rossz ember”. Ha 
Mátyáskor még fagy, akkor a jégtör� éleztetni adta a csáká-
nyát. A Mátyás-napi id�járásból lehet jósolni az éves termés-
re, tojásszaporulatra. A hideg id� jó termést jelent, a szeles 
kevés tojást. Ha esik, akkor a jég elveri majd a termést, a 
sz�l� savanyú lesz. Mátyás apostol az ácsok, a mészárosok 
és a halászok véd�szentje. E napon fogott hal az egész évi 
szerencsés halászat el�jele. 

 

Fastnacht der Tiere 
 

 ,,Fastnacht feiern wir!“, brüllt der Stier,  
„Wir wollen lustig sein!“, grunzt das Schwein. 
„Wir wollen trinken!“, zwitschern die Finken. 
„Ein ganzes Fass!“, murmelt der Has. 
„Wir wollen tanzen!“, rufen die Wanzen. 
„Wie ziehen wir uns an?“, fragt der Schwan. 
„Als Frau und Mann!“, kräht der Hahn. 
„Ich gehe als Schäfer!“, brummt der Käfer. 
„ Und ich als Musikant!“, dröhnt der Elefant. 
„Ich gehe als Frau!“, krächzt der Pfau. 
„Und ich als Graf!“, blökt das Schaf. 
„Wann beginnt der Ball?“, flötet die Nachtigall. 
„Um die neunte Stund!“, bellt der Hund. 
„Wann gehen wir nach Haus?“, pfeift die Maus. 
„Wenn der Wein getrunken!“, quaken die Unken. 
„Auf zum Fastnachtsball!“  
Brüllen, Grunzen, Zwitschern, Murmeln, 
Rufen, Krähen, Brummen, Dröhnen,  
Krächzen, Blöken, Flöten, Bellen, 
Pfeifen, Quaken mit lautem Schall die Tiere all. 
Und wir Menschen? – Nach alten Brauch 
Brüllen, Grölen, Singen und Tanzen wir heute auch. 

 

József Attila:  

���������	������������	������������	������������	����(részlet) 
 

Ím, hát aki mértékkel 
szórakozott az étkekkel, 
s nem roggyant meg keze-lába, 
jöhet a táncos oskolába. 
Járjuk, mint a szél a pusztán, 
fölfrissülünk majd káposztán, 
s ha még fogát feni falánk, – 
frissen sül a farsangi fánk, 
kívül piros, belül foszlik, 
míg a vendég el nem oszlik. 
S aki panasszal van bajba, 
menjen a sóhivatalba. 

 

A fánk története osztrák eredet�, ugyanis egy Krapfen nev� 
pék özvegye a sütemény kitalálója. Az asszony férje halála 
után nem gy�zte a sok munkát.  

Egy alkalommal a türelmetlenked� vev�k közé akart vágni 
egy darabka tésztát, de az célt tévesztett és a forró olajba 
pottyant. Ott szép aranysárgára sült, így a véletlen jóvoltából 
megszületett az els� fánk! Azóta a híressé vált fánk neve ma 
is Krapfen. 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Önt  

és kedves családját 
 

BBoollyykkii  LLaajjooss  
kkééppíírróó  ééss  ffaarraaggóó  eemmbbeerr  

  

AAzz  eekklleekkttiikkaa  jjeeggyyéébbeenn  
  

ccíímm��    
kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa,,  

  

22000099..  ffeebbrruuáárr  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  
1166  óórráárraa    

aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  
 

A kiállítást megnyitja: 
Feledy Balázs 
m�vészettörténész 

 

Közrem�ködnek: 
Bolyki Balázs, Jánosi Dávid 

 

A kiállítás 2009. március 31-ig 
tekinthet� meg  

a könyvtár nyitva tartása szerint 
[Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Tel.: (26) 398-128] 

 

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

a hónap utolsó péntekein  
megrendezend� 

millenniumi el�adás-sorozat  
második alkalmára, 

mely  
 

2009. február 27-én, pénteken, 
18 órától 

lesz a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 

Sz�ke Mátyás 
régész, múzeumigazgató 

tart vetített képes el�adást  
 

A visegrádi  
Szent István-kori 
vármegyeszékhely  

történeti összefoglalója 
és építészeti emlékei 

címmel 
 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából  
az el�adás-sorozat egészét  
e témakörnek szenteljük 

Hónapról hónapra  
id�rendi sorrendben haladva  
a város történetének más-más  

korszakát ismerhetjük meg jobban,  
remélve, hogy felkeltjük  
az Önök érdekl�dését is 

 

A belépés ingyenes!  
Mindenkit szeretettel várunk! 

ÉRTESÍTÉS 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Örömmel tudatom, hogy elkészült a Szentháromság-szobor 

1:1 arányú gipszmodellje. 
Megtekintésére február 20-a után lesz lehet�ségünk, ké-

s�bb meghatározandó id�ben és helyen. 
A pontos helyszínr�l és id�r�l tájékoztatni fogjuk Önöket. 
Üdvözlettel: 

Gróh Dániel 

 
&&&& ����������	��
�����������������	��
�����������������	��
�����������������	��
�����������

 

Balla Benjámin, a sokunk által ismert és tisztelt visegrádi, majd nyug-
díjba vonulása el�tt leányfalui tanár Dunakanyari emlékek c., saját felvé-
teleivel illusztrált könyvével hívja felfedez�-barangoló túrára olvasóit. A 
könyv eredetileg a Nyugdíjas Klubok és Id�sek Életet az éveknek Pest 
megyei pályázati felhívására készült, a Kulturális barangolás Pest megyé-
ben c. témában. A természetet, történelmet ismer� és szeret� idegenveze-
t� a közelmúlt eseményeit, változásait is érinti, és sok szép fotóval kalau-
zolja olvasóit Leányfalutól Visegrádig, illetve a Szentendrei-szigeten. 
Nem volt könny� dolga, hiszen sok neves szerz� foglalkozik korábbi 
kiadásokban a Dunakanyar látnivalóival, mégis sikerült helyes arányt 
találnia a múltat és a jelent bemutató ismeretanyag között. Visegrádnak 
14 oldalt szentelt a tanár úr, sok színes fotóval, irodalmi idézetekkel. 

Gratulálunk a könyv szerz�jének és kívánjuk, hogy jó egészségben foly-
tassa tovább a Dunakanyar és Visegrád bemutatására, hírnevének öregbí-
tésére irányuló munkáját! 

Ajánlom figyelmükbe ezt a nagy szeretettel és áldozatos munkával ké-
szült útikönyvet. Ez a könyv kedves és hasznos ajándék, akár önmagunk-
nak, akár szeretteinknek, akár barátainknak szánjuk. 1200 Ft-ért megvásá-
rolható a könyvtárban.                                                                 

Könyvtáros 
 

Berda József: 
 

VISEGRÁDI VARÁZSLAT 
 

Téli álmukat alvó hegyek és 
erd�k éneke zeng a Dunán át: 
a Börzsöny küldi üdvözletét a Pilisnek 
Nagymarosról Visegrádra állandó 
harangzúgások által. Szinte szünet 
nélkül zeng mindkét oldalról már e 
tájba markoló zene s mint madarak 
májusi énekének: ennek sincs se 
vége, se hossza, bár alszik e vén vidék. 
Óh, örök öröme a szépség varázslatának, 
mely mindig él és minden id�szakában 
figyelmezteti életünk: tarts meg, ölelj 
kebledre itt, hol él a nagy múlt és elibénk 
harangoz a biztató, emberibb jövend�. 

 

Táncház! 
 

FARSANGI TÁNCHÁZ február 15-én  
vasárnap délután 15–18 óráig   
az Erdei M�vel�dési Házban 

Zenél: Túri András–Jámbor Rita népzenészek 
Sok szeretettel várjuk a kicsiket és a feln�tteket egyaránt 

A következ� táncház  március 21-én lesz 
Szabóné Mayer Katalin 
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Visegrád 1654 utáni reprodukciós ábrázolása  
 

KÖZLEMÉNY 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 

A város ezer éves köszöntésére egy nagyméret� (70×90 cm), fából készült könyvet kívánunk elkészíteni, 
amihez az eszmei támogatást és gyakorlati segítséget kérjük. 

A könyvben a 2009. január 1-jén Visegrádon él� állandó lakosok névsora jelenne meg. 
Szeretnénk, ha minden visegrádi polgár a nyomdailag kiírt neve mellé kézjegyével tisztelegne a város-

alapítók el�tt. 
Erre több mód van: 

  – a m�vel�dési házban annak nyitvatartási ideje alatt van lehet�ség (2009. március 1-jét�l), 
  – a városi rendezvényekre a helybeli feln�tt fiatalok viszik ki az aláírásra az íveket, 
  – helybeli feln�tt fiatalok megkeresik azokat, akik nem tudnak valami módon a fenti helyeken aláírni. 

Szeretnénk, ha mindenki, illetve a családok magukról képet juttatnának el a m�vel�dési házba (a képek 
hátoldalán természetesen beazonosítható módon feltüntetve az ábrázolt személyeket). 

Ferbert Mihály ötletéb�l indult a kezdeményezés. 
Anyagi okok miatt (5 millió forint) sajnos nem valósítható meg az eredeti elképzelés szerint, hogy a Mil-

lenniumi-kápolna terén a Szalay-féle ház külfalánál jelenjen meg az, amit most könyv formában kívánunk 
elkészíteni. 

A fa könyvet Erd�s Péter készíti. 
A merített papírlapokat Sz�cs Sándor papirosmolnár adja, illetve készíti el� a nyomdai munkákat. 
A nyomdai költséget – 180.000 forint – az 1000 éves Visegrádért Alapítvány rendezi (alapítványtev� 

Fieszl József). 
Az aláírásokat pedig Önök adják, így üdvözölve ezer éves városunkat. 

Erd�s Péter 
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Nagyváradi színház  
a visegrádi moziban 

 

Az Együtt Kulturális Egyesület immáron hatodik alka-
lommal hívta meg a visegrádiakat és a környékbelieket a 
visegrádi moziban 2009. január 9-én tartott kulturális 
programra, amelyet az egyesület finanszíroz. 

Az eddigi fellép�k estjei – a Bolyki Brothers, Tolcsvay 
Béla, Berecz András, Bánffy György, Császár Angela – 
után most a nagyváradi Kiss Stúdió Színház el�adását 
élvezhettük. 

 

 
 

A Kiss Stúdió Színház plakátja 
 

A Kiss Stúdió Színház az egyetlen folyamatosan m�-
köd� erdélyi magyar nyelv� magánszínház, amely sem-
milyen állami támogatást nem kap, 1994 márciusában 
alakult. Tevékenységében színházi el�adások, pódium-
m�sorok, gyermekm�sorok, szerz�i estek bemutatása 
szerepel, a kezdetek óta több mint 70 bemutatót tartott. 
Nincs állandó társulata, a különböz� el�adásokra színé-
szeket szerz�dtet. A színház számos díjat kapott. Igazga-
tója Kiss Törék Ildikó színm�vész, m�vészeti vezet�je 
Varga Vilmos színm�vész, rendez�; �k ketten alapítot-
ták a színházat. Évente kilencven-száz el�adásuk van. 
Sokfelé várják és hívják �ket. Játszanak nemcsak sz�-
kebb pátriájukban, Bihar megyében, hanem vendégsze-
repelnek szerte a Kárpát-medencében. 

Visegrádon a Magyar Vigasság cím� programjukat ad-
ták el�, amelyben Wass Albert, Karinthy Frigyes, Lázár 
Ervin, Mikszáth Kálmán, Zilahy Lajos, Molnár Ferenc 
és Karácsony Ben� m�veinek részleteit, jeleneteit, mag-
vas gondolatait szívderít� énekszámok tarkították. 

A mozi most is csaknem teljesen megtelt, de a Viseg-
rádi Hírekben, plakátokon és most már Visegrád honlap-
ján is megtalálható programjainkra szeretettel várunk 
minden kultúra iránt érdekl�d�t. 

Együtt Kulturális Egyesület 

Magyar László: 

 

FEBRUÁR 
 

 A fagyalbokorral kerített erd�t 
 át- meg átszövi a galagonyás. 
 Fészkét rakja egy varjú a fán, 
 párját hívja, 
 a folyton tekerg�t. 
 
 Megállt a szél. 
 Tüdejét kitárva, 
 zsibbadt tagjait 
 nyújtóztatja a hóvirág, 
 s rázva csengeti szirmait, 
 fehér fodrait. 
 
 Nagy nyomok süppednek. 
 Az avarban ugrál, 
 viháncol a szarka 
 szerelmes zavarban, 
 s alig odább, 
 szajkó riaszt a fán, 
 rekedten, 
 sután. 
 
 S már itt volt! 
 Már játszott… 
 aztán mégis elment. 
 És nem tudjuk, 
 honnan jött ez a nagy felleg, 
 borító takaró égre, 
 földre, 
 fára, 
 mint gomolya az edény falára, 
 most csomókba ragad megint a pára, 
 és várjuk, 
 és tudjuk, 
 minden menthetetlen. 
 Haragszik a tél, 
 a haldokló isten. 
                                                 (1972) 

 
��������

 

A farsang január 6-tól (vízkereszt napjától) a húsvét el�tti 
negyedik napig, húshagyókeddig tart. A farsangi szokások-
ról a korai évszázadokra vonatkozóan nincs elég ismere-
tünk. A mulatozások f� id�szaka a 15–16. századra tehet�. 
Különösen nagy mulatságokat rendeztek Mátyás király ud-
varában.  

A farsangi id�szakban az emberek maszkokat, álarcokat 
öltöttek magukra, és különböz� dramatikus játékokat is be-
mutattak. Legkedveltebb figurák voltak a koldus, betyár, 
menyasszony, katona stb. A farsangot b�séges evés-ivás, já-
tékosság, táncolás jellemezte. Gyakori volt a három napig 
tartó bálozás. Fontos szerepet játszott a farsangi bál a párvá-
lasztásban.  

A farsang jellegzetes étele a fánk és a rétes. Úgy tartották, 
hogy a fánknak mágikus ereje van. A sok étel fogyasztásától 
a következ� év b�ségét remélték. 

(Sch. A.) 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

 
 

Hirdessen az idén is 
a Visegrádi Hírekben! 

2009-ben hirdetési tarifáink 
nem változnak! 

A környék legkedvez�bb  
hirdetési áraival várjuk 

kedves Hirdet�inket! 

Kéziratleadás: tárgyhó 1. napja, 12 óra 
(személyesen, CD-n vagy e-mailben) 
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DMRV hibabejelent� 310-798 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gyámhivatal F� u. 38. 397-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073 
Kórház: Gizellatelep 801-700 
Ment�k 104 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-507 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Rend�rség 107 
T�zoltóság 105  
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás 
Nyári abroncsok állapotfelmérése  

Visegrádon 
Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 
Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

������������
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���	�����

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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T�ZIFA 
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja 
E�ry Csaba  

Tel.: 06 (20) 599-9399 

Vágott, hasított t�zifa Dunabogdányból 
Tel.: 06 (70) 268-4030 

 

 

 
 

Tavaszi ajándék 
a Visegrádon él� és dolgozó leányoknak 

és asszonyoknak! 
 

5.000 forint kedvezményt ad a Pillangós-ház  
a 2009. március 28–29-én tartandó  

Kriston Intim Torna tréning árából. 
A 2×6 órás, a n�i egészségvédelmet  

testi-lelki oldalról támogató tanfolyam ára  
így csak 10.000 Ft városkánk hölgyeinek. 

A tréning hasznáról, eredményeir�l, diszkrétségér�l,  
egyéb tudnivalókról a www.pillangos-haz.com  

honlapon olvashatnak. 
 

Felvilágosítás, jelentkezés: 
Kováts Ildikó 

06 (20) 927-4150 
kovatsildiko@freemail.hu 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Ajánla tunk:  
 Borda májas (kétféle) 990 Ft helyett 700 Ft, 
 Borda vákuumfóliás csemege debreceni 1250 Ft 
 helyett 950 Ft-os kedvezményes áron kapható! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 Házi jelleg� pácolással készült 
 füstölt parasztsonkára és parasztlapockára 
 el�jegyzést felveszünk! 
 GRILLEZNI VALÓ F�SZERES HÚSOK 
 NAGY VÁLASZTÉKBAN, 
 TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK! 
                                                                                                    Az árak a mindennapi készlet erejéig 
 érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                     HÁZ!  Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor 
 folyamatosan kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!  
   
                     Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 



 

 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Van jöv�jük is  
az ezeréves múltú  

megyéknek! 
 

Összefogás az ezeréves megyék 
és önkormányzatok között 

Az ezeréves múlt, a történelem és 
a kulturális hagyományok is arra 
kötelezik a megyéket, hogy kiáll-
janak önállóságuk mellett. Négy 
megye: Pest, Fejér, Veszprém és 
Zala idén ünnepli fennállásának 
1000. évfordulóját. Az önkor-
mányzatok egész éves programso-
rozattal ünneplik a millenniumot, 
de ami a legfontosabb: közösen, 
egymással összefogva mutatják be 
Magyarországnak és a nagyvilág-
nak a történelmi és kulturális 
örökségüket. 

Az ezeréves múlt és a millenniumi 
ünnepségsorozat is azt jelzi, hogy 
nemcsak múltja, hanem jöv�je is van a 
magyar megyerendszernek. A megye-
rendszer Szent István-i örökségünk, 
hazánk egyik büszkesége, mivel a 
legrégebb óta folyamatosan m�köd� 
világi intézményrendszerünk – mondta 
a négy közgy�lési elnök sajtótájékoz-
tatóján Dr. Sz�cs Lajos. 

 

 
 

A megyei összefogás teljesedik ki 
most a Millenniumi Emlékév program-
sorozatban. A sajtótájékoztatón a négy 
megyei közgy�lés elnöke ismertette az 
egész éven át tartó rendezvénysorozat 
fontosabb állomásait.  

Dr. Sz�cs Lajos Pest megye nevében 
elmondta, hogy már több mint száz 
település jelezte részvételét saját ren-
dezvénnyel a millenniumi ünnepsé-
gekben. 

Az egyeztetésen részt vett a két ezer-
éves város, Szentendre és Visegrád 
polgármestere is. A települések vezet�i 
csatlakoztak a megyék együttm�ködé-
séhez, és szintén számos programmal 
gazdagítják az egész éves ünneplést. A 
millenniumi évforduló jelent�ségét 
mutatja, hogy az 1.700 f�s Visegrád 
107 rendezvényt tart 2009-ben a jubi-
leummal kapcsolatban. 

A sajtótájékoztatón a vezet�k bemu-
tatták azt a kiadványt is, amely részle-
tesen tartalmazza a négy megye mil-
lenniumi rendezvényeit. 

(Megyeháza, 2009. február 24.) 

VÁROSHÁZI 
 

Visegrád Város Polgármestere  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A. §. alapján 

pályázatot hirdet a Visegrád, Széchenyi u. 11. sz. alatti 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 

 könyvtárosi munkaköre  
betöltésére 

 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – Visegrád Város Polgár-

mesteréhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.) postai úton 
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat könyvtárosi állásra”  

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�:  
Mikesy Tamás m�vel�désiház-igazgató tel.: 06 (26) 398-128 

A pályázat beadásának határideje: 2009. április 10. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 24. 
A közalkalmazotti jogviszony id�tartama:  
2009. május 1-jét�l határozatlan id�re szól. Teljes munkaid�, heti 40 óra 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

szakmai önéletrajz, szakmai elképzeléseket tartalmazó levél, erkölcsi bizonyítvány 
(3 hónapnál nem régebbi), végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti 
bizonyítványokat a kinevezést megel�z�en be kell mutatni) 
Pályázati feltételek:  

f�iskola, informatikus-könyvtáros, könyvtáros végzettség, 1–3 év könyvtárosi 
szakmai gyakorlat, az integrált könyvtári rendszerek ismerete, magyar állampolgár-
ság, büntetlen el�élet 
El�nyt jelent:  

egyetemi végzettség, idegen nyelv ismerete (angol, német) (C típusú középfokú 
nyelvvizsga), jó kommunikációs képesség 
Az ellátandó feladat: 

Teljes kör� könyvtári feladat és szolgáltatás ellátása, a számítógépes nyilvántartás 
elkészítése és folyamatos üzemeltetése 
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások: 

Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról vonatkozó szabályai 
alapján 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� az elbíráló bizottság 
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni 

 

Figyelem! 
Megjelentek Pest Megye Önkormányzatának pályázati felhívásai. A pályáza-

ti kiírások elolvashatóak a könyvtárban, illetve a megye honlapján is megta-
lálhatóak. A pályázatok beadási határideje: általában 2009. április 1. 
 

Lomtalanítási hirdetmény 
 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2009. április 20-án hétf�n reggel 6 
órától Visegrád teljes közigazgatási területén LOMTALANÍTÁST végez.  

Kérjük, ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket, 
zöldhulladékot és veszélyes hulladékot (autógumit, akkumulátort, festéket, 
növényvéd� szert, maradék motor- és ken�olajat, olajsz�r�t, festékes és olajos 
göngyöleget, szárazelemet, elektromos és elektronikus berendezéseket, alkat-
részeket, pl. tv-t stb.). 

Kérjük a T. Lakosságot, hogy városunk tisztaságának megóvása érdekében 
az utcai szemetes edényeket ne tömjék tele háztartási hulladékkal, azt vagy 
gy�jt�edényben vagy zsákban szíveskedjenek a megfelel� helyre és id�ben 
kihelyezni! 

Kérjük, együttm�ködéssel fogadják és segítsék mind a lomtalanítók, mind a 
GAMESZ munkáját! 

E�ryné dr. Mezei Orsolya 
                                                                                               jegyz� 
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HÍREK 
 

Önkormányzati pályázatainkról 
 

Az idei év kezdete több jó hírrel is meglepett bennünket. 
Mindannyiunk számára fontos, hogy az önkormányzat kiadá-
sait csökkentve egyensúlyban tartsuk a város költségvetését. 
Emellett azonban ugyanolyan fontos, hogy elvégezzük a 
szükséges felújításokat, és folytassuk a tervezett fejlesztése-
ket is. Ennek legjobb módja, ha máshonnan tudunk pénzt 
szerezni egyes beruházásokra, és nem a saját költségvetésün-
ket terheljük velük.  

Ezért évr�l évre számos pályázaton próbálunk forrásokhoz 
jutni a szükséges városi fejlesztésekhez. Sok tervet nem is 
tudnánk máshogy finanszírozni, de ha lehet�ség nyílik rá, 
azokhoz a fejlesztésekhez is megpróbálunk támogatást nyer-
ni, amelyeket egyébként magunktól ugyanúgy fizetni tud-
nánk. Természetesen semmit nem kapunk „ingyen”, minden 
támogatás felhasználásához saját önrészt kell vállalnunk. Ez 
sokszor több millió forint, viszont ennek többszörösét kap-
hatjuk vissza. És ha támogatást kapunk valamihez, akkor az 
arra szánt pénzt másra fordíthatjuk.  

A pályázatok természetesen nem mindig sikeresek. Az ön-
kormányzat évek óta többször nyújtott be pályázatokat pél-
dául a kerékpárút kiépítésére, de eddig nem kaptunk erre 
támogatást. Sokszor inkább elmaradottabb térségeket támo-
gatnak, ami érthet�, csak éppen Visegrád számos támogatás-
tól elesik így. Minden esetben azonban újra és újra pályázni 
kell, hiszen minden lehet�séget ki kell használnunk.  

Most azonban néhány elnyert pályázatról számolhatunk be. 
Idén január végén született meg a döntés, hogy a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ támogatni fogja a 11-es 
úton tervezett gyalogátkel�k létesítését. Régi tervünk egy 
biztonságos átkel� kiépítése a deltánál a sportpálya felé. 
Többféle módon próbáltunk erre pénzt szerezni, most a 
Megyeri híd átadása utáni forgalomnövekedés miatt tudtunk 
pályázni a gyalogos forgalom biztonságosabbá tételére.  

Eredetileg öt dolgot szerettünk volna megvalósítani, ame-
lyek közül végül háromra kapunk támogatást. Számunkra a 
legfontosabb, hogy megépülhet a deltánál egy középszigetes, 
villogó lámpával felszerelt gyalogátkel�, amelyhez 9.000.000 
Ft-ot ad a Közlekedésfejlesztési Központ. A törvények sze-
rint f�útvonalon csak középszigetes átkel�t lehet létesíteni, 
ezért ilyen költséges ez a beruházás. A központ támogatja a 
hajóállomásnál lév� gyalogátkel� nyomógombos közlekedési 
lámpával való ellátását és a Szentgyörgypuszta-Kisoroszi 
révnél lév� gyalogátkel� villogó lámpával való kiegészítését 
is, újabb összesen 9.000.000 Ft értékben. Szerettünk volna a 
szociális  otthonnál  is  gyalogátkel�t  létrehozni, de  ezt  
nem  

tudták támogatni, mivel külterületre esik. Ugyancsak pályáz-
tunk a deltától a faipari üzemig egy biztonságos járda építé-
sére, amit viszont éppen azért nem tudtak támogatni, mert 
önkormányzati területen lenne. (Az átkel�k az úton, vagyis a 
Magyar Közút területén lesznek.) A járda építésére kért 
összeget, 14.000.000 Ft-ot egy újabb pályázaton biztosítják 
számunkra, csak erre a célra nem fordíthatjuk majd. Össze-
sen 32.000.000 Ft-ot nyertünk el, amelyhez 15%-os önrészt 
kell vállalnunk, ami 4.800.000 Ft. Kevesebb mint 5 millió Ft 
ráfordítással tehát több mint 30 millió Ft érték� fejlesztést 
végezhetünk. 

Februárban kaptunk értesítést arról, hogy az árvízvédelmi 
pályázatunk is támogatást nyert. A „Környezet és Energia 
Operatív Program” keretében egy kétfordulós pályázaton 
indultunk, amelyen els� körben az el�készít� munkálatokra 
lehetett támogatást igényelni, és aki ezt elnyeri, az majdnem 
biztosan kap pénzt majd az így megtervezett árvízvédelmi 
rendszer felépítésére is. A tervezés más önmagában is na-
gyon költséges, hiszen egy több kilométer hosszú gát és 
védelmi rendszer mindenre kiterjed� tervér�l van szó, amely-
hez megvalósíthatósági tanulmányok is kapcsolódnak. Egy-
el�re 55 millió Ft-ot kaptunk az el�készületi munkák elvég-
zésére (tervezésekre, engedélyeztetésekre, területszerzésekre 
és közbeszerzési eljárásokra), ami nagy sikernek mondható.  

A második fordulóban a megvalósítás teljes költségére pá-
lyázunk, ami 1.168.064.800 Ft, amelyb�l az önkormányzat 
saját része 168.064.800 Ft, a támogatás összege pedig 
1.000.000.000 Ft lesz. Az els� forduló 2008. augusztus 4.–
2010. május 31-ig, a második forduló 2010. május 15.–2012. 
augusztus 31-ig tart. A teljes projekt során a hajóállomástól 
az öbölhöz vezet� útig közel 3 km szakaszon épülne árvíz-
védelmi gát. Ennek során a kialakítandó gát illetve mobil 
gátrendszer a város egész területét megvédi árvíz esetén. A 
rendszerhez kapcsolódva a rév csomópontnál egy forgalom-
lassító biztonságos körforgalom építésére is sor kerül. Ezt a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt� Zrt. is támogatja. Bizakodva 
várjuk tehát a második forduló eredményét. 

2009-ben újabb pályázatok is várhatóak. Februárban bead-
tunk egy Európai Uniós pályázatot a testvérvárosaink vendé-
gül látására a millenniumi ünnepségek keretében. Programok 
és ünnepi események támogatására pályázunk a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz és a Visegrádi Négyek Alapjához is. A 
Magyar Turizmus Rt.-vel sikeresen megállapodtunk abban, 
hogy nagy szerepet vállal majd a millenniumi programok 
országos hirdetésében. És természetesen egyéb fejlesztési és 
beruházási pályázatokat sem hagyunk ki. Remélem, hogy 
majd minél több nyertes pályázatról számolhatok be Önök-
nek, hiszen minden lépés a város fejl�dése érdekében közös 
örömünk.                                                               Dobri Imre 
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Hitelspirálba rohanunk! 
 

A költségvetés alakítása folyamatos. Jelenleg talán a 
negyedik variáció került a képvisel�k elé. 

Az els�nél még „csupán” 45 milliós hitelkeretet tartal-
mazott az anyag. Most, az utolsónál – ha ezt így fogadja 
el a képvisel�-testület – több mint 88 millió forintot kell 
felvenni ebben az évben. 

Ez egy óriási tehertétel, melyet rövid, de f�leg hosszú 
távon a város lakói sínylik meg: a gyerekeink, az unoká-
ink. Azért, mert már közel kétszáz milliós hitelt felvettünk 
az el�z� három évben – beleszámítva az évenként fize-
tend� 9–10 milliós kamatokat is. Így az össz-
hitelállományunk lassan eléri éves költségvetésünk felét. 
Ilyen költségvetési hitellel más város Magyarországon 
nem igen rendelkezik. 

Meggy�z�désem, hogy a pénzügyi bizottság tagjai ész-
revételei, vagy esetenként közös véleményei, állásfoglalá-
sai ellenére – mely a hitelfelvétel elutasítását szorgalmaz-
ták, szükség szerint egy évre szóló „vészköltségvetés” 
készítésével – ezt a beterjesztett költségvetést – a képvise-
l�k nagy része megszavazza. 

Abban is biztos vagyok, hogy az önkormányzat által al-
kalmazott könyvvizsgáló javaslata is az lesz, hogy kerül-
jön elfogadásra a beterjesztett költségvetés. (Megjegy-
zem: intézményvezet�ként éveken keresztül foglalkoztam 
önkormányzati költségvetéssel is, ahol a könyvvizsgáló 
valóban részletes elemzéssel támasztotta alá a költségve-
tés tételeit, illetve kritikát és javaslatokat fogalmazott meg 
az elfogadás el�tti módosításokra. Hozzáteszem, annak a 
két önkormányzatnak nem volt hiteltartozása sem. Vi-
szont mi – a képvisel�k – el�zetesben kaptunk a mi 
könyvvizsgálónktól egy két és fél oldalas, általánosságo-
kat tartalmazó levelet, amelynek a végén az szerepel, 
hogy a költségvetési tervezet elfogadható. De semmiféle 
elemzése a már felvett hitelek visszafizetésének hosszú 
távú terheir�l… és semmi más meggy�z� elemzést sem 
tartalmaz a levél.) 

A polgármester úr nem válaszolt – az el�z� újságcikk-
ben már jelzett – felkér� levelemre, hogy csak tiszteletdí-
jat vegyen fel: ennek következtében havi illetménye 
483.125 Ft. 

A bizottság véleményét tartalmazó beterjesztést az al-
polgármesteri  tiszteletdíjakra  a  testület  nem  fogadta el, 

hanem azt felemelte: így mindkét alpolgármester havi 
173.925 Ft-ot kap ez évben, melyhez még fejenkénti és 
havi 22.417 forint költségtérítés is megszavazásra került. 
(A törvény nem ír el� semmiféle szorzó számot a 2000 f� 
alatti település alpolgármesteri tiszteletdíjára, csak azt, 
hogy a testület tiszteletdíjat állapít meg.) 

A képvisel�k havonta 42.515 forintot kapnak. 
Ha az egész illetményr�l és tiszteletdíjról minden el�bb 

fölsorolt egy évre lemondana, akkor kb. húsz millió forin-
tot lehetne megtakarítani (járulékokkal együtt) a költség-
vetésben, s egyben a hitelfelvételben. A hitelfelvétel visz-
szaszorításának így csak egyetlen módja lehetséges: a 
fejlesztések leállítása. Erre nézve is volt a bizottságnak 
javaslata az el�z� testületi ülésre, vagy ha úgy tetszik, 
véleménye: 

1. Csak olyan fejlesztési kiadásokat tervezzünk a költség-
vetésbe, melyekre pályázatokon már pénzt nyertünk, s 
ehhez a saját hozzájárulást biztosítani kell. Így: a közle-
kedés biztonságát szolgáló pályázatra, az árvízvédelem 
terveire elnyert pályázatra vonatkozzon a költségvetési 
terv. 

2. A Schulek utcára beadandó pályázat és az – úgyneve-
zett – kis városközpontra beadandó pályázat kalkulált 
önrésze csak úgy szerepeljen a költségvetésben, hogy er-
re hitelt csak akkor veszünk fel, ha szükséges és már el-
nyert pályázatról van szó. 

3. Egyéb tervezett fejlesztéseket, mely bekerült a költség-
vetésbe, mint korábbi döntés, nem javasol a P�B. Vagyis 
valamennyi egyéb fejlesztést el kell hagyni, ami be van 
tervezve a 2009-es évre.  

4. M�ködésre a 2009-es évben ne vegyünk fel hitelt. 
Ezekr�l a javaslatokról, véleményekr�l a testület nem 

szavazott, de figyelembe sem lett véve, hiszen az akkor 
már 73 milliós hitelfelvételi javaslat a február utolsó nap-
jaiban kiadott költségvetési változatban még nagyobb, 90 
milliós hitelfelvételt tartalmaz. 

A március 5-i testületi ülésen a költségvetés bizonyára 
elfogadásra kerül. A pénzügyi bizottság három nappal 
el�bb tárgyalja a költségvetést, ahol egy olyan megoldásra 
ösztönzöm a tagokat, hogy véleményünket egy hitelfelvé-
teli kényszert�l mentes költségvetés elfogadására alakít-
suk ki. Hitel csak azokhoz a fejlesztésekhez legyen felve-
het�, amelyhez már elnyertünk pályázati pénzeket. Ter-
mészetesen bízom a józan ész logikájában, bár hosszú id� 
óta csalódom. Talán most mégis… 

 Kiss Károly képvisel� 
 

 

��������	
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Közel két évtizede rendszeres olvasója vagyok a 
Visegrádi Híreknek, s így természetes, hogy teljes 
áttekintést kaptam többek között arról a rendkívül gazdag 
millenniumi megemlékezésekr�l, a nagy múlt el�tti 
tiszteletadásról, amelyet különböz� rendezvényekkel és 
kiadványokkal kívánja a város gazdagítani mindannyiónk 
ismeretét és tudását, akik jelenleg vagy korábban 
bármilyen formában is köt�dnek(-tek) Visegrádhoz.  

A programból kiderült, hogy f�ként a török hódoltság 
el�tti id�szak alkotásainak bemutatására helyezte a 
szervezés a hangsúlyt, s az utána következ� 
évszázadokról, így a közelmúltról is már kevesebb szó 
esik. Örömmel olvastam éppen ezért Erd�s Péter 
,,Közlemény” c. Felhívását a legutóbbi számban annál is 
inkább, mivel hasonló jelleg� kezdeményezést Pécs város 

1697-ben indított el, amely 1746-ig tartott. A 
Polgárkönyv létesítése ott azért volt különösen indokolt, 
mert akkor tömegesen jöttek a környez� országokból az 
eltér� nyelvet beszél� új telepesek.  

Ebben a könyvben a város lakóinak kereszt- és 
vezetékneve, eredeti hazája (születési helye), 
foglalkozása, három nyelven a polgárrá válás eskü 
szövege szerepelt. Amennyiben a visegrádi Polgárkönyv 
még lehet�séget biztosítana a nevek mellett legalább a 
foglalkozás feltüntetésére, azt még jó lenne beiktatni, 
hogy ilyen módon jobban meg lehessen különböztetni 
Visegrádon a sok azonos vagy hasonló vezeték- és 
keresztnev� személyt.  

A Polgárkönyv tervezése és megvalósítása minden 
elismerést megérdemel, amely értékes adatokat tartalmaz 
majd még a család- és a honismereti kutatáshoz is. 

Dr. Dobos Irma 
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Az Áprily Iskola hírei 

Megmérettetés minden fokon 
 

Els�sorban a nyolcadik osztályosok tapasztalták, tapasz-
talják, hogy tudásukat a felvételi vizsgákon összemérik 
kortársaikéval. Kiderül, a nyolc év munkája elegend� 
tudással, megfelel� készségekkel vértezte-e fel �ket, hogy 
választott középiskolájukba felvételt nyerjenek. A néhány 
éve bevezetett központi írásbeli felvételi magyar nyelv és 
matematika tárgyakban nem egyszer�en a tananyagot 
kérdezi vissza, hanem elvárja, hogy alkalmazzák a megta-
nultakat, és így oldják meg a problémákat. A jelenlegi 
nyolcadik osztályból tizenhatan írták meg a központi egy-
séges felvételit, eredményük az országos átlaghoz (50,69) 
képest jobb: 55%. Márciusban további vizsgák várnak a 
végz�sökre. Választott középiskoláik közül a Petzelt Jó-
zsef Szakközép- és Szakiskola áll az els� helyen, majd a 
Dobó Katalin Gimnázium, a Balassa Bálint Kereskedelmi 
Szakközép- és Szakiskola, valamint a Móricz Zsigmond 
Gimnázium következnek. Tanulmányi területek közül 
pedig a vendéglátás-idegenforgalom, a nyelvtanulás, ezen 
belül is a nyelvi el�készít� évfolyamok a legkedveltebbek. 

Többen a felvételik mellett versenyekre készülnek, és 
képviselik majd a területi, illetve megyei fordulókban az 
Áprily Lajos Iskolát.  

Akik bejutottak a megyei versenyre 
• kémiából: Horváth Sára, Petz Dániel, Dallos Evelin, 
• biológiából: Horváth Sára, Muckstadt Gábor, Petz 

Dániel, 
• földrajzból: Dallos Evelin, 
• helyesírásból: Farkas Boglárka, Paulusz Zoltán, Kiss 

Péter, Lendvai Zita, Horváth Sára, Dallos Evelin. 
Február 27-én zajlott a német nemzetiségi vers- és pró-

zamondó verseny Budakalászon, amelyen szép eredményt 
értek el tanulóink: els� lett Dallos Evelin a nyolcadikosok 
csoportjában, Réti Gábor második, Vastag Klaudia har-
madik helyezést ért el az ötödikesek, Scheili Sára pedig 
harmadik lett a 2. osztályosok közt.  

A komoly munka mellett jutott id� szórakozásra is. Ze-
neiskolás növendékeink ismét a Zeneakadémiára látogat-
tak, ahol nagyon érdekes el�adást tekintettek-hallgattak 
meg: a Brass in the five játszott, miközben homok-
rajzokat nézhettek kivetítve a gyerekek, és mozgásm�vé-
szek jelenítették meg a zenét. Minden gyerek nagy öröm-
mel mesélte otthon élményeit, hiszen nem mindennap 
láthat ilyet az ember lánya-fia.  

Farsangi bálunkat február 13-án tartottuk. Nagyon sok 
ötletes jelmez készült a szül�k keze nyomán; a karneváli 
fotók megtekinthet�k az iskola honlapján (www.aprily-
visegrad.hu/galeria). A farsang az egyetlen olyan táncos, 
vidám rendezvény a tanév során, amikor az egész iskola 
együtt szórakozik. A szervez�k – mint minden évben – 
most is a 7. osztály diákjai és szül�i közössége, mindent 
megtettek a délután sikeréért. Nagy segítséget jelent, hogy 
idén is számíthattunk támogatásra: 

Köszönjük az UTILIS Kft., a Don Vito pizzéria, a Nóra 
fodrászat, a Marika kozmetika, Kímár Gabriella szül�, 
Kangas Kinga szül�, Szalai Zsuzsanna kozmetikus, az 
Angéla fodrászat Visegrád, a Sirály étterem, a Bobpálya 

Visegrád, a KÁOSZ üzletház hozzájárulását a tombolá-
hoz.  

 

 
 

Jelmezesek egymás közt 
 

Megmérettetés az iskolába készül� gyermekek számára a 
beiratkozás is, hiszen ezt mindig egy iskolaérettségi vizs-
gálat el�zi meg. Mi azzal szeretnénk kedvet csinálni a 
tanuláshoz, iskolánkhoz, hogy kis m�sorral kedveskedünk 
a visegrádi és dömösi óvodásoknak. A szül�knek tájékoz-
tatást tartunk az alábbi id�pontokban: 

Dömösön, március 23-án 17 órától, 
Visegrádon, március 30-án 17 órától, 
Kisorosziban, március 31-én 16 órától. (Helyszín min-

den esetben a helyi óvoda.) 
A nálunk folyó munkát nyílt tanítási napon nézhetik meg 

a gyermeküket beíratni készül� szül�k. Kisorosziban 
március 25-én, Visegrádon 24-én. Két osztályban az 1–4. 
órákat, vagy a leend� els�s tanító nénit, vagy a jelenlegi 
els�söket nézhetik meg az érdekl�d� szül�k. 

 

Az 1. osztályosok beíratása 
az Áprily Lajos Általános 

és Alapfokú M�vészeti Iskolába 
 

A beiratkozás id�pontja:  
            2009. április 2. (csütörtök) 9–18 óráig, 
                      április 3. (péntek) 12–16 óráig 

Kérjük, hozzák magukkal a következ�ket:  
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
– az óvodai szakvéleményt, és ha van: szakért�i véle- 
   ményt, 
– 1 db fényképet és 550 Ft-ot a diákigazolványhoz, 
– a gyermek lakcím- és TAJ-kártyáját 
Örülnénk, ha gyermekükkel együtt jönnének! 

 

Tájékoztatjuk a szül�ket, hogy a tavaszi szünet április 
6–14. között lesz; utolsó tanítási nap április 3., els� taní-
tási nap április 15. A viszonylag hosszú szünet oka, hogy 
tantestületünk még az év elején így döntött, másrészt 
továbbképzésen vesznek részt többen ezeken a tanítás 
nélküli napokon. 

Schmidt Anna igazgató 
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Kedves Gyerekek! 
Nagyon boldog vagyok, mert lassan épül, alakul a kapcsolat köztem és 

köztetek. Már van, aki visszaküldte a rejtvény megfejtését, mégpedig 
Kisorosziból Vörös Laura Luca, aki természetesen méltó jutalmát is 
megkapta. Köszönöm Laura Luca az érdekl�désedet, és remélem, hogy 
arra a továbbiakban is számíthatok! Úgy t�nik, hogy a levelezés kap-
csán egy szerkeszt�társat is szereztem Lénárd Dávid személyében, aki a 
következ� sorokat juttatta el hozzám: „A végzetes Cián! 9 évvel ezel�tt, 
2000-ben Romániában aranyport találtak. Úgy sz�rték ki bel�le az 
aranyat, hogy egy nagyon veszélyes, bizonyos ciánnal keverték össze. 
Amit egy nagy tározóban tartottak. Annak a fala meggyengült és kiöm-
lött. És ez a sok cián mind befolyt a Tiszába. Ahogy valamihez hozzá-
ért, az azonnal meghalt. Szinte a Tisza egész él�világát kiölte. A kuta-
tók és a természetvéd�k nagyon sokat dolgoztak. Ráadásul még a halá-
szoknak is kárt okozott, mert volt, aki ebb�l élt és ebb�l látta el a csa-
ládját étellel és ruhával. Sokan azt mondták, hogy nem fog megjavulni a 
Tisza él�világa. De mégis megjavult. Err�l emlékszünk, a Tisza sok évi 
borzalmáról. Ez volt a végzetes cián története.” Dávid igazi szenvedély-
lyel írta le nekünk a 9 évvel (és nem 15 évvel) ezel�tt történteket, ami-
kor február 1. és 12. között közel 120 ezer köbméter szennyezett víz 
vonult le a Tiszán. A szennyezés következtében 156 tonna, azaz több 
mint 15 vagonnyi hal pusztult el. Az országgy�lés 2000. június 16-án 
elfogadott határozatának 10. pontja nyilvánította február 1-jét a Tisza 
él�világának emléknapjává. A tudósok szerint a Tisza vízmin�sége 
jelenleg kissé szennyezett, vagy t�rhet�en szennyezett kategóriába 
sorolható. A 2000-es katasztrófa arra figyelmeztet, hogy jobban kell 
ügyelnünk a körülöttünk lév� természetre, hiszen csak a szerencsén 
múlt, hogy kilenc éve az ivóvizünk nem került veszélybe! 

Lénárd Dávid arról is tudósít levelében, hogy 2009-ben „AZ ÉV 
MADARA: a KÉK VÉRCSE és a VETÉSI VARJÚ” Gy�jtsetek képet, 
cikket a két madárról és készítsetek az osztályotokba tablót!  

 

 
 
Kíváncsi vagy, milyen rajzot rejtenek a vonalak? El� a színes ceru-

zákkal, és fejtsd meg a rejtvényt! Ha az útmutatásunk szerint színezel, 
hamarosan egy kedves képet találsz: � = kék;� = barna; � = piros; ∗ 
= sárga; � = zöld; � = narancssárga. 

 
Mivel a Visegrádi Hírek nem színes nyomásban jelenik meg havonta, 

úgy gondoltam, hogy a segítségetekkel most „színesíthetjük”! Színezzé-
tek ki a rajzot a megadott utasítás szerint, a többit majd meglátjátok! 

Nagyon-nagyon örülnék, ha már érkezne valamilyen alkotás AZ ÉN 
VISEGRÁDOM pályázatra! 

A Gyerekkuckó várja leveleiteket, no és persze én is! 

 

A Fellegvár óvoda hírei 
 

Mi újság kicsinyeinknél? 
 

Óvodánkban a farsangi készül�dés már 
napokkal az ünnep el�tt megkezd�dött. 
Hagyományainkhoz híven a jelmezeket, 
programokat mi készítjük a gyerekeknek, a 
szül�kt�l is kérünk azért némi segítséget. A 
kicsik csigabigák voltak, egyik kedvenc 
meseh�süket jelenítették meg, és mindenfé-
le csigás dolgokat játszottak. Készítettek 
csigabigát darált kekszb�l (kókusztekercs), 
festettek, vágtak..., még a csúszda is szivár-
ványos volt, mint a mesében. 

Középs�ben madarak voltak a gyere-
kek; kitalálták, hogy ki, milyen madár lesz 
(pl. jégmadár), aztán festettek is egy olyan 
madarat, és anyával otthon elkészítették. 
Volt madárijeszt� (óvó néni) és jómadár is 
(másik óvó néni), szegény madárijeszt�t 
mindig megviccelte a jómadár... 

Nagycsoportban lovagok és udvarhölgyek 
voltak a gyerekek. El�z� héten megtanultuk 
a lovagiskolában, mit illik, hogyan kell 
viselkedni, mi az igazi barátság? Farsangkor 
mindezen tudományokból vizsgát kellett 
tenni, és megküzdeni a szíve választottjáért. 
Megérkezett a ,,kóbor lovag” is, akinek nem 
sikerült a hölgyeket elrabolni, de a rongy-
labdacsatában minden rendez�dött. A nagy-
csoportban közös táncolással ért véget az 
óvodai mulatozás. Kiszebábokat készítet-
tünk, melyekkel elzavarjuk a telet, helyet 
engedünk a jó id�nek.  

A nagycsoportosok iskolai beíratása el�tt 
az óvón�k és a logopédus minden szül�t 
tájékoztat gyermeke óvodai teljesítményé-
r�l. Mindkét iskolában nyílt napokon lehet 
részt venni, és a látottakkal kapcsolatos 
kérdéseket az óvodai szül�i értekezleten 
lehet feltenni a tanítóknak és iskolaigazga-
tóknak.  

 

FONTOS! 
Óvodánk is méltóképpen szeretné ünne-

pelni Visegrád ezeréves évfordulóját, s ezért 
óvodatörténeti kiállítást szeretnénk rendez-
ni.  

Már sok, a m�ködéssel kapcsolatos doku-
mentummal rendelkezünk, de nem találunk 
írásos anyagot arról, hogy hol volt az els� 
óvoda épülete, hány gyerek járt oda, mi volt 
a napirend..., esetleg egy-két régi játékot is 
szívesen fogadnánk.  

Arra kérném Önöket, ha valaki tud segíte-
ni (dajka nénik, szakács nénik...), kérem, 
üzenjenek, vagy hívjanak fel (396-130) és 
örömmel megyek beszélgetni, vagy bármi-
lyen tárgyi emléket megnézni.  

Segítségüket köszönöm: 
Dobó Istvánné 

                                                 óvodavezet� 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Az önkormányzatunk február 14-én megtartotta far-
sangi bálját a Magyar László sportcsarnokban, február 
24-én pedig a farsangtemetést a Sirály étteremben. 

 

 
 

 
 

 
 

Az újságon keresztül is szeretnénk megköszönni mind-
azok segítségét, akik hozzájárultak e két programunk 
rendezéséhez. 

Szeretnénk kiemelni Dr. Bréhm György urat, Bánó Lász-
ló urat, az UTILIS Kft. vezet�jét, hogy anyagilag hozzájá-
rultak rendezvényünkhöz. Köszönjük! 

Nagyon köszönjük a sok jelent�s, nagy érték� tombola 
felajánlásokat is. Itt szeretnénk megemlíteni Dr. Bréhm 
Györgyöt, Zeller Tibort (Sirály étterem), Scheili Ri-
chárdot (Don Vito pizzéria), Lantos Árpádot (Silvanus 
szálló), Abonyi Gézát (KÁOSZ üzletház), Dudás Lász-
lónét Anit (virágbolt), Nórát (fodrászat), CBA-t (élelmi-

szerbolt), Angélát (fodrászat), Mikesy Tamást 
(m�vel�désiház-igazgató) és még sokan másokat.  

Szeretnénk az énekkar tagjainak is megköszönni azt a 
sok munkát, amit önzetlenül végeznek a rendezvény sike-
réért. Utoljára, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetet 
mondani a polgármesteri hivatal GAMESZ dolgozóinak: 
Schüszterl Károlynak és Izsák Józsefnek a berendezés 
szállításáért. 

Köszönetünket fejezzük ki a Sirály étterem vezet�ségé-
nek és dolgozóinak, hogy immár sokadszor helyet biztosít 
a farsangtemetés megrendezéséhez, és jelent�s kedvez-
ményt biztosít az ital- és ételárokból. 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk és várjuk  
a 2009. április 4-én tartandó  
következ� rendezvényünkre,  

sajbázásunkra 
Helye: Duna-part 

(a révátkelést�l 100 méterre) 
Id�pontja: este 18 óra 

 

Burgermeister Istvánné elnök 
 

���������
 

minden kedves Visegrádinak, akik február 21-én olyan 
sokan eljöttek a kiállításom megnyitójára. 

Tisztelettel:                                                   Bolyki Lajos 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

 

2009. március 13-án (pénteken) 
18 órára a könyvtárba,  

ahol 
 

Gayer József 
tart  

 

vetítettképes el�adást 
 

�����������
� ��������������

címmel 
 

A belépés ingyenes!  
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

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

a február hónapra tervezett és elhalasztott 
millenniumi el�adás-sorozat el�adására, mely  

 

2009. március 20-án (pénteken) 18 órától  
lesz  

a könyvtárban 
 

Sz�ke Mátyás 
régész,  

múzeumigazgató 
tart  

 

vetítettképes el�adást  
 

��������	
���

���������	������

�	���������������

�������������������������
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�

címmel 
 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából  
az el�adás-sorozat egészét e témakörnek szenteljük 

Hónapról hónapra id�rendi sorrendben haladva  
a város történetének más-más korszakát ismerhetjük 

meg jobban; remélve, hogy felkeltjük  
az Önök érdekl�dését is 

 
A belépés ingyenes!  

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel meghívja Visegrád lakosait a hónap 
utolsó péntekén megrendezend� millenniumi 
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 

 

2009. március 27-én (pénteken) 18 órától  
lesz  

a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 
 

Gróf Péter 
régész 

tart  
 

vetítettképes el�adást 
 

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

���		
címmel	

2009-ben, a millenniumi év alkalmából  
az el�adás-sorozat egészét  
e témakörnek szenteljük 

Hónapról hónapra id�rendi sorrendben haladva  
a város történetének más-más korszakát  

ismerhetjük meg jobban; 
remélve, hogy felkeltjük az Önök érdekl�dését is 

 
A belépés ingyenes!  

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

 

����������������		

��������������������������

����
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������������������		
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����������������
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kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa  
  

22000099..  áápprriilliiss  44--éénn  sszzoommbbaattoonn  1166  óórráárraa    
aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  

 

A kiállítást megnyitja: 
Oláh Márta, 

a népm�vészet ifjú mestere, népi iparm�vész 
 

Köszönt�t mond:  
Dobri Imre alpolgármester 

 

Közrem�ködik:  
Farkas Enik� 

 

A kiállítás 2009. május 15-ig tekinthet� meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint 

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

Pokorny Lia, színm�vész 
 

Bizonyára nem vagyok egyedül, hogy ha egy olyan 
személy nevére bukkanok valamilyen médiában, akit 
ismerek, akkor fokozottabb érdekl�déssel olvasom, né-
zem vagy hallgatom a róla szóló híradást. A Magyar 
Nemzet február 25-i számában ismer�s arc „monalizás” 
mosolyát fedeztem fel a Pokorny Liával készült riportban.  

A riporter kérdésére „– Hogyan szánja el magát egy vi-
déki lány a színi pályára?” Lia válasza: „– Igazából soha 
nem akartam más lenni, csak színész. Visegrádon – akkor 
ott laktunk – az általános iskola szavalóversenyén éreztem 
ezt biztosan el�ször. Véletlenek sorozata hozott el engem 
idáig.” Egy korábbi (2006) riportban is megemlíti az 
iskolai szavalóversenyek pályaorientáló hatását.  

Igen, Pokorny Liát a visegrádi iskolában érintette meg a 
m�vészet, fedeztük fel benne a tehetséget és igazi elége-
dettséget éreztünk, amikor alakuló színészi pályájáról 
jöttek a hírek. Els� szerepei megtekintésére még színház-
látogatást is szerveztünk, a volt tanárok és osztálytársak 
lelkesen dobták a rózsacsokrot a színpadra – és � örült 
nekünk. Meghívásunkra szívesen jött vissza régi iskolájá-
ba szavalóversenyen zs�rizni.  

 

 
 

Iskolánk egykori diákja ma befutott színészn� 
 

Pályája fokozatosan felfelé ível, sikeres szerepek, díjak 
jelzik azt az utat, amit a visegrádi kisdiák megtett a Pince-
színháztól a Bárka Színházon keresztül az Új Színházig. 
A televízió Beugró m�sorában hetente megmutatja imp-
rovizációs tehetségét, humorát. S közben Lia megmaradt 
annak a szerény, kedves „vidéki lány”-nak, akit nem 
szédített meg a siker; nem a küls�ségekb�l, hanem az 
értékekb�l teremt magának m�vészi és emberi életpályát. 

Err�l így nyilatkozik: „Van egy alapelvem: az embernek 
meg kell éreznie azt a pillanatot, amikor léphet vagy cse-
lekedhet, s azt is, amikor várakozni kell. Ha az ösztöneim-
re, az érzéseimre hallgatok, akkor jól döntök. Mintha egy 
sugallat lenne, s ennek engedelmeskedni kell. Nem tudom 
persze megfejteni, milyen a tökéletes élet. Amikor az em-
ber sikeres? Amikor boldog? Egyet tudok biztosan: nem 
élnék más életet. Nem véletlen, hogy ezt az utat járom. 
Ebben a sors, vagy ha úgy tetszik, Isten segítségét és 
akaratát is érzem.”  

Valamikori kedves tanítványomnak, Pokorny Liának 
kívánom, hogy élete, ha nem is tökéletes, de boldog és 
sikeres legyen!  

Mezei Anna 

����������	
��������������	�
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  ,,Nem hal meg az, ki milliókra költi  
  dús élte kincsét, ámbár napja múl.”  

(Arany János)  
 

Kedves gondolat ébredt néhányunkban, melyhez szeret-
nénk mindenki segítségét kérni. Azt gondoltuk, milyen 
szép is lenne visszaidézni anyáink, nagyanyáink gyer-
mekkorát, játékait.  

A kiállítás a gyermeknap alkalmából május 31-t�l mind-
annyiunk örömére, kedves emlékeink felidézésére és arra 
szolgálna, hogy gyermekeinkkel megismertessük tárgyai-
ban, hangulatában e szép régi világot. Ezért azzal a kérés-
sel fordulunk mindenkihez, hogy gondolkodjon el, mit 
tudna hozzátenni ehhez a kiállításhoz, amit�l több, szebb, 
életh�bb és gazdagabb lenne.  

Szeretnénk kölcsön kérni mindenféle játékot, babát, 
mackót, társasjátékot, mesekönyvet, fényképet, babako-
csit, etet�széket, bababútort, kis ruhát stb., ami régi (leg-
feljebb az 50–60-as évekb�l). Valamint, hogy a kiállítási 
tárgyakat korh� hangulatban tudjuk elhelyezni, kellene 
régi lavór, vizesvödör, bili, asztal, hokedli, rongysz�nyeg 
stb. 

Kérjük, ha bármilyen tárgya, ötlete van a témával kap-
csolatban, keresse bármelyikünket. A kölcsönkapott tár-
gyakra természetesen nagyon vigyázunk; a kiállítást kb. 
egyhónaposra tervezzük, és utána mindenkinek mindent 
visszaszolgáltatunk. Apró vagy kényes tárgyakat vitrinben 
fogunk elhelyezni. Várjuk segítségüket, ötleteiket.  

A gy�jtést május 15-ig terveztük, a megnyitót május 30-
ra.  
Molnár Zsóka (30) 235-7313, Bártfai Ildi (30) 931-5580,  
Pápa Kamilla néni 397-057, Zeller Márti (20) 599-9311,  

Fieszl Rita (30) 246-6114 
 

 

 
A Visegrádi Szövetség, a Visegrádi Turisztikai Egyesület 

  

TÁRSADALMI MUNKÁRA –  

SZEMÉTSZEDÉSRE 
  

hívja Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait! 
    

Ideje:  
2009. március 27-én, pénteken 14 órától 17 óráig 

Találkozó:  
a deltánál, illetve a 11-es út öregek otthona  

bejárati út keresztez�désénél 
Tervünk: a Duna-part területének, illetve a 11-es út mellet-

ti területeknek a takarítása: a futballpálya és a révállomás 
között, valamint a Delta és környéke, továbbá Szent-
györgypuszta 11-es út melletti területeinek takarítása. 

Mindösszesen háromórai munkára kérjük Önöket. Kesz-
ty�t, m�anyag zsákokat és egyéb eszközöket biztosítunk. A 
hulladék elszállítását megszervezzük. 

Kérjük Önöket, ha ezen a napon a közös szemétszedésre 
nem tudnak eljönni, akkor a saját környezetükben – járdá-
kon, árkokban stb. végezzenek takarítást!  

 Mindenkit várunk!  
Kérünk valamennyi visegrádi civilszervezetet,  

hogy mozgósítsa tagjait! 
Tegyük szebbé városunkat!  

  

   Dubniczki Tibor                              Hasenberg István 
VGSZ elnökség                                  VSZ elnökség 
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Ezer perces sétánkat Szentgyörgy-
pusztán kezdjük, az Áprily-völgyben. 
Mindig jó arrafelé bandukolni, látni a 
nagyszer� szobrász házát, a költ�ét, 
ahol egy másik szobrász élt jó néhány 
évtizedig, tudni, hogy itt van Gobbi 
Hilda valamikori nyaralója, a székely 
udvarházra emlékeztet� épület lej-
jebb, majd Melis György volt birto-
ka, meg a többi, és jól tudjuk, hogy 
ide járt Darvas Iván, Házy Erzsébet, 
Bessenyei Ferenc vagy éppen Mé-
szöly Dezs� bácsi. 

Gyalog tovább a hegyen, vagy le a 
11-esre, de már a város, Visegrád 
irányába. Belépünk az öreg, vagyis a 
nagykapun, van ott valami szürke, 
amit nem szeretünk, de Béla király 
szobrát már igen, a Tábornok Úr 
házát is, a Reneszánsz vendégl�t 
nagyon, kedvencünk ott az �zhúsból 
f�zött raguleves, meg Holtság Karcsi 
remek ólomüveg ablakai. A hajóál-
lomást mosolyogva nézegetjük, mert 
a ’60-as években, amikor kikötött 
velünk itt egy hajó, és még kicsik 
voltunk, jól körülnéztünk, és elhatá-
roztuk, hogy ha megnövünk, itt fo-
gunk élni valahol a környéken, a 
Dunakanyarban. Sétálunk hát a Duna 
partján a korzón, magunk mögött 
hagyjuk a benzinkutat, ami nagyon 
nem ide való, a kápolnát viszont 
szeretjük, az út túlsó oldalán villák és 
kertek, és az üres tér, ahová nem 
házakat kéne építeni egyel�re, hanem 
egy nagy parkot, sétányokkal, padok-
kal, szök�kutakkal úgy, mint valahol 
Toszkánában, egy kisvárosban, jár-
tunk is néhány ilyenben, andalgó 
szerelmespárok között, nyugodt te-
kintet�, nemes vonású id�sek között. 
Közben az jár a fejünkben, van-e 
olyan város ebben a hazában, ame-
lyik annyira mindenkié, mint Vise-
grád? Ami nem csak az itt él�ké, de 
minden magyaré? Persze Budapest 
igen, Pozsony is, Székesfehérvár 
bizonyosan, Eger, Sopron, Kolozs-
vár, talán Kassa, és még – úgy hisz-
szük – van néhány. De már Jászbe-
rény nem annyira, Celldömölk sem, 
Kazincbarcika is csak azoké, akik 
lakják, vagy arrafelé élnek. Délel�tt 
van, iszunk egy jó kávét Andrisnál a 
Plintenburgban, váltunk néhány szót 
Jung Vilivel, aztán tovább, a focipá-
lya felé, balra építkeznek, néhány ló 
álldogál egy portán, de csak a „deltá-

ig” megyünk, mert feljebb a nagy 
szállodák készülnek, a léptékek és a 
méretek nem nekünk valók, majd ha 
elkészülnek, akkor talán már nem 
csak a Thermálba nézünk be ezért-
azért, hanem válogatunk. Tehát visz-
sza, Schandl Lóriéknál jobbra fordu-
lunk, egészen Vígh Tamásékig me-
gyünk, aztán ismét a város felé, a 
könyvtár irányába, Cseke Laci bácsi-
val köszönünk egymásnak, át a pata-
kon, a pillangós ház, Áprily szobra, a 
pincesor, felfelé a temet� mellett, ami 
november elején, alkonyatkor a föld-
golyó egyik legszebb pontja, gyer-
tyástól, mécsesest�l ezernyi finom 
reszketés a h�vös �szi párában, to-
vább felfelé a patak partján a Kaán-
forrásig, ahol egyszer egy nagyon 
szép és okos lány megkeresztelt ben-
nünket a forrás vizével, újra. Aztán 
vissza a templomhoz, a rejtélyes Rév 
utca, temet�vel, üveghutával, közép-
kori templomból lett iskolával, majd 
a palota irányába a F� utcán, itt meg-
ebédelünk Zoller Attila szül�házá-
ban, mert már benne vagyunk a dél-
utánban jócskán, és korog a gyom-
runk. A hivatal, a mozi, fel a hegyol-
dalba a kis imaház mellett, pihenünk 
egyet az erd� szélén, bámuljuk a 
panorámát, a nagymarosi templom-
tornyot, vissza a lépcs�soron, a F� 
utca patinás házai között, majd a 
platánfák alkotta allé, Gróhék félig 
Amerikából érkezett otthona a gyö-
nyör� kerttel, a királyi palota, amir�l 
már oly sokat tudunk, és mégis csak 
töredékét annak, amit a beavatottak a 
múzeumban, séta a k�fal el�tt, ami 
mögött a csodás titokkert él, el a 
Zsitvay-házig, és lábainkban érezzük, 
hogy már majdnem tizenhárom órája 
bóklászunk a városban, de még van 
itt dolgunk, a várba is fel kellene 
menni, meg nem is unjuk, már megint 
nem. 

Aztán lassan elindulunk felfelé, a 
Salamon-torony irányába a köves-
úton, áthaladunk az alsó vár udvarán, 
majd a kaputorony alatt, ami szerin-
tünk Európa legszebb kapuja, köve-
zetével, ódonságával, a mögötte 
hagyottal, az el�tte nyíló térrel, jobb-
ról-balról a várfallal, lépteink halkul-
nak, mint a finom n�i cipell�ké Bu-
dán, a Donáti-lépcs�n, amit még 
Krúdy mestert�l olvastunk Márai 
Sándor tanítónk által, és eszünkbe jut 
egy dal – mint Mici Mackónak, mi-
kor hullott a hó, és fázott –, de mert 

botfülünk van, inkább csak valamifé-
le prózára futja, hangjegyek nélkül, 
ami der�ssé tesz, egyben idétlenné is, 
mert ha ezt hallaná Gróf Peti bará-
tunk vagy Matyi bácsi, Sándor, a 
polgármester, Dani, Panni, Kokó, 
Dobri Imi, Abonyi Géza, meg a töb-
biek, hát biztosan hülyének néznének 
(nem is beszélve Mészáros Orsiról és 
Buzás Gerg�r�l, akik tán szóba sem 
állnának velünk többet). Dallam 
nélküli motyogásunk valahogy így 
hangzik, vállalva mindezt, hiszen az 
ezer jár a fejünkben, térben még 
érezhet�en, mert ezer kilométer 
semmi, mint ide Firenze, autóval egy 
nap alatt megtesszük, repül�vel alig 
másfél óra, de id�ben, visszafelé is, 
el�re is, legalábbis nekünk… befog-
hatatlan. Így szól hát tétova kis pró-
zánk, útban az ispánsági központ 
felé, a Sibrik-dombra kapaszkodva: 

Ezer lépés a városban, ezer kockak� 
ezer centiméteren a F� utcában, ezer 
k� fenn a várban, mely az egészet 
tartja, ezer faragvány ezer mestert�l 
ezer hónap alatt a palotában, ezer 
lelet a múzeumban, ezer gondolat a 
régészek agyában, ezer mozdulat a 
restaurátorok kezében, ezer lépés egy 
lovagtól, ezer fa a város felett a 
hegyoldalban, ezer fészek a füvész-
kertben, ezer csésze víz a Kaán-
forrásból, ezer korty bor a pincék 
hordóiból, ötszáz fehér, ötszáz vörös, 
ezer szem sz�l� a nagy fürtön, a 
pincemester-avatón, ezer tál étel a 
vendégl�sök asztalán, ezer papír a 
polgármester kezében, ezer hullám 
ezer másodperc alatt a Dunán, ezer 
könyv a villaházban, melyekben 
minden benne van, ezer ecsetvonás a 
moziban, ezer nevetés az óvodában, 
ezer felelet az iskolában, ezer csel a 
focipályán, ezer fohász a templom-
ban, ezer tiszta szó Papp János szájá-
ból, ezer ének a németek ajkáról, ezer 
ember, aki ezerr�l gondoskodik, ezer 
mosoly a sétányon, ezer csók alko-
nyatkor, ezer napnyugta a Börzsöny 
felett, ezer érzés Görgey Artúr lelké-
ben, ezer dobszó a hegyek alatt, ezer 
parancs öt királytól, ezer nesz egy 
éjszaka, ezer könnycsepp a városért, 
ezer ima Visegrádért.   

Csontos Elek 
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Pénz, pénz, pénz 
 

Csupán csak ez a három dolog kell a háborúhoz, ahogy 
annak idején azt Montecuccoli generális megmondta. Ezt 
az okos mondást talán a mai id�kre úgy lehetne továbbfej-
leszteni, hogy korunkban a békéhez is els�sorban ez a 
három dolog kell. S�t a normális élethez is. Legalábbis 
ahhoz, amit ma általában annak tartanak. Mostanára már 
sikerült olyan mértékben csatlakoznunk a „fejlett” világ-
hoz, hogy nagy többségben a pénz léte vagy nem léte 
formálja viszonyunkat életünk folyásához. Boldogok 
azok, akikre ez nem vonatkozik, de valljuk be, szinte 
lehetetlen feladatra vállalkozik az a szül�, aki gyerekét ki 
akarná vonni a világ ilyen irányú hatásai alól. Hogyan 
nevelje, mit kezdjen hát a gyerekével, aki szeretné józan, 
önállóan gondolkodó, boldog embernek látni csemetéjét, 
mire feln�? Ne nézzen tv-t? Ne legyen internet? Ne le-
gyenek barátok, vagy barátn�k, akik esetleg ezeken n�nek 
fel? Ez lehetetlen. És mit látni a tv-ben? Vedd meg ezt, 
vagy azt és boldog leszel! A mosolygós arc képe a reklá-
mozott csokoládéval vagy joghurttal szinte beleég az 
agyba, és ett�l kezdve nincs menekvés. Innen csak egy 
lépés a részletre kapható luxusutazás, a plazma tv, vagy a 
fájdalomcsillapító tabletta, amelyek nélkül a reklám sze-
rint nincs igazi boldogság. És természetesen mindez elér-
het�, megvehet� hitelb�l is, amit láthatólag akár házhoz is 
hoznak.  

Ez hát az egyik oldal, a pszichológia legújabb tudomá-
nyos kutatásait felhasználó arzenáljával, amelynek egyet-
len célja van, akár háromszor is elmondva: pénz, pénz, 
pénz.  

 
 

És most nézzük a másik oldalt. Nevetségesen kicsiny a 
fegyvertár: példák a múltból, hogy „akkor is éltek boldo-
gan emberek, amikor még villany sem volt mindenhol, 
nemhogy tv”, vagy „gyere, hagyd ott a számítógépet, 
menjünk egyet sétálni az erd�be”, meg „emlékszem, hogy 
annak idején összejöttünk néhányan, csak úgy beszélgetni 
egy jót”. Hát ilyen mondatokkal nem sokra megyünk az 
ifjúság tudatformálása terén. Pedig mi, akik ezeket a mon-
datokat kimondjuk, tudjuk, hogy ez így volt: emberi volt 
és igaz volt. Vagy keressünk muníciót eltávolodva a szül�i 
hatásoktól? Nézzük meg, milyen eszmék, milyen lelki 
táplálékok léphetnek a pénz fens�bbségének gátjául egy 
ifjú ember gondolkodásában? Els�sorban a vallást lehetne 
említeni, de az úgynevezett történelmi egyházak saját 
meglátása szerint is csökkent az utóbbi évtizedekben az 
ifjúság ilyen irányú elkötelezettsége. A továbbiakban nem 
m�ködik hatékonyan semmilyen más országos szint� 
szervezet sem, amely képes lenne az ifjúságnak valami 
egyéb célt is felmutatni, mint az anyagi javak megszerzé-
sének és élvezetének célját. Közel húsz évvel a rendszer-
váltás után lehet poénkodni a kisdobos- és az úttör�moz-
galmon, de álljon el� most valaki, és mondja meg, hogy 

hol van ma egy ezekhez hasonló hatékonysággal és szer-
vezettséggel m�köd� ifjúsági szervezet ebben az ország-
ban? Még az elején a cserkészet m�ködött Visegrádon. 
Sok lelkes fiatal a Csizmazia család vezetésével. Nem is 
akárhogyan! Táborozások, külföldi csereprogramok, rend-
szeres foglalkozások, ez mind így volt. Egyszer azután 
Csizmaziáék elköltöztek. És mi van azóta? 

Azt gondolom, hogy nagyon eltávolodtam a kezdeti té-
mától. Ezért elnézést kérek, de a helyzet az, hogy az em-
ber abba lassan már belenyugszik, hogy az elmúlt húsz 
évet hagytuk úgy elrontani, ahogy csak lehet, de az már 
több mint elszomorító, hogy az ifjúságunk, a jöv� nemze-
déke nagy részben abban látja a boldogulását, hogy kül-
földre megy dolgozni! 

De térjünk vissza a pénzhez! Talán törvényszer� volt, 
hogy mindazok, akik eddig azt hitték, hogy a pénz, a rész-
vények, a befektetés, az osztalék a minden, most megkap-
ták az els� pofont a világválság kapcsán. Talán törvény-
szer� az, hogy aki mindeddig csak anyagi javakban és 
célokban tudott gondolkodni, most kényszer�ségb�l is, de 
átgondolja, hogy mi jelenthet még számára értelmet ebben 
a világban. Talán a válságból adódó bajok és gondok 
rávezetnek minket arra, hogy máshogyan gondolkodjunk. 
Nézzünk most körül egy kicsit a saját házunk táján. �szin-
tén szólva, tartok egy kicsit a mi millenniumi évünkt�l. 
Továbbra is azt mondom: Vegyük figyelembe, hogy ta-
valy szeptember óta változtak a feltételek. Sokat romlott a 
helyzet. Vegyünk vissza az ünnepségekre szánt pénzb�l. 
Inkább szervezzünk több lakossági programot kisebb 
költséggel. Az eredeti tervet nézve, úgy gondolom, hogy 
visszatetsz� lehet sokak számára, hogy az adósságot nö-
velve ünnepelünk egy olyan id�szakban, amikor minden-
ki, aki csak teheti, azt nézi, hogy hol takarékoskodjon. 
Ahhoz, hogy egy ünneplés �szintén és jól sikerüljön, sok 
minden kell. Ezen a téren nem érvényes a fent szerepl� 
háromszori jelszó. Egyszer kell, ezt elfogadom, mert pénz 
is kell hozzá. De utána rögtön következik, illetve inkább 
megel�zi azt a bels� késztetés, a valódi ünnepi érzés, 
amelyet hála Istennek, nem lehet pénzzel megvenni. Az 
ünnepi érzés, amely által eld�l, hogy egy mai visegrádi 
számára mit is jelenthet városa múltja, mit jelenthetnek az 
ideálok, szembeállítva a mai világunkkal, a pénz világá-
val. Talán ezt az ünnepi érzést lenne jó feléleszteni, ezt 
kellene segíteni kifejl�dni annak érdekében, hogy a város 
minden polgára szívesen és büszkén gondolkodjon el 
Visegrád elmúlt évszázadain, mint ahogyan egy nagypapa 
gondolkodik el szívesen és büszkén fiatalsága és hódításai 
id�szakán. És amikor ide sikerül eljutni, akkor már csak 
egy lépés azoknak a szándékoknak és gondolatoknak a 
megvalósulása, amelyek a jelent és a jöv�t is a múlt dics�-
ségével tudják mérni, azt tekintik ideálnak és mintának. 
Kívánom hát, hogy ezek alapján sikerüljön a millenniumi 
évünk, és annak befejeztével, ha több pénzzel nem is, de 
több bels� munícióval ellátott lakosság lásson neki város-
unk második évezredének.                                                    
Abonyi Géza 
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Alapelvek, gondolatok  
és egy javaslat 

 

„Az ország egyetlen parkerd�gazdaságát (Pilisi Parkerd� 
Zrt.) 1969-ben alapították. A napjainkban 65 ezer hektár 
állami tulajdonú erd�területet kezel� Pilisi Parkerd� m�-
ködésében azóta is meghatározó a közjóléti szolgáltatá-
sok szerepe. 

A Pilisi Parkerd� Zrt. m�ködési alapelvei: 
• Természetközeliség: tevékenységünk célja a termé-

szeti értékek hosszú távú fenntartása, gazdálkodá-
sunkban ezért a természetközeli módszerekre helyez-
zük a hangsúlyt; 

• Egészséges élet: erdeink 3 millió ember számára biz-
tosítják az egészséges élethez feltétlenül szükséges jó 
leveg�t és természetes környezetet; meg�rzésük ezért 
alapvet�en fontos feladat; 

• Parkerd� az emberért: a parkerd�k a lakosság rekre-
ációs igényeit is szolgálják. Társaságunk feladata a 
parkerd�k ehhez szükséges feltárása, az erdei infra-
struktúra fenntartása, a természeti értékek meg�rzésé-
hez kapcsolódó környezeti nevelési feladatok ellátása; 

• Megújuló nyersanyag: jelenleg a fa az egyetlen, ha-
zánkban is nagy mennyiségben el�állítható megújuló, 
környezetbarát nyersanyag. A társadalmi igényeknek 
és a tulajdonos Magyar Állam elvárásainak megfele-
l�en, az országos és világméret� folyamatok része-
ként, fenntartható módon hasznosítjuk az erd�kben ke-
letkezett faanyagot; 

• Aktív kommunikáció: a parkerd�-gazdálkodás nem 
rövid távú érdekeket szolgáló, öncélú gazdasági tevé-
kenység, hanem az erd� hosszú távú fennmaradása és 
az erd�be látogató ember érdekében történik. Minden-
nek aktív kommunikálása a Pilisi Parkerd� Zrt. fontos 
feladata.” 

A fenti idézetek a Pilisi Parkerd� Zrt. honlapján olvasha-
tóak, és úgy gondolom, minden magyar állampolgár szí-
vét melengetik ezek a szavak, hiszen ebb�l elég világosan 
kiolvasható a lényeg. A Pilisi Parkerd� a Magyar Állam, 
vagyis mindannyiunk tulajdona. Jó érzés azt olvasni, hogy 
ez az Állami Tulajdon a lakosság rekreációs igényeit is 
szolgálja, és a kezel� Pilisi Parkerd� Zrt. alapelveihez 
tartozik az egészséges élethez elengedhetetlen jó leveg� 
és természetes környezet biztosítása és meg�rzése. 

Az alapelvek minden cég életében kiemelked� jelent�-
ség�ek. A cég vezet�inek, munkatársainak tevékenységük 
során az alapelvek szolgálnak iránymutatóként. Folyama-
tosan ütköztethetik intézkedéseiket, döntéseiket, munká-
jukat az alapelvekkel. Amennyiben ezek az alapelveknek 
megfelel� irányban mutatnak, akkor a cég megfelel�en 
végzi a tevékenységét.  

Az alapelveket éppen ezért a cégek megismertetik ügy-
feleikkel is. (Ezt teszi a Pilisi Parkerd� Zrt., mikor hon-
lapján, mindenki számára elérhet� formában tájékoztatást 
ad a cég alapelveir�l.) Az ügyfelek pedig ellen�rizhetik, 
hogy az adott cég m�ködése összhangban van-e a cég 
alapelveivel, célkit�zéseivel, értékrendjével. Különösen 
fontos ez egy olyan cég esetén, amelyik a Magyar Állam, 
vagyis a mi vagyonunkat kezeli. 

Bevallom, jó érzés tölt el, amikor elsétálok a Telgárthy-
rétre, és azt látom, hogy tisztaság, padok, asztalok, t�zra-

kó helyek, odakészített fa várja a természet közelségére 
vágyókat. És elmosolyodok, amikor látom a hatalmas 
sziklákat, melyek környezetbarát módon parancsolnak 
álljt a négy keréken járó civilizációnak. Sok munka, sok 
kreativitás, elkötelezettség érhet� itt is tetten. Hiszen 
egyrészr�l biztosítani kell az embereknek, hogy legalább 
egy-egy napra a természet közelében lehessenek, ugyan-
akkor ne is tegyék tönkre azt. Így alakul ki lassan az em-
berekben is a természet közelségének igénye mellett a 
természet, környezetünk megóvásának igénye is. Jól lát-
szik, hogy a Pilisi Parkerd� Zrt.-nek jóval el�ttünk kell 
járnia. Még sok id�, amíg ugyanúgy fogunk gondolkodni 
az erdeinkr�l, mez�inkr�l, él�vizeinkr�l, mint teszik azt a 
környezetünk hivatásos �rz�i. 

És ezzel el is jutottam arra a területre, melyért ezt a kis 
írást lepötyögtettem. Él�vizeinkr�l szeretném néhány 
gondolatomat megosztani a Visegrádi Hírek olvasóival. A 
víz az élet bölcs�je – szoktuk mondani. A vízt�l függ az 
életünk. 

A bevezet�ben idézett alapelvek közül éppen ezért hiá-
nyolom az él�vizek (többek között a karsztvizek, forrá-
sok) védelmét és az ember számára elérhet�vé tételét. 
Azért hiányolom különösen, mert tudom, hogy ugyanak-
kor a Pilisi Parkerd� Zrt. nagyon sokat tesz ennek érdeké-
ben is. Fontos tehát, hogy a gyakorlat és az alapelvek itt is 
összhangban legyenek. Azért is tartom rendkívül fontos-
nak, mert iható vizeink 1/3-a karsztvizek formájában áll 
rendelkezésünkre. Van még egy érvem javaslatom alátá-
masztására: kevés olyan város, település van az ország-
ban, ahol a lakosság egészségtudata olyan magas, mint a 
visegrádiaké. Az 1700 f�s település lakói közül több mint 
800-an rendszeresen felkeresik a Kaán Károly nevét vise-
l� forrást és a család ivó- és f�zéshez szükséges vizét 
onnan szerzik be.  

Úgy gondolom, hogy agyonszennyezett világunkban, a 
katasztrofális folyadékbeviteli és étkezési szokásaink 
mellett üde színfolt, hogy mi, visegrádiak tiszta, egészsé-
ges vizet fogyaszthatunk. Amennyiben a Pilisi Parkerd� 
Zrt. alapelvei között is szerepelne a karsztvizek, forrá-
sok az emberért, akkor ez a fontos terület az �t megillet� 
helyre kerülne.  

Jó lenne, ha ebben a pontban helyet kapna a karsztvizek 
meg�rzésének els�rend� feladata, amib�l nekünk, viseg-
rádi lakosoknak és másoknak, akik kirándulni, pihenni 
járnak a hegyekbe, ki kell venni a részünket. Komoly 
problémát jelent ugyanis, hogy a karszt nagyon sebezhet�. 
Kisméret� emberi beavatkozással jelent�s mennyiség� víz 
tehet� tönkre. Állandó ellen�rzés, adott esetben termé-
szetvédelmi beavatkozás szükséges, hogy a szennyezést 
elkerüljük. Meggy�z�désem, hogy a Pilisi Parkerd� Zrt. 
gondossága erre teljes mértékben kiterjed. Nincs tehát 
semmi akadálya, hogy ez az alapelvek szintjén tudatosod-
jon mindenkiben. 

Fontos ugyanakkor, hogy a források használata is meg-
feleljen a természetvédelmi és környezetvédelmi kritéri-
umoknak. Itt ismételten közösek a feladataink. A Pilisi 
Parkerd� Zrt. feladata, hogy biztosítsa a forrás kényelmes 
megközelíthet�ségét,  a  vízvételezési   rendet,   és   annak 
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megsért�ivel szemben hatékonyan eljárjon. (A forrás 
vizének felhasználásához mindenkinek, és els�sorban az 
itt lakóknak joguk van. Ez népegészségügyi érdek is, hi-
szen testünk 70–80%-a víz. Nem közömbös, hogy ezt a 
folyadékmennyiséget milyen vízzel pótoljuk, illetve cserél-
jük le folyamatosan. A tiszta, enyhén lúgos víz ugyanis 
kimossa a szervezetünkben lerakódó savas méreganyago-
kat, s így nagyobb esélyt szerzünk az egészséges életre.) 
Nekünk pedig az a feladatunk, hogy a vízvételezés rendjét 
betartsuk. Akik pedig vétenek a vízvételezési renddel 
szemben, azok figyelmét erre mi magunk is felhívjuk.  

(Az interneten is látható az a bizonyosan nem visegrádi 
lakos, aki több száz gyári 5 l-es új m�anyag palackokba 
vételez  vizet.  Az internetes bejegyzés szerint Budapesten 

névvel és telefonszámmal ellátott hirdetésen reklámozza a 
vizet.) Biztos vagyok benne, hogy a Pilisi Parkerd� Zrt.-
nek álmában nem jutna eszébe, hogy egy-két ilyen vízvé-
telez� miatt – kitalálok most egy horribilis összeget – 
mondjuk, 10 ezer forintos úthasználati díjjal büntesse 
Visegrád polgárait. Hiszen a Pilisi Parkerd� Zrt. pontosan 
tudja, hogy a példában szerepl� vízvételez�kkel szemben 
kell fellépnie, nem pedig a kollektív büntetés egész vilá-
gon elítélt gyakorlatához nyúlnia.  

Bízom benne, hogy a Pilisi Parkerd� Zrt. alapelvei, ér-
tékrendje, célkit�zései kib�vülnek a karsztvizek, források 
megóvásával, rendeltetésszer� használatával, ingyenes, de 
szabályozott megközelítésével az emberek, közöttük a 
Visegrádi polgárok legnagyobb megelégedésére. 

Kindzierszky Emil 
 

 

 

 
 

Visegrád és környéke egy régi metszeten 
 
 

 

                        Magyar László: 
 

                Amikor… amikor… 
 

Amikor már újra lágy, langyos láng sugaraz ránk, 
amikor a bomló rügyben, apró levelekben 
szívódik fel a nedv napról napra sebesebben, 
mint tág erekben áradó er� áram sodrán 
a lendület; a mozdulat, ahogy meg-megszalad, 
mint testben lüktet� ritmus, – iramlik a szellem; 
amikor már hattyúkarcsún kecses bájjal terhes 
a bimbódzó ág, s a súly alatt majd’hogy leszakad 
mert hát szórni kell az illatok tömény záporát, 
az üzenetet: – Méhek és ti más, dongó legyek 
egyenként vagy csapatosan akár, mind jöjjetek! – 
amikor a virág-asztalok tarka abroszán 
elsimul már minden rác, s nektárüres kelyhek 
koccantják ki a vidám lakoma bódulatát; 
amikor a f�szál is végre bokrosodhat már, 
s közte gyík surranhat ide-oda vagy bármerre; 
amikor a Nap már mórikál és a száz meg száz 
pocsétán interferensen szivárványt feszít; 
amikor már jól hallani az esték neszeit; 

szell� szisszen, veréb fészkel�dik, motoz bogár; 
amikor már az ember-ész se tud parancsolni 
magának megállj!-t, úgy támad benne veszedelem, 
érzetekb�l érzelem, szeretetb�l szerelem; 
amikor felejteni kéne vagy újra élni; 
amikor a lélek láng és a láng a varázs 
és a varázs a t�z dala, tánca, ritmikája, 
himnusz lépt�, cseng�-bongó, �si passacaglia; 
amikor már ott is láz tüzel, ahol nincs is láz; 
amikor már végre március van és a halál 
annyi éj után már csupa nászos feltámadás; 
amikor a bels� hang zenéje tárulkozás 
és boldog, felmagasztosulásra vágyó fohász; 
és a csillagkép-jegyek másképpebben fényesek, 
és az égi rónán a Göncöl rúdja se úgy áll, 
és a holdsarló is szélesebb fény-rendeket vág, 
s e csodák nyitja az lehet: a tavasz érkezett! – 

Tegnap? Tegnapel�tt? Ma? Mi függ a pillanattól…? 
Amikor… amikor… amikor… a… mi… kor… mikor… akkor. 
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Tisztelt Olvasók! 
A Royal Club Hotel közelg� nyitásával összefüggés-

ben szeretném Visegrád lakóit tájékoztatni a szállodá-
val kapcsolatos legfontosabb információkról, hogy els� 
kézb�l értesüljenek a beruházás legfontosabb paramé-
tereir�l és a szálloda által kínált szolgáltatásokról 
1.  Ki az építtet�? 

A szállodát a Royal Apartman Club Kft. építi, amely 
2006-ban alakult, kifejezetten a projekt megvalósítására.  

2.  Mekkora a beruházás értéke és hogy történik a finan-
szírozás? 

A projekt közel másfél milliárd forintba kerül, amelynek 
80%-át a CIB Bank finanszírozta,  

20% pedig a saját er�, amely egyrészt a meglév�, tulaj-
donomat képez� visegrádi telek, másrészt két befektet� 
társam által biztosított készpénz formájában testesül meg. 

3.  Mennyi id�be telt az el�készítés és a kivitelezés, mikor 
lesz a megnyitás? 

Az el�készítés munkálatai a megvalósítási tervdokumen-
táció és annak jóváhagyása, illetve a banki hitel megszer-
zése két évet vett igénybe.  

A kivitelezés 2008. február 1-jén kezd�dött és egy év 
alatt, 2009. február 15-én készült el a szálloda. A küls� 
kert rendezése az id�járás függvényében március közepé-
re várható. 

A próbaüzem tervezett indulása március 13-a (ekkortól 
kedvezményes áron lehet igénybe venni a szálloda szol-
gáltatásait, mert még el�fordulhatnak esetleg hibák, hiá-
nyosságok). 

A szálloda hivatalos megnyitóját 2009. április 16-ra 
tervezzük. 

4.  Mekkora a szálloda? 
Az objektumon három épületegyüttes található.  
A f�épület a 11-es útról és a Schulek utca fel�l is meg-

közelíthet�en három szinten 49 különböz� méret� apart-
mant (32 m2–80 m2-ig) tartalmaz. 

A Schulek utca 12. szám fel�li megközelítéssel épült vil-
laépületben 3 különböz� méret� apartman található. 

A F� utca 92-ben meglév� épület felújítása után irodai 
célokat szolgál. 

5.  Mennyiben tér el a szálloda a többi visegrádi szállo-
dától? 

Funkcióját tekintve alapvet� az eltérés. Nálunk ugyanis 
80%-ban konyhával teljesen felszerelt apartmanok épül-
tek, amelyek alapterületileg jóval nagyobbak, mint a ha-
gyományos szállodai szobák.  

6.  Honnan származik a projekt ötlet? 
Amikor 15 évig tartó németországi tevékenységemet 

2004-ben befejeztem, felmerült, hogy a visegrádi, nagyon 
jó adottságokkal rendelkez� telken valamilyen projektet 
kellene létrehozni. 

Tanulmányozva a visegrádi turizmus fejlesztésére ké-
szült elképzeléseket, olyan ötlet után kutattam, amely nem 
Visegrád jellegzetességét, a hétvégi turizmust er�síti, ha-
nem hosszabb tartózkodásra ösztönzi az ideérkez� vendé-

get és egyúttal kedvez� megtérülési lehet�séget biztosít a 
befektetésnek. 

Külföldi nyaralásaim során több esetben jártam club 
rendszerben m�köd� apartman szállodában, ahol a vendé-
gek megvásároltak egy- vagy kétheti tartózkodást biztosí-
tó apartmant egy szállodában, és ennek fejében 30–50 
évig évente oda járhattak nyaralni. Nagy el�nye volt a do-
lognak, hogy nem kellett a fenntartással bajlódni, ráadásul 
szállodai körülmények között pihenhetett. Ha esetleg 
megunták a helyet, lehet�ségük volt a saját hetüket cserére 
felajánlani és a világ számos pontjára eljutni. 

Ezt a módszert igyekeztem idehaza is megvalósítani, és a 
projektet erre az alapötletre felépíteni. 

7. Hogy m�ködik ez a valóságban? 
Az objektum egy része hagyományos szállodaként m�-

ködik, de akinek megtetszik a környezet és a szolgáltatás, 
annak lehet�sége van a neki tetsz� apartmanban 1–2 hetet 
megvásárolni és azután 50 évig a szállodában nyaralni. A 
vásárlás automatikusan 3 éves ingyenes Interval Interna-
tional arany clubkártyával jár együtt, amelynek felhaszná-
lásával a megvásárolt hetet a világ számos pontjára elcse-
rélheti. Az Interval International a világ legrangosabb, 4–
5 csillagos szállodáiban rendelkezik apartmanokkal. Miu-
tán szállodánk teljesítette a nagyon magas min�ségi köve-
telményeket, szintén felvételt nyert az említett nemzetközi 
csereszervezet tagjainak sorába. 

8. Milyen szolgáltatásokat nyújt a szálloda? 
A szálloda alapvet� célkit�zése a pihenni vágyóknak tes-

ti, lelki felfrissülést nyújtani a négycsillagos szállodától 
elvárható legmagasabb színvonalon. 

Ennek megfelel�en rendelkezünk wellness részleggel, 
ahol küls�-bels� úszómedence, bels� meleg medence 
jacuzzi élményelemekkel, gyerekmedence, finn és 
infraszaunák, Kneipp taposómedence, himalájai só téglá-
val díszített pihen� szoba és szolárium található. 

További szolgáltatást jelent a többfajta masszázs és a 
beauty szalonban igénybe vehet� testkezelés, fodrászat és 
kozmetika. 

A klubteremben lehet�ség nyílik 80–100 f�s rendezvé-
nyek, konferenciák lebonyolítására. 

Ugyanitt található szállodánk különlegessége, a golf 
szimulátor, amely kezd�knek és profiknak is teljes él-
ményt nyújt. 

A földszinten 60 f�s étterem hangulatos kandalló szom-
szédságában, nyáron teraszb�vítési lehet�séggel, drinkbár 
kávézóval, fagylaltozóval és cukrászsüteményekkel. A 
wellness részlegnél még egy wellness bár is üzemel, ahol 
koktélokat és kávé-, teakülönlegességeket szolgálunk fel. 

9.  Szállodán kívüli vendégek is igénybe vehetik a szol-
gáltatásokat? 

Az uszodai részt annak viszonylag kis terjedelme miatt a 
szállóvendégek használhatják, de a masszázs, beauty és  
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szolárium, valamint a vendéglátással összefügg� valam-
ennyi szolgáltatás igénybevételére szeretettel várunk min-
denkit. 

10.  Milyen haszna származik a szállodából Visegrád-
nak? 

Abból a feltételezésb�l kiindulva, hogy a szálloda jól fog 
m�ködni, a városnak garantált bevétele származik a kü-
lönféle adókból. Ezen túlmen�en, szeretnénk a helyi vál-
lalkozásokat, magánszemélyeket bevonni a szállodai prog-
ramok minél szélesebb repertoárjának kialakítása érdeké-
ben. Itt pont az lenne a cél, hogy a huzamosabban itt tar-
tózkodó vendégeknek közösen olyan programokat tudjunk 
felajánlani, ahol színvonalasan költheti el a pénzét. Ehhez 
várjuk a helyi lakosság ötleteit, javaslatait. 

Távolabbi célkit�zés a szálloda el�tti partszakasz (sé-
tány) rendezése (összefogva a várossal és a többi érdekelt 
szállodával), valamint a Duna hasznosítása közlekedés és 
szabadid� céljára. 

11. Van-e még valamilyen szakmára felvétel? 
A szállodára tervezett létszám felvétele megtörtént, egy-

el�re ezzel a létszámmal indulunk. Saját érdekünket is  
szem  el�tt  tartva, ha egy mód  volt  rá, és szakmailag 

megfelelt, els�sorban a visegrádi lakosokat részesítettük 
el�nyben, de sok esetben kénytelenek voltak kollégáim a 
környez� településekr�l jelentkez�ket felvenni szakmai 
indokok alapján. Legnagyobb sajnálatomra, sok esetben 
kellett ismer�söknek negatív válaszokat adni, mert nem 
azzal a képesítéssel rendelkeztek, ami a szállodában szük-
séges.  

12.  Hol lehet további információt kapni? 
Mindenkinek figyelmébe ajánlom honlapunkat, a 

www.royalclubhotel.hu címen. 
Telefonon a 06 (26) 398-155-ös telefonszámon és az 

info@royalclubhotel.hu e-mail címen lehet érdekl�dni. 
Remélem, ezzel a rövid összefoglalóval sikerült a leg-

fontosabb kérdésekre információval szolgálnom. Ezúton 
szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak a szomszédoknak az építkezéssel járó negatív 
hatások türelmes elviselése miatt. 

A szálloda összes dolgozója nevében szeretettel várunk 
mindenkit akár szállodai vendégként, akár a fentiekben 
felsorolt szolgáltatások igénybe vev�jeként. 

Friedrich György ügyvezet� igazgató 
                                        Royal Apartman Club Kft. 
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A Turisztikai és Városszépít� Egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek és megtisz-
telték jelenlétükkel az egyesület fórumát. Az ott elhangzott észrevételek és felszólalások segítséget jelentettek az elnök-
ség számára az egyesület további tevékenységének tervezésében.  

Köszönettel: 
az egyesület elnöksége 

 
 

 

Újra játsszunk,  
újra gy�jtögessünk... 

�

Tavalyi felhívásomhoz hasonlóan, 
idén újra összefogásra, játékra, ill. 
gy�jtésre hívom a kedves anyukákat, 
nagymamákat. Ismét elindult a 
,,Delikát 8 – F�zzön 8 játszóteret” 
játék és ismét indulhatunk egy szép 
játszótér megnyeréséért. Az Uni-
lever levélben értesítette önkor-
mányzatunkat az újabb játék indulá-
sáról, új játékszabályokkal, melyeket 
most szeretnék ismertetni.  

Els� esélyünk a nyerésre az els� 
sorsoláson lesz, melynek beküldési 
határideje április 15., a sorsolása áp-
rilis 28. A következ� sorsolások a mi 
megyénket nem érintik, de ez nem 
jelenti, hogy alább kell hagyni gy�jt� 
szenvedélyünkkel, mert a 6. sorsolás 
országos, melyen ismét lehetnek jó 
esélyeink; ennek beküldési határideje 
augusztus 15., sorsolása augusztus 
25. A 7. és 8. játszótérre pedig ab-
szolút esélyesként számíthatunk, 

mert az a két település kapja, aki a 
lélekszámához viszonyított legtöbb 
pályázatot, azaz legtöbbször 1 kg 
vonalkódot küldik be. Tehát, kérek 
nagyon szépen mindenkit, még vélet-
lenül se dobja a kukába a delikátos 
zacsikat, ne felejtse el megkérni erre 
a rokonokat, barátn�ket se, mert 
nagy a tét!  

Ha sikerül a tavalyinál jobban ösz-
szefognunk, megajándékozhatjuk kis 
városunk gyermekeit egy oly régóta 
vágyott gyönyör�, színvonalas ját-
szótérrel. Ez igazi ,,születésnapi 
ajándék” lenne városunk 1000 éves 
évfordulójára! (Mi lenne, ha ebben 
az évben gy�jtenénk 1000 pontot?) 
A fontos, hogy 1 kg-os vagy annál 
kisebb kiszerelés� delikátot vásárol-
junk, mert csak ezek vesznek részt a 
játékban.  

És hol lehet leadni? Az óvodában 
van egy gy�jt�láda, a Kormos bolt-

ban Orsinál, a Harmónia Stúdióban 
(Erika, Angéla), az általános iskolá-
ban Bártfai Zsófinál.  

Köszönöm mindazoknak, akik 
ezeknél még sokkal leleményesebb 
helyeket is találtak, és már a felhívás 
megtörténte el�tt a városban itt-ott 
,,parkoló” biciklim csomagtartójára, 
a postaládámba stb. tették a zacskó-
kat. Nagyon számítok gyermekeink 
érdekében minél több vonalkódra!  

A játékba 29 induló ponttal nevez-
tünk be és ígérem, a tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is minden hónapban 
tájékoztatom játékostársaimat a ver-
seny állásáról.  

Köszönettel:  
Bártfainé Répás Ildikó  

                       06 (30) 931-5580 
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Visegrádi  Szövetség 
 

 KIRÁNDULÁS –  
Ismerd meg  

a történelmi Magyarországot! 
 

Célunk:  
1. Északkelet-Magyarországon  

Tokaj és Sárospatak  
nevezetességeinek megtekintése 

(ismeretek szerzése m�emlékekr�l, borkultúráról stb.) 
2. A Felvidék:  

Kassa m�emlékeinek  
és a Dobsinai Jégbarlangnak a megtekintése  

Id�pont: 
2009. május 16–17-én (szombaton és vasárnap) 

Fontos tudnivalók: 
Elszállásolás: két személy szobánként – Sárospatakon 

Étkezés:  
16-án ebéd és vacsora, 17-én reggeli  

(reggelinél, vacsoránál kett�-kett� közül kell választani  
a jelentkezéskor) 

Egyéb étkezésr�l mindenki maga gondoskodik 
Bekerülési költség:  

14 ezer forint/f� 
                           Benne:                                         Kiadás: 
– Szállás + félpanzió/1 nap = 5.500 Ft/f� 264 e Ft 
– Pincelátogatás + ebéd = 2.500 Ft/f� 120 e Ft 
– Útiköltség (kb. 48 f�vel) = 4.500 Ft/f� 200 e Ft 
– Belép�k és idegenvezetés = 1.500 Ft/f� 118 e Ft 
– Önkormányzati támogatás = 30.000 Ft 
                      Összesen:                 702 e Ft               702 e Ft 

Programterv: 
Szombat:       
04.45–05.00 Utazáshoz gyülekez� a Fábián Sebestyén-

kápolnánál 
05.00–09.00 Utazás az új hídon át Tokajig (közben pihen�) 
09.00–11.00 Tokaj története, m�emlékei stb. idegenvezetéssel 
11.00–13.30 Borpince-látogatás, bornevezetességek, borkósto-

ló és ebéd 
13.00–14.00 Utazás Sárospatakra 
14.00–16.00 Sárospatak történelme és m�emlékei: idegenve-

zetés 
16.00–17.00 Szabadfoglalkozás (múzeum stb.) 
17.00–19.00 Utazás a szállásra és elhelyezkedés (Sárospatak, 

f�iskola) 
19.00–          Vacsora, beszélgetés, szabadfoglalkozás 
Vasárnap:     
06.30–07.15 Ébreszt�, készül�dés és buszba pakolás 
07.15–08.00 Reggeli 
08.00–09.00 Utazás Kassára 
09.00–12.00 Kassa történelme és m�emlékei: idegenvezetés-

sel 
12.00–14.00 Szabadid� Kassán 
14.00–15.30 Utazás Dobsinára 
15.30–16.30 Idegenvezetéssel a Dobsinai Jégbarlang megte-

kintése 
16.30–21.00  Hazautazás (közben pihen�) 

Jelentkezés: Szebeni Imrénénél (Terike) tel.: 398-335 
 az el�leg (5.000 forint) befizetésével 2009. április 20-ig 

Ekkor kell választani a vacsorát és a reggelit is.  
Kiss Károly VSZ-elnök  

Márciusi Józsefek…Márciusi Józsefek…Márciusi Józsefek…Márciusi Józsefek…    
 

A tavasz els� hónapjában emlékezünk meg Sz�z Mária 
jegyesér�l, Szent Józsefr�l. Személyében a munkások vé-
d�szentjét is tisztelhetjük. Ezekben a z�rös id�kben, ami-
kor a globalizációnak, a pénz megszállott imádóinak és 
manipulátorainak jóvoltából szinte mindannyian szenved-
jük a válság gyötrelmeit, talán még azok is imádkoznak 
hozzá munkahelyük megvédéséért, akik egyébként az is-
tenhittel hadilábon állnak. A szinte határozószó magyaráza-
tául: azok, akiknek az egy napon elkölthet� ,,kosztpénzük” 
több tíz-, s�t százezer forint, természetesen másként élik 
meg a nehéz heteket, hónapokat. 

Igazán sajnálatos, hogy Visegrád millenniumához vezet� 
út cél el�tti szakasza a fenti okok miatt kissé göröngyössé 
vált, ám kedvünket, örömünket semmi nem törheti meg. A 
magam részér�l köszönöm a sorsnak, hogy nemcsak a 
2000. szeptember 9-i megható ünnepen – Visegrád újból 
várossá nyilvánítása, Magyarország millenniumi zászlójá-
nak átadása – lehettem jelen, hanem azt is, hogy megélhet-
tem az ország egyik ékkövének, Visegrádnak 1000 éves év-
fordulóját. 

Els�sorban Cseke László, majd Magyar Eszter Visegrád 
cím� könyveib�l megismertem – közel 70 évi személyes 
élményeim mellett –, hogy mennyi mindent lehet Vise-
grádban tisztelni, szeretni azon túlmen�en, hogy szüleim, 
�seim mind-mind visegrádiak voltak. 

A cikk címében említett Józsefek közül két, Visegrádhoz 
köt�d� Józsefr�l szeretnék szót ejteni: 

Az egyik: Viktorin József író, 
történész és lelkész. Pozsonyban 
született 1822. március 12-én és 
Visegrádon hunyt el 1874-ben. Halála 
el�tt nyolc éven át volt a község 
plébánosa. � írta az els� útikönyvet 
Visegrád hajdan és most címmel. A 
könyv Pesten jelent meg 1872-ben, 
sokat segített abban, hogy olvasóinak 

figyelmét, érdekl�dését Visegrádra irányítsa, hogy elindítsa 
a helység idegenforgalmát. Személyéhez köthet� a felleg-
várba vezet� turistautak létrehozása. Ünnepélyes megnyitá-
sukra 140 évvel ezel�tt, 1869-ben került sor. 

Ebben a tevékenységben bizo-
nyára sokat segített a másik Jó-
zsef, Niedermüller József kán-
tortanító (1824–1899), aki ekkor 
már 25 éve pedagóguskodott 
szül�földjén, Visegrádon. Itt 
született 1824. március 9-én, 
több mint ötven éven át nevelte a 
község generációit és tisztesség-
ben megöregedve itt is halt meg 
75 évesen, 1899. március 4-én. 

(Nádler L�rincz bíró és Metzker Károly jegyz� aláírásával 
hitelesített, március 5-én napvilágot látott közgy�lési hatá-
rozat alapján a kántortanítót a község temettette el, tisztele-
tére a községházára kit�zték a lobogót, valamint hozzátar-
tozójának folyósították az elhunyt negyedévi nyugdíját.) 

Mindketten díszsírhelyen nyugszanak Visegrád temet�jé-
ben. Nélkülük halványabb lenne Visegrád millenniuma. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla (Budapest) 
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A visegrádi Kaán Károly-forrás bemutatása 
  

A Visegrádi-hegység legkedveltebb forrása. Els� fogla-
lását 1938-ban készítette a szentendrei 914. számú Endre 
Cserkészcsapat. Második, ma is látható foglalatát 1974-
ben Bertényi Miklós erd�mérnök vezetésével készítették. 

Kezel�: 
Pilisi Parkerd� Zrt. Visegrádi Erdészet. 

Megközelítés: 
Visegrádról az Apátkúti-völgyben haladva gyalogosan és 

személyautóval is megközelíthet�. Ez utóbbi esetben a ke-
zel� erdészet behajtási engedélyére van szükség. 

Szolgáltatások: 
Kiépített forrás (iható), t�zrakó- és pihen�hely. 

Történet: 
A forrás Kaán Károly erd�mérnökr�l, a magyarországi 

természetvédelem század eleji nagy úttör�jér�l kapta ne-
vét. Kaán Károly szívós el�készít� munkájának eredmé-
nyeként 1935-ben megszületett a második erd�törvény, 
amely egyben az els� magyar természetvédelmi törvény 
is. A törvény életre hívta az Országos Természetvédelmi 
Tanácsot, amelynek javaslata alapján a földm�velésügyi 
miniszter – más tárcákkal egyetértésben – természetvé-
delmi területeket és tájvédelmi körzeteket létesíthetett. 

A forrást 1938-ban foglalta a szentendrei cserkészcsapat. 
Emléküket egy k�tábla �rzi, amelyet a szentendrei 914. 
számú Endre Cserkészcsapat állított elhunyt társaik emlé-
kére. A forrás második foglalása 1974-ben történt 
Bertényi Miklós erd�mérnök irányításával. Ekkor kapta a 
forrás mai arculatát, és elnevezését (az els� foglaláskor 
még nem Kaán-forrásnak hívták). Tíz évvel ezel�tt került 
kihelyezésre a Kaán Károly-emléktábla.  

A forrásvíz alkotói alapján a Kaán-forrás vize csekély 
ásványi anyag tartalmú, kálcium–magnézium–hidrogén-
karbonátos jelleg�, kissé kemény, alacsony nátriumtartal-

mú, ivási célra megfelel� víz. Legjobb íz� és legegészsé-
gesebb forrás a Dunakanyarban. 

 

A Kaán-forrás vizének kémiai jellemz�i: 
– tiszta, üledékmentes, 
– permanganát index (KOIps): 0,25 mg/l, 
– kloridtartalom: 6–8 mg/l, 
– nitráttartalom: 2,8 mg/l, 
– nitrittartalom: 0,01 mg/l alatt, 
– ammóniumtartalom: 0,02 mg/l alatt, 
– össz. keménység: 84 CaO mg/l, 
– vastartalom: 30 µg/l alatt, 
– vezet�képesség: 284 µS/cm 20 ºC. 
 Antimont, arzént, báriumot, cinket, higanyt, kadmiumot, 

krómot, nikkelt, ólmot, rezet, szelént és cianidokat nem 
lehet kimutatni vizében. 

       

Térítésköteles a behajtás! 
 

A jöv�ben térítés ellenében lehet behajtani a Kaán Ká-
roly-forráshoz vezet� erdészeti útra. A nagy forgal-
mú erdei utat a lakosság ezentúl havi ezer forintos díjért 
veheti igénybe. A befolyt összeget a Visegrádi Erdészet a 
környék parkerdeinek fenntartására fordítja.  

A Pilisi Parkerd� Zrt. az ország leglátogatottabb kirán-
dulóerdeit kezeli a f�város tágabb környezetében. Ezek 
között a Visegrád környéki erd�területek hagyományosan 
kiemelt jelent�ség�ek és látogatottságúak. 

A közelmúlt gazdasági változásai arra kényszerítik a Pi-
lisi Parkerd� Zrt.-t, hogy bizonyos szolgáltatásokért az eu-
rópai gyakorlatnak és a hazai jogszabályi lehet�ségeknek 
megfelel�en térítési díjat számoljon fel. Az els�k között, 
2009 januárjától vezettük be a visegrádi Apátkúti-
völgyben futó, a Kaán Károly-forráshoz vezet� erdészeti 
magánútra vonatkozó úthasználati díjat. Az eleve méltá-
nyosan megállapított havi ezer forintos díjhoz kapcsoló-
dóan a visegrádi helyi lakosságnak további kedvezménye-
ket (50%-os engedményt) állapítottunk meg. 

A közjóléti szolgáltatásokért fizetett díjakból befolyt 
összeget a parkerd�terület fenntartására fordítjuk. Ezek 
között els� helyen szerepelnek az utak, sétautak fenntartá-
sára végzett munkák, az erdei pihen�helyek karbantartása, 
a tisztások kaszálása és a pihen�helyek környékér�l törté-
n� rendszeres hulladék-elszállítás. 

A Pilisi Parkerd� Zrt. napjainkban legnagyobb részt sa-
ját forrásból tartja fenn az évente 10 millió látogatót ki-
szolgáló parkerdei infrastruktúrát, és ugyancsak saját er�-
b�l végzi a látogató forgalom által el�idézett káros hatá-
sok (pl. szemetelés) megszüntetését. A parkerdei infra-
struktúra többek között 720 km sétautat, hat kilátót és tíz 
kilátóhelyet, több mint kétszáz pihen�- és t�zrakóhelyet, 
erdei játszótereket és sportpályákat jelent. A parkerd�kb�l 
évente 10.000 köbméteres nagyságrendben szállítunk el 
kirándulók által otthagyott és illegálisan elhelyezett hulla-
dékot. 

Az úthasználati díj befizetése és egyben az úthasználati 
engedélyek átvétele továbbra is a Visegrádi Erdészet iro-
dájában történik. 

Pilisi Parkerd� Zrt. 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 

E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás 
Nyári abroncsok állapotfelmérése  

Visegrádon 
Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 
Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

������������
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Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

VISEGRÁDON CSALÁDI HÁZ KIADÓ! 
69.000 Ft/hó + rezsi 

Telefon:  
(26) 310-755, ill. 06 (30) 495-2086 

 

Fakivágás, f�nyírás, 
növénytelepítés,  

teljes kör� kertkarbantartás 
���� 

Telefon: 
06 (30) 2597-905 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 A j á nl a t unk :  
 Borda májasok 990 Ft helyett 700 Ft, 
 Borda turista és fokhagymás rúd 1430 Ft helyett 
 1190 Ft, 
 vákuumfóliás füstölt tarja 1450 Ft helyett 
 1100 Ft-os kedvezményes áron kapható, 
 míg a készlet tart! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 HÚS V É T I  DAR ABOL T  P ARAS Z T S ONKÁR A 
 E L �JE GY Z É S T  F E L V E S Z ÜN K !  
 GRILLEZNI VALÓ F�SZERES HÚSOK 
 NAGY VÁLASZTÉKBAN, 
 TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK! 
                                                                                                    Az árak a mindennapi készlet erejéig 
 érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                     HÁZ!  Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor 
 folyamatosan kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!  
                     Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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�
Csorba Gy�z�: 

 

HÚSVÉT 
 

Álomból? Ájulásból? 
e világból-e? másból? 
ködök felh�kbe szállnak 
kavargások megállnak 
a szem felel a fénynek 
a fül zajnak zenének 
a friss ujjbegy megint a 
dolgok b�rét tapintja 
az érzékszerv ahány van 
boldog feltámadásban 
vesz részt e foghatatlan 
húsvéti fordulatban 
mely sokszorozva hozza 
a régit rendre vissza 
s az ocsúdó csak ámul 
elébe hogy mi tárul 
s hogy közben itt mi történt 
nem volt ily zöld a zöld még 
hang dörgésé madáré 
így szívbe nem talált még 
s egyáltalán az élet 
eddig még így nem égett 
akkor se benne hajdan 
az els� virradatban – – 
Álomból? Ájulásból? 
e világból-e? másból? 
mindegy: valami meglett 
valami végre nem lett 
s � szép engesztelésül 
most testben égbe készül 

Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat,  
húsvétvasárnap, húsvéthétf� 

 

 
 

Az utolsó vacsora: Jézus  tanítványai között 
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HÚSVÉT: Az egyiptomi kivonulás eseménytörténetére emlékeztet� zsidó ünnep (peszah). Az ókori Izraelben zarándokün-
nep volt, amikor Jeruzsálembe vonultak. El�ször a pászka ünnepét tartották meg, majd a kovásztalan kenyér hétnapos ünnepé-
re került sor. El�estjén tartották meg a széder-estét, mely a vacsora közös elfogyasztásából állt: kovásztalan kenyeret, keser�-
füvet (tormát) és bárányt ettek. Izraelben a húsvét másnapján kezd�dött az aratás, és pünkösdig tartott. A rómaiaknál a vacsora 
tojással kezd�dött és csemegével fejez�dött be.  

Jézus is megünnepelte tanítványaival a húsvétot, amikor bárányt vacsoráztak. Ekkor hangzott el Jézus szájából az Úrvacsora 
szereztetési igéje. A keresztények húsvétkor Jézus halálára és feltámadására emlékeznek. Az ünnepet megel�z� vasárnap 
vonult be Krisztus Jeruzsálembe, majd kezd�dött a nagyhét, a szenvedéstörténet: az elítélés, keresztre feszítés és a dics�séges 
feltámadás.                                                                                                      (Az Ábel–Zsuzsanna Képes bibliai lexikon alapján) 
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Egészségünkért 
 

Elérkezett a tavaszi méregtelenítés ideje! 
 

– A COLON-HYDROTHERAPIA ennek fontos kiegészítése lehet – 
 

A colon a vastagbél orvosi-latin kifejezése. A 
hydrotherapia alatt víztherapiát értünk, azaz a 
Colon-Hydrotherapia a béltisztítás olyan formá-
ja, amikor a vastagbelet váltakozó h�mérséklet� 
vízzel öblítjük, tisztítjuk. 
A vastagbél ezzel a therapiával megtisztítható 

a lerakódott, a bélfalhoz szinte hozzáragadt 
bomlástermékekt�l, méreganyagoktól, amik a 
szervezetet jelent�sen megterhelik, károsíthat-
ják. 
 
Mikor javasolt ez a therapiás forma? 
– Fogyókúrák, böjtkúrák hatásfokának el�segí-

tésére; 
– Vastagbélm�ködési zavarainál; 
– Divertikulosis, vastagbélgyulladásos megbe-

tegedésénél (nem az acut, fellángoló szaka-
szában); 

– Fejfájás, migrén; 
– Rekeszizom felnyomódásával járó állapotok-

ban; 
– Rossz lehelet; 
– Állandó idegesség, fáradékonyság, levertség, 

kimerültség; 
– B�rkiütések, pattanások, ekzéma, psoriasis; 
– Allergia, aszthma, szénanátha; 
– Anyagcsere-betegségek (cukorbetegség, 

pajzsmirigybetegség); 
– Candidiasis; 
– Parazita betegségek; 
– Általános méregtelenítés; 
– B�rtisztítás, b�rfiatalítás. 

 
A tisztítás során a páciens kényelmesen fekszik 

a hátán egy ágyon, miközben egy ujjnyi vastag-
ságú csövet vezetnek be a végbelébe, de csak 
pár centiméter mélyen. 
Ezen a csövön keresztül vezetjük be a vizet a 

bélrendszerbe, és ezen a csövön keresztül távo-
zik a sok salakanyag is. A kezel� személy látja 
pontosan, melyik fázisában van a therapia, mi 
ürül éppen a bélrendszerb�l. 
Az eszközünk egy teljesen zárt rendszer, 

szagmentes, tiszta, nem fájdalmas, de még nem 
is megterhel� a kezelt személy számára. 
A páciens a kezelés után jobb közérzetet észlel, 

könny�nek, valóban megtisztultnak érzi magát. 

A therapiát kúraszer�en, több alkalommal taná-
csos megismételni, a tünetekt�l függ�en. 
A kezelés után egy hónapig probiotikumok 

szedése ajánlott, a bélflóra helyreállítása végett. 
 

A kezelés el�tti napon enyhe hashajtó bevétele 
ajánlott. Fontos, hogy a vizsgálat el�tt legyen 
széklete a kezelt személynek. A kezelés el�tt 
egy órával már ne egyen! 
A kezelések száma attól függ, mennyi lerakó-

dás van a belekben; egyéni a megtisztulás se-
bessége. 
A kúrák száma általában minimum négy alka-

lom, de lehet tíz kezelés is egymás után. 
Egy-egy kezelés között egy napnak minden-

képpen lennie kell, de bevált a harmadnaponta 
kapott colon-hydrotherapia. 
Ezt a therapiás módszert a léböjtkúrák elején 

ajánlott végezni. 
A kezelés aranyeres bélelváltozás esetén is vé-

gezhet�, ha nincs gyulladás, és vérzés éppen az 
aranyerekben, és ekkor sem fájdalmas a vastag-
bél átmosása. 
A kezelés után lehet autót vezetni. 
Gombásodás esetén a távozó gombák tisztán 

láthatóak az eszköz jól megvilágított csövén. 
Évtizedes lerakódó méreganyagok, toxinok tá-

vozása után felgyorsul az anyagcsere, javul a 
szervezet immunállapota. 
 
Bizonyos ellenjavallatai vannak ennek a keze-
lési formának is: 
– M�tétek után, különösen hasi m�tétek után 

fél–egy évvel; 
– Heveny bélgyulladásoknál; 
– Gyomor-bélrendszeri daganatoknál; 
– Gyomor-bélrendszeri vérzések esetén; 
– Lázas megbetegedéseknél; 
– Dekompenzált szívbetegeknél; 
– Terhesség esetén; 
– Tisztázatlan eredet� rosszullétek esetén; 
– Epilepsziás megbetegedés esetén. 

 

Orvosi vizsgálattal együtt a therapia ideje egy 
óra. 
Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal: 

Dr. Balázs Mária Anna háziorvos 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZET�JÉNEK 
 

1/2009. számú  
 

HIRDETMÉNYE 
 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. § és az önkormányzati miniszter 16/2009. (III. 26.) számú  
az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7. napjára kit�zött választása  

eljárási határid�inek és határnapjainak megállapításáról szóló ÖM rendelete alapján 
 

A választási szervek hivatali helyiségének címe: Visegrád Város Polgármesteri Hivatal, 2025 Visegrád, F� u. 81. 
Kijelölt szavazókörök: 
 1. számú szavazókör:  Városháza, F� u. 81. 
 2. számú szavazókör:  Általános Iskola, Rév u. 2. 
Azok a választópolgárok, akik hivatalos lakcíme csak az adott település nevét (Visegrád) tartalmazza, az 1. számú sza-

vazókörben szavazhatnak. 
Azok a választópolgárok, akik igazolással kívánnak szavazni, az 1. számú szavazókörben szavaznak. 
A névjegyzék közszemlére tételének id�pontja: 2009. április 8-tól április 15-ig. 
A névjegyzékbe történ� felvételr�l szóló értesít�t az ajánlószelvénnyel együtt 2009. április 6. és április 10. között 

kell megküldeni a választópolgároknak. 
A névjegyzékb�l történ� kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-tól április 15-én 16.00 óráig 

lehet kifogást benyújtani a HVI-nél. 
Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 2009. április 30. napjáig kérheti a lakóhe-

lye szerinti HVI vezet�jét�l a névjegyzékbe vételét. A kérelem alapján a HVI vezet� az uniós polgárt 2009. május 4-ig 
felveszi a névjegyzékbe, ha a választójoggal nem rendelkez� nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erej� magánokirat-
ba foglalt meghatalmazással rendelkez� meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezet�jé-
t�l 2009. május 22-ig kérheti. Ajánlott levélben is kérhet�, de csakis úgy, hogy az legkés�bb 2009. május 22-ig megér-
kezzen a HVI-be. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2009. május 22-ig módosíthatja annak a külkép-
viseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, illet�leg kérheti törlését a külképviseleti névjegyzék-
b�l és visszavételét a lakcím szerinti névjegyzékbe. A HVI vezet�je a külképviseleti névjegyzék adatait 2009. május 30-
ig küldi meg az Országos Választási Irodának. 

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást szemé-
lyesen vagy meghatalmazottja útján 2009. június 5-én 16.00 óráig kérhet a HVI vezet�jét�l. Ajánlott levélben úgy kér-
het igazolást, hogy a kérelem 2009. június 2-ig megérkezzen az illetékes HVI-hez. Igazolást legkés�bb 2009. június 5-én 
16.00 óráig lehet kiadni. Nyomtatványmintát a HVI-ben, illetve az interneten (www.valasztas.hu) szerezhet be. A HVI 
vezet�je 2009. június 4-én 16.00 óráig – a kiadott igazolás bevonásával egyidej�leg – kérelmére egy alkalommal vissza-
veszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt. 

A módosított névjegyzék 2009. június 5-én 16.00 óráig tekinthet� meg a polgármesteri hivatalban. 
Visegrád, 2009. április 1. 

       E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k.  
                                                                                                                                                     HVI vezet� 
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Visegrád Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének 

 
2/2009. (III. 5.) számú rendelete 

 
az önkormányzat és intézményei  
2008. évi költségvetésér�l szóló  

3/2008. (II. 28.) ör. rendelet módosításáról 
 

1. § 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésé-
r�l szóló 3/2008. (II. 28.) ör. rendelet (a továbbiakban: R.) 
3. §-ának helyébe a következ� rendelkezés lép: 
Visegrád Város és intézményei együttes költségveté-
sének módosított bevételi el�irányzata 566.624 e Ft, és 
módosított kiadási el�irányzata 615.723 e Ft. 
A hiány fedezetét a (m�ködési, fejlesztési, likviditási) 
hitelek biztosítják, mely 49 099 e Ft. 
 

2. §  
(1) Ez a rendelet a költségvetési év els� napjától, azaz 
2008. január 1-jét�l visszamen�legesen lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
Visegrád, 2009. március 5. 
 
Hadházy Sándor s. k.        E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
      polgármester                                    jegyz� 
Kihirdettem: 2009. március 6-án. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
                                                               jegyz� 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének 

 
 3/2009. (III. 5.) számú rendelete  

 
az önkormányzat és intézményei  

2009. évi költségvetésér�l 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 
2009. évi költségvetésér�l szóló 2008. évi CII. törvényben 
foglaltakra, 2009. évi költségvetésér�l a következ� rende-
letet alkotja: 

1. § 
A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzatára és 
önkormányzati intézményeire terjed ki. 

2. § 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
67. § (1)–(3) bekezdése alapján a Címrendet az 1.C mel-
lékletben foglaltak szerint állapítja meg, ahol a polgár-
mesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költség-
vetési intézmények alkotnak külön fejezetet. 

3. § 
Visegrád Város Önkormányzata és intézményei együt-
tes a 2009. évi költségvetését  
       624.152 e Ft költségvetési bevétellel,  
         73.513 e Ft finanszírozási bevétellel, 
valamint   

       587.830 e Ft költségvetési kiadással  
         95.528 e Ft tartalékkal, 
         14.307 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 

4.  § 
Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzforgalmi 
és finanszírozási  bevételek és kiadások 2009. évi alakulá-
sát bemutató mérlegét  az 1.A  melléklet szerint állapítja 
meg. 

5. § 
A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat az 1/2009. 
(III. 24). sz. határozata alapján, annak 2009. évi költség-
vetését az 1.B melléklet alapján állapítja meg. 

6. § 
A 3. §-ban megállapított bevételi f�összeg forrásonkénti 
bontását a 2. melléklet szerint állapítja meg. 

7. § 
A polgármesteri hivatal, valamint intézményei m�ködési 
bevételeit a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg. 

8. § 
A polgármesteri hivatal, valamint intézményei m�ködési 
kiadásait az 5. és a 6. mellékletek szerint állapítja meg. 

9. § 
Visegrád Város Önkormányzata és Intézményeinek lét-
számadatait is az 5. és 6. mellékletek szerint állapítja meg. 

10. § 
Felhalmozási célú kiadásait 103.525 e Ft-tal a 7. sz mel-
léklet szerint, valamint a tartalékok bemutatását a 8. mel-
léklet szerint állapítja meg. 

11. § 
Az átadott pénzeszközeinek el�irányzatát 22.535.e Ft-tal a 
9. és a 10 mellékletek szerint állapítja meg. 

12. § 
Hiteltörlesztési el�irányzatát 14.307 e Ft-tal a 11. mellék-
let szerint állapítja meg. 

13. § 
Visegrád Város Önkormányzata a m�ködési és felhalmo-
zási mérlegét bemutató el�irányzatát a 12. melléklet sze-
rint állapítja meg. 

14. § 
Visegrád Város Önkormányzata a normatív állami támo-
gatás 2009. évi kalkulációját a 13. melléklet szerint álla-
pítja meg. 

15. § 
Visegrád Város Önkormányzata sajátos m�ködési bevéte-
leinek 2008. évi el�irányzatát a 14. melléklet szerint álla-
pítja meg. 

16. § 
Visegrád Város Önkormányzata 2009., 2010., 2011. évek-
re kitekint� gördül� tervezését a 15. melléklet szerint 
állapítja meg. 

17. § 
Visegrád Város Önkormányzata a 2009. évi hitelképes-
ségét a 16. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

18. § 
Visegrád Város Önkormányzata a 2009. évi el�irányzat 
felhasználási ütemtervét a 17. sz. melléklet szerint állapít-
ja meg. 
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19.  §  
Visegrád Város Önkormányzata a 2009. évi közvetett 
támogatásokról szóló kimutatását a 18. sz. melléklet sze-
rint állapítja meg. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

20. § 
Visegrád Város Önkormányzata „Árvízvédelmi beruházá-
sok Visegrádon” c. pályázatával 55.688.000 Ft támoga-
tásban részesült, melyhez 9.827.400 Ft önrészt biztosít. 
Az Európai Uniós pályázat és a kiegészít� önkormányzati  
forrás szabályszer� felhasználásáért a polgármester fele-
l�s. 

21. § 
A költségvetésben városmarketing feladatokra elkülönített 
keret felhasználásáért Kalotai Árpád alpolgármester felel. 

22. § 
(1) A „Millenniumi év”-vel kapcsolatos költségvetés elké-
szítéséért és végrehajtásáért Dobri Imre alpolgármester 
felel. Ezen a kereten felül csak akkor vállalhat kötelezett-
séget, ha a fedezet biztosításáról gondoskodik. 
(2) A civil szervezetekkel kapcsolatos éves támogatás 
kezeléséért és odaítélésének lebonyolításáért a közm�ve-
l�dési, ifjúsági és sport bizottság elnöke felel�s. 

23. § 
Az önkormányzati szint� költségvetés végrehajtásáért a 
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a jegyz� a felel�s.  

24. § 
Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
30 napot elér�, elismert tartozásállománya további 30 
napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv 
éves eredeti kiadási el�irányzatának 10%-át és/vagy a 20 
millió Ft-ot eléri, azt az intézmény vezet�je haladéktalanul 
köteles jelenteni az önkormányzat jegyz�jének.  

25. § 
(1) A 3. §-ban kimutatott forráshiány fedezetének megte-
remtése érdekében a képvisel�-testület elrendeli, hogy a 
polgármesteri hivatal készítse el� az önhibáján kívül hát-
rányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészít� támoga-
tás benyújtásához szükséges igénybejelentést, valamint a 
pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételér�l és 
a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkére-
lem határid�ben történ� benyújtásáról a polgármester 
gondoskodik, külön képvisel�-testületi döntés alapján. 

26. § 
(1) A képvisel�-testület az el�irányzat-módosítás jogát a 
központi költségvetésb�l kiutalt központosított támogatá-
sok és a céltámogatások esetében összeghatártól függetle-
nül a polgármesterre ruházza át. Minden más – a költség-
vetést érint� – el�irányzat módosítás jogát a képvisel�-
testület fenntartja magának. 
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások 
felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési 
szervei által kért el�irányzat-átcsoportosítások miatt a 
költségvetési rendelet módosításáról a képvisel�-testület a 

jegyz� által történ� el�készítése után, a polgármester 
el�terjesztése alapján, negyedévente dönt.  
(3) Azokat a pályázatokat, amelyek sajáter�-biztosítást 
nem igényelnek, a polgármester értékhatártól függetlenül 
igénylésre benyújthatja.  
A költségvetésben nem tervezett, de az év folyamán je-
lentkez� többletbevételek a 15. §-ban foglaltak betartásá-
val csak a m�ködési hiány csökkentésére fordíthatók. 

27. § 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a rende-
letben meghatározott bevételi és kiadási el�irányzatai 
felett az intézmény vezet�je el�irányzat-felhasználási 
jogkörrel rendelkezik.  
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezet�je 
a saját hatáskörben végrehajtott el�irányzat-változtatásról 
15 napon belül köteles a jegyz�t tájékoztatni, ennek elmu-
lasztása fegyelmi felel�sségre vonással jár. 
(3) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel 
összegével azonos mérték� kiadáscsökkentést kell elren-
delni a költségvetési el�irányzat-módosításokkal egy 
id�ben. 
(4) A részjogkörrel rendelkez� intézmények vezet�inek 
el�irányzat feletti jogosultsága csak a személyi juttatások-
ra és járulékaira terjed ki. 
(5) Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vé-
szetoktatási Intézmény gazdálkodásában a szeptember 1. 
utáni költségekre a fedezetet az átvilágítás megállapításai-
nak tényében biztosít az önkormányzat. 

28. § 
(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költség-
vetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számvite-
li rendjét – a jegyz� által meghatározott módon – számvi-
teli politikájában és számlarendjében rögzíteni. 
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a 
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a minden-
kor érvényes központi szabályozás figyelembevételével 
elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajta-
ni.  
A szabályozásbeli hiányosságért a felel�sség a mindenkori 
intézményvezet�t terheli.  

29. § 
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és 
dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére 
lehet fordítani.  
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt el�irányzatokat 
valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az el�-
irányzat-túllépés fegyelmi felel�sséget von maga után, 
melyet a jegyz� kezdeményez a képvisel�-testületnél. 

30. § 
(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármes-
teri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezet�kkel 
egyeztetett pénzellátási terv alapján.  
(2) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési 
szervek az évközi el�irányzat-módosításokról a jegyz� 
által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántar-
tást vezetni. 
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31. § 
Átmeneti, szabad pénzeszközök elhelyezése esetén el�ze-
tesen legalább 3 hitelintézett�l kell ajánlatot kérni. A 
legkedvez�bb ajánlat kiválasztására a képvisel�-testület a 
pénzügyi bizottságot hatalmazza fel, mely bizottság egy-
ben jogosult intézkedni a betételhelyezésre, s annak visz-
szavonására.  

32. § 
(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és a va-
gyon vagyonkezel�i jogának ingyenes átruházásáról a 
mindenkor hatályos „Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon gazdálkodás szabályairól szóló” önkormányzati 
rendelet el�írása az irányadó. 
(2) A követelésekr�l való lemondásra  
– 100 e Ft-ig a polgármester, 
– 100 e Ft felett a képvisel�-testület jogosult. 
Az értékhatárokat követelésenként kell elbírálni.  

33. § 
A képvisel�-testület az üdül�övezeti saját tulajdonú gáz-
közm� hozzájárulásának díját 120.000 Ft-ban, a szenny-
vízcsatornára való rákötés hozzájárulásának összegét 
magánszemélyek, valamint egyéb igényl�k esetében 
200.000 Ft-ban állapítja meg.  

34. § 
A képvisel�-testület az egyes pénzbeni és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározottak alapján, a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés összegét 140 e Ft/temetés állapítja meg. 

35. § 
A képvisel�-testület a köztisztvisel�k illetményalapját 
38.650 Ft-ban határozza meg. 
 

Záró és vegyes rendelkezések 
 

36. §  
(1) Ez a rendelet a költségvetési év els� napjától, azaz 
2009. január 1-jét�l visszamen�legesen lép hatályba. 

Visegrád, 2009. március 5. 
 
Hadházy Sándor s. k.      E�ryné dr. Mezei Orsolya  s. k. 
        polgármester                                jegyz� 
Kihirdettem: 2009. március 6-án. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
                                                             jegyz� 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének  

 
4/2009. (III. 5.) számú rendelete 

 

a gyermekétkeztetési intézményi 
térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2005. (II. 16.) ör. rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993, évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 114–119. §-ában, 
valamint a gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt) 

147–148. §-ában foglaltak alapján, a gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjakról a következ� rendeletet alkotja: 

1. § 
A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapí-
tásáról szóló 22/2006. (XII. 15.) számú rendelet mellékle-
te helyébe, jelen rendelet melléklete lép. 

 

Étkez�k Napi étkezés 
Óvoda 300 Ft 
Iskola 450 Ft 
Alkalmazott 650 Ft 
Nyugdíjasok 450 Ft 
Saját dolgozó 650 Ft 
Küls� vendég 700 Ft 

 
2. § 

Jelen rendelet 2009. március 10. napján lép hatályba. 

Visegrád, 2009. február 27. 
 
Hadházy Sándor s. k.  E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
       polgármester         jegyz� 
A rendeletet kihirdettem 2009. március 9-én. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k.. 
                                          jegyz� 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének 

 
5/2009. (III. 27.) sz. rendelete 

 
 a 19/2006. (XII. 1.) számú  

többször módosított, 
 a képvisel�-testület és szervei szervezeti  

és m�ködési szabályzatának módosításáról 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján, szervezeti és m�ködési rendjének szabá-
lyairól a következ� módosító rendeletet alkotja: 

1. § 
A rendelet 40. § (5) bek. az alábbiak szerint változik: 
A hivatal bels� szervezete – a jegyz�i, aljegyz�i szinten 
túlmen�en – két vezet�i szintb�l áll: 
– pénzügyi osztály vezet�je, 
– gyámhivatal vezet�je 

2. § 
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
Visegrád, 2009. március 27. 
                     

Hadházy Sándor s. k.        E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
        polgármester                                  jegyz� 
 

Záradék: 
A rendeletet kihirdetése megtörtént. 

Visegrád, 2009. március 28-án.                      
E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 

                                                            jegyz� 
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Pályázati kiírás 

az ifjúsági alapból történ• támogatás 

 elnyerésére 
 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi 
ifjúsági programok, csoportok támogatására. Pályázhatnak 
– jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közössé-
gek, magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi 
gyermekifjúsági korosztály (4–30 év) számára kulturális, 
szabadid�-, sportprogramok szervezésére vállalkoznak.  

Nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat által támo-
gatott civil szervezet; költségvetési intézmény pedig csak 
az alapító okiratában rögzített tevékenységi célokon túli 
feladat megvalósításához adhat be pályázatot. 

A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk 
lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, 
költségvetése, közrem�köd�k, korosztály stb.), valamint 
azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az 
ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét összeg meghatározá-
sával tegyék.  

Külön kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti 
és befejez� id�pontját tartalmazza a pályázat, valamint 
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kap-
tak-e máshonnan támogatást. 

Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000,– Ft feletti 
tárgyi eszköz vásárlására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy  a  pályázati  összeg  felhasználásáról  tartalmi  

beszámolót kér a közm�vel�dési, ifjúsági és sport bizott-
ság, melynek beadási határideje a pályázatban megjelölt 
befejezési id�ponttól számított 30 nap. Az összeg felhasz-
nálását számlával kell igazolni a pénzügyi csoportnál. 
Ennek hiányában a bizottság az elkövetkezend� id�ben 
kizárja a pályázót a további pályázatokból. A pályázat 
el�finanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a 
pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez. 

A pályázat kiírásával az a f� célunk, hogy az érintett 
korosztály számára a legoptimálisabb foglalkozások, 
programok szülessenek meg. A pályázat elbírálásakor 
2009-ban el�nyt élveznek azok a programok, melyeket 
a millenniumi év szellemében terveznek. 

2009-ban az önkormányzat 1.000.000,– Ft-ot különített 
el erre a fenti célokra. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
1. 2009. május 19.  
(a rendelkezésre álló összeg 600.000,– Ft). 
2. 2009. szeptember 30.  
(a rendelkezésre álló összeg 400.000,– Ft). 

A pályázatokat a következ� címre kérjük beküldeni: 
Visegrád Város Önkormányzata közm�vel�dési, ifjúsági 

és sport bizottság 
Visegrád Város Önkormányzata 

 

Lomtalanítási  
hirdetmény 

 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2009. ápri-
lis 20-án, hétf�n reggel 6 órától Visegrád teljes 
közigazgatási területén  

LOMTALANÍTÁST 
végez.  

Kérjük, ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tár-
gyakat, sittet, törmeléket, zöldhulladékot és ve-
szélyes hulladékot (autógumit, akkumulátort, fes-
téket, növényvéd� szert, maradék motor- és ken�-
olajat, olajsz�r�t, festékes és olajos göngyöleget, 
szárazelemet, elektromos és elektronikus beren-
dezéseket, alkatrészeket, pl. tv-t stb.). 

Kérjük a T. Lakosságot, hogy városunk tisztasá-
gának megóvása érdekében az utcai szemetes edé-
nyeket ne tömjék tele háztartási hulladékkal, azt 
vagy gy�jt�edényben vagy zsákban szíveskedje-
nek a megfelel� helyre és id�ben kihelyezni! 

Kérjük, együttm�ködéssel fogadják és segítsék 
mind a lomtalanítók, mind a GAMESZ munkáját! 

           E�ryné dr. Mezei Orsolya 
                                                 jegyz� 

 

Véradás  
Visegrádon! 

 
Kedves Véradó! 

 

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,  
vegyen részt  

véradónapunkon! 
 

A véradás helye: 
Áprily Lajos Ált. Iskola,  

sportcsarnok 
 

A véradás ideje: 
2009. április 22. 

14–18 óra 
 

Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját  
feltétlen hozza magával! 

 

Önzetlen segítségét  
minden beteg nevében köszönjük! 
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Ez évben elérhetjük  
a 300 milliós hitelállományt 

 
Az el�z� cikk reménnyel fejez�dött be, hogy a város 2009-es költségvetési tervezetében szerepl� 88 milliós hitelkere-

tet a képvisel�k akaratával eltüntethetjük, de legalább is elfogadható nagyságrend�vé alakíthatjuk. 

Ebben a hitben dolgozott bizottságunk is nagyon alaposan, mindent részletesen – ha kellett, többszöri nekifutással 
is – megbeszélve, megvitatva, hogy az alábbi javaslatot terjessze a képvisel�k elé. Javaslataink – egy kivétellel – nem 
kerültek elfogadásra, de ezzel együtt is szeretném bizottsági tagtársaimnak, illetve a hivataltól hozzánk osztott mun-
katársaknak megköszönni munkájukat, segítségüket. 
 

PÜB vélemény és javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetéshez  
2009. március 2. – és az eredmény 

 
Véleményünk: a 2009. évi költségvetést lehet úgy alakí-

tani, hogy az évre nézve egyáltalán nem kell hitelkeretet 
betervezni, illetve felvenni. Ennek elérése még különö-
sebb megszorításokat is nélkülözhet. 

A költségvetéshez kapcsolódó jelenlegi hitelállomány 
kezelése még elképzelhet�, ha ebben az évben már továb-
bi hitelfelvétellel a város eladósodását nem növeljük. 

A jelenlegi hiteltartozásunk így is közel van a kett�száz 
millióhoz, ezt b�víteni felel�tlenség lenne. (Pl.: Visegrád 
lakosaival is szemben.) 

Véleményünk szerint fontos, hogy a bevételi oldalon 
csak olyan tételek jelenjenek meg, amelyekre biztosan 
számíthatunk, így nem vezethetjük magunkat félre a telje-
sítésnél. 

A képvisel�k mindegyikét felel�sség terheli azért, hogy 
a költségvetés ez évben már nem terhelheti további köl-
csönök felvételével Visegrád és lakosainak terheit. 

Bevételek: 

1. Bizottságunk nem tartja megalapozottnak, hogy 
a Castrum Kft.-t�l ebben az évben 20 millió fo-
rintot lehetne bevételként tervezni. Úgy ítéljük 
meg, hogy ennek fele, vagyis 10 millió forint 
nem teljesül. 

A polgármester javaslata alapján, a részszavazás alap-
ján az eredetileg tervezett bevételi összeg maradt a költ-
ségvetésben. 

2. Hasonlóan nem tartjuk teljesíthet�nek a Tourist 
Projekt Kft. tervezett támogatását sem, hiszen 
ez az elmúlt évben sem teljesült, pedig szerz�-
désben vállalták ezt a kötelezettséget. Ha bíró-
sági útra tereljük az elmaradt támogatás megfi-
zetését: az ebben az évben már biztosan nem 
hoz pénzbevételt. 

A polgármester javaslata alapján, a részszavazás alap-
ján az eredetileg tervezett bevételi összeg maradt a költ-
ségvetésben. 

3. A bevételek soraiban nincs tervezve az Életfa-
szobor állításához el�z�leg a Visegrádi Hírek-
ben, majd a közmeghallgatáson is bejelentett 
Pest Megyei Önkormányzati támogatás, mely 
13, vagy 16 milliós támogatásról szólt. Ez a tétel 
is nagymértékben hozzájárulna ahhoz, hogy a 
költségvetésünket ne terhelje hitel. 

A polgármester nem tud olyanról, hogy ez az ígéret bár-
hol is elhangzott, vagy megjelent volna. De elképzelhet� 
ez a támogatás is a megye részér�l. Ez azonban jelenleg 
nem épülhet be a költségvetésbe, mert e kérdésben döntés 
csak kés�bb születhet a megyénél. 

Kiadások: 

1. Városmarketingre tervezett 4 millió forint ki-
adása fölösleges. Ezt a tételt törölni kell. Ennek 
megfelel�en az írásos rendelkezés ezen pontját is 
törölni kell, vagyis Kalotai Árpád név szerinti 
felel�sségét. (Ez szerepel a rendelettervezetben.) 
Ha ez a tétel bármely összegben szerepel a ki-
adásban, akkor a kiadásért felel�s név szerinti 
megnevezése mellett az írásos anyagnak tartal-
maznia kell, hogy a m�ködési szabályzatunknak 
megfelel�en az egy-egy tételhez kapcsolódó na-
gyobb kifizetésekre, azaz ötszáz (de ez lehet ke-
vesebb összeg is) ezer forint érték fölött minden 
esetben a testület el�zetes döntését kell kérni. 

A tervezett 4 milliós keret fontosságát az indokolta, hogy 
ez kevés is, meg sokkal többet kellene ide tervezni, hiszen 
ez városunk érdeke. Így a részszavazásnál ez a tétel is 
bentmaradt a költségvetésben. Ami az összeg feletti ren-
delkezést illeti: nem lehetünk kicsinyesek, a szakember 
tudja, hogy ezt mire kell költeni és erre nem vonatkozik az 
egyébként SZMSZ-ünkben szerepl� ötszázezer forintos 
megkötés. A többség ezt is elfogadta. 

(A keret valóban lehetett volna nagyobb is, hiszen volt 
már nagyobb 2008-ban és 2007-ben, amikor is mindkét 
évben 6 millió forint került betervezésre a költségvetések-
nél. 

A turisztikai lakossági fórumon (február) sokaktól el-
hangzott, hogy nem látszik, hogy városunk önkormányza-
ta pénzt fordítana a város népszer�sítésére. Ez a pont 
bizonyítja, hogy a város fordít erre pénzt. És a Turisztikai 
Egyesület is kap évi 200 vagy 300 ezer forintot.) 

2. A kiadásoknál a millenniumra betervezett keret 
az 50 millió forint helyett 35 millió forint legyen. 
Azért ez az összeg, mert a 2008-as évben a szo-
borállításra már 15 millió forintot kifizettünk, 
de a Dobri alpolgármester által leadott millen-
niumi keretben a szoborállítás úgy szerepel, 
mintha arra az összes – eredetileg tervezett 
pénzösszeget – a 2009-es évben kellene kifizetni. 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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(Folytatás a 8. oldalról) 

Az alpolgármester elismerte, hogy valóban történt kifize-
tés (egyébként 16 és fél millió) és tévesen került beterve-
zésre a keret a millenniumi keretbe. Miután � is javasolta 
ennek kivételét a keretb�l, így többségi szavazással csök-
kent az összkiadási keret. 

További egy millióval úgy csökkent a keret, hogy az al-
polgármester javasolta az átcsoportosítást: egyrészt az 
egyesületek m�ködésére, illetve a Kulturális Ifjúsági és 
Sport Alaphoz.  

A millenniumi keret felhasználására érkezett további 
javaslat, hogy a keretben lév� egymillió forintot – amely 
azon civil szervezetek, egyesületek támogatására szól, 
melyek kimondottan az ezeréves évfordulóra szerveznek 
új, vagy hagyományos programokat – további egymillió 
forinttal meg kellene növelni, mert a beérkezett progra-
mok ezt indokolttá teszik: nem történt szavazás, bár 
egyetértés látszott. Az azóta megtörtént támogatási kere-
teknél ez nem is került figyelembe vételre. 

1. A millenniumra tervezett kiadásokért és a meg-
valósításért a rendelet írásos részeiben Dobri 
Imre alpolgármester a felel�s. A felel�s megjelö-
lése pozitív el�relépés, de nem tisztázott, hogy 
ennek a végrehajtása a szabályzatunknak meg-
felel�en történhet. Vagyis: minden nagyobb ösz-
szeget, melyet egy-egy rendezvényre fordítani 
kell, csak a képvisel�-testület jóváhagyó szava-
zata alapján lehet felhasználni. Persze itt a ha-
tár lehet 200 ezer, de akár és legfeljebb 500 ezer 
forint is. Ezzel a szöveges részt ki kell egészíteni. 

Polgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy ez esetben is 
csak az alpolgármester rendelkezzen a most már 34 milli-
ós millenniumi keret felett „teljhatalommal”. Többségi 
alapon ez is elfogadásra került. Vagyis csak az összeg 
teljes felhasználása után kell beszámolni annak elköltésé-
r�l. Felvetésre került, hogy a képvisel�-testület felel�sen 
megbízhat-e bárkit ilyen teherrel, közti ellen�rzés és be-
számolás nélkül, de az alpolgármester a feladatot vállal-
ta. 

2. Az egyesületek vonatkozásában a PÜB javasol-
ja, hogy a VSE-nek tervezett egy millió forintot 
további 200 ezer forinttal megtoldva kell az át-
adott pénzeszközökben szerepeltetni, azaz meg-
növelni a támogatást. 

A javaslatot a képvisel�k többségi alapon elfogadták (Ez 
az összeg a futballcsapat támogatására szól, mely az 
el�z� évben egyébként 1 millió 300 ezer forint volt.) 

3. Az egyesületeknek, civil szervezeteknek átadan-
dó összegeket a PÜB a mellékletben leírtak sze-
rint (és indokkal) javasolja elfogadásra, vagyis 
2.660 e forinttal. Ezen összeg a millenniumra 
tervezett keretet terhelje – úgy ahogyan azt az 
el�z� ülésen a polgármester úr is javasolta, miu-
tán ennek jelent�s része az ezeréves évforduló 
méltó megünnepléséhez kapcsolódó részben tel-
jesen új civil programtervezet. 

Ez a javaslat nem került szavazásra, mert azt kérte a 
kulturális, ifjúsági és sport bizottság, hogy az eddigi gya-

korlatnak megfelel�en err�l �k készítsenek támogatási 
javaslatot. Az elosztásról ennek megfelel�en nem történt 
szavazás. 

4. Véleményünk szerint a kiadások jelent�s mér-
ték� csökkentését – és ezáltal a tervezett hitel-
keret nagymérték� visszaszorítását – a beruhá-
zások és fejlesztések ez évre szóló felfüggeszté-
sével lehet elérni. Ennek megfelel�en a marke-
tingre tervezett kiadások elvonásával, a millen-
niumi keret 15 milliós csökkentésével, valamint 
a beruházások és fejlesztésekre tervezett kb. 52 
millió forinttal, azaz összesen kb. 71 millióval 
kevesebb kiadást lehet megtervezni és megvaló-
sítani úgy, hogy lényegében az intézményeknél 
nem hajtunk végre semmilyen megszorítást. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy a megyei, ígért 13 mil-
liós szobortámogatást is megkapjuk, akkor lé-
nyegében hitelmentesen megszavazható a 2009. 
évi költségvetési tervezet. (A melléklet szerint.) 

A fejlesztésekhez kapcsolódó csökkentéseket, illetve 
megtartásokat egy táblázat tartalmazta, így minden képvi-
sel� tisztában volt, hogy mir�l is szavaz.  

A részszavazáson, többségi alapon a fejlesztéseknél 
csökkentésekre tett javaslataink egyike sem került meg-
szavazásra, így az 52 milliós tétel visszakerült a tervezet-
be és ennek megfelel�en növeli az éves hiteltervet, amely 
ekkor 73 milliós tételnek t�nt. 

A PÜB kérése volt, hogy minden képvisel� pontos 
információval rendelkezzen a jelenlegi adósságállo-
mányunkról. Err�l pontos kimutatást kértünk a 
kamatteherrel. 

Ezután került sor a költségvetési rendelet egységes elfo-
gadására. A név szerinti szavazást a testület elfogadta.  

Eredménye:  

Igennel szavazott: Hadházy Sándor, Dobri Imre, Kalotai 
Árpád, Gróf Péter, Meze Anna és Vitézné Gerstmayer 
Bea. 

Nemmel szavazott: Bártfai István és Kiss Károly. 

Tartózkodott a szavazástól: Zeller Tibor. 

A napirendnél és a szavazáskor távol volt: E�ry Dénes. 

Még ennek az ülésnek végén változott a pénzügyi teher-
tétel, mert eredetileg nem tervezett napirendként behoza-
talra került egy iskolabusz-vásárlási pályázaton való 
részvétel is. 

Az a vitában kiderült, hogy iskolabusz a napi Dömösr�l 
és Kisorosziból – nagyjából egy id�ben történ� – gyerek-
szállítást (oda-vissza): nem tudja megoldani. Ráadásul a 
kilométert, így az ehhez kapcsolódó kiadásokat is fele-
részben adták meg, mégis a pályázaton való részvétel – 
többségi alapon – elfogadásra került.  

Ez azt jelenti, hogy ha a pályázaton nyerünk, akkor a 
bennünket terhel� pénzösszeg egyrészt 10 és fél millió 
forint (a buszvásárlás egy harmada), másrészt évi további 
12–13 millió forint a busz fenntartására. 

                                                               Kiss Károly 
önkormányzati képvisel� 
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Utazás 2009. 
A 32. Nemzetközi Idegenforgalmi Szakkiállításon 

Visegrád városa az elmúlt évhez hasonlóan, társkiál-
lítókkal összefogva, önálló standdal jelent meg.  

A millennium jegyében, egyedi terv alapján készí-
tett installációval igyekeztünk még hangsúlyosabban 
felhívni a látogatók figyelmét városunk növekv� 
turisztikai vonzerejére.  

A rendezvény idei kiemelt belföldi témája a kultu-
rális turizmus volt. Ennek megfelel�en, standunkon 
sokan keresték, és idén meg is találták a több mint 
száz színes programot kínáló eseménynaptárt, a 
minden évben nagyon kelend� palotajátékok prog-
ramfüzetével együtt.  

Ezúton szeretném megköszönni a társkiállítóknak 
(Thermal Hotel Visegrád, Hilton Visegrád, Visegrád 
Tours, Pro Visegrád Kht., Pilisi Parkerd�gazdaság), 
hogy a közös összefogással lehet�vé tették, a Vise-
grád ünnepi évéhez méltó megjelenést. Remélem és 
kívánom, hogy mindegyikük számára megtérüljenek 
a vállalt többletkiadások.  

 

 
 

Visegrád standja 
az Utazás 2009. kiállításon 

 
Sokakban felmerül a kérdés, hogy ebben a gazda-

sági helyzetben szabad-e idegenforgalmi reklámra 
költeni. Én azokkal értek egyet, akik azt vallják, 
hogy igen, kell, és ha lehet, még többet, mint koráb-
ban.  

Bár az Utazás 2009. szakkiállításon azt tapasztal-
hattuk, hogy a külföldi turizmus pavilonjában több 
volt a látogató, mint a belföldiben, de meggy�z�dé-
sem, hogy ott többen voltak az egyel�re a nyaralásu-
kat els�sorban külföldön elképzel� érdekl�d�k, mint 
a konkrét vásárlók.  

Ezért kell most minden eszközt megragadnunk, 
hogy az utazni vágyók figyelmét folyamatosan a 
belföldi turizmus – esetünkben természetesen Vise-
grád – felé irányítsuk.  

Városunk számára a turizmus az egyetlen kitörési 
pont, ezért mindnyájunk közös érdeke, hogy a turisz-
tikai kínálat b�vítésével, helyes üzletpolitikával és 
szívélyes vendéglátással minél több vendéget kös-
sünk a Dunakanyar központjához, Visegrádhoz. 

Kalotai Árpád 
alpolgármester 

Hírek  
az Áprily Lajos Általános Iskolából 

Az elmúlt hetekben folytatódtak a tanulmányi versenyek. Áp-
rilisban a megyei, illetve körzeti fordulókon veszünk részt a 
legjobbakkal. Zeneiskolai növendékeink szép eredményeket 
értek el a Pest megyei klarinét és szaxofon versenyen. Dányi 
Balázs kategóriájában 3. helyezést, Kiss Péter Botond dicsér� 
oklevelet kapott. Április 3-án Bene Márton az I. Pest megyei 
rézfúvós versenyen vett részt. Sportot szeret� tanulóink Szent-
endrén futóversenyen bizonyították, ott vannak a körzet leg-
jobbjai közt. 

 II. korcsoport: Harsányi Bence 1. hely 
III. korcsoport: Farkas Boglárka 2. hely, Paulusz Balázs 3. 

hely 
IV. korcsoport: Mészáros Péter 2. hely  
Márciusban nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére készül-

tünk, az 5. osztályosok irodalmi m�sorral szerepeltek nemcsak 
a visegrádi, hanem a dömösi megemlékezésen is. Az ébred� 
természet volt a színhelye a Dunakanyar Erdei Iskola által a víz 
világnapja alkalmából a környez� iskolák számára meghirdetett 
vetélked�n. Oktatási intézményeink között jó a kapcsolat, ki-
alakult azoknak a programoknak a rendszere, amire meghívjuk 
egymást. Saját tanulóinknak is tartottunk vetélked�vel egybe-
kötött délutánt a vizek védelmér�l.  

Ellátogattunk a Fellegvár és a dömösi Szivárvány Óvodába, 
hogy a jövend� kis nebulóknak kedvet csináljunk a tanuláshoz. 
Másodikosaink kis jelenettel és zeneszámokkal kedveskedtek 
az ovisoknak. Március 24-én nyílt napra hívtuk a szül�ket, 
hogy megismerhessék, milyen követelményeket támaszt az 
iskola kisgyermekeik elé. Kérdéseikre szül�i értekezleteken 
válaszoltunk. Beíratás után majd májusban hívjuk ismét össze a 
szül�ket, addig a gyerekek is eljönnek hozzánk. 

Az iskolánkban folyó pedagógiai munka értékelésének része 
az országos kompetenciamérés, amelyre már évek óta május 
végén kerül sor. Eredményét viszont csak a következ� év feb-
ruárjában küldik ki. A matematika és magyar m�veltségterüle-
ten mért alkalmazásképes tudást országos, régiós, városok közti 
összehasonlító elemzés formájában kapjuk meg, honlapunkon 
megtekinthet�. Újdonság, hogy a szül�k, akik tavaly eltették 
gyermekük azonosító kódját, interneten megnézhetik, hogy 
saját gyermekük hogyan teljesített.  

Az Áprily Lajos Általános Iskola nagyon jó helyen szerepel 
az összehasonlításban: 

   8. osztály szövegértés: 518, országos átlag: 506.  
 8. osztály matematika: 532, országos: 497. 
 6. osztály szövegértés: 535, országos. 519. 
 6. osztály matematika. 532, országos 499. 
Részletesen: www.aprily-visegrad.hu 

Áprilisban ismét várjuk a környék zeneiskoláit 

�����������	�
���
���

Szeretettel hívjuk a zenét kedvel�  
feln�tteket, gyerekeket a királyi palotába,  

az április 18-án, 11 órakor kezd�d� eseményre 

Schmidt Anna 

igazgató 
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Hát látjátok, kedves Gyerekek! A múlt havi Gyerekkuckóból megérkeztek a szánkózó 
nyuszik! (Remélem, a Ti színezésetek is ezt a kedves jelenetet adta ki: téli fenyvesben 
sálat lobogtató, szánkózó három nyuszi.) Nos, nagyon siettek, hogy húsvétra ideérjenek, 
és mi is sietünk az újság szerkesztésével, hogy id�ben megjelenjen. 

Most egy nyuszicsaládot mutatok be Nektek. Készítsétek el a rajz és a leírás szerint és 
ezzel a kedves dísszel lepjétek meg a családot! Az ötletet egyébként egy parajdi gyer-
mekújságból ,,loptam el”. Tudjátok, Parajdon is Áprily Lajos nevét viseli az iskola, mert 
a költ� gyermekkorát ebben a szép erdélyi faluban töltötte. 

Ismét nagy öröm ért! Megérkezett az els� alkotás ,,Az én Visegrádom” cím� pályázat-
ra! Egy ötéves óvodás kislány VISEGRÁD bet�it vágta ki többféle újságból, többféle 
színben és bet�formában, és ezeket a bet�ket felragasztotta egy lapra. Tudjátok, milyen 
érdekes és látványos lett! Próbáljátok ki Ti is! A kicsiknek azért is hasznos, mert ezeket 
a bet�ket jobban megismerik. 

Nem írok most hosszan, mert azt szeretném, hogy a rajz az eredeti méretben jelenjen 
meg. Várom az írásaitokat, rajzokat, fényképeket a pályázatra, és az is jó lenne, ha arról 
is beszámolnátok, hogy Ti mit tettetek a Föld napján, április 22-én?! 

A húsvéti ünnepekre minden szépet és jót kívánok Nektek és családotoknak, a lányok-
nak sok locsolót a következ� kis locsolóverssel: 

 ,,Rózsa, rózsa, szép virágszál, 
 Szálló szélben hajladozzál, 
 Napsütésben nyiladozzál, 
 Meglocsollak: illatozzál.” 

 

��������

�	
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Gondolom, sokan olvas-
ták a múlt havi újságban 
megjelent felkérést a 
gyermeknapon megnyitan-
dó Gyerekvilág – régi 
gyermekéletet és játékokat 
bemutató kiállításra, mert 
szép számmal jelentkeztek 
különböz� felajánlások-
kal.  

Ezt nagyon köszönjük és 
kérünk mindenkit, kuta-
kodjon tovább, hátha még 
valami eszébe jut, valamit 
talál, hisz itt a tavaszi 
nagy pakolások ideje, 
mikor olyan helyekre is 
benyúlunk, ahová egyéb-
ként csak ritkán.  

Azoknak, akik nem ol-
vasták a múlt havi felhí-
vást: szeretnénk vissza-
idézni anyáink, nagyanyá-
ink gyermekkorát, játékait 
mindannyiunk örömére, 
kedves emlékeink felidé-
zésére és abból a célból, 
hogy gyermekeinkkel 
megismertethessük tárgya-
iban, hangulatában e szép 
régi világot.  

Ezért mindenkit kérünk, 
ötleteivel, emlékeivel, 
tárgyaival, játékaival (me-
lyek az 60-as éveknél 
régebbiek) keressenek 
bennünket.  

A gy�jtést május 15-ig 
tervezzük és természete-
sen minden tárgyat a kiál-
lítás után visszaszolgálta-
tunk.  

Köszönjük! 

Molnár Zsóka  
(30) 235-7313,  

Bártfai Ildi  
(30) 931-5580,  

Pápa Kamilla néni 
 (26) 397-057,  

Zeller Márti  
(20) 599-9311,  

Fieszl Rita  
(30) 246-6114  
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,,Látja Isten, hogy állok a napon, 
látja árnyam kövön és kerítésen, 
lélekzet nélkül látja állani, 
árnyékomat a leveg�tlen présben. 
Akkor én már mint k� vagyok, 
halott red�, ezer rovátka rajta, 
és jó tenyérnyi törmelék, 
akkorra már a teremtmények arca. 
Ami kései tékozló remény 
az utolsó, már nem a földet lakja, 
mint viharokra emelt nyárder� 
felköltözik a halálos magasba 

Magyar László: 
 

JEL 
 

(In memoriam Pilinszky János) 
 

Jesus 
Nasarenus 

Rex 
Judeorum 

 
A loncsos-loboncos ég foszló felh�i 
és ég� mély, kevert májszínmély mohái 
részei e vad, fénypászma-zuhatagoknak, 
melyek tavaszra vágyva egyre hívnak, 
egy nagy élet-halált valló küzdelemre, 
leányhalovány-zöld, sz�zszép kikeletre. 
Színaranyban égve – ég� aranyló tüzek, 
illatok, álmok, virág-virágzó világok. 
A közönyt oldó, embert emberként áldó, 
kavargón körkörös rengeteg menetben 
Vagy a végképp elrejtend� rejtelemben, 
hol is végtére minden mérhet� még, és 
mégis-mégis már minden mérhetetlen 
felfoghatatlanul és megfoghatatlanul. 
A lelkünkbe oltódott szándék-ajándék 
– embertisztességgel megalázkodott – 
Igével öveztetett: ezért föltámadott! 
Gy�lnek körém – jaj! – fekete tollak, 
pihés perceimnek sora régen elolvadt, 
mégis hihetek szebb, jobb holnapoknak, 
fekete és fehér bárhogy is tornyosul. 
Bár ahány? – éve már, hogy ahogy élek, 
csak emelkedik: tisztul bennem a lélek. 
Jutok-e fel, – s hogyan jutok fel: ODA! 
Képzeletem szárnya csonka és tétova – 
A sorsomhoz rendelt örök sommázatom 
felett meddig hatalom a: – Nemakarom! – 
Kétkednék, ó! – meddig, észtelen ésszel, 
pedig már érzem is érz� észleléssel 
– A nem, mert nincs más! – a hívást – 
Hogy csak � van és nincs más, senki! 
Kérdésfelvet�nek, KI meg tud felelni 
szüm-pathiáról és com-passióról: 
Domini  Nostr i  Jesu Chr ist i  
Domini  Nostr i  Jesu Chr ist i  
Domini  Nostr i  Jesu Chr ist i  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvó szegek a jéghideg homokban. 
Plakátmagányban ázó éjjelek… 

Égve hagytad a folyosón a villanyt, 
ma ontják véremet. 

És fölzúgnak a hamuszín egek. 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 

És megérzik a fényt a gyökerek 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive – 

Harmadnapra legy�zte a halált. 
Et resurrexit tertia die.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visegrád, 2007–2008. 
 

Jékely Zoltán: 
 

RÉGI KEZEK IDÉZÉSE  
(Visegrád kövei közt) 

 
Rég elporladt inas kezek, 
kik nagy köveket véstetek, 
sziklába útat ástatok, 
ó, hogy-hogy el nem vástatok? 
 
Maradt-e bennetek er�, 
cirógató, dédelget�, 
ha szerszámot letettetek, 
s várt otthon asszony és gyerek. 

 
 
 
Maradt-e gyöngéd mozdulat 
megáldani az álmukat 
vagy szegni kínt-vigasztalón 
új kenyeret az asztalon? 
 

Gigászi m�vetekben itt 
könnyes szemem gyönyörködik, 
s tán titeket formáz amott 
a százesztend�s somfabog. 
 
…Kezemet nézem: mily er�s! 
Munkátok néki ismer�s. 
Örökségül ezt hagyta rám 
jó k�faragó dédapám. 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

A múlt hónapban vendégeink voltak testvérvárosunkból, 
Obergünzburgból. A Német–Magyar Baráti Társaság 
vezet�sége tett rövid látogatást városunkban. Nicola 
Paolini, az egyesület vezet�je a többi taggal együtt rend-
szeresen tavasszal egy visegrádi utazást szerveznek, hogy 
az éves programokról a kisebbségi önkormányzat vezet�-
ségével egyeztessenek.  

Idén különös jelent�séget adott ittlétüknek, hogy a mil-
lenniumi év eseményei közt kiemelten szerepel a testvér-
városok hete. A programfüzetben augusztus 20-i hétvégén 
szerepel ez a találkozó, ahol a német és olasz testvérvá-
rosok mellett már reményeink szerint Parajd is jelen lesz. 
Német barátaink nagy örömmel fogadták a meghívást, és 
népes küldöttséggel készülnek Visegrádra.  

A Trachten Verein (néptánc- és hagyományápoló egye-
sület), alpesi havasi kürtön játszók és egy kis zenekar 
mellett futballozó fiatalok, motoros klub, kerékpárosok és 
régi ismer�sök, közel 80 f� jelezte, hogy részt vesz ezen a 
mozgalmasnak ígérkez� eseményen. A részletes program 
kialakítása után az olvasókat még tájékoztatjuk.  

Az egyesület vezet�ségét fogadta Hadházy Sándor pol-
gármester és Dobri Imre alpolgármester úr, meger�sítették 
a meghívást, és egyben a partner város képvisel�it, Lars 
Leveringhaus polgármesterrel az augusztus 29-i kiemelt 
ünnepségre is meghívták. 

Kisebbségi önkormányzatunk a vendégek fogadásával 
kapcsolatban kéri az Önök támogatását.  

Schmidt Anna 
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Mondjuk, egy nagy háromgombócos fagyival vonulunk 
az utcán, a h�ségben élvezetesen nyalogatva a hideg édes-
séget, amikor egyszer csak el�bújik egy széles, nagy, kék, 
jéghideg nyelv a gombócok közül és telibe nyalja forró 
nyakunkat és arcunkat. Lehet tippelni a valószín� reakci-
ónkra, de fogadnék, hogy többségben üvöltve dobnánk jó 
messzire mindent, ami a kezünkben van, és ezzel véget is 
érne önfeledt fagyizásunk. Valahogy pénzügyi téren vala-
mi hasonló helyzetet érzek egyénre, városra, országra vo-
natkoztatva.  

 A statisztika megmondja, 
hány száz- és ezermilliárd fo-
rintnyi beruházás érkezett 
ebbe az országba, ami nem a 
mi pénzünk volt. Azt is 
megmondja, hogy hány száz- 
és ezermilliárdnyi hitelt vett 
fel az ország, vettek fel a vál-
lalatok és vett fel a lakosság, 
ami szintén nem a mi pén-

zünk volt. S�t, azt is megmondja, hogy hány száz- és 
ezermilliárdnyi juttatást és támogatást kapott sok vállalat, 
sok település és sok-sok ember, amelyért cserébe semmit 
nem kellett adni, és amely szintén külföldr�l érkezett. A 
könnyen megkapható pénznek, a különféle jogok alapján 
„járó” fedezet és teljesítmény nélküli juttatásoknak egy-
szer vége kell, hogy szakadjon. Nem mi magyarok költöt-
tünk könnyelm�en egyedül a világban, de rajtunk kemé-
nyebbet üt az átlagnál, mert szinte teljesen eladósodtunk 
és átadtuk magunkat a könnyebb élet illúziójának. Mond-
hatni, hogy pechünkre, még itt van ez a világválság is. De 
lehet, hogy szerencsénkre. Merthogy ezzel vége a további 
eladósodásnak. Mostanában kétszer meggondolja bárki, 
hogy hitelt vegyen fel. Vagy hogy hitelt adjon. És ez most 
jól van így. Széchenyi idejében a Hitel eszméje hatalmasat 
lendített a gazdaságon, de akkoriban valahogy senkinek 
nem az úgynevezett „fogyasztási” hitel jutott az eszébe. 
Szinte kizárólag beruházásra, fejlesztésre adtak és vettek 
fel hiteleket. Persze akkoriban is voltak rossz hitelek, 
cs�dbe ment vállalkozások. De túlnyomó többségben a hi-
tel szó a kemény munkával és a felel�sségteljes gazdálko-
dással párosult. És ez meg is látszott a 19. század második 
felének id�szakán. Nézzük meg csak f�városunk arculatát. 
A mai napig azokból a nevezetességekb�l él Budapest, 
amelyeket akkoriban építettek: az Országház, a Bazilika, a 
Citadella, az Opera, a Budai Vár számos épülete, az And-
rássy út, a H�sök tere, a Duna-hidak többsége, a 
„kisföldalatti” vasút, szinte az összes mostani kórházunk 
és közintézményünk, nem beszélve a számtalan lakóház-
ról, az árvízvédelmi létesítményekr�l, mind-mind ebben a 
korban születtek. De bármelyik nagyobb vagy kisebb vá-
rosunkat nézzük is, az igazán szép, máig ható épületek, 
beruházások és fejlesztések jórészt ebb�l az id�b�l datál-
hatóak. Visegrádon is található jócskán ebben az id�szak-
ban teremtett érték. Megvolt tehát a példa, hogyan és mire 
való a hitel. És most mégis mi történik? Másfél évszázad 
elmúltával hogyan is felejthettük el az akkori módszert? A 

mai „tudományos és modern” világunkban hogyan gon-
dolhatja bárki is, akinek nincs elég pénze egy egyiptomi 
nyaralásra – és mégis hitelb�l elmegy –, hogy majd fél év 
múlva, mire vissza kell fizetnie kemény kamatostól az 
utazási hitelt, akkor majd lesz pénze rá? Ember! Hát, ha 
mindenképpen el akarsz menni Egyiptomba, akkor rakjál 
félre minden hónapban amennyit csak tudsz, és ha össze-
jön a pénz, akkor indulj neki. A Nílus megvár. Ha pedig 
nem tudod el�re összespórolni, akkor utána se fogod tudni 
visszafizetni a felvett hitelt. Vagy hogy másik példát 
mondjak: hogyan gondolhatja bárki is, hogy megoldást je-
lent a villanyszámla és az autórészlet kifizetésére hitelt 
fölvenni? Csakis úgy, hogy az emberek nagy többsége el-
felejtett józan „paraszti ésszel” gondolkodni. Ha mondjuk 
a napi életre mint magánember, a m�ködésre mint telepü-
lés, a cs�d elkerülésére mint vállalat vagy állam veszek fel 
kölcsönt, és abból élek, az nem azt jelenti, hogy nincs 
semmi gond, és a gyógyulás útjára léptem. Csupán annyit 
jelent, hogy kérek még egy infúziós palackot a dobozból. 
És mi van, ha egy id� után szólnak, hogy már nincs több. 
Na, akkor van a gond. Amit most válságnak nevezünk. 
Azt, hogy miképpen kell a hitellel és a pénzzel bánni, ko-
runkban legszemléletesebben Kína példáján lehet érzékel-
tetni: tíz évvel ezel�tt a világ legnagyobb 50 bankja közül 
nem találtunk egy kínai bankot sem. Ma a világ els� há-
rom bankja kínai. És ez csak az egyik. A másik: ha most 
Lenin élne, nem tudom, mit szólna hozzá, hogy a világ 
legnagyobb kapitalista államát, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokat a világ legnagyobb kommunista állama, a Kínai 
Népköztársaság tartja életben azzal, hogy több ezer milli-
árd dollárral finanszírozza az amerikai gazdaságot. Ho-
gyan tudták ezt a kínaiak egy-két évtized alatt megcsinál-
ni? Azt gondolom, alapvet�en úgy, hogy beruháztak és 
dolgoztak. A pénzt, a hitelt arra használták, amire való: az 
értelmes és eredményes munka el�segítésére. És persze 
nem élték fel a hasznot, hanem újra befektették. Azt csi-
nálták, amit a mi el�deink százötven évvel ezel�tt, csak 
„kínai léptékben”. Még egy példa: a világ egykori motor-
ja, az angol gazdaság a hírek szerint lehet, hogy ugyan-
csak küls� pénzügyi segítségre szorul, mert ott is a pénz-
világ mindenhatóságába vetett hit volt a gazdaság alapja, 
és most fontmilliárdok t�nnek el egyik napról a másikra a 
válság hatására. Csak nagyon keveseknek lehet büntetle-
nül, azaz munka nélkül b�vészkedni a pénzzel. Sokan, 
akik azt gondolták, hogy bolondok, akik dolgoznak, és in-
kább különböz� pénzügyi trükkökkel gyarapították va-
gyonukat, a mostani pénzügyi válság révén, szédületes 
veszteségeik láttán rá kell jöjjenek: „ingyen ebéd” nin-
csen. A jó és könny� életnek befellegzett. A fagyi vissza-
nyalt. Sajnos azonban nem csak rájuk hat negatívan, ami 
most a világban történik. A különböz�, eddig természe-
tesnek vett szociális és jóléti kiadások is csökkennek, nem 
csak nálunk, hanem világszerte. És ez baj, mert: „Aki sze-
gény, az a legszegényebb”. És a legkiszolgáltatottabb.  

(Folytatás a 15. oldalon) 
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(Folytatás a 14. oldalról) 
Most szeretnék rátérni városunk helyzetére ebben a vo-

natkozásban. Jelenleg és évek óta hitel segítségével m�-
ködik a város önkormányzata. Arra számítunk, hogy elin-
dul a Hilton, és akkor egy csapásra megsz�nik az anyagi 
gond, mert az onnan várható adóbevétel remélhet�en fe-
dezi azt a hiányt, amelyet már néhány éve görgetünk egyre 
nagyobb mértékben magunk el�tt. Ha minden jól megy, ez 
így is lesz, s�t további szállodák nyílnak, még több pénz 
jön be a kasszába. Ha minden jól megy, mondom, mert ezt 
a néhány szót manapság oda kell tenni minden emberi terv 
mellé. Jöv�re vagy két év múlva rendbe jöhet a városi bü-
dzsé. Mégis, én azt gondolom, hogy ez még önmagában 
nem hozza meg az üdvösséget. Ez csak egy újabb doboz 
infúziós palack lesz, ha a város, a szemlélet marad a régi 
szinten. Mert mint a fenti példákból is láthatjuk, pusztán 
pénzzel csak látszólag sikerülhet megoldani a gondokat és 
építeni a jöv�t. Bármilyen frázisnak hat is, mégis igaznak 
gondolom, hogy valódi és tartós fejl�dést és jólétet, biz-
tonságos és tartalmas életet csak olyan fogalmak elfogadá-
sa és gyakorlása adhat, mint a munka, az összefogás, a 
lelkesedés, a szolidaritás. Én úgy hiszem, hogy ha levet-
k�znék a tartózkodást, és ilyen irányokba hatnának a vi-
segrádi polgárok, akkor ebb�l a városból – adottságai ré-
vén – még a legkeményebb válság idején is, akár még Hil-
ton nélkül is felettébb jól, felettébb kellemesen és bizton-
ságosan megélne a jelenlegi 1700 lakos. Az együttm�kö-
dést el�segítend� javasolom a város képvisel�-
testületének, hogy a város civil szervezeteit, különböz� 
egyesületeket, klubokat, rendeket, karokat és köröket hív-
ja össze, és vezet� szerepénél, tekintélyénél fogva lépjen 
fel, m�ködjön közre abban, hogy valódi  összefogás  jöj-
jön létre ezen szervezetek kö- 

zött, valódi feladatok elvégzésére. Legyenek olyan várost 
gyarapító célok, amelyekért lehet és érdemes együtt dol-
gozni mindazoknak, akik szívesen tevékenykednek a köz 
érdekében. Jelenleg sokszor csak elbeszélünk egymás 
mellett, és nem tudjuk, vagy nem akarjuk átlépni saját ár-
nyékunkat. Pedig még csak szeretni sem kellene egymást, 
csak elfogadni azt az egyszer� tényt, hogy vannak dolgok, 
amelyekben egymásra vagyunk utalva. Képzeljenek el egy 
igazi amerikai filmbe való jelenetet: éjszaka van, zuhog az 
es�, az erd�ben a fák között két férfi rohan lélekszakadva, 
csapzottan és zihálva. Mögöttük nem sokkal, nagy csapat 
rend�r. Villogó elemlámpák, ugató kutyák, kiabálás. Szö-
kött rabokat üldöznek. A két menekül� férfinek – akik 
még az is lehet, hogy odabenn a börtönben ellenségek vol-
tak – egyszerre csak egy magas fal állja útját. Talán egy 
birtok k�kerítése, talán más, de ez nem is lényeges. A fon-
tos, hogy csak úgy tudnak átjutni rajta, ha az egyik bakot 
tart, a másik meg felmászik rajta a fal tetejére, majd fel-
húzza az ott maradót. Egymásra néznek, hogy melyik áll-
jon a fal mellé, és melyik másszon el�ször a fal tetejére, a 
szabadulásba. A két tekinteten látszik, hogy nem bíznak 
egymásban, de az id� fogy, az üldöz�k már csaknem be-
érik �ket. Az egyik tartja a kezét és a vállát, a másik seb-
tében fellép rajtuk és már fent is van. � már szabad. És 
menne tovább nem tör�dve társával, de el�tte még körül-
néz odafentr�l. Az egyik oldalon látja az üldöz�ket, akik 
már csak néhány lépésre vannak a lent maradótól, a másik 
oldalon láthatóan tiszta a pálya, ott a szabadság. De mint-
ha arra, az es�függönyön át, a sötétben egy újabb, hasonló 
fal körvonalai sejlenének el�. Nem veszteget egy percet 
sem: gyorsan lenyújtja kezét, hogy felrántsa maga mellé 
társát az odaérkez� üldöz�k orra el�l.                                 
Abonyi Géza 
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Gondolom, sokan megnézték és remélem, mindenkinek 
tetszett a kézimunka-kiállítás, mely 2008. március 8–31-ig 
volt látható a Mátyás Király M�vel�dési Házban. 

 Szorgos, dolgos asszonykezek munkái voltak ott, néme-
lyik darabról pontosan megtudtam, hogy átvirrasztott éj-
szakák végeredményei voltak, s ezen nincs is mit csodál-
kozni; magamról is tudom, ha valamire nem elég a nappal, 
azt meg lehet toldani az éjszakával – és ugye, azt minden-
ki tudja, hogy a n�knek a család, a munka, a gyerekek stb. 
mellett nem túl sok idejük van pl. kézimunkázásra. Ezért 
is csodálatos, hogy mégis ilyen gyönyör�, igényes munkák 
tudnak kikerülni a kezeik közül, melyek most nem csak a 
saját, hanem mindannyiunk örömét szolgálták.  

Nagyon szépen szeretném megköszönni mind a 49 részt-
vev�nek, hogy a kiállításra felajánlotta munkáit és külön 
köszönöm azoknak, akik a kiállítás berendezésében és el-
bontásában segítségemre voltak. Köszönöm a m�vel�dési 
ház dolgozóinak a helyet és a segítséget, valamint a CD-
ket, amit emlékbe tudtunk adni a résztvev�knek. Szép 
gesztus volt és köszönöm a Sziget Egyesületnek a szép vi-
rágokat, mellyel a megnyitón kedveskedtek a hölgyeknek 
és megtiszteltetés volt, hogy polgármester úr megnyitotta 
a kiállítást.  

Nagy örömömre szolgált, hogy az id�sebbek gyönyör�, 
régi kézimunkái mellett általános iskolások munkái is lát-

hatóak voltak; ez remény arra, hogy modern világunkban 
sem fog elvészni a kézimunka. Valamint külön öröm volt, 
hogy még két fiú is jelentkezett, Schüszterl Tamás vidám, 
szép hímzett képeket hozott, Székely Matyi pedig egy kis 
terít�t varrt a nagypapának. 

Azt gondolom, joggal büszkék lehetnek magukra a vi-
segrádi lányok-asszonyok! – akik felkértek arra, hogy a 
következ� évben rendezzünk újabb kiállítást. Ezt nagy 
örömmel teszem majd, de addig is tolmácsolom az újság 
olvasói felé azt a felmerült igényt is, hogy alakuljon egy 
kézimunka szakkör, asszonykör Visegrádon, ahol együtt 
lehet kézimunkázni, lehet mintákat, ötleteket cserélgetni, 
kézimunkákat megtanulni, a fiatalokat tanítani stb.  

Nekem erre vonatkozóan jelen pillanatban semmilyen 
konkrét ötletem nincs, de mivel többek szájából elhang-
zott ez az igény és magam is jó gondolatnak tartom, szíve-
sen megpróbálkozom ennek megszervezésével, összefogá-
sával. Ezért kérnék mindenkit, ha szívesen részt venne egy 
ilyen „klubban”, van ötlete, esetleg tapasztalata ezzel kap-
csolatban, keressen meg és próbáljuk összehozni magunk 
és mások örömére! 

Bártfainé Répás Ildikó 06 (30) 9315-580 
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Olvasói ����   levél  

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Be kell vallanom, hogy hibát követtem el Önnel szem-
ben. Olyasmibe avatkoztam, ami nem az én dolgom. Ami-
kor tudomásomra jutott, hogy a Pilisi Parkerd� Zrt. a 
Kaán-forrás használatáért pénzt tervez beszedni a visegrá-
di polgároktól, akkor kitaláltam, hogy levelet írok nekik. 
Ezt meg is tettem.  

Polgármester Úr valamilyen módon szándékomról tudo-
mást szerezhetett. Hiszen tudja, mi foglalkoztat bennün-
ket, mik a problémáink, mik a céljaink. Ön „a fejünkbe 
lát"! Ahhoz hogy a város érdekében a legtöbbet, a legjob-
bat tehesse, szüksége is van erre a képességre. Err�l én 
megfeledkeztem. Különben Önre hagytam volna a levél-
írást, biztosan eredményesebb lett volna nálam. 

Megfeledkeztem arról a bölcs mondásról, hogy a suszter 
maradjon a kaptafájánál. 

Ma már pontosan látom, hogy Önnek, Polgármester Úr, 
lehet�sége lett volna – „hiszen Ön a Pilisi Parkerd� Zrt. 
vezetésének is a fejébe lát” – hogy pénzbeszed� gondola-
tuk felmerülésekor azonnal felkeresi �ket, és mint város-
vezet� elbeszélget velük. Olyan közös megoldást keresve, 
ami mindkét félnek hasznára válik. Nem mellékesen fel-
vetve azt a tényt is, hogy a zrt. épülete el�tti járdát nap-
közben a cég autói foglalják el, lehetetlenné téve azon az 
oldalon a gyalogos forgalmat. Mi több, gyakran teremte-
nek súlyos balesetveszélyes helyzetet, mikor mindkét 
irányból turistabuszok próbálnak áthaladni a mesterséges  

útsz�kületen. (És ha már az útnál tartunk, engedjen meg 
még egy aprócska megjegyzést. A CBA el�tti járdán évek 
óta bukdácsolnak, id�nként bokaficamot szereznek a ká-
tyúkban helybéli és idelátogató, pénzüket nálunk elkölt� 
turisták. Akik nem mellékesen messze viszik a világban 
Visegrád jó hírét, mint olyan városét, ahol élvezet a járdá-
kon sétálni, anélkül, hogy a jámbor polgárok kitörnék a 
nyakukat.)  

Ma már belátom, hogy levelet írtam Ön helyett, ezzel 
olyan dologba avatkoztam, mely az Ön feladata. Amit ki-
zárólag Ön tud megfelel�en megoldani.  

Tisztelt Polgármester Úr! 
Mint látja, egyike vagyok azon magyar állampolgárok-

nak, akik a legjobb szándék mellett is hibáznak. Csak ab-
ban bízhatok, hogy Ön megteszi azt, amit én, egyszer� 
polgár lévén, szemmel láthatóan képtelen voltam. Mint a 
városért, az itt lakókért áldozatkész munkát végz� város-
vezet�, biztos vagyok benne, hogy az úthasználati díj eltö-
röltetése, a mindannyiunk tulajdonát képez� Kaán-forrás 
kulturált megközelíthet�sége olyan cél, melyért Ön tekin-
télyével és hatalmával élve ki fog állni mindannyiunk leg-
nagyobb megelégedésére. Mi bízunk Önben, Polgármester 
Úr! 

Áldozatkész munkáját el�re is megköszönöm valameny-
nyi visegrádi lakos nevében: 

Kindzierszky Emil  
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Nagyon lassan érkezik a tavasz, 
nemrég még a hó is esett, mégis talál-
tunk olyan kertet, aminek a fotóját 
érdemes megjelentetni az újságban.  

Egy év kihagyás után, ismét havon-
ta egy-egy ingatlantulajdonos kapja 
meg a VISEGRÁDI SZÖVETSÉG 
ELISMER� oklevelét. Több kertet 
megnéztünk, a választás ebben a hó-
napban a F� út legutolsó házának tu-
lajdonosa, Tóth Ferencé Zsuzsa néni 
kapta.  

A mostanában arra járók kerti hu-
nyorokban és a krókuszokban gyö-
nyörködhetnek. Gratulálunk és to-
vábbi jó egészséget kívánunk neki.  

Várjuk azoknak a jelentkezését, 
akik szívesen vennének részt a meg-
mérettetésben, vagy csak szeretnék 
felhívni a figyelmünket egy szép 
kertre.  

Ezt az alábbi telefonszámokon tehe-
tik meg az érdekl�d�k, jelentkez�k: 

 
 

Zsuzsa néni és hangulatos kertje 
 
Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség) 

 
 

Szebeniné Teri 398-335, Baloghné Marion 398-354, Takácsné Rozi 397-108 
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2005 óta minden évben azért indult útjá-
ra a feltámadási menet, hogy a feltámadás 
reménységét és nemzeti újjászületésünk 
tiszta vágyát er�sítse a résztvev�kben. 

A kb. 3000 km-es nemzeti zarándoklat 
húsvéttól pünkösdig tartóan, a Balatontól 
Csíksomlyóig áthalad minden Kárpát-
medencei utódállamon. Ezt a távolságot a 
résztvev� közösségek kb.30–40 km-es 
szakaszokat vállalva, stafétaszer�en adják 
össze. Az útvonal eszmeileg egy szívet 
rajzol a Kárpát-medencébe. A feltámadási 
menet egyik ága Zamárdiból indulva 
Szlovénián, Délvidéken, az Alföldön át 
halad Erdély felé. A másik ága Tihanyból 
Sopronon áthaladva a Felvidéket, Észak-
Magyarországot, Kárpátalját köti össze 
Erdéllyel és Csíksomlyóval. 

 

 
 

A feltámadási menet jelvénye – az Ár-
pád-kori motívumú szárnyas kereszt – úgy 
van fából kifaragva, hogy mindkét útvona-
lé a teljes képet mutassa. A motívum Ár-
pád-kori eredetében benne rejlik keresz-
tény egységünk eszméje, húsvét (kereszt) 
és pünkösd (szárny) szimbolikája is. 

Városunk közösségei minden évben 
részt vettek a feltámadási menetben, akár 
fogadó állomásként, akár úgy, hogy egy 
szakaszon csatlakoztunk az áthaladó me-
nethez.  

Idén április 29-én (szerdán) érkezik 
Visegrádra a zarándoklat. 

A programot még szervezzük, további 
tudnivalókról plakátokon adunk értesítést. 

Jó lenne, ha ezen az összefogást segít� 
rendezvényen minél többen vennénk részt; 
mindenkit szeretettel várunk. 

Szabóné Mayer Katalin 

Tisztelt jelenlegi és egy-
kori Visegrádiak! 

 

Április 16-án a Mátyás Király M�vel�dési Házban 18.00 órakor bemu-
tatjuk a Szentháromság-szobor zs�rizett tervét, vagyis az 1:1 gipszmásola-
tot. 

A bemutatóra mindenkit szeretettel várunk. Szándékunk szerint ez alka-
lommal ismertetjük a szoborállítás teljes költségét. Mivel a város millen-
niuma tiszteletére állítandó szobor anyagi fedezetét egészében közadako-
zásból kívánjuk el�teremteni, szeretnénk, ha mindenki, aki visegrádinak 
vallja magát, ha akármilyen csekély összeggel is, de támogatná megvaló-
sulását. Egyaránt szükség lesz a nagylelk� adományokra és a csekélyebb 
összeg� hozzájárulásokra. 

Külön köszönettel tartozunk minden eddigi adományozónak. Változatla-
nul tervezünk egy kis, Visegrád egyházi emlékeit bemutató kiadványt, 
ahol felsoroljuk mindenkinek a nevét, aki hozzájárult a Szentháromság-
szobor elkészítéséhez. Természetesen tiszteletben tartjuk azok szándékát, 
akik névtelenek akarnak maradni. 

A szobor oszlopára a következ� feliratot gondoljuk: 
Visegrád millenniumának évében állíttatta a város közönsége 

Gróh Dániel 
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Ez év március 21-én új rendezvény gazdagította a millenniumi év kínála-

tát. A királyi palotában a „Kutak ünnepe” címen 16 órától Buzás Gergely 
tartott el�adást a királyi palota díszkútjairól, 17 órától rendhagyó borkós-
tolóval folytatódott a program. Nem akármilyen borok kerültek terítékre, 
ill. kóstolásra. Miután a középkorban a szerémségi borok igen nagy becs-
ben voltak a királyi udvarban, az egyik f�szerepl� Maurer Oszkár vajda-
sági, észak-bácskai borász, aki a palicsi-ludasi tavak mellett lev� Hajdújá-
ráson lev� pincészetében a szerémségi borok újjáélesztésén fáradozik, 
nem is csekély eredménnyel. Az � borai adták az este legérdekesebb él-
ményét. Olyan, részben régi magyar borfajtákat köszönhetünk neki, mint a 
Mézes Fehér, Szerémi Zöld, Kékfrankos, Kadarka stb. Az utóbbi években 
a Dunától északra számos szlovákiai magyar pincészet büszkélkedhet szép 
szakmai sikerekkel, közülük most Bott Frigyes a szlovákiai Muzslán lev� 
pincészetéb�l származó vörös borainak örülhettünk. A harmadik szerepl�, 
Takács Lajos a történelmi Somló hegyén az elmúlt években kitartó mun-
kával hozta létre pincegazdaságát és termel kiváló borokat, mint azt mi is 
tapasztalhattuk.  

A kiváló borok mellett az est f�szerepl�je Mészáros Norbert sommelier. 
A francia szó szó szerint italokat felszolgáló pincért, borpincért jelent, de 
itt nem felszolgálóról van szó, hanem olyan gasztronómiai szakemberr�l, 
aki magas szinten ért a borokhoz, tudja, milyen ételhez milyen bort kell 
ajánlani. A borkóstolással egybekötött igen érdekes el�adás során képet 
nyerhettünk a magyar sz�lészet-borászat történetér�l az egyes fajták jel-
lemz�ir�l, mindezt a gyakorlatban is illusztrálva egy korty finom szerém-
ségi, somlai, muzslai olaszrizlinggel, cuvée-vel, furminttal, kadarkával. 
Szó volt a mai magyar borászat helyzetér�l, szakmai sikereir�l, világpiaci 
nehézségeir�l. 

Gondolom, mindenki egyetért abban, hogy elmúlt évek egyik legkomo-
lyabb visegrádi „sikertörténete” a pincesor felújítása a szorgos helyi sz�-
l�sgazdák jóvoltából és – ha máshonnét származó sz�l�b�l is – a visegrá-
di bor rangjának megteremtése, miként ezt minden év szeptemberében a 
szüreti mulatság idején is tapasztalhatjuk. Remélem, hogy a közeljöv�ben 
a visegrádi borok ünnepén is részt vehetünk. 

A palotabéli rendezvény a Mátyás Király Múzeum és Zeller Tibor 
együttm�ködésének köszönhet�.  

Várjuk a folytatást…                                                             Gróf Péter 
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Áprilisi kulturális események  
id�rendi sorrendben 

  

Április 13. Húsvéti Palotanap – családi programnap 
Április 17., 18 óra Visegrád-átiratok – millenniumi irodalmi 

est a könyvtárban 
Április 18. Zsitvay gyalogos emléktúra az ezeréves Visegrád 

tiszteletére 
Április 18., 11 óra Furulyatalálkozó a Dunakanyar zeneiskolás 

növendékei számára a királyi palotában 
Április 21., 17 óra Parilia – római ünnep Pales istenn� tisztele-

tére a Sibrik-dombon 
Április 24., 18 óra Péntek esti el�adás a könyvtárban Visegrád 

az Anjouk és Zsigmond korában – Buzás Gergely el�-
adása 

 

Húsvéti Palotanap 
 

A Mátyás Király Múzeum  
Húsvéti Palotanap címmel  

programnapot rendez  
április 13-án, húsvéthétf�n, 9 és 16 óra között 

 

Látogatóink a nap folyamán középkori mesterségeket és játé-
kokat próbálhatnak ki, íjászaton, tárlatvezetéseken és régé-
szeti el�adásokon vehetnek részt, valamint solymászati be-
mutatókat és reneszánsz színpadi el�adást tekinthetnek meg a 
királyi palotában 

 

Belép�jegyek: 
       Feln�tteknek 1400 Ft 
       Gyerekeknek   700 Ft 
       Családoknak, két szül� gyerekekkel 3000 Ft 
       Családoknak, egy szül� gyerekekkel 2000 Ft 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

További információkért látogassanak el honlapunkra: 
www.visegradmuzeum.hu 

 

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

 

2009. április 17-én (pénteken) 18 órára  
a könyvtárba, ahol 

 

irodalmi estet rendezünk  
a millennium jegyében  

 

��������	�
���
��
címmel  

 

Visegrád városa számos m�vet ihletett és számos m� témájá-
ul szolgált a magyar irodalomban. Visegrád millenniuma al-
kalmából most kortárs szerz�ket kértünk fel, hogy néhány ál-
taluk kiválasztott, Visegrádhoz köt�d� verset vagy prózai al-
kotást kommentárral lássanak el, átírjanak vagy akár parodi-
záljanak nekünk. 

 

Az est házigazdája 
Péterfy Gergely író, szerkeszt� 

 

Vendégeink: 
Nagy Gabriella költ�, író, kritikus, 

Jánossy Lajos író, szerkeszt�, 
Zeke Gyula író, történész 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
M  E  G  H  Í  V  Ó 

 

ZSITVAY-EMLÉKTÚRA  
VISEGRÁD  

EZERÉVES ÉVFORDULÓJÁRA 
 

Id�pontja: 2009. április 18., szombat 
 

Helye, útvonala (szakmai vezetéssel zajlik a túra): 

Kisbabás és kisgyerekes szül�knek 
katolikus templom, Zsitvay-emléktábla,  

Salamon-torony, Mátyás-forrás, erdei tábor  
és (ebéd után) vissza. 

Id�sebbeknek, feln�tteknek 
temet�, katolikus templom, Zsitvay-emléktábla,  
Mátyás-kút, Görgey-bérc, nagyvillámi kilátó,  

erdei tábor, függ�híd, Mátyás-szobor 
 

PROGRAM: 
– 09.00  Feln�ttek, iskolások találkozása a temet�nél. 

F�hajtás és virágok elhelyezése a sírnál 
– 09.30  Találkozás a baba klubosokkal a katolikus 

templomnál 
– 10.00  Zsitvay-emléktábla: 1. kultúrm�sor 
– 10.30  Mátyás-kút (-forrás) 
– 10.45  Görgey-bérc  
– 11.30  Nagyvillámi kilátó: 2. kultúrm�sor 
– 12.30  Erdei tábor: 3. kultúrm�sor – Ebéd 14.30 órá-

ig. 
– 15.00  Függ�híd 
– 16.00  Mátyás-szobor 

 Kiss Károly                                   Takács  Istvánné 
a VSZ elnöke                            a  VSZ elnökhelyettese 

 

Római ünnep 
 

Aki figyelmesen böngészte az áprilisi millenniumi prog-
ramokat, észrevehette az április 21-én tartandó Parilia 
rendezvényét. A Soproni Sándor Egyesület felbuzdulva a 
Quadriburgium Játékok sikerén, tavasz idejére is megfele-
l� római ünnepi alkalmat keresett. Így jutottunk Pales is-
tenn� nyomára, aki a pásztorok és legel�k istenn�je és ün-
nepe a Parilia. Az ünnep napján a császári család érkezte 
után Vesta-szüzek gyújtották meg fáklyáikat és készültek 
az áldozat bemutatására. Igen különleges anyagokat kel-
lett ehhez begy�jteni.  

Az el�z� évben, október 15-én megtartott kocsiverseny 
gy�ztes fogatának „jobb kezes” lovából származó vért 
kellett vegyíteni egy meg nem született borjú hamvaival és 
babszalmával. Az ünnep egyben a megtisztulást is magá-
val hozta: szalmából készült tüzeket ugrottak át. Az ez al-
kalommal összegy�lt birkanyájakat is áthajtották a tüze-
ken. Minden részletét a szertartásnak nem ismerjük és 
nem is akarjuk elárulni, a lényeg, hogy április 21-én 
17.00 órakor a Mátyás-szobortól indulunk a Sibrik-
dombra a kb. 90 perces programra. Szeretnénk, ha minél 
többen jönnének korh� ruhákban.  

Akit érdekel ilyen öltözék, keresse Gróhné Illés Ildikót a 
06 (70) 238-0578 mobilszámon. Minden érdekl�d�t sze-
retettel várunk: 

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

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

mely 
 

2009. április 24-én (pénteken) 
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

Buzás Gergely 
régész  

tart 

vetített képes el�adást 
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címmel 
 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából az el�adás- 
sorozat egészét e témakörnek szenteljük. Hónapról 
hónapra, id�rendi sorrendben haladva a város törté-
netének más-más korszakát ismerhetjük meg job-
ban, remélve, hogy felkeltjük az Önök érdekl�dését 
is. 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Felhívás – Meghívó 
 

��������	��
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Id�pontja:  
2009. május 1., péntek 

 

Helye:  
a sportpályája és környéke 

 

PROGRAM: 
06.30–07.30 Zenés ébreszt� (Harangvirág utca, Szi-

get utca, Polgár bolt, 1848-as emlékm�, Má-
lé Platz, Rév utca, 11-es f�út a patak tájékán, 
sportpálya) 

07.30–10.00 El�készületek: elhelyezkedés, beren-
dezkedés. El�készületek a f�zéshez, vetélke-
d�khöz, a hangosításhoz, büféhez stb. Részt-
vev�k érkezése 

10.00–10.45 A majális ünnepélyes megnyitója. 
Kultúrprogramok 

10.45–12.45 Játékos, humoros vetélked�k, labdajá-
tékok (buli futball), ügyességi vetélked�k. 
Tereferék stb. (Folyamatosan délután is!) 

12.00–15.00 Közben „ebédszünet” 
15.00–15.30 A f�z�verseny és vetélked� értékelése, 

jutalmazása 
15.30–17.00 Továbbiakban: spontán majálisprog-

ramok 
17.00–18.00 Befejezés. A terület és az eszközök 

visszarendezése 

Visegrádi Sportegyesület    Visegrádi Szövetség  

Visegrádi millenniumi sporthétvége 
2009. május 2–3. 

 

Visegrád 2009-ben ünnepli millenniumát. A város neve az 
1009. évben kiadott Szent István-kori oklevélben jelenik meg 
el�ször, a Visegrád vármegye szóösszetételben. Az év folyamán 
számos rendezvénnyel emlékezünk erre az évfordulóra. A kultu-
rális, szórakoztató és tudományos rendezvények mellett szeret-
nénk, ha a testmozgás is szerepet kapna az események sorában. 
Éppen ezért az önkormányzat sporthétvégét rendez 2009. május 
2–3-án a visegrádi sportcentrum területén. 

Ezúton szeretnénk Visegrád és a környez� települések lakóit 
arra buzdítani, hogy családjukkal és barátaikkal ellátogassanak 
erre az eseményre. Reméljük, hogy a tervezett programokat el-
olvasva nem csupán néz�ként, hanem aktív szerepl�ként vesz-
nek majd részt a különböz� játékos sportvetélked�kön. A verse-
nyek mellett szórakoztató programokkal, sportbemutatókkal is 
várjuk a részvev�ket, s terveink szerint f�z�versenyre is sor ke-
rül. 
 

A sporthétvége tervezett programja: 
 

Május 2. szombat 
10.00   Kezdés 
10.15   Cselgáncs bemutató és verseny 
11.00–14.00 Íjászverseny gyermekeknek 
11.00–13.00 Települések közti játékos családi váltóverseny 

10 f�s csapatokkal 
13.00   Ebéd – közben szórakoztató m�sorok, mazso-

rett-bemutató 
14.00   Visegrád er�s embere vetélked� 
14.00–16.00 Kerékpáros ügyességi verseny 
16.00–17.00  Versenyek eredményhirdetése 
 

Május 3. vasárnap 
10.00   Kezdés 
10.15   Kungfu, kardm�vészet és utcai önvédelem – 

harcm�vészeti bemutatók 
11.00   M�füves grundfoci-bajnokság max. 8 f�s keret-

tel  
11.00–16.00 Tízpróba 
12.00–13.00 Váltó csapatverseny gyermekeknek 10 f�s csa-

patokkal 
13.00   Ebéd – közben szórakoztató m�sorok, mazso-

rett-bemutató 
14.00–16.00  Gyorsasági terep kerékpárosverseny 
16.00  Versenyek eredményhirdetése 
17.00  Bajnoki labdarúgó-mérk�zés  
 

A rendezvény szabadtéri, csak extrém id�járási viszonyok ese-
tén marad el. Es�nap nincs!  

A résztvev�ket egy tál bográcsban készült ebéddel és egy ital-
lal várjuk, a gyerekek apró ajándékot is kapnak. 

Felhívjuk minden jelentkez� figyelmét arra, hogy a kerékpáros 
versenyeken bukósisak használata kötelez�! 

Ha tehetik, a versenyekre már el�zetesen jelentkezzenek. A 
nevezéseket (nevezési díj nincs!), jelentkezéseket 2009. április 
24. péntekig (ha lehet a csapat / résztvev�k létszámának megje-
lölésével, ami segíti a szervezést) juttathatják el a lent megjelölt 
elérhet�ségekre, ahol kérdéseikre is válaszolunk. 

Mátyás Király M�vel�dési Ház, 2025 Visegrád, Széchenyi u. 
11. Telefon: 06 (26) 398-128, 06 (30) 210-8580. E-mail: 
muvhaz@dunainfo.net. 

A május 2-i szombati gyermek íjászversenyre Juhász Tündénél 
lehet jelentkezni az alábbi telefonszámon: 06 (20) 5999-499. 
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VASÁRNAPI VÁSÁRNAP 
avagy vegyük, együk, használjuk  

saját környékünk portékáit 
 

A tahi hídf� melletti nagy füves terület Magyar Zoltán 
tulajdonos jóvoltából immár negyedszer szolgál a vásár 
színhelyéül. Aki járt már a Vasárnapi Vásárnap 
rendezvényén, annak nem kell bemutatnom a lassan 
hagyománnyá váló kezdeményezést, a kisoroszi Rokob 
Orsolya és a tahitótfalui Béres Gabi–Béres Attila népi 
hangszerkészít� páros neve által fémjelzett nemes 
programot. Jó hír, hogy országszerte egyre több helyen 
indulnak hasonló árusítási, találkozási lehet�ségeket biztosító 
vásárok. 

Nálunk, Tahitótfaluban április 26-án, vasárnap reggel 8 
órától délután 3-ig ismét élettel telik majd meg a hídf� 
melletti füves térség, hogy a környékbeli termel�k és alkotók 
újra találkozhassanak az ide érkez� közönséggel. Ez a vásár 
a régvolt id�k legszebb és legnemesebb hagyományait 
eleveníti fel, értéket �riz és közvetít fontoskodás, okoskodás 
és görcsösség nélkül. Úgy, ahogy kell. A termékeket, 
terményeket, az állatokat éppúgy megtalálja itt a 
kíváncsiskodó vásárjáró, mint a népi iparm�vészet helybéli 
és környékbeli remekeit. De aki itt árusít, mind alkotó, 
gazdálkodó ember, nem csupán mások munkáját felvásároló 
és azt haszonnal továbbadó köztes láncszem. Ez teszi oly 

hitelessé ezt a 
kezdeményezést. Az eladók 
– vásároljunk sajtot, lekvárt 
vagy agyagedényt – számot 
tudnak adni minden apró 
részletr�l, hiszen a portéka 
az � munkájukat dicséri. 

A szervez�k úgy mondják, 
minden Vasárnapi 
Vásárnapnak van valamilyen 
egyedi érdekessége. Idén is 
ígérnek több új, kedves 
színfoltot, meglepetést. 

Annyit elárulhatunk, hogy a tahitótfalui íjászok nyílt napot 
tartanak és várják szeretettel az íjászkodni vágyókat. A vásár 
rendjét pedig valódi lovas csend�r felügyeli majd. A népi 
mesterséggel foglalkozó kézm�vesek az árusításon kívül 
mesterségbemutatót és foglalkozást is tartanak az 
érdekl�d�knek. Már csak a jó id�t kell megrendelnünk az 
égiekt�l, hogy április 26-án zavartalanul élvezhessük ezt a 
kis dunakanyari csodát, amelynek neve immáron fogalommá 
vált.  

 (Várjuk szeretettel azon környékbeli állattartók 
jelentkezését, akik szívesen árusítanának a vásáron. Az 
árusítás helypénzmentes, csak a megfelel� papírokra van 
szükség. Jelentkezni lehet: 06 (70) 5984-345, 06 (30) 9190-
279, tahivasar@freemail.hu) 
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Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy 34 ponttal 
neveztünk az idei játékra és jelenleg 23 pontra való 
vonalkódunk van, ami azóta gy�lt össze. Ez sokkal nagyobb 
lelkesedésre vall, mint tavaly volt, ezzel tudunk indulni az 
áprilisi sorsoláson, de ha itt nem áll mellénk a szerencse és 
nem Visegrád nevét húzzák ki, akkor jobban bele kell 
húznunk, mert az augusztusi finisben egy országos sorsolás 
lesz és az utolsó két játszóteret a legtöbb pontot beküld� 
település kapja. Nem tudom, valaki megnézte-e már az 

interneten, de vannak félelmetesen nagy beküldések, egy 293 
lélekszámú település mostanáig 305 pontot gy�jtött össze, 
úgyhogy HAJRÁ!  

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki nagyon komolyan 
veszi ezt a játékot és komoly pontszámokat tud szerezni 
ezzel településünknek. Akik viszont eddig még nem 
játszottak, kérem �ket, segítsenek! A saját településünk, a 
saját gyerekeink, unokáink javát fogja szolgálni, ha 
kimagasló eredményt tudunk elérni. Azt gondolom, ha 
minden család legalább csak 1 kg Delikát 8 ételízesít� 
vonalkódjával tudna csatlakozni a játékhoz, az már 
kimagasló eredményt mutathatna és nem is hiszem, hogy 
anyagilag esetleg megterhel� lenne. Esetleg a napközi 
konyha, az éttermek (ahol persze használnak ilyet) 
hozzájárulhatna a játékhoz azzal, ha egyszer nem nagy 
kiszerelés�, hanem 1 kg-os csomagolású ételízesít�t 
vásárolna. Nagyon köszönöm el�re is, els�sorban a gyerekek 
nevében, akik miatt a gy�jtésbe fogtunk.  

Bártfainé Répás Ildikó  
 

A hajózásról 
 

A Magyar Hajózásért Egyesület 2003-ban, az interneten 
már rég óta e témával foglalkozó maroknyi csapatból – úgy 
profi hajósokból, mint lelkes amat�rökb�l – szervez�dött. Az 
immár több mint 50 tagot számláló szervezet – melyek 
között akad orvos, tanár, zenész, mérnök, m�szerész, 
hajóskapitány is – els�sorban azért jött létre, hogy megállítsa 
azt a folyamatot, melynek során a magyar hajózás és annak 
büszkén �rzött emlékei a porba hullnak. Mint ismeretes, a 
magyar lobogó mára gyakorlatilag elt�nt a világtengerekr�l 
és a Dunán is egyre kevesebb hajó farán lengeti a szél. A 
nagy múltú magyar hajógyárak bezárták kapuikat, az utolsó 
ott készült hajók még néhány évig futnak talán, majd sorsuk 
a feldarabolás, a lángvágó lesz. 

Szeretnénk, ha minél több – a hajózás iránt érdekl�d� – 
„civil” is megismerné ezt a hazánkban kihalás felé tartó 
szakmát, annak most még meglév� tárgyi emlékeit és a 
hajósmesterség szépségét.  

 

 
 

Ezért 2004-t�l kezdve úgynevezett nyílt napokon 
igyekszünk bemutatni a közönségnek, milyen volt egy 
vontatóhajó, mit készített iparunk az 1960-as években, 
hogyan dolgoztak a hajósok. 2008-ban Gy�rben és Göny�n 
voltunk, idén lehet�ségeink közelebbi célokat: Esztergomot 
(április 25., 9–17 óráig), ill. Visegrádot (26., 9–17 óráig) 
jelöltük meg. 

A program létrejöttét a Mahart Passnave Kft. is támogatja, 
az � pontonjaikat kiköt�használati díj nélkül használjuk ezen 
a rendezvényen.                                                     Oláh Péter 
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Az olimpiai vízilabdacsapat tagjai várják 
a környékbeli gyerekeket 

 

A magyar fürd�ket egyre érzékenyebben érint� gazdasági válság ellenére is megnyílik a két és fél milliárd fo-
rintból épül� Vizes Nyolcas Szentendrei Uszoda és Szabadid�központ. Az üzemeltet� szerint az új komplexumot 
nemcsak a szentendreiek, de a környez� települések lakói is használni fogják. A családi wellness - szabadid� – 
részleg mellett, a menedzsersz�r� orvosdiagnosztikai központon át a gyerekeknek kialakított ,,gyerekfarmon” 
várják a környék lakóit. A nyitást május 1-jére tervezik, ahol a környékbeli gyerekek Kemény Dénes, az olimpiai 
bajnok vízilabdacsapat edz�jének vezetésével mérhetik össze ,,vízilabdatudásukat" a bajnok vízilabdásokkal. 

Több mint 20 év után teljesül Szentendre egykori közis-
mert személyiségének, Kováts Lajos bácsinak az álma, aki 
az 1987-ben a városra hagyott vagyonát városi uszoda 
építésére szánta. 2009-re megépült az uszoda, amelynek 
falán emléktáblával tisztelegnek majd Lajos bácsi el�tt. 

Kanev László, a komplexumot üzemeltet� társaság ügy-
vezet� igazgatója elmondta, a 21. századi technikával fel-
szerelt többszintes, multifunkciós létesítményben fontos 
szerepet kap az egészség meg�rzése, hiszen wellness és 
gyógyászat, orvosdiagnosztikai központ, menedzsersz�rés 
és gyógyszertár is lesz az épületben. Az ügyvezet� hozzá-
tette, a gazdasági válság túléléséhez és a fellendüléshez 
azonban az kell, hogy minél szélesebb szolgáltatási körrel 
jelenjenek meg minden korosztály számára kikapcsolódási 
lehet�séget biztosítva. A május 1-jén átadandó fürd�-
komplexumban így tematikus játszóház-
gyermekfoglalkoztató, sportbolt és vendéglátóegységek is 
helyet kapnak. 

A központ a f� hangsúlyt az uszodára helyezi, így az el- 

s� emeleten lév� uszodaszinten egy lelátóval ellátott, 
33,3 méteres, nyolcpályás úszómedence várja majd a 
sportolni, kikapcsolódni vágyókat. A tervek szerint a tan-
folyamok mellett sportrendezvényeket, versenyeket is 
rendeznek majd. Az úszómedence és tanmedence mellett 
a napi munka fáradalmait az élménymedencéb�l, szau-
nákból, masszázsszobákból, pihen�kb�l álló wellness 
részlegben vagy épp a 600 négyzetméteres fitnesz-
teremben lehet kipihenni. A második emeleten elhelyez-
ked� fitneszrészleg felett tet�terasszal várják a vendége-
ket. 

Kanev László rámutatott: fontos szerepet szánnak a ren-
dezvény- és konferencia termeknek, amelyekhez bow-
lingpálya is kapcsolódik. Az alagsorban egy 1860 négy-
zetméteres mélygarázst építettek ki, így nem terhelik a 
környéket parkoló autókkal. 

Az ügyvezet� szerint mintegy 20 kilométeres körb�l ér-
keznek majd hozzájuk vendégek, Budapestt�l Visegrádig. 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 

E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás 
Nyári abroncsok állapotfelmérése  

Visegrádon 
Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 
Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
 

������������
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Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

VISEGRÁDON KERTES 
CSALÁDI HÁZ KIADÓ! 

Telefon: (26) 310-755, ill. 06 (30) 495-2086 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 A j á nl a t unk :  
 Vákuumfóliás grillkolbász 1250 Ft helyett 1050 Ft, 
 Borda házi sültkolbász 1100 Ft helyett 980 Ft-os 
 kedvezményes áron kapható! 
 Húsvétra házi jelleg� pácolással készült 
 füstölt termékek nagy választékban, 
 kedvez� áron! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 GRILLEZNI VALÓ F�SZERES HÚSOK 
 NAGY VÁLASZTÉKBAN, 
 TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK! 
                                                                                                    Az árak a mindennapi készlet erejéig 
 érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                     HÁZ!  Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor 
 folyamatosan kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
 Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy 
 2009. április 14–18. között a húsbolt 
 szabadság miatt zárva tart! 
 Nyitás: 2009. április 21-én, kedd en 7.00 órakor!  
                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! 
 

Meghívó 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 

iskolánk a 2008/2009-es tanév-
ben megkezdte a 300. tanévét, 
melyre rendezvénysorozattal 
készülünk. 

A jubileumi ünnepség minden 
eseményére szeretettel meghív-
juk és várjuk. 

Id�pont:  
2009. június 4–5. 

Helyszín:  
Áprily Lajos  

Általános Iskola, Parajd 
 

ADATOK  
A PARAJDI ISKOLA  

MÚLTJÁBÓL 
Parajd els� írásos említését a Ki-

rályi Könyvekben találjuk, ahová 
jegyezték II. János király Tordán 
1564-ben kiadott adománylevelét, 
amelyben Sófalva, Parajd, Korond 
falvak közös erd�használatáról 
intézkedik. Feltételezhet�, hogy 
keletkezése sokkal korábbi els� 
írásos említésénél.  

Parajd református településként a 
fels�sófalvi református egyházköz-
ség leányegyháza 1669-ig, amikor 
önálló egyházközséget alakítva 
leválik Fels�sófalvától. A székely- 

udvarhelyi zsinat 1669. július 1-jén így nyilatkozik: „Parajd minden jussát mind 
templombul, ahoz való bónumokból, kezét kiveszi… Sófalva is ne kenszericze sem 
Templum építtetésére, sem Praedicátor és Schola Mester házának és azok körülvaló 
épületek építésére”. Továbbá következtetni lehet a dokumentumból, hogy független 
kántortanítója van az egyházközségnek (ha név nem is jelenik meg). Mindeddig ez az 
els� utalás arra, hogy talán már ekkor iskola m�ködik Parajdon.  

Pontos évszámhoz kötött és személyt említ� dokumentum a Protocollum 
Ecclesiarum 83. oldala, amely szerint 1709-ben Jánosi István oskolamestert Parajdról 
ideiglenesen áthelyezik a tanév befejezéséig (Szentgyörgy-napig) a meghalt 
fels�sófalvi tanító helyére. Feltételezhetjük, hogy nem egy, a szabadságát Parajdon 
tölt� oskolamestert kértek meg helyettesítésre Fels�sófalvára.  

Ezek után már gyakrabban jelennek meg a református felekezeti iskolára vonatko-
zó adatok is, bár a tanító sohasem volt az anyagi javak mozgatója, s az oklevelek in-
kább csak az anyagi érdekeltség� dolgokat rögzítették. F�leg a vizitációs jegyz�köny-
vek foglalkoztak iskolai ügyekkel:  

1711: a tanító munkáját jónak min�síti, az iskola nem okoz gondot a felettes szer-
veknek. – 1779: esperesi utasítás, hogy Parajdon is építsenek állandó tanítói lakot, ami 
1800-ban fel is épül) 

1810–1848 (1846 kivételével) nyomon követhet�ek a tanulólétszámok (8 és 51 kö-
zött). – 1887: a református felekezeti iskola megsz�nik. Újraindul 1919. szeptember 7-
én, egyesített református és katolikus népiskolaként.  

1920: létrehozzák a román állami iskolát, a református és katolikus felekezeti iskolák 
összevont felekezetközi iskolaként m�ködnek tovább, közösen megosztva a tanítókat. 
– 1925-ben az állami tanfelügyel�ség megszünteti a felekezetközi iskolát, amely az 
államiba beolvad, de a katolikus egyház külön fenntartja felekezeti iskoláját.  

A római katolikus egyház 1747-ben lett önálló plébánia. A Sóbánya Hivatal a római 
katolikus egyháznak kezdett�l fogva kegyura, patrónusa volt. Az egyház mellett m�-
köd� római katolikus iskola ezekt�l az id�kt�l 1948-ig, az államosításig folyamato-
san m�ködik.  

1931-ben a római katolikus templom mellé építenek egy új épületet a kultúrház és a 
harangozói lakás részére. – 1948–: az iskolák feletti államosítás kiteljesítése: megsz�-
nik a katolikus felekezeti iskola. 

A zsidó hitközösség Vasút utcai imaházában tanulnak héberül írni és olvasni a hitkö-
zösség gyerekei. E tevékenységet az állam nem támogatta. 

Községi és állami iskolák 
1880: „a község saját erején a kornak megfelel� iskolát épített”. Ekkor kezd�dik a 

községi iskola m�ködése. – 1880–1887 között a faluban három iskola m�ködik: re-
formátus és római katolikus felekezeti, valamint a községi. 

1940–1944-ig 8 éves általános iskolaként m�ködik. – 1944–46-ig visszaáll 7 éves 
iskolarendszerbe. – 1946–1949 között Egységes Gimnázium alakul, I., II., III. osztály-
nak megfelel� középiskolai tananyaggal. Mellette az elemi iskola is m�ködik 7 osz-
tállyal. – 1949–1950-es iskolai évvel kezd�d�en a hét osztály alsó (I–IV) és fels� (V–
VIII) osztályokra tagozódik, a II. tagozat középiskolai jelleg�.  

Az iskola további életér�l az évforduló tiszteletére megjelen� Emlékkönyv beszámo-
lóiban olvashatunk. 

Cseresnyés Attila (Parajd) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Visegrádi Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
6/2009. (IV. 30.) rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítésér�l 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér�l szóló 2007. évi CLXIX. törvényben fog-
laltakra, a következ� rendeletet alkotja: 

1. § 
A képvisel�-testület a 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 603.066 eFt bevétellel és 608.150 eFt kiadással fo-
gadja el az alábbiak szerint: 

I. Bevételek forrásonként 
1. M�ködési bevételek    58.079 
    1.1 Intézményi m�ködési bevétel    58.079 
2. Önkormányzat sajátos m�ködési bevétele              233.084 
    2.1 Helyi adó 191.510 
    2.2 SZJA   20.935 
    2.3 Gépjárm�adó   12.950 
    2.4 Egyéb sajátos bevétel     7.689 
3. Felhalmozási és t�kejelleg� bevétel    11.441 
    3.1 Pénzügyi befektetés bevétele        129 
    3.2 Tárgyi eszk. és immat. javak ért.     9.000 
    3.3 Koncesszióból származó bevétel     2.312 
4. Támogatások, átvett pénzeszközök  258.384 
    4.1 Költségvetési támogatás          220.790   
    4.2 Kiegészítések, visszatérítések           29.076 
    4.3 M�ködési célú pénzeszköz     2.098 
    4.4 Felhalmozási célú pénzeszköz     6.400 
5. Támogatási kölcsönök visszatérülési bevétele         324 
    5.1 Kamatmentes kölcsön vissza        324 
6. Hitelfelvétel     42.660 
    6.1 Felhalmozási célú hitelfelvétel   18.767  
    6.2 Likviditási hitel   23.893   
7. Belföldi értékpapír bevétel:            0 
    7.1 Belföldi értékpapír bevétel           0 
8. Függ�, átfutó, kiegyenlít� bevételek    –7.899       
9. El�z� évi pénzmaradvány igénybevétele      6.993 
Összesen:  603.066 

II. Kiadások 
M�ködési kiadás  512.065 
    Személyi 237.821 
    Járulékok   71.810 
    Dologi 163.759 
    Pénzeszköz átadás   38.675 
Felhalmozási  és pénzügyi befektetési kiadások    79.875 
    Beruházás   49.739 
    Felújítás   30.136 
Hitelek    13.568 
1. Célhitel törlesztése   11.408 
2. Dömös – Víziközm� hitel    2.160 
Munkáltatói hitel                                                                                            10 
Átfutó függ� kiadások      2.632 
Összesen:  608.150 

2. § 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 

Visegrád, 2009. április 30. 

Hadházy Sándor s. k. polgármester                                 P. H.                                 E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. jegyz� 

Kihirdetve: 2009. április 30-án.                                                               E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testülete 

a helyi védelem alatt álló épületek felújítására 
pályázatot ír ki 

 

Pályázat  
beadásának  
határideje:  2009. június1.–augusztus 30-ig 
Elbírálás  
id�tartama: 30 nap 
Meghirdetés  
módja:  Visegrádi Hírek, honlap 
Megvalósulás  
határideje:  2009. október 30. 
Elnyerhet�  
támogatás:  A felújítási m�emléki gondosságot igényl� több- 
                             let költsége nem lehet több a beruházási költség 
                             40%-ánál 
Elszámolás: A felhasznált támogatásról számlával, a beruhá- 
                             zás befejezését követ�en 
Pályázható  
maximum: 400,– eFt 
Pályázók köre:  – magánszemélyek, 
  – közhasznú intézmények 
Pályázati  
feltételek: – építési engedély, 
  – megfelel� referenciával rendelkez� kivite- 
                                lez�, 
  – helyi adótartozás nincs (adócsoport igazolja) 
Benyújtandó: – pályázati adatlap, 
  – tulajdoni lap (az engedélyhez beadott máso- 
                                 lata), 
  – engedélyezési terv, 
  – építési engedély, 
  – részletes, munkanemenkénti költségvetés az 
                                egész munkáról 
Nevezési díj: – nincs 
Bíráló bizottság  
(szakmai): – népjóléti bizottság kijelölt tagja, 
  – városfejlesztési bizottság kijelölt tagja, 
  – f�építész, 

– felkért helyi építész, 
  – múzeumi munkatárs 
Bírálati  
szempontok: – építészetileg indokolt, 
  – pénzügyileg indokolt (egyébként nem tudná 
                                a felújítást elvégezni) 
Költségvetésben: 1.200.000,– Ft áll rendelkezésre. 
A pályázattal kapcsolatosan információ Schandl Jánosné beruházási 
el�adótól kérhet� a polgármesteri hivatal f�építészi irodájában.  
 

 

������������������������	
����������	
����������	
����������	
������				
Visegrád Város Önkormányzat  

Képvisel�-testülete pályázatot hirdet  
a Visegrád, Rév u. 2. szám alatt található  

Áprily Lajos Általános Iskola  
és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 

���������	���������	���������	���������	���������	���������	���������	���������					
betöltésére 

�

A kinevezés id�tartama:  
5 év. 
A megbízás feltételei:  
– szakirányú fels�fokú végzettség (1993. évi LXXIX. 

sz. ,,A közoktatásról” szóló törvény [továbbiakban 
(Kotv. 17–18. §)], 

– legalább 5 év pedagógiai munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat (Kotv. 18. §), 

– pedagógus vezet�i szakvizsga [Kotv. 18. § (1)]. 
El�nyt jelent:   
Német nyelv társalgási szint� ismerete 
Bérezés:    
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, az 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján történik. 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  
Magasabb vezet�i pótlék mértéke: 250%. 
Szolgálati lakás nincs. 
A vezet�i megbízás kezd� id�pontja:  
2009. augusztus 1. 
A vezet�i megbízás megsz�nésének id�pontja:  
2014. július 31. 
A pályázathoz csatolni kell:  
– szakmai önéletrajz, 
– intézményvezetésre vonatkozó program, a szakmai 

helyzetelemzésre épül� fejlesztési elképzeléssel, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– végzettséget igazoló okirat másolata. 
Pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban, ,,Iskolaigazgatói pá-
lyázat” felirattal ellátva, Visegrád Város Polgármester-
ének (2025 Visegrád, F� u. 81.) címezve kizárólag 
postai úton kell benyújtani. 
A pályázati kiírást az Oktatási Közlönyben, illetve a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ (továb-
biakban KSZK) internetes oldalán kötelez� megjelen-
tetni.  
A pályázat beadásának határideje:  
A KSZK portálon történ� megjelenését�l számított 30 
napon belül. 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2009. július 31. 
Az elbírálás a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
alapján történik. 
A pályázattal kapcsolatban érdekl�dni lehet:  
Schmidt Anna iskolaigazgatónál a 06 (26) 398-312 
telefonszámon. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével 
közölhet� az elbíráló bizottság, illetve a véleményez� 
fórumok tagjain kívül más személlyel. 
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FELHÍVÁS 
 

Visegrád köztéri információs tábláin elhelyezend� hirdetési felület bérlésére  
�

Visegrád Polgármesteri Hivatala új köztéri információs 
táblákat helyez el idén a város frekventált pontjain. A 
táblákon részletes várostérkép és turisztikai, illetve intéz-
ményi információk lesznek találhatóak. A térképek mel-
lett lehet�ség van a helyi vállalkozások, cégek és intéz-
mények számára rövid, képes bemutatkozó reklámfelület 
elhelyezésére is. A mellékelt látványterven láthatják a 
hirdetések grafikai terveit. 

Minden táblán összesen 24 reklámkeret fér el, amelyek 
igény szerint összevonhatóak – a grafikai terven erre is 

találnak példát. A hirdetésben rövid bemutatkozó szöveg-
gel egy fotó mellett a hirdet� elérhet�ségeit tüntetjük fel. 
Az információs táblák alapján tájékozódó turisták így 
kiemelten találkozhatnak az Önök ajánlataival. 

A reklám elhelyezésnek ára 88.000,– forint + áfa. A 
megrendelt reklám összesen négy táblán szerepel majd, 
két éven keresztül. Az ár így táblánként és évente nettó 
11.000,– forintot jelent. Az Önök által fizetett díjból a 
köztéri információs rendszer fejlesztését kívánjuk finan-
szírozni.  

 

 
 

Kérjük, hogy amennyiben kiemelten szeretnének szere-
pelni a városi információs táblákon, és reklámfelületet 
kívánnak elhelyezni rajtuk, jelezzék a polgármesteri hiva-
tal e-mail címén május 28-áig. Megrendelésükhöz csatol-
ják a hirdetés  hátteréül  szolgáló fotót, rövid bemutatkozó  

szövegüket (maximum 300 karakterben) és feltüntetni 
kívánt elérhet�ségeiket (cím, telefonszám, weboldal, e-
mail cím). 

                                                                       Dobri Imre 
alpolgármester 

 
Csak felel�sségteljes legyen! 

 

A javaslatok, a döntések meghozatala lehet könnyebb és 
nehezebb, de ha alaposan végig gondolt, akkor a közössé-
gi döntések is egyaránt vállalhatók, akár tetszenek azok, 
akár nem. 

A PÜB javaslatok között is vannak könnyebbnek és ne-
hezebbnek nevezhet�ek. 

Látszólag könnyen lehet adócsökkentést javasolni, mint 
ahogy a PÜB a helyi ipar�zési adó esetében tette, de azért 
tudni kell, hogy ez bevételkiesést is jelent egyúttal. A ja-
vaslat: 

Az önkormányzat a 2009. évre elfogadott rendeletében 
az ipar�zési adó mértékét 1,9%-ban állapította meg. 

A szavazást megel�z�en nagy vita bontakozott ki, hogy 
egyáltalán szükség van-e az emelésre. Még a csökkentés 
támogatása is felmerült. 

Id�közben az érintettek egy részének visszajelzése is 
megtörtént, akik jobban szerették volna, ha az emelésre 
nem kerül sor. 

Ezentúl egyre inkább világossá vált a képvisel�-testületi 
tagok számára is, hogy egy elhúzódó világ- és országos 
válsággal, recesszióval kell számolni a 2009-es évben, 
amely arra figyelmeztet, hogy a vállalkozókat ne terheljük 
az ipar�zési adó további emelésével. 

Javaslataink (melyeket a képvisel�-testület az áprilisi 
ülésén el is fogadott): 

1. Módosítsa a képvisel�-testület a 2009. évre 
elfogadott rendeletében az ipar�zési adó mértékét: 
azaz az eredetileg megszavazott 1,9%-os adót 
csökkentse le 1,8%-osra, vagyis a 2008-as évi 
szintre. 
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2. Az új, 1,8%-os ipar�zési adót visszamen�leg, 2009. 
január 1-jei dátummal hirdesse ki az ön-
kormányzat a végrehajtás tekintetében. 

Hasonló, könnyen hozható javaslatnak látszanak a 
2008. évi zárszámadással (pénzügyi beszámoló és rende-
let) kapcsolatos javaslatok, de tudni kell, hogy egy hatal-
mas anyag áttekintésér�l van szó, tehát semmi esetre sem 
könny�…  

A PÜB javaslata: 

A PÜB a 2008. évi pénzügyi teljesítést átnézte, és úgy 
döntött, hogy az általános egészhez tesz javaslatokat, míg 
a részletek tekintetében egységes állásfoglalást, vagy 
javaslatot nem alakít ki. 

Megállapítható, hogy év közben, illetve a költségvetés 
megalkotásánál mindig arra történik hivatkozás, hogy 
azért lehet kevesebbet költeni, azért állunk rosszabbul 
(minden évben), mert a központi támogatás mértéke csök-
ken, illetve kevesebb, mint az el�z� évben. 

Ezzel szemben a valóság az, hogy mind a saját bevétele-
ink évr�l évre emelkednek és ez a tendencia érvényesül a 
központi támogatás mértékének vonatkozásában is. A 
2008-as évben közel 18%-kal volt több a központi támo-
gatás mértéke, mint az el�z� évben és ez így volt az azt 
megel�z� években is. 

(Az valóban igaz, hogy a 2009-es évre csak stagnálást 
ígért az állam.) 

Javaslataink (a beszámoló és rendelet az áprilisi ülé-
sen elfogadásra került): 

1. A PÜB javasolja a képvisel�-testületnek, hogy a 
2008. évi pénzügyi beszámolót és zárást, illetve a 
rendeletet fogadja el. 

2. A képvisel�-testület és a hivatal vizsgálja át 
folyamatosan, hogy miként lehetne takaré-
koskodni: a kötelez� feladatokat persze figyelembe 
véve, de mégis csak a fontosság és a szükség szerint 
súlyozni a feladatokat már a költségvetés 
megtervezésének id�szakában. Hogyan lehetne 
átcsoportosítani a kiadások területén úgy, hogy 
többet lehessen teljesíteni, de a bevételek ne 
folyhassanak érezhet�en szét, miközben éves 
szinten egyébként állandóan emelkednek.  

Az egy-egy fejlesztésre, vagy felújításra tett javaslat is 
„könny� eset”, csak az a kérdés, van-e rá tervezett keret, 
vagy ha nincs, akkor honnan lehet elvenni. Még akkor is 
így van ez, ha egyébként már régen túlhaladott esetr�l, 
régi közérdekr�l van szó. A PÜB 15. sz. javaslata: 

A Népjóléti Bizottság Dr. Balázs Mária háziorvos tájé-
koztatása alapján szükségesnek látja, hogy az orvosi ren-

del�ben egy WC-t kellene kialakítani, míg a küls� WC-ket 
pedig fel kellene újítani. 

A WC-k felújítását, illetve egy bels�, új építését a PÜB 
is támogatja: azért is, mert az egészségügyi felügyelet 
ezek hiányában elrendelheti az egészségház bezárását is. 

És azért is, mert egy munkaid�ben nyitott, nyilvános 
WC-re feltétlenül szükség van. 

Javaslataink (a javaslat az áprilisi testületi ülésen 
elfogadásra került): 

1. Az önkormányzat építéshatósága vizsgálja meg a 
lehet�ségeket, és saját bels� körében készítse el a 
felújításhoz, illetve az új WC kialakításához a 
terveket és a kapcsolódó költségkihatásokat. 

2. A munkálatokat ne hirdessük meg a vállal-
kozóknál, hanem azokat a saját embereinkkel 
végeztessük el. 

3. A feladat és munka megvalósításához az anyagi 
fedezetet a testület az éves tartalékalap terhére 
biztosítsa. 

A PÜB 17. sz. javaslata – a körzetközpont jöv�jének kér-
désében - sok vitát fog szülni. Azért is, mert eddig mint 
egy jó szolgáltatás kapott csak megítélést. És ez igaz. Meg 
helyben van, és nem kell Szentendréig utazni. Meg egy-két 
visegrádi is dolgozik a körzetközponti szolgáltatásban. 

Csak évek alatt arról nem esett szó, hogy ez összesen 
mennyi plusz kiadásába kerül a városnak és lakosságá-
nak. (Pl.: a 2009-es évben több mint 25 millió forintba.) A 
lakossági szolgáltatás azzal nem kerülne lehetetlen hely-
zetbe, csak kicsit kényelmetlenebb lenne, ha Szentendrére 
kellene eljárni ügyintézésre. Ráadásul, ha a visegrádi 
ügyintéz� lakosoknak az önkormányzat kifizetné az úti-
költségét, s�t! napidíját, akkor sem érné el a keletkez� 
kiadás a jelenlegi 10%-át sem. 

Jó lenne, ha a visegrádi lakosok e kérdéskörben kifejte-
nék a véleményüket személyesen is egy-egy képvisel�nek, 
vagy elmondanák azt a május 20-i közmeghallgatáson 
(is), hogy a május végi testületi ülésen jó döntés szület-
hessen. 

A PÜB már a 2009. évi költségvetés készítésének id�-
szakában is javasolta, hogy a körzetközponti feladatellátás 
kérdését t�zze a képvisel�-testület napirendjére, mert éves 
szinten óriási összegeket kell a saját bevételeinkb�l a 
fenntartásaira fordítani. Akkor a testület is elfogadta, hogy 
év közben ez a téma napirendre kerül, de pontosan nem 
határoztuk meg, hogy mikor. 

A PÜB kérte a hivatal dolgozóit, hogy áprilisi gy�lésére 
kapjon teljes mérték� kimutatást a körzetközponti felada-
tok ellátásának önkormányzati költségkihatásairól, mely 
az alábbi képet mutatja (csak f� számok): 

 

       Tevékenység – feladat  Állami támogatás + saját bevétel  Önkormányzati plusz kiadás 
Hivatali dolgozók plusz bére                       –    1.800.000 Ft 
I. Okmányiroda      7.500.000 Ft         2.756.463 Ft 
II. Gyámhivatal      2.666.810 Ft                                         6.831.955 Ft 
III. Építéshatóság      3.517.830 Ft                                     11.809.357 Ft 
Elöljárói plusz szorzó                                        –    2.400.000 Ft 

Összesen                                       13.684.640 Ft                                      25.597.775 Ft 

(Folytatás a 6. oldalon)  
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(Folytatás az 5. oldalról) 
Tehát több mint –25.500.000 Ft az önkormányzat kiadá-

sa éves szinten, ezért tartjuk nagyon sürg�snek a téma 
napirendre t�zését. És azért is, mert ha esetleg megszünte-
tésr�l dönt a testület, annak anyagi és személyzeti vonza-
tai is vannak. 

Javaslataink:  
1. A PÜB javasolja, a képvisel�knek, hogy a testület  

a körzetközpont kérdését a 2009. évi májusi 
rendes ülésén t�zze napirendre (ez megtörtént). 

2. A testület minden bizottsága kapja meg a 
részletes anyagot már el�zetesben, és ez alapján a 
bizottságok is alakítsák ki véleményeiket, 
javaslataikat a májusi ülésre. 

                                                              Kiss Károly  
önkormányzati képvisel� 

 
������������	�	�
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�

A Visegrádi Hírek legutóbbi számaiban Kiss Károly 
képvisel� úr, a Pénzügyi Bizottság (PÜB) elnökének 
avatott tollából részletes beszámolókat olvashatott az 
érdekl�d� visegrádi polgár a testületi ülésekr�l, s arról: ki, 
hogyan szavazott. Ez nagyon dicséretes, a választópolgá-
rokat tájékoztatni kell. Szerényen jegyezném meg, miel�tt 
bárki valami nagy leleplezésre vagy az eltitkolt tények 
nyilvánosságra hozatalára gondolna, hogy: 

– a testületi ülések nyilvánosak, 
– az ülések jegyz�könyveibe bárki betekinthet, 
– az ülések teljes id�tartamáról a helyi tv felvételt készít. 
Ui. Ezennel kijelentem, Kiss Károly képvisel� úr bármi-

kor nyilvánosságra hozhatja, miként szavaztam akár egy-
szer� többségi, akár név szerinti szavazások esetén. 
                                                               Gróf Péter 

önkormányzati képvisel� 
 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testületének 

7/2009. (IV. 30.) sz. rendelete 
a 22/2005. (XII.16.) számú  

többször módosított, 
a Helyi adókról szóló rendelet  

módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 
helyi adókról szóló szabályairól a következ� módosító 
rendeletet alkotja. 
1. § A rendelet 17. § az alábbiak szerint változik: 
Az adó mértéke állandó jelleg� ipar�zési tevékenységet 
végz�k esetében az adóalap 1,8% -a. 
2. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit visszamen�legesen 2009. január 1-jét�l kell 
alkalmazni. 
(2) A megváltozott összeg� ipar�zési adó adóalanyonként 
változó összegét a 2009. év II. féléves kivetésnél kell 
korrigálni. 
(3) A rendelet 5/A §-át a luxusadóról hatályon kívül he-
lyezi [155/2008. (XII. 17.) AB határozat alapján]. 
(4) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 
Visegrád, 2009. április 30. 
 

Hadházy Sándor s. k. 
polgármester 

 
E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k 

jegyz� 

Záradék:  

A rendelet kihirdetése megtörtént. 
 
Visegrád, 2009. április 30. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
                                                               jegyz� 

Közmeghallgatás! 
 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testülete 

2009. május 20-án, szerdai napon  
18.00 órakor  

a mozi épületében 

általános  
közmeghallgatást  

tart. 

Várunk minden érdekl�d�t! 
Hadházy Sándor s. k. 

                                                    polgármester 

 

Felhívás 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,  
hogy Visegrád Város teljes területén  
– amely a Duna–Ipoly Nemzeti Park  

természetvédelmi területe –  
mindennem� sitt, építési törmelék  

vagy egyéb szennyez� dolog,  
szemét lerakása,  

szétdobálása, elrejtése  
kevésbé látható helyekre 

 

HATÓSÁGILAG 
SZIGORÚAN TILOS! 

 

Vigyázzunk környezetünk tisztaságára,  
közös érdekünk! 

                                                Visegrád Város  
Polgármesteri Hivatala 
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Mire ezek a sorok megjelennek, már csak egy hónap van 
hátra az tanításból. Az idei tanév utolsó hónapja is elérke-
zett. Mint mindig, most is nagyon hamar eljött az év vége, 
bár szeptember elején úgy t�nik, sosem érkezik el ez a 
nap. Az elmúlt id�szakot színes forgatagként éltük meg, 
hiszen annyi esemény, verseny és egyéb rendezvény, 
program volt a kínálatban, hogy nem gy�ztünk válogatni 
bel�le. Aki pedig mindegyiken részt akart venni, jól be 
kellett, hogy ossza az idejét. Hagyomány, hogy részt 
veszünk Nagymaroson a Kittenberger-napokon. Hazafias 
versekkel készültek tanulóink, Mészáros Péter els� díjjal 
tért haza. Másnap a zeneészeink közül mutatkoztak be 
nagy sikerrel. Bártfai Zsófia és Bene Júlia zongorán, Petz 
Dániel és Fekete András gitáron játszottak. Vers- és me-
semondóink elfogadták az esztergomi Féja Géza Közös-
ségi Ház meghívását az Ister-Granum Eurorégiós verseny-
re, Mészáros Péter és Fekete András kaptak különdíjat. 
Sport- és tanulmányi versenyeken eredményesen képvi-
selték iskolánkat diákjaink. Országos kémia versenyen, 
Százhalombattán Horváth Sára a 36., Petz Dániel pedig a 
32. lett. Köszönjük Dani édesanyjának, Mellus Dalmának. 
A Teleki Pál földrajzverseny területi dönt�jében Dallos 
Evelin 16. helyezést ért el. Április 17-én, Mogyoródon 
rendezték a Kaán Károly természetismereti versenyt, 
Paulusz Balázs 28., Szöghy Olivér 34. lett. Vácott a kisis-
kolák atlétikai versenyén a középmez�nyben végeztünk. 
A 600 méteres távon Baltringer Márton negyedik helyen 
ért célba, 1:56,6 id�eredménnyel. 

A körzeti kispályás focin els�k lettünk a harmadik kor-
csoportban.  

Április 21-én a szentendrei körzeti katasztrófavédelmi 
versenyen csapatunk a harmadik helyezést érte el. Felké-
szít�jük Demeter Bálint tanár úr volt. A Föld napja alkal-
mából képz�m�vészeti pályázatot hirdetett a szentendrei 
Református Gimnázium, ahová t�zzománc szakköröseink 
munkáit küldtük. 

Szépen vették a hetedikesek az internetes Kazinczy-
vetélked� els� fordulóját, 100 induló csoportból a 7. he-
lyen továbbjutottak a második fordulóba. Felkészít�jük: 
Szigetiné L�ricz Mária.  

 Április 2–3-án beíratták szüleik a leend� els� osztályo-
sokat. Visegrádon 23 kisgyermek, Kisorosziban pedig 10 
kezdi meg a következ� tanévet. Idén három nappal meg-
hosszabbítottuk a tavaszi szünetet, hogy minden  tanulónk  

alaposan kipihenhesse magát. Ez id� alatt pedagógusaink 
továbbképzésen vettek részt, nyolcan ismerkedtünk meg a 
digitális tábla használatával. Jöv� évt�l már mindennapi 
munkánkban is használhatjuk tudásunkat, hiszen már 
megrendeltük ezt a korszer� tanítási eszközt, hogy oktatá-
sunk színesebb, korszer�bb legyen. Április 18-án immár 
negyedszer rendeztük meg furulyatalálkozónkat, melynek 
a királyi palota lovagterme adott otthont, így méltó kör-
nyezetben hallhattuk a gyönyör� muzsikaszót. 23-án nyílt 
napot tartottunk az érdekl�d� szül�knek. Nagyon sokan 
voltak kíváncsiak gyermekükre, f�leg az alsó tagozatban. 
Örültünk a látogatásnak! Ehhez kapcsolódóan április 27-
én fogadóórát tartottunk a szül�knek. Nagyon sokan jöt-
tek érdekl�dni gyermekük tanulmányi munkájáról. A 4. 
osztályosok Dunabogdányban nézték meg a rovarkiállítást 
a m�vel�dési házban. Ennyire szép kiállítással nagyon 
ritkán találkozni. A kiállítás kalauza az a bácsi volt, aki az 
egész gy�jtemény tulajdonosa. Nagyon sok érdekes dol-
got tudhattunk meg a lepkékr�l és egyéb bogarakról. A 
Föld állatainak csak 4%-a gerinces. Megdöbbent� adat. A 
környezetünkért is tettünk ebben a hónapban, minden 
osztály szemetet szedett a város különböz� részein.  

A hátralév� egy hónap nagyon fontos, hisz lehet�ség 
van nem csak javítani, de sajnos rontani is. Tapasztalat, 
hogy mivel már felvették a nyolcadikosokat jövend� 
iskolájukba, leállnak a tanulással, gyakran akár két osz-
tályzatnyit is rontanak. Május 6-án volt szokásos anyák 
napi koncertünk, ahol majdnem 30 növendék köszönte 
meg a zene nyelvén az édesanyáknak azt a sok szeretet, 
amit kapunk t�lük. A szentgyörgypusztai id�sek otthoná-
ban kis m�sorral kedveskedtünk május 4-én az otthon 
lakóinak. El�ttünk álló feladat még a május 27-i kompe-
tenciamérés, mely minden 4., 6. és 8. osztályos számára 
kötelez�. Ezeken az évfolyamokon külön rend szerint 
folyik majd aznap a tanulás, a többi osztályban az órarend 
szerinti órákat tartjuk.  

 Nyáron várjuk a parajdi iskolásokat a Vi–Pa-táborba. 
Nagy az érdekl�dés, sokan szeretnének jönni az augusztus 
16–23-ig tartó táborba. Országjárást tervezünk az ezer 
éves megyék érintésével. A tábor többi napjait a vendég-
látó családoknál töltik a gyerekek, illetve a városi rendez-
vényeken vesznek részt, hiszen ezek a napok a testvérvá-
rosi kapcsolatokról is szólnak majd.  

Schmidt Anna igazgató 
 

Tanév végi fontos információk 
 Osztálykirándulások id�pontja: június 5. (péntek) 
 Zeneiskolai beiratkozás: június 8. (hétf�) 13–18 óráig 
 Ballagás id�pontja: június 13. (szombat) 10 óra 
 Tanévzáró ünnepély: június 15. (hétf�) 17 óra 
 VI–PA-tábor: augusztus 16–23. (vasárnap–vasárnap) 

 

A pedagógusnapon szeretettel és tisztelettel köszöntünk a városunk iskoláiban  
és óvodájában tanító-nevel� minden pedagógust, óvón�t és szakdolgozót, 

akik csemetéinknek szellemi-lelki-testi ellátást adnak naponta fáradhatatlanul! 
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Kedves Gyerekek!  
Immár elérkeztünk az év egyik legszebb hónapjához, a májushoz! Ez 

igazán a tiétek, hiszen a hónap els� vasárnapján a nektek életet adó 
édesanyákat, az utolsó vasárnapon pedig éppen benneteket, gyerme-
keket köszönt ország-világ! Városunkban is tükrözik a májusi prog-
ramok ezt a két fontos eseményt. A régi gyermekjátékokból készül� 
kiállítás adta az ötletet, hogy a régi gyermekélet felidézését kíséreljem 
meg a Gyerekkuckóban. Összeállításomban a Magyar Nemzeti Múze-
um 1990.-ben „Gyermekálmok, Gyermekvágyak” cím� kiállításának 
katalógusából hozom a példákat. Jó lenne, ha a visegrádi kiállítás után 
megkísérelnénk a visegrádi gyerekek életér�l is egy kis dolgozatot 
írni! Ha van hozzá kedvetek, jelentkezzetek! 

 
Nem tudom, tudjátok-e, hogy a gyerekek iránt való különleges ér-

dekl�dés, az igényeik figyelembe vétele igazából csak a 19–20. szá-
zadban jelenik meg, a gyermeklélektan, reformpedagógia hatására. 
Természetesen más környezet, más körülmény jellemezte a falusi és 
más a városi gyerekek életét, de a gyermekálmok, gyermekvágyak sok 
hasonlóságot mutatnak, hiszen minden kisgyerek az életkorának meg-
felel� játékok és életmód után vágyakozott, és ugyanúgy, ahogy ma is, 
a divat követése városra és vidékre egyformán jellemz� volt. Marad-
junk most a játékoknál. A játékválaszték a világháború végéig rendkí-
vül gazdag volt. A 19. század 70–80-as éveiben a játékboltok els�sor-
ban német, osztrák és cseh játékokat hoztak forgalomba, de támogat-
ták a kibontakozó magyar játékipart is. Népszer�ek voltak a Türingiá-
ból szállított porcelán fej� babák, vagy a háziiparszer�en el�állított 
fajátékok. A nagyobb játéküzletek már külön katalógusban tájékoztat-
ták a szül�ket, gyerekeket a lányoknak és fiúknak szóló játékkínála-
tukról; társasjátékok, épít�játékok, óram�ves szerkezet� pléhjátékok, 
épít� elemes játékok, babák, babakelengyék, babaházak, laterna magi-
cák, rajzoló-, fest�- és szobrászjátékok, gyermekvarrógépek, 
hímz�iskolák, szánkók, korcsolyák és egyéb szabadtéri játék- és sport-
szerek… stb. A feln�ttek, szül�k, nagyszül�k az ünnepek idején 
együtt játszottak a gyerekekkel, kipróbálták az új játékokat, elolvasták 
az új mesekönyveket. A képes- és meséskönyvek – ugyanúgy, mint 
napjainkban – szépek, esztétikusak voltak és alkalmasak arra, hogy a 
történeteken keresztül tanulságokat vonjanak le és ezzel fejl�djön a 
gyerekek értékrendje.  

Tudjuk, mióta világ a világ, a gyerekek mindenhol és minden korban 
játszottak, a játék a gyermek egyik legfontosabb életeleme; a játékon 
keresztül fedezi fel a világot, találja meg helyét abban, a játékban 
fejezi ki örömét, oldja szorongását, valósítja meg álmait, építi kapcso-
latait. Ezért is fontos, hogy minden gyermek megkapja a játék lehet�-
ségét. 

Kedves Gyerekek! A gyermeknap kapcsán talán kicsit komolyabban 
szóltam hozzátok, ez azért is van, mert komolyan veszlek Benneteket. 
Kívánom, hogy mindegyik�tök részesüljön a játék örömében, és ne 
csak az ünnepeken, hanem az élete minden szakaszában! 

Azért ehhez a Gyerekkuckóhoz is kapcsolok egy kis feladatot. Néz-
zetek utána, mi az a ,,laterna magica”, hogyan lehetett azzal játszani.?! 

Találkozunk a gyermeknapi programokon! 

 

Furulyatalálkozó  
után… 

 

Ízléses meghívó invitált április 18-ra a kirá-
lyi palota nagytermébe, ahol az Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú M�vészetokta-
tási Intézmény által rendezett, már hagyomá-
nyosnak tekinthet� furulyatalálkozót rendez-
ték meg. 

A szépszámú néz�közönség – hallgatóság – 
nagy része ugyan a szerepl� ifjú m�vészek 
hozzátartozóiból állt, azért visegrádi arcokat 
is felfedezhettünk a zeneélvez�k soraiban. 

Schmidt Anna igazgatón� rövid, ám szívé-
lyes hangvétel� üdvözl� szavai után tartal-
mas, színes furulyam�sorral rukkolt el� a hét 
iskolából összesereglett ötven szerepl�: furu-
lyás, heged�s, gordonkás. Dorogtól Szentend-
réig, Zebegényt�l Vácig jöttek el felkészít� 
tanáraival, hogy hallhassuk a furulyairodalom 
klasszikusait szólóban, duettben, zongorakí-
sérettel, de kis kamarazenekar formájában is. 

 

 
 

A kis muzsikusok és közönségük egy része 
 

Mint mindig, most is megállapíthattuk, 
hogy minden kis szerepl� igen felkészült, 
többjük már nem els� ízben jár Visegrádon. 
Jó volt látni az átszellemült szép arcokat, 
ügyes kis ujjakat, ahogy el�varázsolták hang-
szerükb�l a szebbnél szebb melódiákat. Igazi 
zenei élmény volt az igen tartalmas, sok-sok 
számból álló, csaknem kétórás m�sor meg-
hallgatása, élvezete. A szerepl�k közt nem 
volt verseny, de mindenki egy-egy oklevéllel 
lett gazdagabb, mi pedig egy újabb szép, 
emlékezetes élménnyel. 

Köszönet a szervez�knek, támogatóknak, s 
nem kevésbé a kis m�vészeknek, akik ezen 
az áprilisi délel�ttön a madarak kora tavaszi 
füttyével versenyre keltek. 

Borsody István 
 

Gyermeknapra… 
 

 ,,A gyermek nem tudja magát, 
 csak a létet, mert megadatott neki 
 az élet, játszik és úgy teremt 
 világot, rajzolja maga köré a létet, 
 ápíti maga köré a teremtést…” 

                               (Juhász Ferenc) 
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2009. május 31.: H�SÖK NAPJA 
 

Május utolsó vasárnapja a magyar h�sök emlékünnepe. A 
2001. évi 63. számú törvényrendelet értelmében 
„…Mindazokat a nemzet h�seinek kell tekinteni, akik akár 
fegyverrel, akár anélkül, odaadóan szolgálták a hazát a 
végveszély óráiban, és ha kellett, vállalták az önkény megtor-
ló intézkedéseit is.” 

A rendelet a magyar történelem minden tragikus eseményé-
nek a nemzet megmaradásáért tett egyéni áldozatvállalását 
h�si tettnek nyilvánítja. Történelmünk fordulópontjait nem-
zeti ünnepeink jelzik, s ezeken alkalmunk van tisztelegni a 
résztvev�k emléke el�tt is. Érthet�, hogy a két világháború 
áldozatai, h�si halottjai nemzedékünk, családjaink emlékeze-
tében még személyes érintettség alapján olykor elevenen 
élnek, s a ,,H�sök napja” els�sorban e két tragikus esemény-
nek kíván hivatalosan is emléket állítani. A háborúknak civil 
áldozatai is voltak, mégis inkább a hadi események h�si 
halottaira gondolunk, amikor emlékezünk. Ez érthet�, hiszen 
sok esetben a családtagok még azt sem tudják, hol van elte-
metve hozzátartozójuk.  

Nem a sebek feltépése céljából, hanem azért, hogy a fiata-
labb nemzedék is értse ennek az emlékünnepnek a lényegét, 
talán érdemes felidézni, hogy milyen módon történt a máso-
dik világháborúban és után a harcban elesettek számbavétele, 
a családok értesítése. 

 Stark Tamás: ,,Magyarország háborús embervesztesége” c. 
tanulmánya alapján adom meg ezt a tájékoztatást.  

,,A hadi cselekmények során h�si halált halt katonák halál-
hírét vidéken általában a pap, vagy a lelkész vitte a hozzátar-
tozókhoz. Az volt a szokás, hogy az anyának, feleségnek 
címzett levelet a postás egyházi személynek adja át. A pap, 
illetve a lelkész a tragikus hír közlése után lelki támaszt is 
nyújthatott a gyászoló családnak... A honvédelmi miniszter 
1942 áprilisában... úgy rendelkezett, hogy az 1938 óta el-
hunytak nevét az els� világháborús emlékm�veken örökítsék 
meg... A katona haláláról értesít� levelet a Magyar Vöröske-
reszt Tudósító Iroda küldte a hozzátartozóknak. A Magyar 
Vöröskereszt címerével ellátott boríték a következ� forma-
nyomtatványt tartalmazta: ,,Mélységes fájdalommal értesít-
jük, hogy ... aki.... tartozott, a szovjet ellen vívott keresztes 
hadjárat alkalmával, Hazája védelmezésében... h�si halált 
halt, és bajtársai a h�söket megillet� kegyelettel a ... temet�-
ben helyezték örök nyugalomra. A súlyos veszteség feletti 
fájdalmukban hazafias szívünk egész melegével osztozunk, és 
amid�n a gyászba borult családnak �szintén átérzett részvé-
tünket nyilvánítjuk, kérjük a Magyarok Istenét, adjon Önök-
nek er�t és megnyugvást, mert H�si Halottunk a legszenteb-
bért: Hazánkért adta drága életét. Legyen áldott h�si emlé-
ke!” Azok a hozzátartozók, akiket a háború után értesítettek 
fiúk, férjük haláláról, már az új viszonyokhoz igazított nyom-
tatványt kaptak. Ebben a h�si halálról már nem eshetett szó. 
Az új verzió 1945 után az alábbi szövegre egyszer�södött: 
,,... értesülés alapján mélységes fájdalommal közöljük, hogy 
... aki az ... évben ... született, szül�anyja leánykori neve: ..., 
... év ... hó ... n ...-nél meghalt. A súlyos veszteség feletti 
fájdalmunkban szívünk egész melegével osztozunk, és amid�n 
a gyászba borult családnak �szintén átérzett részvétünket 
nyilvánítjuk, kérjük Istent, adjon Önöknek er�t és megnyug-
vást. Legyen áldott emléke!” 

A harcoló alakulatoknál a veszteség számbavétele a harcá-
szati szabályzat rendelkezéseit követve századszinten történt. 
Egy-egy harci cselekmény után a századparancsnok vetette 
papírra a sebesültek, elesettek, hadifogságba esettek és elt�n-

tek névsorát... Az 1944 októberéig (a Honvédelmi Miniszté-
riumba) beérkezett és feldolgozott veszteségi jelentésekb�l 
összesen 14 vaskos kötet készült. Megdöbbent� olvasmány 
ez a HM Hadtörténeti Levéltárban �rzött, több ezer oldalt 
kitev�, 256.431 nevet tartalmazó dokumentum. 

 

 
 

A katonák azonosításáról és a h�si halottak iránti kegyelet-
r�l az 1929. évi genfi konvenció szellemében hozott 1936. 
évi XXX. törvény rendelkezett. Ennek értelmében minden 
hadba vonulót azonossági jeggyel láttak el. Az azonosítást 
egy tízjegy� szám szolgálta, melyet a személyi azonosító jegy 
okmányérték� tokjába lyukasztottak. A tokba helyezett azo-
nosító jegyen a személyi adatokat, az alakulatot és a bevonu-
lás el�tti utolsó lakhelyet t�ntették fel. A katona halálát két 
módon lehetett bizonyítani. Az elesettekr�l levették azt a 
láncon függ�, összecsukható fémerszényt, amely az 
azonosági jegybetétlapot, vagyis a ,,dögcédulát” tartalmaz-
ta.... Amikor a halottaknál nem találták az alumíniumtokot, 
illetve az azonosító jegyet, akkor haláleset-jelentést kellett 
készíteni, amelyben két tanú minden kétséget kizáróan iga-
zolta a személyazonosságot. Amikor tanúk sem álltak rendel-
kezésre, akkor a halottnál talált tárgyak alapján kísérelték 
meg az azonosítást… 

A h�si halottak temetése is szigorú és aprólékos szabályok 
szerint történt. Az el�írás szerint fejfa csak tartós fából vagy 
vasból készült kereszt lehetett. A nevet, rendfokozatot, azo-
nossági számot és a halál id�pontját tartalmazó feliratokat 
pedig bádogra vagy fára készítették id�tálló festékkel, beége-
téssel vagy véséssel. A halottakat az el�írások szerint 200×60 
cm alapterület�, két méter mélység�, egymástól legalább fél 
méter távolságra lév� egyéni sírokba temették. Mint egy 
visszaemlékez� írja: ,,Minden sírra fakereszt volt t�zve, azon 
kis tábla, rajta az elesett neve, rendfokozata, életkora és 
halálának napja. Minden fejfára rá volt téve a katona acél 
rohamsisakja, jelképezve, hogy a rohamsisak tulajdonosa 
halála után is a honvédség örökös tagja maradt.”... A harcok 
azonban gyakran olyan sok áldozatot követeltek, hogy nem 
maradt id� egyéni temetésekre. Ilyenkor az elesetteket tömeg-
sírokba temették. Az 1943. januári és februári visszavonulás 
forgatagában pedig lehetetlen volt a temetés. A sziklake-
ménység�re fagyott földbe amúgy sem lehetett gödröt ásni. 
Az elesett, megsebesült és megfagyott honvédek nagyrészt 
elt�ntnek nyilvánítva, a hómez�kön maradtak. 

,,Öregedni �k nem fognak / mint azok, akik megmaradtak, / 
aggkor nem sorvasztja, / utókor nem hibáztatja, / amikor a 
nap lenyugszik / vagy a hajnal megérkezik / emlékeink �rzik 
�ket.” (Ivor Matanle) 

Lejegyezte:                                                         Mezei Anna 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Fúvószenekarunk a Duna TV-ben 
 

Zenekarunk április 24-én a Duna Televízióban szerepelt. 
A Kívánságkosár cím� kétórás m�sorban játszottunk el 
összesen öt nótát széles repertoárunkból. Ez volt a harma-
dik alkalom, hogy a tévé képerny�jére kerültünk 12 éves 
pályafutásunk során, de most el�ször játszottunk él�, 
egyenes adásban, és mivel a Duna TV m�holdról vagy az 
interneten keresztül az egész világon fogható, úgy is 
mondhatjuk, a fúvószenekar ezzel világpremiert tud maga 
mögött. 

Ezúton köszönjük a sok-sok biztatást és gratulációt, amit 
a várostól, s�t még a környez� településekr�l is kaptunk, 
köszönjük Ott Rezs�nek, zenekarunk vezet�jének, hogy 
erre a megmérettetésre felkészített, és természetesen kö-
szönet illeti Czaga Károlyt, aki a Duna TV bels� munka-
társaként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a vendég-
szereplés egyáltalán létrejöhessen. 

Szigeti János 
                                                                       zenekari tag 

 

M E G H Í VÓ 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja a város apraját-nagyját 

2009. május 23-án,  
a nemzetiségi nap keretében tartandó 

táncházunkra 
Helyszín:  

Áprily Lajos Általános Iskola tornacsarnoka 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

M E G H Í V Ó 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja  

az 1000 éves Visegrád város polgárait 

a 2009. június 6-án, szombaton, 
10 órakor tartandó 

Millenniumi-kápolna  
búcsújára 

A búcsú szentmisével kezd�dik, 
majd azt követ�en  

egy kis megvendégelést tartunk 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Szentháromság-szoborról… 
 

A Visegrádi Hírek el�z� számában meghirdetett szoborbemutatón csak 
csekély létszámban képviseltették magukat a visegrádiak, aminek – remé-
lem – az volt az oka, hogy immár közel egy hónapja látható a leend� 
szobor alakjainak gipsz makettje a plébániatemplomban. Aki tehát még 
nem látta, ott megtekintheti a tervet. Mivel gipsz makettr�l van szó, a 
k�befaragás során némi változtatásra is sor kerülhet: az Atyaisten és 
Krisztus lábainál felh� gomolyog, a Szentlélek galambját dicsfény kerete-
zi stb. Május folyamán a k�befaragás is elkezd�dhet.  

Továbbra is várjuk az Önök nagylelk� adományait, hogy a közös 
ügyünknek tekintett szoborállításra minél el�bb sor kerüljön. Jelen pilla-
natban úgy t�nik, hogy másfél millió Ft-ból megvalósítható a m�alkotás.  

Nem titkolt vágyam, hogy minden jelenlegi és egykori visegrádi lakos, 
ha egészen kis összeggel is, de hozzájárulna a munkához. Közös szándék-
kal, egy akarattal! 

Gróh Dániel 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
�

�

��������
Tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önt 
szeretteivel együtt 

a visegrádi református 
templomszentelés ünnepére 

a Dunabogdányi 
Református Egyházközség 

Presbitériuma 

Igét hirdet: 
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN, 

a Dunamelléki Egyházkerület  
püspöke 

Helyszín: 
Visegrád, F� u. 165 hrsz. 

Id�pont: 
2009. június 1., hétf�, 
pünkösd másodnapja, 
délután 3 órai kezdet 

Az istentisztelet után  
mindenkit szeretettel várunk 

 szeretetvendégség közösségében  
további közös hálaadásra 

Református testvéreink  
jelentkezését várjuk  

a dunabogdányi  
ref. lelkészi hivatal (26) 391-034-es,  

valamint Szigeti János presbiter 
 (26) 398-392-es telefonszámán 
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Kedves Néz�ink! 

 

Bizonyára Önök is észrevették már, hogy a Dunakanyar 
Televízió adásai elt�ntek a Dunakanyar Informatikai Kft. 
és a Tahi 2000 Kft. kábelhálózatáról. Az ideiglenes leállás 
oka egy technikai berendezés meghibásodása. A kábel-
szolgáltató ügyvezet�jét�l azt az információt kaptuk, 
hogy bár azonnal intézkedtek a javíttatásról, legrosszabb 
esetben hat hétig, azaz május 29-ig is eltarthat, mire a 
külföldre kiküldött eszközt megjavítják. Munkatársaink ez 
id� alatt is dolgoznak, továbbra is készülnek a m�sorok, s 
mihelyt lehetséges, bemutatjuk azokat. Az átmeneti id�-
szak végéig kérjük szíves türelmüket, a hiba elhárítása 
után is számítunk figyelmükre! 

Tájékoztatjuk kedves Néz�inket arról, hogy ugyanazon a 
csatornán, ahol eddig a Dunakanyar Televízió adásait 
látták, osztott m�sorid�ben egy új televízió is megkezdi 
adását, a Danubia Televízió. Május 1-jét�l – amennyiben 
a technikai akadály is elhárul – szombattól kedd délel�ttig 
a Danubia Televízió adásait, kedd délutántól péntek estig 
a Dunakanyar Televízió m�sorai követik a megszokott 
S5-ös csatornán, a 133,25 MHz-en.  

A m�sorkezdések id�pontjait az alábbi táblázatban lát-
hatják: 

Szombat–vasárnap–hétf�: 
00.00–04.00 óra: Danubia Televízió (Híradó, Lapozgató, 

Kalamáris, Kommentár nélkül c. m�sorok) 
04.00–05.00 óra: Danubia Televízió (Képújság) 
05.00–09.00 óra: Danubia Televízió (Híradó, Lapozgató, 

Kalamáris, Kommentár nélkül c. m�sorok) 
09.00–10.00 óra: Danubia Televízió (Képújság) 
10.00–14.00 óra: Danubia Televízió (Híradó, Lapozgató, 

Kalamáris, Kommentár nélkül c. m�sorok) 
14.00–19.00 óra: Danubia Televízió (Képújság) 
19.00–23.00 óra: Danubia Televízió (Híradó, Lapozgató, 

Kalamáris, Kommentár nélkül c. m�sorok) 
23.00–24.00 óra: Danubia Televízió (Képújság) 

Kedd: 
00.00–04.00 óra: Danubia Televízió (Híradó, Lapozgató, 

Kalamáris, Kommentár nélkül c. m�sorok) 
04.00–05.00 óra: Danubia Televízió Képújság 
05.00–09.00 óra: Danubia Televízió (Híradó, Lapozgató, 

Kalamáris, Kommentár nélkül c. m�sorok) 
09.00–12.00 óra: Danubia Televízió (Képújság) 
12.00–19.00 óra: Dunakanyar Televízió (Képújság) 
19.00–23.00 óra: Dunakanyar Televízió (Köz-Vetítés: 

közéleti, kulturális és sportesemények) 
23.00–24.00 óra: Dunakanyar Televízió (Képújság) 
Szerda–csütörtök–péntek: 
00.00–04.00 óra: Dunakanyar Televízió (Köz-vetítés: 

közéleti, kulturális és sportesemények) 
04.00–05.00 óra: Dunakanyar Televízió (Képújság) 
05.00–09.00 óra: Dunakanyar Televízió (Köz-vetítés: 

közéleti, kulturális és sportesemények) 
09.00–10.00 óra: Dunakanyar Televízió (Képújság) 
10.00–14.00 óra: Dunakanyar Televízió (Köz-vetítés: 

közéleti, kulturális és sportesemények) 
14.00–19.00 óra: Dunakanyar Televízió (Képújság) 
19.00–23.00 óra: Dunakanyar Televízió (Köz-vetítés: 

közéleti, kulturális és sportesemények) 
23.00–24.00 óra: Dunakanyar Televízió (Képújság) 
Kedves Néz�ink, m�sorainkat hamarosan (május hónap 

els� felét�l) az interneten is megtekinthetik a 
www.danubia-televizio.hu weboldalon. 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel keressenek meg bennün-
ket a dunakanyartv@dunainfo.net e-mail címen, vagy a 
06 (70) 940-5034-es telefonszámon. 

Köszönettel 

a Dunakanyar Regionális Televízió  
és Danubia Televízió 

Szerkeszt�sége 

 
Áprily Lajos: 

 

�������������	
�
 

 Leánykökörcsines tavasszal 
 magas mez�kön járt veled. 
 Ma is virágszed� leánynak, 
 lelkendez�nek képzeled. 
 
 Egy nap szeme riadtra tágul, 
 elkezd rejt�zni, mint a vad, 
 szedett virág kihull kezéb�l, 
 magas mez�kt�l elmarad. 
 
 Láttad vidámnak s szégyenében – 
 De láttad a hóhér lovát,  
 mely vitte csonka arcú testét 
 városon át, falukon át? 

 Bomlott haját fa megcibálta, 
 s lengette zászlóként a szél. 
 Fehér mellébe belevágott 
 a kegyetlen kenderkötél. 
 
 Viskók el�l borzadva nézték 
 jobbágy-leányok és anyák. 
 Azóta itt a Duna-tájon 
 pirosabban virít a mák. 
 
 Ahol vonultatták, a teste 
 hullatta cseppenként a vért… 
 Visegrádi kedves leányok, 
 könyörögjetek lelkiért. 
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Kulturális események id•rendi sorrendben 
 

Május 21. Koszorúzás Görgey Artúr honvédtábornok emléktáblájánál, ezt követ�en Görgey Artúr és Visegrád címmel kiállí-
tás-megnyitó a Mátyás Király M�vel�dési Házban 

Május 23. Nemzetiségi nap 
 Nemzetiségi iskolák és csoportok találkozója az Áprily Lajos Általános Iskolában 
Május 29. Péntek esti el�adás a könyvtárban 
 A palota és környezete Mátyás és a Jagellók korában – Laszlovszky József el�adása 
Május 30. Ezer év tíz kincse 
 Millenniumi gyermeknapi rendezvény a királyi palotában 
Május 31. Pünkösd 
 H�sök napja – megemlékezés a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál 
Június 5-7. Nemzetközi bélyegkiállítás a Magyar László tornacsarnokban  
 A visegrádi bélyegsorozat bemutatója 
Június 6. Millenniumi kápolna búcsúja 
 

 

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

szeretettel hívja Visegrád város polgárait 
  

Görgey Artúr honvédtábornok 
emléktáblájának megkoszorúzására, 

 

22000099..  mmáájjuuss  2211--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórráárraa  
aa  GGöörrggeeyy--llééppccss��hhöözz  

  

EEzztt  kköövveett��eenn  1177  óórraakkoorr  
aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaann    mmeeggnnyyiittjjuukk  aa    

  

GGöörrggeeii  AArrttúúrr  ééss  VViisseeggrráádd  
ccíímm��  kkiiáállllííttáásstt  

 

A kiállítást megnyitja: 

Hermann Róbert 
történész 

(Hadtörténeti Múzeum és Intézet) 
 

A kiállítás 2009. június 30-ig 
tekinthet� meg a könyvtár nyitva tartása szerint 
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 

 

 

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

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

2009. május 29-én (pénteken) 18 órától lesz 
a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

Laszlovszky József 
régész tart 

vetítettképes el�adást 
 

A visegrádi palota és környezete  
Mátyás és a Jagellók korában 

címmel 
 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából az el�adás sorozat 
egészét e témakörnek szenteljük. Hónapról hónapra id�rendi 
sorrendben haladva a város történetének más-más korszakát 
ismerhetjük meg jobban, remélve, hogy felkeltjük az Önök 
érdekl�dését is. 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király Múzeum  

és a Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Visegrád és a Dunakanyar gyerekeit 

  

2009. május 30-án (szombaton) 

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

a visegrádi királyi palotába 
 

Az ezer év tíz kincse cím� egész napos program 
9 órakor kezd�dik és 17 óráig tart 

Ezen belül 12 órakor népek táncai címmel 
tánctanulás és táncház lesz 

14 órakor a Fekete István m�ve alapján készült 
Vuk cím� színpadi el�adást tekinthetik meg  

az érdekl�d�k!  
 

Részletes leírás és útbaigazítás a helyszínen! 
 

Ezen a napon a gyermekek számára a belépés  
a palotába ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Május utolsó vasárnapja 

A MAGYAR H�SÖK EMLÉKNAPJA  
is egyben 

2009. május 31-én, vasárnap 19 órakor 
MEGEMLÉKEZÉST 

tartunk a visegrádi Mátyás-szobor mögött lév�, 
az I. és II. világháború áldozatainak  

emléket állító márványtáblánál 

 
VISEGRÁDI MILLENNIUMI SPORTHÉTVÉGE 

2009. május 2–3. 
 

Május els� hétvégéjén rendeztük meg a Millenniumi 
Sporthétvégét, azzal a szándékkal, hogy a térség sportba-
rátainak a millennium évében egy versenyekkel, bemuta-
tókkal vegyes baráti összejövetelt szervezzünk.  

Sajnos, a vártnál egy kicsit kevesebben látogattak ki a 
visegrádi sportpályára, de aki eljött, az úgy gondolom, jól 
érezte magát. Talán az id�pont megválasztása nem volt a 
legszerencsésebb, hiszen a hosszú hétvége, a majális és a 
ballagások mellett még az anyák napja is erre az id�pontra 
esett. Az id�járás azonban kegyes volt hozzánk, és a meg-
hirdetett versenyek mindegyike megrendezésre kerülhe-
tett. Így számtalan „bajnokot” avathattunk. Enni- és 
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innivaló volt b�ven, a társaság pedig jó hangulatban töl-
tötte el az id�t. 

Itt az újság hasábjain keresztül is köszönetet szeretnék 
mondani azoknak, aki a szervezésben részt vettek. �szin-
tén mondom, hogy ritka az, hogy ilyen zökken�mentesen 
zajlik egy esemény. Ez pedig annak köszönhet�, hogy 
gyakorlott szervez�k által kigondolt, és nagyon jól el�ké-
szített pályákkal várhattuk a versenyz�ket. Nekem – aki-
nek ez irányú tapasztalatai szinte egyáltalán nincsenek – 
nagyon tetszett, ahogyan a fiúk, lányok lebonyolították a 
vállalt feladatokat. Azt gondolom, ha ötször ennyien let-
tek volna, a szervez�k akkor is megbirkóztak volna a 
feladattal. 

Nagyon sokan segítettek abban, hogy minden sikeres 
legyen. Nem lehet, és nem is tudom mindenkinek felso-
rolni a nevét, de mégis meg kell említenem azt néhány 
embert, akiknek a legnagyobb érdemei voltak a szerve-
zésben: Bálint Zsolt, Bártfai István, Bárfainé Répás Ildiló, 
Bergmann Pál, Juhász Tünde, Paulusz József, Rácz Gá-
bor, Szebeni Imre, Szendrei Lajos, ifj. Zeller Márton. 

Köszönöm mindenkinek a munkáját, és remélem az el-
következ� években is rendezhetünk ilyen sporteseményt. 

Mikesy Tamás 
�

��������	
������	�	����
�������	
�

A Visegrádi Hírekben korábban már olvashatták a tisz-
telt Olvasók azt a pályázati felhívást, melyet a könyvtáro-
si állás betöltésére írt ki az önkormányzat. Május 1-jét�l 
Kálazy László nyugdíjba ment, és ezt tette szükségszer�vé 
a váltást. A pályázat lebonyolítása után Fehér Judit nyerte 
el az állást. 

Ez úton köszönöm meg Kálazy Lászlónak azt a munkát, 
melyet hosszú éveken át végzett a könyvtárban. Mindig 
lelkiismeretesen, az olvasók és a város lakóinak érdekét 
szem el�tt tartva dolgozott, méltán kiérdemelve a könyv-
tár látogatóinak és a kollégáknak a szeretetét. Biztos va-
gyok benne, hogy ezután nyugdíjasként is számíthatunk 
tanácsaira, segítségére. 

Önökt�l, kedves Olvasók azt kérem, hogy az új könyvtá-
rost is hasonló szeretettel fogadják.            Mikesy Tamás 

 
��������	�

�

Egy picit sem állt mellénk a szerencse az áprilisi régiós 
sorsoláson, sajnos két másik települést húztak ki, így �k 
lettek az els� két játszótér boldog tulajdonosai.  

Ám azért ne adjuk fel, még van hat játszótér, amib�l egy 
esetleg a miénk is lehet, mert lesz még egy sorsolás, és ha 
nagyon összefogunk (talán), a legtöbb pontot gy�jt�k is 
lehetünk a végére. Bár ehhez kicsit több lelkesedés kellene, 
nem azoktól, akik egyébként is lelkes gy�jt�k – hisz nekik 
köszönhetjük eddigi pontjainkat –, hanem azok lelkesedése 
hiányzik még, akiket eddig nem érintett meg a zacsigy�jtés 
szenvedélye.  
�ket várjuk szeretettel pontgy�jt� kis csapatunkba, mert 

nagy szükség lenne rájuk! Jelenleg a 236. helyen állunk, ami 
ahhoz képest, hogy több mint 600 nevezett település van, 
nem rossz, de a végs� gy�zelemhez sajnos kevés.  

A legutóbb beküldött pontjaink (53) még nem szerepel a 
mai frissítésben, azzal kb. 50 hellyel el�rébb kerülünk, de az 
még mindig kevés.  

Tehát HAJRÁ, augusztus 15-ig még van id�!  
Köszönettel:                                     Bártfainé Répás Ildikó 

Virágos Visegrád 2009. 
 

Nagyon hamar elszaladt az április. Szerencsére jobbára 
szép napos volt az id�, így a kiskertek is virágpompába 
borultak. Szinte egyik napról a másikra nyíltak a szebbnél 
szebb jácintok, nárciszok, tulipánok. Két-három héttel 
el�bb jött a szokásos tavasz, az e havi Virágos Visegrá-
dért díj odaítélésénél a b�ség volt a jellemz�. Négy-öt kert 
is megkaphatta volna az elismerést.  

Van olyan kert a Mátyás Király utcán, amir�l nem sike-
rül egy jó fotót készíteni, olyan kicsi az udvar, de megáll-
ja a helyét. Ez Muckstadt Istvánné Tercsi nénié.  

 

 
 

A fotó szintén a Mátyás király u. 22. szám alatt készült. 
Az áprilisi díjat Trenkó Ferencné Irma néni kapja. Id�s 
koruk ellenére mindketten gyönyör� virágokkal büszkél-
kedhetnek egész évben.  

Gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk, remél-
jük, még sokáig gyönyörködhetünk a kertjeikben. 

Takács Istvánné 
                                                                         (VSZ) 
 

��������	
����������	
 

a visegrádiak polgárkönyve is lehet, ha a kitalálók ötletét 
aláírásukkal is 
bizonyítják a város 
lakói. 

Köszönet dr. 
Dobos Irmának, 
hogy az újság 
hasábjain mellé állt 
a gondolatnak, és 
hasznos tanácsokkal 
b�vítette a lehe-
t�ségeket. 

Sajnos, eddig túl 
kevés az aláírás (cca 
100 f�). 

Fényképet sem 
helyeztek el a gy�jt� 
dobozba. A lapokon 

van lehet�ség és hely az aláírás mellett a foglalkozás 
feltüntetésére is. 

A nyomtatott lapok mellett üres lapokat is elhelyeztünk, 
hogy a nem állandó lakos, de Visegrádot magáénak érz�k 
is nevük beírásával tisztelegjenek az évforduló el�tt. 
                                                                           Erd�s Péter 

ny. erd�mérnök 
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Évek óta foglalkozunk a régi magyar népi kultúra hagyomá-
nyainak ápolásával.  

Kisorosziban a falu egyik legrégebben álló házában második 
éve m�ködik „Régi id�k háza”cím� kiállításunk, melyet a falu 
régi tárgyainak összegy�jtésével hoztak létre helybéliek.  

 

 

A nyár folyamán több alkalommal is lehet�ség nyílik az érdek-
l�d� gyerekeknek és feln�tteknek hosszabb id�t eltölteni a régi 
id�k tárgyai, eszközei között. 

A táborba érkez� leányok és legények sok-sok játék közepette 
megismerkedhetnek a magyar népi kultúrával. 
�shonos házi állatainkkal és pásztoraik életével: lófajták, 

kutyafajták, baromfifajták, juhfajták. 
Népi mesterségeinkkel, melyeket maguk is kipróbálhatnak: 

b�rm�vesség, nemez készítés, szövés, fonás, fazekasság, 
gyöngyf�zés, kosárfonás, népijáték-készítés, népi hangszerek. 

A magyar kultúra harci eszközeivel: íjászkodás, csillaghají-
tás, kelevézhajítás, karikásostorozás. 

�

Népdalokkal, népmesékkel, körjátékokkal, népzenével 
 

2009. év táborai 
június 15–20-ig, július  1–18-ig, 
július  2–25-ig, augusztus 3–8-ig  

 

Gyermektáboraink 9–17 óráig hétf�t�l szombatig, 
feln�tt táborunk 10–19 óráig hétf�t�l szombatig. 

Igény szerint óvodás korúaknak is indítunk tábort. 
 

Helyszín:  
Kisoroszi „Régi Id�k háza” 

Tábor díja: 15.000 Ft/f�,  
kisoroszi gyerekeknek 12.000 Ft/f�  

 

Örömmel várom érdekl�dését 
a 06 (70) 5984-345-ös telefonon, 

a 06 (70) 3140-268-as számon 
vagy az alábbi e-mail címen:  

mezontuli@gmail.com 
Rokob Orsolya 

 

Magyar László: 
 

2009. Pünkösd 
 

A gyanta lehellet� szerelem szirmok 
már újra csak mint múltból villanó képek, 
     májusi igézet 
 

és szép tavaszunk nyárba vajúdása, 
term� ékes ága a létez� létnek: 
     lángnak, jelenésnek. 
 

Mint Sixtusban, az Úr nyújtotta égi kegy, 
hány, – s hány? – tizenkett�nknek vált menedékké 
     örökkön-örökké, 
 

míg mi tagadás, a cs�rés, a csavarás 
és oly mihaszna dolgokért hányunk? – lelkesül! 
     – az Ige testesül. 

Tavasz van, de nyár van. E kétlakiságban 
– testnek fájdalom, léleknek a lelki seb – 
     létünk léte ez. 
 

Magkezdeményt�l virágzó elmúlásig, 
tavaszokból váltunk nyarasodó nyárba, 
     – talán nem hiába – 
 

portól-porig közt az értelmes értelem, 
mint a szerelem: lobban, lángol, ég, kihül 
     vagy újra lelkesül; 
 

végül az ember megérti józan ésszel, 
bármit is merészel: az út járott rendje: 
     krisztusi keresztje. 

��������
 

Aki még nem járt a Sibrik-dombon egy szép tavaszi napon, javas-
lom, tegye meg. A leny�göz� csodálatos díszlet, a természet ajándéka 
volt a római istenn�, Pales ünnepéhez, ami mintegy félszáz ember 
jelenlétében tartatott meg a római romok között. A dombtet�n birkák, 
kecskék legelésztek (Magyar Gábornak köszönjük „közrem�ködésü-
ket”), míg a Vesta-sz�zek bemutatták az áldozatot a pásztorok és 
legel�k istenn�jének. Megemlékeztünk Róma alapításának napjáról is, 
hiszen a 2762 évvel ezel�tt esemény is április 21-én, Pales istenn� 
ünnepén kezd�dött. A szertartást jó római szokás szerint lakoma kö-
vette. Köszönetet mondunk a váci Familia Gladiatoria közrem�ködé-
séért, valamint a Soproni Sándor Egyesület tagjainak és minden rész-
vev�nek munkájáért és adományaiért. Jöv�re Veletek ugyanitt! 

     Gróh Dániel 

Anyák napjára ---- utólag 
  

                  Dsida Jen�:  
 

 HÁLAADÁS 
 

 Köszönöm, Istenem, 
 az édesanyámat! 
 amíg � véd engem, 
 nem ér semmi bánat! 
 Körülvesz virrasztó, 
 áldó szeretettel, 
 Értem éjjel-nappal 
 dolgozni nem restell. 
 Áldott teste, lelke 
 csak érettem fárad, 
 Köszönöm, Istenem, 
 az édesanyámat. 
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A múlt emlékei 
 

A régi id�kben minden egyszer� volt. Amikor egy éhes 
farkasfalka megtámadta az �semberek eleséget gy�jtöget� 
csapatát, a horda tagjai futottak el�lük, ahogy csak bírtak. 
A fiatalok, az egészségesek, az er�sek általában megme-
nekültek, mert a farkasok el�ször az id�sebbeket, a gyen-
gébbeket érték utol és tépték szét. Amíg a farkasok lakmá-
roztak, a törzs nagy része id�t és egérutat nyert. Így, a 
megmaradt fiatalok révén mindig tovább élt a horda, az 
id�sekre, betegekre pedig ezután már nem volt gondja 
senkinek. Az állatvilág, a természet törvényei érvényesül-
tek. Ez így m�ködött, sok-sok évszázadon, évezreden 
keresztül. Nagy változások nem történtek. Ám egyszer 
csak, az egyik �semberi törzs id�söd� varázslója így gon-
dolkodott magában: „Most legutóbb, majdnem engem 
kaptak el a farkasok. Hiába, már nem tudok úgy futni, 
mint régen. Legközelebb nem úszom meg, engem falnak 
fel, ha csak ki nem találok valamit.” Gondolt egyet, és 
aznap este, amikor a t�znél el�adta szokásos gonosz�z� 
táncát és kell�en megrémisztett mindenkit vad hadonászá-
sával és huhogásával, a tánc befejeztével így szólt a törzs 
tagjaihoz: „Idefigyeljetek! Én távol tartom t�letek a go-
noszt. Gyógyító füvet adok a sebeitekre. Utatokba vará-
zsolok finom húsú állatokat, s�t még azt is megmondom, 
milyen id� lesz holnap. Tehát, ha jót akartok magatoknak, 
akkor nem hagyjátok, hogy engem is felfaljanak a farka-
sok. Ezért, amikor legközelebb futni kell, a leger�sebb 
férfi a hátára vesz és cipel engem, nehogy elkapjanak a 
vadállatok, mert különben itt maradtok varázsló nélkül, és 
akkor jaj lesz nektek.” Így is történt. Amikor megint jöttek 
a farkasok, a varázslót a hátára vette a törzs leger�sebb 
tagja és megmenekítette a vadaktól. A varázsló nem ma-
radt hálátlan. További élete során is nagy hasznára vált a 
hordának. Mindazt, amit a gyógyfüvekr�l tudott, mindazt, 
amit az állatok vonulásáról figyelt meg, és mindazt, amit 
az ördög�zés és az id�jóslás tudományáról ismert, min-
dent bevetett a horda érdekében. S�t, amikor érezte, hogy 
közeleg a vég, a fiatalabbakat maga köré gy�jtötte, és 
mindent elmesélt nekik, ami csak eszébe jutott mindarról, 
amit látott és hallott életében. A horda tagjai igyekeztek 
fejükbe vésni az öreg varázsló szavait. Jól megjegyezték, 
hogy merre kell menni, hogy a t�z csiholásához alkalmas 
köveket találjanak. Azt is megtanulták, mikor érdemes 
éjszaka virrasztani az erdei ösvényen, várva a vaddisznót 
és malacait, és melyik fára kell gyorsan felmászni, ha a 
kardfogú tigris jelenik meg helyettük.  

A tanultak birtokában a törzs tagjai kényelmesebben és 
jobban éltek, mint eddig bármikor. Ellentétben más tör-
zsekkel, nekik mindig volt ennivalójuk, könnyebben kitér-
tek a veszélyek útjából, és már a gonosztól sem féltek 
annyira. 

Akár így történt ez régen, akár nem, nem lehet véletlen, 
hogy az emberi generációkban sok-sok éve beleivódott az 
id�s korúak tisztelete. �k azok, akiknek meglátását és 
tanácsait a legszavahihet�bb tanú, a megélt tapasztalat 
teszi hitelessé. Ugyanakkor, többnyire mentesen az egyéni 
érvényesülés vágyától, objektív és tárgyilagos, valódi 
segít�kész véleményre számíthatunk az id�sebb, sokat 
megélt emberek tanácsát kérve. Úgy gondolom, hogy 
ilyen történelmi múlttal és természeti értékekkel, a lehet�-

ségek tárházával megáldott városban, mint Visegrád, 
kellene, hogy legyen valamilyen fórum, vagy intézmény 
az id�sek véleményének kikérésére. A sváb lakosság 
„nagy öregjei”, vagy a 60-as, 70-es évek nagy visegrádi 
fejlesztéseinek részesei és tanúi még itt élnek közöttünk. 
Nem lenne helyénvaló és egyben igen hasznos is megkér-
dezni �ket, hogy hogyan vélekednek a most el�ttünk álló 
feladatokról? A város helyzetér�l? A fejl�dés kívánatos 
irányáról? Úgy gondolom, hogy helyénvaló és hasznos 
lenne. Mint ahogy most is naponta hasznát látjuk mindan-
nak, amelyet az �sök, az el�dök, a „régi öregek” tettek és 
alkottak. Érdekes lenne felmérni, hogy a mai kor emberét 
a hétköznapi életvitelén átlépve mi érdekli jobban: a múlt 
értékei, a jelen eredményei, vagy a jöv� lehet�ségei. Gya-
nítom, hogy ebben a versenyben a múlt vinné el pálmát. 
Elég csak a világ turizmusának f� célirányaira gondolni. 
Párizsban az Eiffel-toronyra valószín�leg legalább tízszer 
annyian kíváncsiak, mint mondjuk egy kortárs m�vészetet 
bemutató kiállításra, a Louvre-ban. És mindkett� kilomé-
terekkel megel�zi „A jöv� autói” címmel beharangozott 
bemutatót, ahol pedig még ki is lehet próbálni a sosem 
látott technikai csodákat. Végigsorolhatnám a világ szinte 
összes országát, megnézve, hogy mi is az, amely a szóra-
kozáson kívül érdekli az idegenb�l jött embereket, a turis-
tákat. Szinte mindenhol és minden esetben csak egy vá-
laszt kapnék: a régmúlt, vagy akár a közelebbi múlt emlé-
kei. 

 

 
 

Sibrik-dombi falmaradványok 
 

Nekünk, itt Visegrádon nincs okunk szégyenkezni a múlt 
értékeinek hiánya miatt. Ahol csak házalapot kezdenek 
ásni, a tulajdonosnak több álmatlan éjszakájába kerül, 
nehogy valami értékes római kori, vagy középkori épít-
ményt találjanak a régészek, mert akkor törheti a fejét, 
hogy maradjon-e továbbra is az anyósnál, vagy feküdjön 
be az újonnan feltárt kazamatába, mert építkezni erre a 
helyre még az unokái sem fognak tudni, az egészen biztos. 
Mindenesetre oda kell figyelni, mit, és hogyan teszünk 
Visegrádon, hiszen ezer éve formálódó területen tehetünk 
jót vagy rosszat.  Itt vannak például az  

(Folytatás a 16. oldalon) 
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(Folytatás a 15. oldalról) 
újonnan kihelyezett zászlóegyüttesek. Úgy gondolom, hogy 
díszére válnak városunknak mind látványukat, mind helyüket 
illet�en. Amire oda kell figyelni, hogy a hatást nagymérték-
ben lerontja a Budapesti kapunál a zászlók tövében éppen 
szétes� fakorlát, vagy a Nagy Lajos király utcában a másik 
oldalon rongyosan lobogó régi zászlók látványa.  

De térjünk vissza a múlt emlékeihez. Ugye, mindenki szí-
vesen venné, ha a Budapesti kapu újra a régi fényében ra-
gyogna. Felújítva és megvilágítva. Vagy a F� utcai vadász-
kastély bejárata úgy nézne ki, mint ahogyan annak idején 
megépítették. Vagy a Duna-parti sétány rév és delta közötti 
szakasza is legalább olyan lenne, mint amilyen a kaputól a 
révig húzódó rész. Vagy meglenne és m�ködne a német tele-
peseknek és Visegrád  elmúlt három  évszázadának  történe- 

tét és emlékeit bemutató és ápoló múzeum. Ez mind jó lenne. 
Persze mindez pénz, töménytelen sok pénz. De gondoljuk 
csak meg, hogy mind a jelen, mind a jöv� szempontjából 
nem a múlt emlékeire lenne-e érdemes költeni a legtöbbet? 
Példamutató a visegrádi római katolikus templom felújításá-
nak ügye. Egyház, önkormányzat és polgárok összefogásával 
sikerült újjá varázsolni az épületet is, a környékét is. Vajon 
nem lehetne-e hasonló össze fogást az el�bb említett nagy ér-
ték� m�emlékeink megújítására is alkalmazni? Lehetne és 
kellene. Hiszen városunk múltja mindannyiunk jöv�je! Ezt 
lenne jó, ha megértené, ezt lenne jó, ha szem el�tt tartaná 
mindenki, aki Visegrádon él, és valóban szeretne szebb kö-
rülmények között, kényelmesebben, biztonságosabban, bol-
dogabban élni.  

Abonyi Géza 
 

Szervezett turizmus: piactér–rendezvénytér 
 

A m�vel�dési házban tartott, hó végi péntek esti el�adások 
keretében a Mátyás Király Múzeum régész munkatársainak 
el�adásain a rég múlt térképein fel-felt�nik egy feltételezett 
visegrádi piactér. (A ma önkormányzata erre a területre ter-
veztette meg az elmúlt években a jöv� városközpontját.) Va-
lószín�leg azért nem építették be egykori el�deink az elmúlt 
évszázadokban, mert a réven érkez� vásárosok ezen a terüle-
ten piacoztak. Visegrád lakosságának fontos árucserélési, be-
szerzési és minden bizonnyal sokuknak megélhetést is bizto-
sító közösségi tere volt. A környékbeli termel�k és alkotók itt 
találkozhattak az ide érkez� közönséggel. Ezek a vásárok ér-
tékeket közvetítettek, hasznot hoztak a helybelieknek is, le-
het�séget portékáik értékesítésére, a mindenkori szervez�k-
nek pedig a helypénzben bevételt. Megmutatkozhattak itt 
mutatványosok és szórakoztathatták a korabeli zenészek is a 
közönséget. Az elmúlt 1000 évben a különböz� korok, más-
más szépséggel, sokszín� megjelenéssel igen változatos ne-
mes hagyományt, ápolási kötelezettséget hagytak az utódok-
ra. A ma idelátogató közönség is örömmel venné a hagyo-
mányok megjelenítését. 

Igény van a hagyomány felelevenít� programokra. Közeli 
példa erre a szentendrei Skanzen programok sikeressége. De 
míg ott a díszletet is fel kellett építeni, hogy hangulata legyen 
az eseményeknek, Visegrádon a „díszlet”, az önmagában is 
attraktív környezet adott. Egy alkalommal szentendrei szer-
vizben hagytam autóm, és busszal érkezve Visegrádra le-
szálltam a Salamon-toronynál, hogy a kiállítást megnézzem. 
A torony mellett kiépített „küzd�téren” a Szent György Lo-
vagrend nevelte „lovagok” lepték meg a Reneszánsz étterem 
vendégeit hangulatos m�sorral. Ezek a szórakoztató progra-
mok egy nagyobb rendezvénytéren is érvényesülnének. A 
nagysiker� visegrádi palotajátékok bizonyítják évr�l évre, 
hogy van igény a nagyobb formátumú, szervezett turizmus-
ra. 

A német kisebbség jó hangulatú báljain több alkalommal 
részt vettem az ált. iskola tornacsarnokában, mely hétvége-
ken szünid�kben (a piactér fel�l megfelel� fogadó épülettel 
kiegészítve) fedett helyet adhat rendezvényeknek. Itt is be-
mutatkozhatnak a Dunakanyar tehetséges m�kedvel� el�-
adói, akiket 2008 tavaszán a Dunakanyar Pedagógus Szövet-
ség és Kiss Károly szervezésében nagyszabású kulturális ve-
télked� gáláján csodálhattunk meg az erdei iskola tornacsar-
nokában. Az id� és a hely korlátozottsága miatt „csak” 50 
válogatott m�sort láthattunk kicsikt�l, feln�ttekt�l.  

A Visegrádra látogatók el�ször a várat és/vagy a palotát né-
zik meg, nekik és a jöv�beni turisták számára, akik nagy 

részben busszal érkeznek, indokolttá tenné egy megfelel� 
arányban parkolónak is kiépített piactér–rendezvénytér fo-
gadó terület létesítését. Ez lehet�séget adna a várhegyre tartó 
nagybuszforgalom csökkentésére is, szükséges mértékben 
kisbuszok szállítanák fel a közönséget a várba. Ezt a megol-
dást a korábbi években Abonyi Géza szorgalmazta a bevételi 
források növelése és a lakosság érdekében a gépjárm�zajok 
csökkentése és a leveg�tisztaság meg�rzése céljából is. Pár 
hétvégét leszámítva a Kovács-kert, a Fekete Holló étterem, a 
Sirály étterem, a Rév büfé vendégfogadó kapacitása gy�zné a 
nagyobb vendégforgalmat. 

Az egészségház udvarát sétáló utcának átépítve a Don Vito, 
a Gulyás csárda és a Mátyás-kert is elérhet� közelségbe ke-
rülne a piactér–rendezvénytérhez.  

A mozi épületét – a már korábban tervezetteknek megfele-
l�en – m�vel�dési házzá, rendezvényközponttá kib�vítve, 
meghatározó módon hozzájárulna a min�ségi infrastruktúrá-
hoz.  

A rendezvénytéren megjelentetett programok vonzanák a 
szállodák, panziók, vendégházak ráér� vendégeit is.Egy alka-
lommal Budapesten egy, a BAH csomópontnál a busznyi 
vendégeit búcsúztató idegenvezet�nél érdekl�dtem, vajon 
miért nem hozta el Visegrádra a vendégeit. Azt hozta fel in-
doknak, hogy Visegrád egymaga kevés látnivalót nyújt, ha 
Esztergommal és Szentendrével közös programajánlat lenne, 
akkor valószín� eljönnének Visegrádra is (pl.: 1000 éves ki-
rályi városok prg.: Visegrád, Esztergom, Szentendrén át). A 
szervezett buszos turistaforgalom az irányíthatóságával és a 
jutalékok beszedésével közvetlenül gyarapíthatná a szociális 
kiadások és a m�ködési költségek fedezetét.  

Az internetet böngészve még sok, évek óta látogatott jó 
programötletre lelhetünk: bornapok, jazz fesztivál, várjáté-
kok, reneszánsz mulatságok, zenei napok, vízi fesztivál, ró-
mai ünnepi játékok, népdal fesztivál, néptánc csoportok ta-
lálkozója, Mátyás Király emlékverseny, sváb búcsú, sör fesz-
tivál, Szent György-napok stb. 

A szervezett turizmus a város más területein is elképzelhe-
t� és megvalósítható, de a hagyományos „piactér” központi 
fekvése és környezeti adottságai, elérhet�sége (pl.: vasúton 
és réven át) segítik a rendezvény tartalom hétr�l hétre meg-
újítható eladhatóságát. 

Mátay György Tibor 
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V. ZSITVAY-EMLÉKTÚRA 
 

2009. április 18-án a Visegrád Szövetség szervezésében 
emléktúrára gyülekezett egy kis csoport, hogy megemlé-
kezzen egy igaz magyar nemesr�l, név szerint Dr. Zsitvay 
Tibor hajdani igazságügy-miniszterr�l. Ez az ember – a 
visegrádi lakosok mind tudják – nem csak Visegrádért, de 
a hazáért is többet tett, mint a ma él�k közül sokan. 

 

 
A Zsitvay-kiállítás képei 

 

A túra reggel 9.00 órakor kezd�dött, a visegrádi temet� 
oldalsó bejáratánál található Zsitvay hármas sírboltnál. Itt 
Kiss Károly, a Visegrád Szövetség elnöke kezdte a meg-
emlékezést majd unokája Schandl Jánosné (Tubi) ismer-
tette nagyapja életútjának egy rövid szakaszát valamint 
hogy halála után milyen módon kerültek haza hamvai. 

Ezután a túrán résztvev�k a megemlékezés virágait he-
lyezték el a családi kriptán.  

Innen a csoport átsétált a templom kertbe a Szent Mar-
git-szoborhoz. Természetesen nem ok nélkül, mivel ezt a 
szobrot tiszteletb�l és hálából állítatta Dr. Zsitvay Tibor. 

Nem csak az állítatás, hanem annak megtervezése és el-
készítése is családi érdekesség. Néhai feleségének egy fia-
talkori fényképe alapján mintázta meg Madarassy Walter 
szobrászm�vész. 

Ezt követ�en ez a kis csapat, mely kb. 40 f�b�l állt, el-
ment a Zsitvay-villa elé, ahol a megemlékezést folytatva 
Inkei Farkas Márton a Visegrád Szövetség volt titkára 
mondott beszédet, és helyezet el koszorút a 2004-ben ava-
tott emléktáblán. Unokája, Tubi, újfent méltatta nagyapja 
érdemeit elmondva azt, hogy a II. világháború után ho-
gyan állítatta bíróság elé, hurcolta meg és ítélte több év 
börtönre a kommunista rezsim azt az embert, aki csak a 
hazáért és a családért élt és küzdött még akkor is amikor 
emigrációba vonulni volt kényszer�. 

Az igazi túra természetesen ezek után indult. Érdekes-
ségképpen megemlíteném, hogy a legfiatalabb túrázó nem 
volt több négy évesnél, a legid�sebb pedig a 70. évét be-
töltötte. A túra hossza kb. tíz km volt, amit természetesen 
mindenki teljesített. 

A kirándulás a továbbiakban is a túra névadójára emlé-
kezve telt. 

 
A túrán résztvev�k 

 

Következett a Mátyás-forrás felkeresése, majd a Görgey-
emlékm�, amelynek nemcsak kezdeményez�je, de részben 
alkotója is Zsitvay Tibor volt. Talán kevesen tudják, hogy 
ezt az emlékm�vet saját maga készítette testvérével, Gé-
zával, Nagy Bódog huszár ezredes segítségével. 1932-ben 
kora �sszel kezdték a munkákat és következ� év tavaszán 
már készen állt az emlékm�. 

Innen a Zsitvay-kilátóhoz mentünk, ahol megtekintettük 
az állandó kiállítást. Ezen a helyen a Visegrádi Férfi Dal-
kör két dalt énekelt el Zsitvay tiszteletére. 

Akik esetleg nem ismerik a történetet, azok számára 
írom le, hogy nem ok nélkül ez a neve a kilátónak. 1913-
ban alakult meg a Magyar Turísta Szövetség, amiben 
mindig valamilyen vezet�i tisztséget töltött be, hiszen 
mindig pártolta a természetjárást. A szövetség fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmával a közgy�lés határozata 
alapján ezért és egyéb érdemei miatt róla nevezte el a kilá-
tót. 

 

 
Az énekkar el�adása 

 

Ezután a csapat pihenésképpen átsétált a Mogyoró-
hegyre, ahol bográcsban készített pörköltet és természete-
sen némi sör mennyiséget elfogyasztva, több nótát eléne-
kelve gy�jtött er�t a hazafelé vezet� útra. 

A kés� délutáni órákban mindenki – ha fáradtan is – ha-
zaérkezett, és a természet csendjét�l és ölel� karjaiból 
er�t merítve folytathatta ki-ki a maga tevékenységét. 

 Ivitz Judit–Pet�cz László 
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Visegrád ábrázolása 1685-b�l
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Nicholas Lezard kritikája Szerb Antal Utas és holdvilágáról a The Guardien-ben 2004. (Ertl István fordítása): 
,,A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper intelligens földönkívüli faj, amelynek sikerült 

egybeolvadnia az emberiséggel, s csak m�veik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el �ket.” 

Jacob Grimm meseíró (19. század), aki egyben az els� német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta: 
,,A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.” 

N. Erbersberg, bécsi tudós (19. század): 
,,Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meg legyen benne minden 

szabályosság, tömörség, összhang és világosság.” 

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal b�vebben kifejtve) mondta: 
,,Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggy�z�désemmé vált: ha a ma-

gyar lett volna az anyanyelvem, az életm�vem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszer�en azért, mert ezen a külö-
nös, �si er�t�l duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdü-
léseit.” 

Grover S. Krantz, amerikai kutató: 
,,A magyar nyelv �sisége Magyarországon (…) meglep�: úgy találom, hogy átmeneti k�kori nyelv, megel�zte az új-

k�kor kezdetét (…), az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi.” 

Berglund, svéd orvos és m�fordító: 
,,Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcster-

méke.” (Magyar Nemzet, 2003. XII. 2. 5. oldal) 

Teller Ede atomfizikus halála el�tt pár évvel ezt mondta Pakson: 
,,Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.) 
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Ilike elment… 
 

Olyan csendben ment el, 
ahogy élt: észrevétlenül. 
Egy szép áprilisi délel�tt 
átaludta magát az Örökké-
valóságba, s most már fent-
r�l néz le ránk, itt maradot-
takra, akiket annyira szere-
tett. 

Kevés embernek adatik 
meg, hogy ilyen tiszta szí-
v�en, szeretett�l átitatva él-
jen! Áldás volt az élete né-
pes családjára és mindenki 

számára, akivel kapcsolatban volt. Tudott örülni és hálát 
adni a legkisebb figyelmességért, és zavarba ejt�en tudta 
mondani minden karácsonykor: ,,Köszönöm a sok szerete-
tet, amit t�letek kaptam!” 

Igazi papné volt, h�séges, odaadó társa férjének. Irigyel-
tük lelki nagyságáért, mert krisztusi élete volt: a megteste-
sült szeretet, amit Pál apostol oly szépen fejez ki a 
korintusiakhoz írt himnuszában. 

Ilike néni bibliás életet élt: örömben és bánatban a 
Szentírásból meríthetett. Furcsa játéka a sorsnak hogy az 
új templom felszentelését, amit oly nagyon várt, s amiért 
családjával oly sokat áldozott, nem érhette meg. Itt marad-
tunk, és egy valódi keresztyénnel lettünk szegényebbek – 
ám gazdagok lehettünk, mert életünk része volt. 

Nagylelk�ségét bizonyította az is, hogy mint Dörre-
leszármazott, a családi hagyatékból néhány, Visegrádot 
ábrázoló festményt adományozott a Mátyás Király Múze-
um helytörténeti gy�jteményének. 

Isten adjon Neki csendes pihenést! 
B. I. 

�
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A Duna Múzeum Európai Közép Galériája 
tisztelettel meghívja Önt és barátait 

Gróh János  
(1923–2007)  

fest�m�vész 
kiállításának  
megnyitójára 

2009. május 8-án, pénteken 17 órára 
A tárlatot megnyitja: 

Köpöczi Rózsa 
m�vészettörténész 

A kiállítás megtekinthet�: 
május 8. és május 31. között, 9–17 óráig 

Szünnap: kedd 
Duna Múzeum Esztergom, Kölcsey u. 2. 

www.dunamuzeum.hu 
A kiállítás kurátora: 

Kovács Melinda 
fotográfus, 

a galéria m�vészeti vezet�je 

E�ry László temetésén 
belém szorult beszéd 

 

Kapkodom a fejem. Csapkod körülöttünk a halál. 
Kéthetente valakit lekaszál. 

Rokont, barátot, kedves ismer�st, jó kollégát. 
Szívet szorító váratlan hír volt Eöry Laci távozása. 
– Nem rég még a nyugdíjas erdészekkel tervezte a 

húsvéti borért menést. 
Ehelyett az örök utat választotta Teremt�je hívásá-

ra… 
 

E�ry Laci már akkor is hozzánk, közénk tartozott, a 
Pilisi Parkerd�s csapathoz, amikor még a Volán hely-
színel�je volt. Közös tanulmányútjaink mindig der�s 
résztvev�je, sokszor szervez� el�készít�je volt. � volt 
a minden problémát megoldani szándékozó emberséges 
EMBER. 

Akkor ismertük meg igazán, amikor közvetlen kollé-
gánk lett Laci. 

Segít�készsége, egyedülálló embersége, vidámsága, 
mosolya hiányozni fog sokunknak. 
�r marad utána. 
Gyászoló család: Kedves Éva, Dénes, Kata együtt ke-

ressük veletek mindennapjainkban, ünnepeinken Lacit. 
Kertész József 

 
Ebben a temet�ben pihen Áprily Lajos is, akinek ver-

sével köszönök el T�led, Laci: 
 

Virág helyett 
 

 Eltávoztál – mint aki hegyre ment, 
 s nem hallja már a völgyek bús neszét. 
 Sirassalak? Sugaras csendedet 
 mért árnyékolja búcsúzó beszéd? 
 A h�si gyásszal, hogy köszöntselek 
 én, élni induló: Ave, Halott- 
 mikor lelkemben még a szörny� súly: 
 csendet parancsoló ravatalod. 
 
 Viszlek magammal, mindig mindenütt. 
 Viszem a szenvedést s viszem a dalt, 
 a tornyosuló virágok szavát, 
 s koszorúkba fulladt ravatalt. 
 Viszem a reggelt, melyen néztelek… 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A gyászoló család nevében köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

E�RY LÁSZLÓ 
elhunyta alkalmából együttérzésüket nyilvánították 

és utolsó útjára elkísérték. 
Emlékét szívünkben �rizzük. 

E�ry család 
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Schült Antal: 
 

Magyarország 
 

Itt mindig voltak kik tettek 
Itt mindig vannak kik tesznek 

Itt mindig jöttek kik tönkretettek, majd rajtavesztek. 
 

Itt megint vannak kik tesznek 
Itt megint lesznek kik tesznek 

Itt megint jönnek kik tönkretesznek, majd rajtavesznek. 
 

Itt mindig így volt, itt mindig így lesz 
Míg e földön két magyar lesz 

Tönkre tesznek, rajta vesznek? 
Tönkretesznek, rajtavesznek. 

 
Magyarország 

 

A térképen egy kis ország, 
melyet egy nagy folyó szel át. 

 
A folyó partján egy nagy ház, 

kívül tornyok, fények, máz 
belül meg a valóság, 

csalás, lopás, hazugság. 
 

A folyóparton sok kis ház, 
nincsen torony, fények, máz 

belül van a valóság, 
erkölcs, jó szó, igazság. 

ELADÓ! 
 

– háromajtós szekrény, sezlon, 
– h�t�szekrény (120 literes); gázt�zhely (palackkal); 

– 3×2 m-es velúr sz�nyeg; 
– háromkaros csillár; 

– konyhaszekrény; konyhaasztal; hokedlik; 
– edények; étkészlet; kerámiatányérok; 

– kancsók (falra); polcok; karnis 

Tel.: 06 (20) 240-1725 
06 (20) 478-6073 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 

E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás 
Nyári abroncsok állapotfelmérése  

Visegrádon 

Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 

Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 

Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

VISEGRÁDON KERTES 
CSALÁDI HÁZ KIADÓ! 

Telefon: (26) 310-755, ill. 06 (30) 495-2086 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Ajánla tunk:  
 Vákuumfóliás grillkolbász 1250 Ft helyett  
 1050 Ft, 
 házi különleges vastagkolbász 1980 Ft helyett  
 1600 Ft-os kedvezményes áron kapható – 
 csak amíg a készlet tart! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 INDUL A GRILLSZEZON: 
 TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉS� F�SZERES HÚS 
 KAPHATÓ! 
                                                                                                    Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                     HÁZ!  Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor 
 folyamatosan kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
 
                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 



 

 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Városunk millenniumának évében 25. alkalommal 
kerül sor egyik legnagyobb rendezvényére, a Viseg-
rádi Nemzetközi Palotajátékokra.  

Az eddigi gyakorlatnak megfelel�en a visegrádi 
állandó lakosok a palotajátékokra szóló ingyenes 
belép�t a m�vel�dési házban vehetik át július 1. 
után.  

Ebben az évben több mint ezer szerepl�t várunk 
Magyarországról és külföldr�l. Eddig nyolc ország 
jelezte részvételét a játékokra.  

A már jól ismert programokon kívül idén is lesz 
királyi borudvar, ahol a régi Magyarország törté-
nelmi borvidékei és legnevesebb borászai szerepelte-
tik legjobb boraikat. A királyi borudvar helyszíne a 
palotaudvar lesz.  

Szombat este a királyi palotában felállítandó sza-
badtéri színpadon koncertekre kerül sor, a Holló-
ének Hungarica lép fel külföldi vendégekkel. 

Lesz mesterségek bemutatója, a Mátyás-szobornál 
és a platánsor melletti parkban m�ködik szabadtéri 
színpad látványos szórakoztató programokkal.  

A vásárban újra lesz ,,régiségek utcája”, ahol régi-
ségkeresked�k árulják portékájukat. 

M�ködni fog a Stabarecz-kertben a középkori 
gyermek játszóház, sok-sok új játékkal, de lesz ka-
tonai tábor is a KRESZ-parkban és a Duna-parton. 

A királyi menet mindhárom napon 9.30 órakor in-
dul az iskolától, de szombaton este 20.30 órakor is 
lesz egy fáklyás felvonulás a plébániatemplomtól a 
királyi palotáig. 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Részletes információ a www.palotajatekok.hu  

honlapon olvasható. 

                                   ifj. Cseke László 
szervez�, a Szent György Lovagrend tagja 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyv-
tár új munkatársát, FEHÉR JUDIT könyvtárost 
mutatjuk be Nyitogató rovatunkban. 
 

– Megkérlek, hogy bemutatkozásképpen röviden is-
mertesd eddigi pályafutásodat! 

2004-ben szereztem történelemtanári diplomát a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 
egy évvel kés�bb ugyanitt végeztem informatikus-
könyvtáros szakon. Ezt követ�en két esztergomi középis-
kolában, a Dobó Katalin Gimnáziumban és a Géza Feje-
delem Ipari Szakképz� Iskolában tanítottam történelmet, 
illetve informatikát. 2006-tól a budapesti Szent Margit 
Gimnázium könyvtáros tanára voltam. 
 

– Több jelentkez� közül a te pályázatodat fogadta el 
a munkáltató. Milyen elképzelésekkel, tervekkel, fel-
adatvállalással sikerült elnyerned a bizalmat? 

Bár nem vagyok visegrádi − Pilismaróton lakom −, a 
visegrádi kulturális élettel volt alkalmam megismerkedni. 
Véleményem szerint a város hosszú évek óta töretlen 
színvonalon rendezi számtalan, jobbnál jobb programjait, 
a Dunakanyarban szinte egyedülálló módon. El�ször én is 
vendégként vettem részt ezeken a rendezvényeken, ké-
s�bb azonban lehet�ségem adódott a másik oldalon is 
tevékenykedni. 

A fent említett rendezvények, el�adások révén ismertem 
meg a visegrádi könyvtárat, és figyeltem fel rá, hiszen 
annak küls� és bels� kialakítása, felszereltsége, jól  gyara- 

pított, b�séges állománya messze meghaladja a környék-
beli könyvtárak kínálatát. Talán annyi el�nyöm lehetett a 
többi pályázóval szemben, hogy nem egy ismeretlen 
könyvtár gy�jteményével, szolgáltatásaival kapcsolatosan 
kellett tervet kidolgoznom, hanem körülbelül ismertem a 
könyvtár er�sségeit és esetleges hiányosságait is.  

Az elkövetkez� évek nagy feladata a teljes könyvtári 
állomány számítógépes feldolgozása és ehhez elengedhe-
tetlen némi informatikai tudás és az integrált könyvtári 
rendszerek ismerete. Elmondhatom magamról, hogy e 
területen vannak tapasztalataim. Kihívást jelent még az 
olvasótábor b�vítése. Az elmúlt egy hónap tapasztalata 
alapján állíthatom, hogy mind a huszonévesek, mind a 
harmincasok elkerülik a könyvtárat, de a könyvtárban 
megtartott el�adásokról is hiányoznak.  
 

– Az eltelt egy hónap alatt milyen benyomásokat sze-
reztél Visegrádról, az intézményekr�l? 

Eddig csak jó tapasztalatokról írhatok. Mindazok, akik-
kel eddigi munkám során találkoztam, rendkívül kedves, 
barátságos, segít�kész emberek voltak. Ezúton is szeret-
ném kifejezni köszönetemet a sok bátorításért. Minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy a könyvtári szolgálta-
tások színvonala tovább emelkedjen. 
 

– Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy sikerül-
jön jó kapcsolatot kiépítened a város lakóival, a 
könyvtár meglév� és leend� látogatóival, az intézmé-
nyekkel, hogy a kultúra és m�vel�dés e fontos felleg-
vára méltón betölthesse hivatását. 
                                           Mezei Anna szerkeszt�ségi tag 
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Visegrád Város Körzetközpont Jegyz�je  

a köztisztvisel�k jogállásáról szóló  
1992. évi XXIII. tv. 10. §. alapján 

pályázatot hirdet 
építéshatósági ügyintéz� munkakör betöltésére 

 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje 
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – 

Visegrád Város Jegyz�jéhez címezve kell benyújtani (2025 
Visegrád, F� u. 81.) postai úton. 

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat építéshatósági 
ügyintéz� állásra”  
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�   

E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� / jegyz�i titkárság, tel.: 06 
(26) 398-255/0 vagy 9-es mellék 
A pályázat beadásának határideje 

2009. július 10. 
A pályázat elbírálásának határideje és módja 

2009. július 31., a pályázatokat a munkáltatói jogkör gya-
korlója bírálja el a polgármester egyetértésével. A jegyz� 
jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani. 
A köztisztvisel�i jogviszony id�tartama 

2009. augusztus 1-jét�l határozatlan id�re szól, 6 hónapos 
próbaid� kikötésével.  

Teljes munkaid�, heti 40 óra, vagyonnyilatkozat tételre kö-
telezett munkakör. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok 

– önéletrajz, 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti 

bizonyítványokat a kinevezést megel�z�en be kell mutat-
ni). 

Pályázati feltételek 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 
– fels�fokú végzettség – a köztisztvisel�k képesítési el�írá-

sairól szóló, módosított 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 
I. sz. melléklet 4. pontjában valamint a 343/2006. (XII. 
23.) Kormányrendeletben el�írtak alapján – egyetemi 
vagy f�iskolai szint� építészmérnöki, épít�mérnöki 
(szerkezetépít�, magasépít�, üzemmérnöki) szakképzett-
ség, 

– közigazgatási alapvizsga megléte, 
– felhasználói szint� számítógépes ismeret. 

Az elbírálásnál el�nyt jelent 
– közigazgatási szakmai gyakorlat, 
– közigazgatási szakvizsga. 

Az ellátandó feladat 
Dunabogdány település vonatkozásában a jogszabályok-

ban meghatározott építésügyi hatósági feladatok önálló, 
teljes kör� ellátása, esetenként helyettesítés Visegrád és 
Kisoroszi települések vonatkozásában ugyanezen feladatkör-
ben. 
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások 

Az 1992. évi XXIII. törvény – a köztisztvisel�k jogállásáról 
– vonatkozó szabályai alapján 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhe-
t� az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pá-
lyázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni. 

Tisztelt Visegrádiak! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közép-magyarországi Re-
gionális Egészségbiztosítási Pénztár 2009. május 21-én 
megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Szentendrén, a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (2000 
Szentendre, Városház tér 3.). 

Az újonnan megnyíló kistérségi ügyfélszolgálati irodán 
az arra jogosult ügyfeleink a helyszínen azonnal átvehetik 
TAJ- és Európai Egészségbiztosítási kártyáikat (EU-
kártya), továbbá benyújthatják igényüket az egészségbiz-
tosítás pénzbeli ellátásaira (táppénz, terhességi-
gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) a következ� 
ügyfélfogadási id�ben: kedd 16–18 óráig, csütörtök 16–
18 óráig. 

A környez� települések lakosai számára jelent�s köny-
nyebbséget eredményez kistérségi ügyfélszolgálatunk 
létrejötte, hiszen a jelzett ügyekben eddig Budapestre 
kellett utazniuk ügyfeleinknek. 

Ügyfélszolgálati f�osztályunk vezet�je, Horváth Tibor 
készséggel áll rendelkezésre a 06 (1) 288-5303-as telefon-
számon. 

Lénárdt László  
mb. igazgató 

 
Tisztelt Visegrádiak!�

��

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a KVG Zrt. 
tahitótfalui irodájának ügyfélfogadási rendje:  

hétf� és szerda 14.00–16.00 óra,  
péntek 8.00–10.00 óra. 
Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy az iroda vonalas 

számai a következ�k: (26) 585-013, (26) 585-014 
Köszönettel                                           

Póta Zsuzsanna 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Kedves Szül�k és Gyerekek! A gyermekjóléti szolgálat 
ügyfélfogadása 2009. május 28-tól megváltozik. A nyári 
id�szakban csütörtökönként 12–16 óráig lesz az ügyfél-
fogadás. A helyszín változatlan: Mátyás Király M�vel�dé-
si Ház és Könyvtár (Visegrád, Széchenyi u. 11.). 
                                                              Pitz Judit 

Gyermekjóléti szolgálat 
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EU-s képvisel�-választási eredmények Visegrádon  
2009. június 7-én 

 

Párt neve Elért szavazat Eredmény %-ban 
FIDESZ-KDNP 403 54,90 
SZDSZ  17   2,32 
MCE ROMA ÖSSZEFOGÁS   2   0,27 
MUNKÁSPÁRT   3   0,41 
MSZP 136 18,53 
JOBBIK  99 13,49 
LMP-HP  24   3,27 
MDF  50   6,81 
 

Szavazásra jogosultak száma: 1431 f�, érvényes szavazat: 743, ez csaknem 52%-os részvétel városunkban. 

 
Takarékoskodjunk?  

Vagy utánunk a vízözön?! 
 

Ha egy család éveken keresztül ráfizet egy vállalkozására (bármely tevékenységére), akkor azt beszünteti, mert belátja, 
hogy tévedett, amikor a vállalkozásba fogott. 

Ha a család nem képes a tapasztalatok alapján a tanulságokat levonni és változtatni, akkor hamarosan nem lesz tet� a 
feje fölött. A Pénzügyi Bizottság elhatározta, hogy az önkormányzat figyelmét felhívja, ha olyan pénzkiáramlást tapasz-
tal, amit egyszer�en meg lehet szüntetni, illetve ráirányítja a figyelmet egyes döntések negatív pénzügyi hatásaira azért, 
hogy azokon változtassunk. 

A körzetközponti feladatok is ezek közé tartoznak. Tudjuk, hogy ez nem mindenkinek rokonszenves, de bizottságunk 
fölösleges pénzügyi tehernek tartja a körzetközponti tevékenységek fenntartását. 

A képvisel�-testület május 27-én tárgyalta az alábbi javaslatainkat és hat:kett� arányban elutasította azokat. (Két f� 
nem volt jelen a napirend tárgyalásánál.) 
 

A PÜB (18. javaslata) szükségesnek tartja, hogy a körzetközponti tevékenységek gyakorlati hasznát, illetve a ráfordí-
tott plusz költségkihatásokat az önkormányzat vizsgálja meg, vitassa meg és hozzon döntést a tevékenységek jöv�jér�l. 

 
Mi indokolta a körzetközponti feladatok felvállalását? 

– A jó szándék, hogy bizonyos állampolgári ügyek intézése miatt ne kelljen a város és a közvetlen környékbeli telepü-
lések lakosainak messzire utazniuk. Legyen az helyben elintézhet�. 

– Remélhet�nek látszott, hogy ezeket a szolgáltatásokat városunkból és a környékr�l annyian veszik igénybe, hogy az 
ügykezelési szám nagy lesz és ennek megfelel�en az állami finanszírozás is. 

– Vagyis az állami normatívákhoz alig kell majd az önkormányzatnak anyagilag hozzájárulni – mondhatni önfenntartó 
lesz a körzetközponti tevékenység. 

– Bizonyos értelemben lehetett volna helyi lakosaink számára új munkahelyteremt� tevékenység is, de éveken keresz-
tül (talán szakmai hozzáértés miatt?) valamennyi területen csak más településekr�l alkalmaztak munkatársakat. 

 
Mi indokolja Visegrád körzetközponti feladatainak megszüntetését? 

– A részletes kimutatás szerint (melyet minden képvisel� is megkapott) a feladatok ellátásához – ha az irodák f�tését 
és a felhasznált villamos energiát éves szinten hozzáadjuk (melyet a részletes anyag nem tartalmaz) – körülbelül 
26,5 millió forinttal kell éves szinten hozzájárulnia önkormányzatunknak e három tevékenység m�ködtetéséhez. Így 
ez a finanszírozás rendkívül aránytalan, mert az összköltség 1/3-át biztosítja csak az állami normatíva, míg a további 
2/3-ot önkormányzatunknak kell m�ködtetési hozzájáruláskánt felvállalni. 

Ilyen mérték� hozzájárulást egy kötelez� feladatot ellátó intézmény sem kap. Sem nálunk, sem a környez� települése-
ken (pl.: iskolák, óvodák). 

Az egyes feladatok közötti támogatásunk mértéke még nagyobb aránytalanságot mutat. A legrosszabb helyzet a 
gyámügyi feladatnál van, majd ezt követi az építéshatóság, s legkevésbé az okmányiroda terheli meg az önkormányzat 
költségvetését. 

(Még pontosabb lehetne a kép, ha részletes információval rendelkeznénk a körzetközponti feladatok bevezetését�l el-
telt id�szak pénzügyi kihatásaival, illetve az ügyintézések számáról.) 

Emlékeztet�ül még egyszer a kiadások táblázata (nem szerepel egyik helyen sem az éves f�tés és áramfelhasználás ösz-
szege), mely magáért beszél: 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
 

     Tevékenység – feladat          Állami támogatás + saját bevétel   Önkormányzati plusz kiadás 
Hivatali dolgozók plusz bére         -----------------------------------------             1.800.000 Ft 

I. Okmányiroda           7.500.000 Ft                                        2.756.463 Ft 
  (A bér és járuléka 3 f� részére – 9.200.000 Ft) 

II. Gyámhivatal                2.666.810 Ft                                        6.831.955 Ft 
   (A bér és járuléka 1 f� részére – 6.819.000 Ft) 

III. Építéshatóság               3.517.830 Ft                                      11.809.357 Ft 
    (A bér és járuléka 2 f� részére – 11.881.000 Ft) 

Elöljárói plusz szorzó                      ----------------------------------------             2.400.000 Ft 

Összesen:      13.684.640 Ft                                      25.597.775 Ft 
 

– Az az elvárás tehát, hogy a körzetközponti feladatok felvállalása pénzügyileg szinte önfenntartóan m�ködik – nem 
teljesült. Vagyis az ügyiratok száma nem érte el azt a számot, amely ezt lehet�vé tette volna. Talán azért sem, mert 
városunkból és a környez� településekr�l munkába eljárók munkahelyükhöz közelebb (mondhatni útba esik alapon) 
intézik el ezeket az állampolgári ügyeiket. 

– Városunk a körzetközponti feladatok felvállalásánál a környez� falvak önkormányzataival nem tisztázta, hogy milyen 
mértékben kér t�lük hozzájárulást. 

(Pl.: ügyiratok számára kivetítve vagy – ez lenne az igazi – az önkormányzati plusz ráfordítás arányainak meghatározá-
sával stb.) 
 

–  Nagyobb lakosságszámú városok is vannak az országban, amelyek nem vállalták fel ezeket a feladatokat, mert a 
költségvetésük évenkénti helyzete ezt nem tette lehet�vé. A mi költségvetésünk sem bírja el ezeket a kiadásokat, így 
a jó szándék helyett a tényszer� realitásokat kell figyelembe venni döntésünknél. 

 
–  Az sem mellékes – és nem is demagógia –, hogy a körzetközponti feladatok megszüntetésével megmaradó önkor-

mányzati pénzeket például fejlesztésekre lehetne fordítani, régi akut problémák megoldására, melyek városunk mi-
n�ségi megítélését is pozitívan befolyásolnák.  

Pl.: A F� utca járdáját (legalább az egyik oldalon) végig meg kellene építeni, hogy mindenki számára járható legyen, a 
sok gyerek (szerencsére) számára egy nagy játszóteret építeni, a Delta és környékének vízelvezetését megoldani (ugyan-
így a Széchenyi utcában), a Mátyás király út járdáját elkészíteni stb. 

Ezek is mind a város lakosságát szolgálnák, akár a körzetközponti feladatok. 
 
– Önkormányzatunk még akkor is jól jár, ha a körzetközponti tevékenységeket megszünteti, de felvállalja, hogy a la-

kossági ügyek Szentendrén, vagy máshol a környéken történ� intézését anyagilag támogatja: tehát az útiköltséget, il-
letve az ehhez kapcsolódó kiadásokat azok számára megfizeti, akik ezt igénylik.  

 

Javaslataink: 
A) A PÜB javasolja az önkormányzat képvisel�inek, hogy a testület a körzetközponti tevékenységeket szüntes-

se meg.  
B) A testület a végleges döntése el�tt hivatalosan keresse meg azokat az önkormányzatokat, akikt�l körzetköz-

pontunk lakossági ügyintézéseket felvállalt, hogy nyilatkozzanak: az ügyiratszámok alapján és az egyéb, m�kö-
désre fordított összegekhez mennyivel járulnak hozzá a jöv�ben. Az együttm�ködést írásban rögzítjük. 

Kiss Károly, 
a PÜB elnöke 

 

Kedves Visegrádiak! 
 

Bizonyára sokan értesültek arról a sajnálatos lopásról, mely az orvosi rendel�ben történt. A hír futót�zként terjedt a 
városban. Ezt követ�en sokan biztosítottak együttérzésükr�l, és ajánlottak fel segítséget. A lakók egy része egy olyan 
összefogást hívott életre, mely az én megsegítésemre jött létre. Olyan sokan álltak mellém, amit elképzelni sem tud-
tam volna. 

Engedjék meg, hogy itt az újság hasábjain köszönjem meg mindenkinek azt a támogatást, mely anyagiakban és szó-
ban, lelkiekben egyaránt felém irányult. 

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, és még egyszer nagyon köszönöm. 
Pappné Pintér Klára 

háziorvosi asszisztens 
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Kedves Gyerekek! Mire ezek a sorok megjelennek az 
újságban, már „kitör” a VAKÁCIÓ, amit mindenki na-
gyon várt már, hiszen a nyár sok kalandot, családi prog-
ramot, nyaralást és táborozást kínál majd Nektek.  

El�zetesen én is csak azt kívánom, hogy minden elkép-
zelésetek, tervetek és vágyatok teljesüljön majd. És ha 
véletlenül unatkoztok, vagy annyi élmény gy�lik össze 
bennetek, hogy azt szeretnétek megosztani másokkal is, 
akkor írjatok, rajzoljatok és küldjétek el nekem! Most 
majd talán arra is lesz id�tök, hogy egy kicsit többet fog-
lalkozzatok „Az én Visegrádom” pályázattal!  

Talán emlékeztek, hogy még az év elején arra kértelek 
benneteket, hogy küldjetek rajzot, fényképet, verset, vagy 
bármilyen leírást Visegrádról. Eddig egyetlen alkotás 
érkezett, és err�l már írtam is.  

Most kedvcsinálónak közreadom Lénárd Napsugár óvo-
dás kislány VISEGRÁD bet�ib�l összeállított montázsát.  

Bár a színeket nem adja vissza a fekete újságkép, az 
azért érzékelhet�, hogy milyen izgalmas m� születhet a 
különböz� típusú, nagyságú bet�k felragasztásával.  

Próbálkozzatok ezzel a technikával Ti is! 
 

 
 Lénárd Napsugár bet�montázsa 

 

No és hogy tetszik a régi játékokból elkészült játékkiállí-
tás? Melyik játékkal játszanátok legszívesebben? Err�l jut 
eszembe, hogy feltettem egy kérdést egy hónappal ezel�tt, 
hogy milyen játék a „laterna magica”? Választ ugyan 
nem kaptam, de bízom benne, hogy néhányan azért meg-
kérdeztétek szüleiteket, nagyszüleiteket, vagy esetleg 
utánanéztetek az interneten, vagy lexikonban a szó jelen-
tésének.  

Nos, reménykedve abban, hogy a Gyerekkuckót is sokan 
olvassátok, én is megadom a szó jelentésének a megfejté-
sét. „laterna magica” jelentése „b�vös lámpás”, és tulaj-
donképpen a modern diavetít� �se volt. Most kapcsolok: 
egyáltalán nem biztos, hogy a diavetít�t is ismeritek, 
hiszen ma már a képek vetítésének, visszanézésének a 
modern technikának köszönhet�en egészen más eszközei 
vannak (digitális fényképez�gép és videó, telefon és szá-
mítógép stb.).  

Err�l van szó a laterna magica esetében is, csak sokkal 
primitívebb formában: egy olajlámpa és lencse segítségé-
vel az üveglapokra festett képeket ki lehetett vetíteni egy 

megfelel� vászonra, és ezt különböz� trükkökkel, az 
üveglap mozgatásával, forgatásával „mozgóképpé” tudták 
alakítani. Talán mondanom sem kell, hogy ez különösen a 
gyerekekre volt nagy hatással, hiszen a technika további 
fejl�désével már történeteket, meséket lehetett képileg is 
megjeleníteni, él�vé tenni. Szerintem volt egy óriási el�-
nye a mai modern számítógépes játékokkal és filmekkel 
szemben, mégpedig az, hogy a laterna magicát és a dia-
filmet is feln�tt jelenlétében, szül�, nagyszül� vagy peda-
gógus szövegolvasásával, mesélésével lehetett élvezhet�-
vé tenni és ez a Jancsi és Juliska, Piroska és a farkas vagy 
más mesék rémiszt� hatását oldani tudta.  

Van olyan rajzolási technika, amivel ti is készíthettek 
magatoknak „mozgóképet”. Vajon hogyan? Nézzetek 
utána, kérdezzétek a feln�tteket, és ha valakinek sikerül, 
ossza meg velünk a tudását! 

Talán sikerült ötletet adnom egy kis nyári id�töltéshez. 
Érezzétek jól magatokat és vigyázzatok testi épségetekre!  
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Véget ért a tanév  
az Áprily iskolában! 

 

2009. június 15-én a bizonyítványok kiosztásával 
véget ért a 2008/09-es tanév. Ki, milyen eredményt 
ért el, az az egész éves munkájától, szorgalmától 
függött. Átlagosan jobban teljesítettek a tanulók, a 
félévihez képest. Az 1–3. évfolyamok szöveges 
értékelése nem teszi lehet�vé a legjobbak számszer� 
értékelését, ám az � lapjaikról is leolvasható, kik a 
kiválók: 

1. osztályban: Horváth Balázs, Izsák Márton, 
Muckstadt Andrea, Sickerling Maximillien; 2. osz-
tályban: Félegyházi Borbála, Muckstadt Szabina, 
Scheili Sára; 3. osztályban: Bene Júlia, Farkas 
Györgyi, Irsai Tamás, Szilassy Anna, Papp-Korona 
Rita; a kisoroszi tagiskolában: Ver� Anna 2. osztá-
lyos tanuló. 

Kit�n�ink: Bényei Botond (4. o.), jeles eredményt 
értek el: Csehi Boglárka, Oláh Marcell, Vukics Lilla 
(4. osztályosok), Farkas Boglárka és Paulusz Balázs 
(5. osztályosok). 

Négy tanulónk egy vagy két tárgyból javítóvizsgát 
köteles tenni, Egy tanulónk hiányzásai miatt évet 
ismétel.  

Nyolcadikosaink 13-án köszöntek el az Áprily is-
kolától, �k 18-an jöv�re Szentendrén, Esztergom-
ban, Vácott vagy Budapesten folytatják a felkészü-
lést választott középiskolájukban.  

Május sem múlt el versenyek, vetélked�k nélkül. 
Fociban három alkalommal is összemérhették 
ügyességüket tanulóink: körzeti bajnokságon 4. 
helyezést, a börzsönyi sportmajálison a lányok 1. 
helyet, a Dunakanyar kupán, Ver�cén 2., illetve 3. 
helyen végeztek. 

Rajzot, festést kedvel� kisdiákjaink szép ered-
ményt értek el Zebegényben, a Sz�nyi-napokon. 
Cseke Péter, Fekete András, Félegyházi Botond és 
Dallos Evelin öregbítették iskolánk hírnevét. A ko-
máromi Honfoglalás elnevezés� pályázaton Szénási 
Dalma t�zzománca képviselte a szakkörösöket. 

Kazinczy életér�l és munkásságáról internetes ver-
senyt szerveztek, csapatunk bejutott az országos 
dönt�be, amelyet októberben Sátoraljaújhelyen ren-
deznek.  

Május 23-án Esztergomban Eurorégiós történelmi 
versenyen 7. lettek a Jeneiné Vörös Margit tanárn� 
által felkészített gyerekek. 

Iskolánk kivette részét a tánctalálkozó szervezésé-
b�l, köszönjük a szül�k segítségét, nagy élmény volt 
látni táncos lábú gyerekeinket, csak sajnáljuk, hogy 
a városból csak néhány ember volt rájuk kíváncsi.  

Júniusban örömmel vettünk részt a 300 éves 
parajdi iskola jubileumi ünnepségén, Hábel József, 
Paulusz József, Schmidt Anna és a diákok képvisele-
tében Mészáros Péter utaztak a június 5-i ünnepség-
re Erdélybe. (Mezei Anna ebben a számban írt a 
találkozásról.) 

A vakációra minden kedves kollégámnak és áprilys 
diáknak jó pihenést kívánok! 

Schmidt Anna igazgató 

Egyedül nem megy… 
 

Nem bizony! Ha azonban összegy�lik sok tenni akaró feln�tt, 
akkor minden sikerülhet! 

Az els� tavaszi napsugarak megérkeztekor néhány szül� fejé-
ben megfogant egy kérdés: mi kellene ahhoz, hogy az iskola 
udvara szebb, élhet�bb legyen?! Mivel a por, az aszfalt és a 
kockak� nem éppen inspirálja a gyerekeket kreativitásra, ezért 
azt gondoltuk, hogy egy pár asztal és pad – ahová ki lehet ülni – 
jó ötlet. Amikor Kisorosziban jártunk láttuk, hogy az ottani 
alsósok bámulatos dolgokat építenek a homokozóban. Tényleg, 
nálunk miért ne lehetne?  

Miért törvényszer� az, hogy az óvodást színes falak, az udva-
ron játékok garmada veszi körül, és amikor eljönnek az iskolába 
– két hónap sincs a két helyszín között! – fehér falak és csupasz 
udvar vegye �ket körül? Tehát adva volt a másik ötlet is: homo-
kozó. Persze nem azért, hogy az órák közötti szünetekben le-
gyen hol „fürödni”, hanem az egész délutánt itt tölt� napközi-
seknek legyen hol építeni. A gondolat tettre sarkall: egy apuka 
megtervezte, mit lehetne, a hivatal építésze rábólintott, hogy ezt 
lehet. Innent�l már sínen volt a dolog, hisz csupa jólelk�, adni 
akaró embert sikerült találnunk. Igazgatónk megkereste a viseg-
rádi erdészetet, ahonnan faanyagot kért. E helyett kaptunk két 
komplett asztalt és négy padot! A Pilismaróti Erdészet a homo-
kozó anyagát ajánlotta fel. Amikor mindez megvolt, összehív-
tuk a szül�k képvisel�it (hivatalos nyelven: az SZMK-t), akikt�l 
ahhoz kértünk segítséget, hogy a helyükre kerüljenek ezek a 
tárgyak. Hétf�n volt a megbeszélés, és szerdán már itt volt az 
els� csapat. Hihetetlen! Dolgos apukák hántolták a homokozó-
nak való akácot, ásták ki az asztal és padok helyét. Hozták a 
csavart, a f�részt, csak végre legyen kész! Csütörtökön este 
került helyére a homokozó utolsó darab fája. Pár nap és tele lesz 
homokkal egyik apuka jóvoltából. Egy vállalkozó anyuka 
ponyvát ajánlott fel rá, hogy le tudjuk takarni, ahogy azt kell. 
Egy üzletb�l homokozós játékokat kapunk.  

Egy kis ízelít�: még nem volt homok a homokozóban, amikor 
már ott ültek a szélén a gyerekek minden szünetben, lábuk befe-
lé, mintha medence szélén lennének és beszélgettek. Nem ro-
hangáltak: BESZÉLGETTEK! A szünetre els�nek kiér� foglalja 
a padot, hogy oda ülhessenek a barátai és ott beszélgethessenek! 
Oda ülnek ki olvasni, tanulni. (Meg is kérdezték: mikor jön a 
többi pad?) Ez a nagy dolog! Pedig nem is volt olyan nagy. Pár 
ember tenni akart és találtak olyanokat, akik nem kérdezték 
meg: mi hasznom ebb�l? Tudták, hogy nem nekik, hanem a 
gyerekeiknek lesz ebb�l hasznuk. Közelebb kerülnek ahhoz, 
hogy EMBEREK legyenek bel�lük. Hiszen a példaképet nem 
az újságban, netalán a tv-ben kell keresni, hanem csak otthon 
kell szétnézni: ott van apa, anya! Az a gyerek, akinek az apuká-
ja ott lapátolt, hántolt, ásott, másnap büszkén mondta:  

– Igen, az én apukám is itt dolgozott! Az � munkája is benne 
van!  

Kedves Szül�társak! Köszönet mindenkinek, aki idejét, két 
kezét nem sajnálta és segített szebbé tenni az iskola udvarát! Jó 
ötletet, kezdeményezést továbbra is szívesen fogadunk!  

Segít�ink: Schmidt Anna, Félegyházi András, Ocsovai Zoltán 
(Visegrádi Erdészet), Brandhuber Ádám és Szabó Miklós (Pi-
lismaróti Erdészet), Oláh Miklós, Oláh Péter, Oláh Sándor, 
Fekete Attila, Ralf Sickerling, Sauli Kangas, Bágyi Csaba, 
Schäffer László, E�ry Csaba brigádja, ifj. Cseke László, Dányi 
László, Pfeifer Julianna, Abonyi Géza, a Gamesz dolgozói. 
KÖSZÖNET! 

Pauluszné Tóth Anna igazgatóhelyettes 
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Pünkösd hétf�jén vette kezdetét a parajdi Áprily Lajos 
Általános Iskola 300. éves fennállását ünnepl� születés-
napi rendezvénysorozat. Visegrádról az iskola jelenlegi és 
nyugalmazott igazgatója: Schmidt Anna és Mezei Anna, a 
tanári karból: Hábel József és Paulusz József; Mészáros 
Péter 7. osztályos diák; Borsody István és Istvánné, a 
kapcsolattartásban kezdetekt�l részt vev� szimpatizánsok, 
illetve Dr. Gróh Dániel régész vettek részt a rendezvé-
nyeken.  

Csütörtökön volt a 
Cseresnyés Attila 
által szerkesztett, Az 
Áprily Lajos Általá-
nos Iskola Emlék-
könyve PARAJD 
1709–2009 c. könyv 
bemutatója. Az ezt 
követ� fórumon az 
iskola valamikori 
diákja, Barabás 
László néprajztudós 
méltatta a parajdi 
iskola eredményeit, 
felidézte gyermek- 
és iskolás éveit, 
tisztelettel    emléke- 

     Igazgatón�k a kopjafával        zett volt nevel�ire. Az 
iskola egykori igazgatójának, Bálint Mihálynak hangula-
tos moderálásával folytatódott a fórum, ahol felszólaltak a 
már nyugdíjas pedagógusok, felidézve emlékeiket, a fiatal 
nevel�k els�sorban els� benyomásaikra emlékeztek, volt 
olyan kolléga, aki a könyv tartalmi részével foglalkozott, 
mi pedig a közel 20 éves kapcsolatunk élményeit, emléke-
it idéztük fel. Fantasztikus érték� kiállítások mutatták be a 
falu, az iskola múltját és jelenét, tárgyi és írott emlékeken, 
régi fotókon keresztül, és gyermek alkotások az iskola 
mai életét tárták elénk.  

 

 
 

Schmidt Anna az elültetett emlékfák között 
 

A pénteki nap volt a csúcspontja az egy hétig tartó ren-
dezvénysorozatnak. A katolikus tisztelend� atya megszen-
telte, a református tiszteletes megáldotta az iskola elhunyt 
nevel�inek állított emlékkopjafát. Ezt követ�en a közös 
névadó, Áprily Lajos emlékére fát ültetett a Brassói Ápri-
ly Lajos F�gimnázium aligazgatója, Badau Tünde Irén, a 

Parajdi Áprily Lajos Általános Iskola igazgatója, Vida 
Zsuzsanna, a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény igazgatója, 
Schmidt Anna. Bocskay Vince szovátai szobrászm�vész 
készítette a 300. évfordulót megörökít� emléktáblát. En-
nek leleplezése után az iskola udvarán folytatódott az 
ünnepség. Szavalatok, az énekkar szereplése között hang-
zottak el a hivatalos köszönt�k Hargita megye vezet�je, 
f�tanfelügyel�je és Bokor Sándor parajdi polgármester 
részér�l.  

A brassóiak ajándékának átadása mellett mi is köszön-
töttük testvériskolánkat. Schmidt Anna igazgató a közel 
20 éves kapcsolatunkat megörökít�, dokumentumokat, 
írásokat, fényképeket tartalmazó albumot adta át, Mezei 
Anna Hadházy Sándor polgármester köszönt�jének felol-
vasása után Visegrád zászlaját ajándékozta, ezt követ�en 
pedig Borsody István meleg szavak kíséretében nyújtotta 
át Bánó László CD-ket és DVD-ket tartalmazó nagyvona-
lú ajándékát. A magyar és székely Himnusz éneklésével 
ért véget az iskolai ünnepség, majd a m�vel�dési házban 
folytatódott az iskolások kulturális programjával. Nagy 
sikerrel szerepelt iskolánk tanulója, Mészáros Péter Áb-
rányi Emil: Él a magyar c. versének hatásos elmondásá-
val. A szép program fogadással ért véget.  

 

 
 

Küldöttségünk köszönti az ünnepség résztvev�it 
 

A másnapi programzáró ünnepi szentmisén már nem 
tudtunk részt venni, de így is kerek, a 300 évhez méltó 
ünnepség részesei lehettünk. Nagy jelent�ség�nek tartom, 
hogy ez az esemény is bizonyította, hogy az Áprily Lajos 
nevét visel� iskolák mindegyike nagy múltra tekint visz-
sza, hiszen a brassói f�gimnázium több mint 170 éves, a 
mi iskolánk pedig 222. éves. Legyen együttm�ködésünk 
alapja a jöv�ben is ez az évszázados múlt és a közös név-
adó Áprily Lajos költ�i, pedagógusi és emberi példája. 

Az általunk átadott ajándékalbum elkészítésében 
végzett munkáért köszönetet mondok Borsody István-
nak, Cseresnyés Irénnek, Csuport Péternének, Gróf 
Péternek, Hábel Józsefnek, Kárpát Zoltánnak, Kristóf 
Andreának, a Kucsák Könyvkötészet és Nyomdának, 
Mikesy Tamásnak, Paulusz Józsefnek, Schmidt Anná-
nak, s végül, de nem utolsó sorban Szomoryné Szimeth 
Juditnak. 
                                                               Mezei Anna 

önkormányzati képvisel� 
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A nevelési év vége felé felgyorsultak az esemé-
nyek a Fellegvár óvodában is. A nagycsoporto-
sok az eddig tanult játékokat, énekeket, verseket 
felhasználva egy mesét játszanak el. A mese egy 
királyról és annak az elveszett koronájáról szól, 
amit persze a szegény legény – sok nehézségen 
átverekedve magát – végül is megtalál, s vele 
elnyeri a királykisasszony kezét is. 

Hagyományosan a királyi palota ad otthont en-
nek a kedves ünnepségnek, amit mi ,,ovi-
búcsúnak” hívunk, hiszen a hagyományosan 
óvodai élet véget ér, a kötetlenebb ,,nyári életet” 
kezdjük meg. 

Szintén hagyomány a mi óvodánkban az ún. 
,,itt-alvás”, amikor este 7 órakor visszajönnek a 
gyerekek az oviba, vacsorát készítünk, elmosoga-
tunk, elemlámpával a Duna-parton és a KRESZI-
ben bátorságpróbát teszünk, és kis cicamosdás 
után következik a pizsamaparti (feln�tteknek is!), 
majd annyi mese, ahány gyermek van. Azért kb. a 
tízedik mese után alvás van, de akkor már javá-
ban elmúlt éjfél. A gyerekekkel három évig min-
den napját együtt töltött három feln�tt most 
egyetlenegyszer éjszaka is vigyázhat rájuk, ami 
hihetetlen élmény. 

Reggel aztán nincs lustálkodás, az éberebbje 6 
óra körül jó reggelt kíván, a fels�udvarban meg-
reggelizünk és 8 körül már érkeznek a kialvatlan 
szorongó szül�k, hogy: – na, milyen volt? Eddig 
mindig nagyon jól sikerült, reméljük most sem 
lesz másként. 

Még van egy komoly felkészülést kívánó fel-
adatunk: a középs� csoportosokkal Solymárra 
megyünk a Nemzetiségi Fesztiválra. Saját fellép� 
ruháikban sváb népi játékokat játszanak el. 
Szakmailag nagyon jelent�s ez a fesztivál, hiszen 
a 12 fellép� óvoda mindegyike más-más játékot 
elevenít fel, ilyenkor sokat tanulnak egymástól a 
témával foglalkozó óvodapedagógusok. 

Szakmai programon veszünk részt még a hónap 
elején, amelyen minden dolgozó ott lesz, mert 
szerepel a programban egy óvodalátogatás is, és 
így minden dolgozónak lehet�sége lesz a saját 
szakterületét összehasonlítani a látogatott óvodá-
éval. 

A csoportösszevonások június 15-t�l megkez-
d�dnek a nyári szabadságolások miatt. 

A Fellegvár Óvodában a nyári szünet július 
27-t�l (hétf�) augusztus 25-ig (kedd) tart.  

Szintén hagyomány az óvodánkban, hogy a le-
end� els� osztályosok az iskolai évnyitó el�tt az 
óvodában gyülekeznek, még egyszer végigjárják 
a csoportszobákat és kéz a kézben az óvó nénivel 
elmennek az iskolába, ahol átadjuk �ket a tanító 
néninek, hiszen: ,,Hogy elérd a felleget, fogom a 
kezed / s ha mered, elengedheted!” 

Dobó Istvánné óvodavezet� 

Mi is az a környezetvédelmi cseredoboz? 
 

A cseredoboz egy olyan pályázat, amire 5–6. osztályosok pályáz-
hattak. Ez annyit jelent, hogy egy dobozba belerakunk mindenféle 
olyan dolgot, amivel saját településünket – mi Visegrádot – minél 
színesebben be tudjuk mutatni.  

Mi el�ször írtunk egy listát, hogy mit is lehetne beletenni, majd 
ezekb�l válogatva mindenki kapott valamilyen feladatot. Végül a 
dobozba belekerült a környék madarainak rajza, a környezetünkben 
található termésekb�l egy gy�jtemény, egy k�zetgy�jtemény, egy 
általunk készített DVD-film az iskoláról, egy id�szalag Visegrád 
történetének legfontosabb eseményeir�l, kiegészítve a város híres 
történelmi alakjaival, egy versekkel mellékelt tabló az osztályról, 
egy festett visegrádi térkép, agyag makettekkel és egy túraajánló is. 

A dobozt a tavaszi szünet után jutattuk el a csereosztálynak. Ami-
kor Laci bácsi elvitte Tahiba, megkapta a nekünk szánt csomagot. 
Nagyon örültünk, mikor kibontottuk. Találtunk benne egy hatalmas 
makettet az iskolájukról, egy könyvet, egy újságot, sok-sok képet, 
rajzot és rengeteg fogalmazást. Azonnal elkezdtük olvasni, és sok 
érdekességet megtudtunk Tahiról. Ebben az a kisfilm is segített, 
amit két lány forgatott.  

A következ� feladatunk az volt, hogy látogassunk el a csereosz-
tályhoz. Miután az osztályf�nökeink egyeztettek, egy-egy csütörtöki 
napot választottak a találkozó napjának. El�ször mi voltunk a ven-
déglátók. Finom süteményekkel, általunk sütött palacsintával, viseg-
rádi ásványvízzel vártuk �ket. A programot ismerkedéssel kezdtük, 

majd megmutattuk az iskolánkat és a környéket. Aztán közösen 
játszottunk. Sajnos a visegrádi, játékos feladatlappal egybekötött 
séta elmaradt, mert pont akkor esett az es�… 

Egy héttel kés�bb mi mentünk Tahiba, ahol megnéztük az iskolát, 
megkóstoltuk az általuk sütött finom sütiket, majd nekivágtunk, 
hogy közösen felmásszunk a Vörös-k�re. Elég magasan volt, de 
nagyon élveztük. A hegy tetején számháborúztunk. Alig akartuk 
abbahagyni. Visszafelé volt egy olyan rész, ami annyira meredek 
volt, hogy mindenki úgy csúszott le, mintha egy hatalmas csúszdán 
jönnénk le. És persze most kb. 30 fok volt… 

Szerintem jó volt, hogy részt vettünk ebben a pályázatban, mert 
rengeteg gyereket megismerhettünk, és sokkal több információval 
lettünk okosabbak. 
                                                                    Lukács Eszter (6. o.) 

Dunakanyar Erdei Iskola 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat hírei 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat is részt vállal a mil-
lenniumi év eseményeinek szervezésében. Májusi prog-
ramjaink: a füvészkerti séta, az iskolás tánccsoportok 
találkozója, illetve június els� hétvégéjén a millenniumi 
kápolna búcsúja.  

Jó néhány éve a Pilisi Parkerd� Visegrádi Erdészetével 
közösen tavasszal és �sszel a füvészkertben rövid sétát 
teszünk, együtt gyönyörködve a természet teremtette 
csodákban. Énekkarunk mellett az Áprily iskola növendé-
kei, valamint a Concentus Consort reneszánsz zenekar 
m�sora fokozták a kellemes hangulatot. Aki eljött, jól 
érezte magát. 

. 

 
 

Bene Márton és Kecskés Lehel trombitál 
 

Önkormányzatunk az iskolával együtt nagy súlyt helyez 
a német tánc népszer�sítésére; amivel lehet, támogatjuk 
az iskolai tánctanítást. A város millenniumára gondolva, 
azt terveztük, hogy a német nemzetiségi iskolák csoport-
jait találkozóra hívjuk. Felhívásunkra csak igen kevesen 
jelentkeztek, majd a személyes beszélgetésekb�l kiderült, 
hogy év vége felé már nem terhelik a gyerekeket fellépé-
sekkel. Végül a dunabogdányi iskolából Gábris Katalin 
tanítón� szólt, hogy másodikosaival eljön hozzánk 23-án. 
Fellép� gyerekeiket elkísérték szüleik, nagyszüleik. Örül-
tünk, hogy itt voltak, köszönjük! 

 

 
 

Az ovisok csoportja 
 

Színvonalas m�sort mutattak be a Fellegvár óvoda óvo-
dásai és az iskolások. Amit nagyon sajnálunk, és nekünk 
szervez�knek rosszul esett, hogy a szül�kön kívül csak 
nagyon kevés visegrádi volt kíváncsi a gyerekekre. El-

gondolkodtató, hogy érdemes-e programokat szervezni 
ilyen csekély érdekl�dés mellett… 
 

 
 

Érdekl�d� szül�k, nagyszül�k 
 

 
 

Dunabogdányi táncosok 
 

 
 

A visegrádi táncosok 
 

Csak mi, pedagógusok tudjuk, hogy mennyi munka, 
mennyi szorgalom kell egy-egy bemutatóhoz. Meddig 
lesznek olyan lelkes pedagógusok, mint Bene Éva, aki 
kicsi gyermekei mellett vállalkozik a táncoktatásra.  
Az sem mellékes, hogy a kis szerepl�k mennyi tapsot 
kapnak, kik nézik �ket, milyen példát látnak. Ha úgy 
nevelkednek, hogy a közösséget érdekli, amit �k csinál-
nak, akkor aktív tagjaivá válnak majd ennek a közösség-
nek. A város vezet�it, képvisel�-testületének tagjait is 
hiányoltuk rendezvényünkr�l.                     Schmidt Anna 
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Feltehet�en a zuhogó es� miatt kevesen vettek részt a 
h�sök napja alkalmából rendezett megemlékezésen, pedig 
a City Busz segítségével gondoskodtunk a helyszínre 
szállításról is.  

A rövid ünnepség méltó emléket állított mindazoknak, 
akik a magyar történelem eseményei során h�ssé neme-
sültek, köztük a Mátyás-szobornál elhelyezett emléktáb-
lán feltüntetett visegrádi h�söknek. Watzek Luca, ifj. 
Muckstadt Gábor szavalata, Farkas Enik� éneke és Rácz 
Tamás trombitán elfújt ,,Takarodó”-ja torokszorító perce-
ket teremtett.  

A megemlékez� gondolatokat Mezei Anna idézte, me-
lyet most azok kedvéért, akik nem tudtak eljönni, teljes 
terjedelemben közlünk. 

 
Tisztelt Megemlékez� Közönség! 
A h�sök napjának megünneplése a két világháború 

közti id�szak hagyományát követve immár napjainknak 
is hagyományává válik, mivel a 2001. évi 63. számú 
törvényrendelet meger�síti, hogy május utolsó vasárnap-
ján azokra emlékezzünk, ,,akik fegyverrel, vagy anélkül 
szolgálták a hazát a végveszély óráiban, és ha kellett,  
vállalták az önkény megtorló intézkedéseit is.” 

 
 „Hol sírjaink domborulnak, 
 unokáink leborulnak, 
 és áldó imádság mellett 
 mondják el szent neveinket.” 
 
1848. március 15-e óta évente legalább egyszer idézzük 

a Nemzeti dal sorait, emlékezve történelmünk egyik 
legh�siesebb szabadságharcának áldozataira, de ugyan-
ilyen kegyelettel emlékeztünk Nándorfehérvár, a Rákó-
czi-szabadságharc vagy az 1956-os forradalom és sza-
badságharc h�seire.  

A mai fiatal nemzedék Hál’Istennek úgy n� fel, hogy 
életük, fejl�désük nincs kitéve fegyverropogás, menekü-
lés, éhezés és félelem viszontagságának, és még az én 
nemzedékem, a 65 évvel ezel�tt születettek is igazából 
csak a szül�k, nagyszül�k elbeszéléseib�l ismertük meg 
azt az örömteli rettenetet, amivel világra jöttünket vár-
ták, az aggodalmat, hogy életben maradjunk, a félelmet, 
hogy az éppen fronton lév� katona édesapánk épségben 
hazakerüljön. Történelemkönyvek lapjaira kerültek az 
emberi sorsok, az igazságtalanul meghurcoltak, kitaszí-
tottak, gyökereiket megtagadni kényszerített emberek 
élete.  

Fontos feladatunk, hogy gyermekeink, unokáink érzés-
világába, tudatába beépüljenek a családi legendák, tör-
ténetek, hogy ismerjék meg a családjuk múltját, az � 
emlékezetükben is meg�rz�djön az általuk nem ismert 
dédszül�k és rokonok hétköznapi, de a történelem által 
h�ssé formálódott arca, emléke. Így tudjuk megvalósíta-
ni Pet�fi vízióját, és csak így tudjuk közel hozni és meg-
érthet�vé tenni a hazaszeretet érzését, így tud minden 
család példaképet állítani a fogékony gyermeki lélek elé. 

 Gyermeknap és h�sök napja május utolsó vasárnap-
ján. Látszólag két, egymással ellentétes hangulatot kelt 
bennünk; az egyik az élet értelmét, örömét, magát az 
ÉLET-et jelenti, a másik a halált, a gyászt, az élet meg-
sz�ntét. De ha jól belegondolunk, akkor a h�si halál is 
az ÉLET-ért, a megmaradásért, az él�kért hozott áldo-
zat, Ady Endre szavaival: ,,Az élet él és élni akar”. 

Frontról küldött katonafényképeket, képeslapokat né-
zegetve mindig életer�s, optimista tekintet�, mondhat-
juk: büszke férfiarcokat látunk és az üzenet is mindig az 
életr�l, a hétköznapi teend�kr�l, az otthonhagyottakért 
érzett aggodalomról szól, holott bizonyára tudatában 
voltak annak, hogy bizony a golyó, vagy ágyúlövedék, a 
repeszgránát, vagy repül�gépr�l leadott lövéssorozat 
nem válogat, mindegyikük potenciális áldozat.  

Itt, a visegrádi háborús emléktáblákon ilyen, a meg-
menekülésükben bízó emberek neve szerepel; sok név 
ismer�sen cseng, rokonaik, leszármazottaik nevükben is 
�rzik emléküket. Minden évben találkozunk itt, gyertyát 
gyújtunk, virágot, koszorút helyezünk el, mert nem te-
hetjük meg máshol, ott, ahol örök álmukat alusszák, hisz 
sok esetben azt sem tudjuk, hol vannak eltemetve.  

Emlékezzünk �szinte szívvel és lélekkel az emléktáblán 
felsoroltakra, a nevek mögött rejt�z� emberekre, akik 
talán akaratuk ellenére h�sökké váltak, akik élni akar-
tak, akiknek álma és gondolata az otthon, az édes otthon 
maradt.  

Egyikük, Helm János �rvezet� kockás füzetlapra írta 
haza utolsó üzenetét Oroszországból 1942. augusztus 2-
án: 

 
Üzenet a távolból 
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A visegrádi Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyv-
tár 2009-t�l szeretné gy�jt�körét b�víteni a visegrádiak által 
készített szakdolgozatokkal. Ezúton kérem mindazokat, akik 
szívesen vennék, hogyha szak-, ill. záródolgozatuk szabadon 
hozzáférhet� lenne, tiszteljék meg a könyvtárat azzal, hogy 
bármilyen témában írt  dolgozatuk egy példányát a könyvtár 
rendelkezésére bocsátják. 

A visegrádi könyvtár videofilmes állományából közel 140 
filmet, f�ként akciófilmet, vígjátékot és romantikus filmet töröl-
tünk. E filmek között van − példának okáért − a Jerry Maguire; 
a Top Gun; a Szerelemben, háborúban; a Sok h�hó, semmiért; a 
Ben Hur; a Fészkes fenevadak stb. A filmek 100,– Ft-ért elvi-
het�k. Ugyanígy mindazokat a könyveket is el lehet vinni − 
100,– Ft-ért −, amelyeket selejtezés, felesleges példány vagy 
éppen rongálódás miatt vontunk ki a könyvtári állományból. 
Id�nként ezeket a könyveket is érdemes végignézni, mindig 
található közöttük egy-két „értékes”, érdekes darab is. 

A könyvtár gy�jteményét új könyvekkel, illetve különböz� 
adományokból folyamatosan gyarapítjuk. Egy-egy nagyobb 
rendelésre háromhavonta kerül sor. A szakfelügyeleti vizsgálat 
javaslatai alapján a jöv�ben nagy hangsúlyt helyezünk a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom fejlesztésére, a szakirodalmi rész, 
különösen a természettudományokkal kapcsolatos könyvek 
korszer�sítésére. E célokat szem el�tt tartva került sor Bálint 
Ágnes, Fés�s Éva, Nógrádi Gábor, Szabó Magda, Sven 
Nordquist mesekönyveinek, ill. mese- és ifjúsági regényeinek a 
beszerzésére. A legutóbbi megrendelésb�l származó könyvek: 
E. M. Forster: Szellem a házban, E. M. Forster: Szoba kilá-
tással, A magyar költészet antológiája, Török Sophie: Köl-
t�n�k antológiája, Eric Berne: Emberi játszmák, Vekerdy 
Tamás: Az óvoda és az els� iskolai évek, II. Miklós, Let�nt 
népek lexikona, A globális klímaváltozás – hazai hatások és 
válaszok, A Kárpát-medence �smaradványai. A szórakoztató 
irodalom körét is folyamatosan b�vítjük a General Press Ki-
adó számos kiadványával, bestsellerekkel, szerelmes- és akció-
regényekkel. 

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy közel 50!-féle id�szaki 
kiadvány jár a könyvtárnak. Országos napilapok közül a Ma-
gyar Nemzetet járatjuk, ezen kívül a következ� heti-, ill. folyó-
iratok állnak a Kedves Olvasók rendelkezésére.  

A lakberendezés témakörében: Otthon, Lakáskultúra, Szép 
házak; természettudományos lapok: Földgömb, Élet és Tu-
domány, National Geographic, Természet, Búvár; gyermek-
lapok: Dörmög� Dömötör, Tücsök, Kincskeres�, Tábort�z. 

Történelmi folyóiratok közül: História, Rubicon; irodalmi, 
tudományos, kulturális, kritikai lapok: Kortárs, Korunk, Ma-
gyar Napló, Élet és Irodalom, Székelyföld, Moldvai Ma-
gyarság, Kassai Figyel�, M�vel�dés, Bárka, Alföld, Beszél�, 
Eszmélet, Életünk, Esély, Forrás, Édes Anyanyelvünk, Hi-
tel, Holmi, Jelenkor, Látó, Kultúra és Közösség, Kalligram, 
Mozgó Világ, M�hely, Múzeumcafé, Új Pedagógiai Szemle, 
Figyel�, Nagyvilág, Tiszatáj, Új Forrás, Vigília, Valóság. 

Megtalálható még a Burda, Autó Magazin, HVG, Pesti 
M�sor, Filmvilág és természetesen a Visegrádi Hírek is. 

Fehér Judit 
könyvtáros 

:�)	����$��	����)������	
 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves Gyerekek! 
Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy ennek a 

kiállításnak kapcsán egy id�utazásra hívjam meg 
Önöket. A kiállítást gyermeknapra id�zítették. 
Gyermeknap? Nálunk minden nap gyermeknap van, 
hisz körülöttük forog a világ. Akinek gyermeke van, 
mindent meg szeretne adni neki – sokszor erején 
felül is –, ami életének, fejl�désének, boldogságának 
eléréséhez fontos. 

Nem volt ez másképp régen sem, csak akkor mások 
voltak a körülmények, más volt elérhet�, más volt 
fontos. Itt most egy rövid id�re visszamehetünk a 
múltba. Aki annyi id�s, hogy emlékszik ezekre az 
id�kre, örömmel fedezheti fel a már elfelejtett tár-
gyakat és mesélhet róla azoknak, akik ezeket nem 
ismerik, nem látták még. Úgy tapasztaltam, hogy a 
gyerekeket érdeklik a régi id�k történetei, tárgyai. 
Az id�sebbek pedig visszaemlékezhetnek gyermek-
korukra. 

Ezek a holmik valamikor örömet viv� ajándékok 
voltak, amit nagy gonddal, szeretettel készített, adott 
valaki. Azért csodálkozhatunk most rá, mert vannak 
olyanok, akik meg�rizték és kölcsön adták féltve 
�rzött emlékeiket. Köszönet érte, vigyázni fogunk 
rájuk. Köszönet és elismerés illeti azokat is, akik 
szorgos munkával létrehozták ezt a kiállítást! 

Pápa Jánosné Kamilla 
 

Kiegészítés a babakiállítás cikkhez 
 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
tárgyakkal, bútorokkal, játékokkal és munkával segí-
tették a babakiállítás megvalósulását. Különösen 
köszönjük Scheili Péternek azt, hogy nem csak lehe-
t�vé tette számunkra, hogy használhassuk a helyisé-
get, de a kiállításra fel is újíttatta, hogy méltó kör-
nyezetbe kerülhessen a kiállítás. 

A kiállítás 2009. július 12-ig megtekinthet�, min-
den nap 15 és 17 óra között a F� u. 42. szám alatt 
(volt Karnevál bolt). A palotajátékok alkalmával 
egész nap várjuk a látogatókat. 

Bártfainé Répás Ildikó  
 

A Szentháromság-szoborról… 
 

Köszönve az eddigi adományokat, elmondhatom, 
hogy a szobor elkészítése el�l minden akadály elhá-
rult. A szükséges k�tömb rendelkezésre áll, remélhe-
t�leg július folyamán kiformálódik az alakzat. Az 
eddigiek szerint a szoborállítás összköltsége 1,2 
millió Ft lesz, ehhez jön még az alapozáshoz szüksé-
ges 1×1 m-es betonkocka elkészítésének költsége. 
Eddig kb. az összköltség fele gy�lt össze. A Lektorá-
tus meghirdette az ez évi pályázatát, remélhet�leg 
innen további anyagi támogatást kapunk. A pályázat 
beadásának végs� határideje július 22., döntés egy 
hónap múlva. Ha nyerünk, akkor is csak utófinanszí-
rozásról lehet szó, ezért kérem az Önök további 
nagylelk� adományait. 

Tisztelettel és köszönettel:                  Gróh Dániel 
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A gyémántdiplomás  
Nóra néni köszöntése 

 

G. Nagy Nóra 2005-ben vette át a városnapi ünnepsé-
gen Visegrád Pro Urbe díját. Ezt az elismerést fest�-
m�vészi pályafutása, a dunakanyari táj, Visegrád vará-
zsának megörökítéséért, s nem utolsósorban azért a 
pedagógiai munkásságáért kapta, amit a Mátyás Király 
M�vel�dési Házban hosszú éveken keresztül m�köd� 
batik szakkör vezetésében fejtett ki.  

Nóra néni fáradhatatlan lelkesedéssel, szeretettel és 
hozzáértéssel adta át tanítványainak a technikai tudást, 
alakította ízlésüket, gyarapította intelligenciájukat, 
gazdagította erkölcsi és érzelmi életüket. Sok visegrádi 
otthonban található meg a család legféltettebb kincsé-
r�l, a gyermekr�l készült portré, vagy az ajándék, amit 
ünnepi alkalomra Nóra néni batikszakkörén készítettek 
a gyermekek. Az iskolában is rendszeres volt a kará-
csonyi ünnepi koncerttel összekapcsolt batik kiállítás, 
gyermekeink több hazai és nemzetközi kiállításon sze-
reztek dics�séget Visegrádnak.  

Meg kell említeni, hogy a Mária-kápolnából ellopott 
oltárképet fénykép alapján újra festette, ezzel pótolta a 
helybéliek egyik féltve szeretett kincsét. Nóra néni 
példaképünk lehet az önzetlen áldozatkészségre, arra, 
hogy hogyan lehet szétosztani a Teremt� által kapott 
tehetséget és tudást, ezzel megsokszorozva azt. Talán 
az sem véletlen, hogy Nóra néni épp Visegrád millen-
niumi évében élhette meg a Képz�m�vészeti F�iskolán 
megszerzett diplomájának 60. évfordulóját.  

Öröm és kitüntetés számunkra, hogy a jubileumi 
gyémántdiplomát itt Visegrádon, családja, barátai, tisz-
tel�i és tanítványai körében nyújthatjuk át Gróh János 
fest�m�vész özvegyének Nagy Eleonórának, a viseg-
rádiak szeretett Nóra nénijének!  

Jó egészséget, alkotó kedvet és ki nem h�l� szeretet-
teljes környezetet kívánunk! 

M. A. 

 
Képes Géza: 

 

VISEGRÁDI KÉP 
 

 Tizennégy szarvastehenet 
 láttam 
 meg egy bikát. 
 Vadon él� csapat 
 értelmes szem�ek 
 amilyeneket fenn láttam 
 az északi sarköv fölött: 
 tiz-tizenöt lépésre bevárnak 
 koronás fejüket megemelve 
 s a bika jelt ad – erre 
 lassan méltóságosan 
 vágnak neki a hegyi csapásnak… 
 
 Szemembe mindörökre beleégtek, 
 jöhet es�, köd, gyötrelem tél: 
 nagy fényfolyók partjain legelésznek, 
 emeli �ket kékl� végtelen tér. 

����������	
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A Szent György Lovagrend 2009. május 23-án Passau-
ban tartotta hagyományos lovagavatási ünnepségét. Az 
idei évben azonban a megszokottnál is ünnepélyesebb 
volt ez a szertartás. Ennek nem csupán az volt az oka, 
hogy városunk 1000 éves fennállását ünnepli, hanem az 
is, hogy Boldog Gizella halálának 950. éves évfordulója is 
az idén van. E kett�s évforduló különösen érdekessé tette, 
hogy szent királyunk feleségének sírja mellett emlékez-
hettünk meg arról, hogy István 1009-ben kelt oklevélben 
el�ször említi meg Visegrádot írásos formában.  

Az ünnepség szentmisével kezd�dött, ezt követ�en ün-
nepi beszédek, méltatások következtek. Átadták a lovag-
rend kitüntetéseit, majd a Szent György Lovagrend nevé-
ben id�sebb és ifjabb Cseke László, Visegrád város nevé-
ben pedig Mikesy Tamás helyezett el koszorút Boldog 
Gizella sírjánál. Az ünnepség legvégén került sor az új 
lovagok felavatására. 

Felemel� érzés volt, hogy a teljesen megtelt templom-
ban – f�ként németajkú ünnepl� közönség el� – Visegrád 
városát, a város millenniumát, a település múltját és jele-
nét milyen �szinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel méltat-
ták többször. Jó érzés volt ott magyarnak, és f�ként viseg-
rádinak lenni. Biztosan mondhatom, hogy a jelenlév� 
prominens személyiségek és az egyszer� érdekl�d�k 
egyaránt jó érzéssekkel gondoltak hazánkra. 

Mikesy Tamás 
 

Események id�rendi sorrendben 
 

Június 18. Erdészeti konferencia: 1000 éves az 
állami erd�gazdálkodás címmel a királyi 
palotában 

Június 18–22. „Kis-Visegrád Találkozó” kulturális és 
sportprogramok 

 A kistérség amat�r kulturális csoportjai-
nak, egyesületeinek bemutatkozása 

                           Benne: június 20-án gálam�sor 
Június 20. Múzeumok éjszakája a királyi palotában 
Június 24. Szent Iván-éji mulatság a Duna-parton 
 Közrem�ködik a Hollóének Hungarica 

zenekar 
Július 4. Árpád-házi királynék ünnepe 
Július 4–5. MVM Duna Mountain Bike Fesztivál 
Július 10–12. 25. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
Július 15. Károly Róbert-emléknap 
 Fáklyás felvonulás és szoboravatás a 

fellegvárban  
 

Erdészeti konferencia 
 

Erdészeti konferencia 2009. június 18-án, de. 10 órától, 
1000 éves az állami erd�gazdálkodás címmel. 

Színhely: királyi palota lovagterme. 
A konferencián a középkortól napjainkig tartó id�szakot 

fogják át az el�adások, ill. az erdészeti oktatást, mely els� 
volt Európában mint hungaricum. 

                                                                     Erd�s Péter 
ny. erd�mérnök 
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A város millenniumi programok lebonyolításának helyszíneként a Visegrádért 
Egyesület létrehoz egy központi rendezvényhelyszínt. Úgy gondoljuk, az 
el�készített színvonalas és rangos eseményeknek méltó környezetet kell te-
remtenünk.  
Az önkormányzattal történt egyeztetések során kialakult a végleges terv. (A 
mellékelt képen ez látható: a háromszög a leend� millenniumi emlékm�re való 
rálátást mutatja.) A rendezvényhelyszín a majdani városközpont területén lesz. 
A tervezett f�teret modellezi az id�szaki beépítés. A határolófalakat zászlóru-
dakkal, árnyékoló loggiával jelenítjük meg. A város által szervezett progra-
moknak a tér tengelyében kialakított színpad ad teret. 
Minden kedves érdekl�d�t várunk, aki a megvalósításban részt kíván venni. 

                                                                                    Máthé Gábor (VE) 

A Mátyás Király Múzeum 
szeretettel vár mindenkit  

2009. június 20-án este 

Múzeumok éjszakája  
rendezvényére 

a királyi palotába 
 

Az idei programot Drakula grófnak,  
Visegrád legnevesebb foglyának szenteljük 

 

A programban: 
 

19.00 óra  
A Bábakalács Bábszínház el�adása: 

A szomorú királykisasszony  
– Vígságos papírszínház  

tíz lenyitásban és kilenc felnyitásban  
kicsinyek és nagyok múlattatására  

 

20.00 óra  
Dr. Farkas Jen� egyetemi adjunktus,  

az ELTE  
román filológia tanszékének tanára  

tart el�adást Vlad �epesr�l,  
a hírhedt Drakuláról 

 

21.00 óra  
A Román Kulturális Intézet filmvetítése  

Drakula legnagyszer�bb alakítójáról,  
Lugosi Béláról 

 

HUNFILA 2009 Nemzetközi  
Bélyegkiállítás Visegrádon 

 

A millenniumi rendezvénysorozat újabb esemé-
nyére került sor 1000 éves városunkban június 5–
7. között. A Magyar Bélyeggy�jt�k Országos 
Szövetsége és Visegrád Város Önkormányzata a 
sportcsarnokban rendezte meg a HUNFILA 2009 
– 1000 éves Visegrád Nemzetközi Bélyegkiállítást. 
A 124 kiállító mintegy 600 keretoldalon, kb. 7000 
kiállítási lapon mutatta be gy�jteményeit. A „Vi-
segrádi Négyek” mellett további 7 ország képvisel-
tette magát a 12 versenyosztályban. 

A megnyitón, mely pénteken 14 órakor volt, a 
Magyar Posta Zrt vezet�je ünnepélyes keretek 
között bocsátotta forgalomba a 82. Bélyegnapra 
tervezett címleteket. A két bélyegb�l álló sorozat 
és a feláras bélyegblokk témái az 1000 éves város-
unkhoz kapcsolódnak. 

A kiállítás ideje alatt bélyeggy�jt� ifjúsági tábor 
is megrendezésre került, melynek eseményei (fila-
téliai vetélked�k, szakmai el�adások, bélyegbörze) 
az Áprily Lajos Általános Iskola épületében zajlot-
tak. A kiállítás záróeseménye, a bélyegnapi ünnep-
ség a Hotel Visegrád dísztermében volt. Itt kerül-
tek átadásra a kiállítás díjai és a bélyegnapi kitün-
tetések. 

A kiállítás jó alkalom volt a hazai és a külföldi 
gy�jt�k, valamint a bélyeggy�jtés és a nagyközön-
ség találkozására, mely a magyar bélyeggy�jt� 
mozgalom kiszélesítését, fejl�dését és nemzetközi 
elismertségét szolgálta. 

          Zeller László szervez�bizottsági tag, 
az esztergomi 344.sz. bélyeggy�jt� kör vezet�je 
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,,Hiszed, hogy volna olyan-amilyen  
magyarság, ha nincs – Kálvin?  
                                                Nem hiszem.”   (Illyés Gyula) 
 

Aki Esztergom fel�l közelít Visegrádra, szembe t�nik a 
fallal körülvett csodálatosan szép építmény. A modern 
építészetet és a kálvinista hagyományokat egyesít� temp-
lom tornyának csúcsán a betlehemi csillag hívogatja a 
hív�ket – elkészült, felavatták az új református templo-
mot, gyertek, dicsérjétek Istent. Soli Deo Gloria – egyedül 
Istené a dics�ség. 

Visegrádon még soha nem épült református templom. 
Nem hisszük, hogy lenne még az ország területén olyan 
ezer éves múltra visszatekint� település, amelynek még 
soha nem volt református temploma. Hogy miért nem? 
Természetesen az els� 500 évben nem is lehetett, mert 
reformáció sem volt még, ennek kálvini ága a 16. század-
ban terjedt el Magyarországon. Ekkor már lakosa sem volt 
a történelem viharában elpusztított hajdani f�városnak, a 
,,földi paradicsomnak”, nemhogy az új hit követ�i jelen 
lehettek volna. A kés�bbi benépesedés során pedig szinte 
teljes egészében római katolikus vallású lakosok érkeztek. 

 

 
 

A szalagátvágás el�tti pillanat 
 

A kés�bbi századokban azonban nem nagy számban, de 
megjelentek a településen a protestánsok. Kik voltak �k? 
Pontosan nem tudjuk. Kétkezi munkások, az erdészeti 
uradalomban munkát találó napszámosok. A 19–20. szá-
zadban a villaépítések során jómódú polgárok, arisztokra-
ták (Pálffy–Daun hercegn�), a villákban szolgáló alkal-
mazottak, az evangélikus vallású Görgey Artúr, a refor-
mátus Áprily Lajos, kés�bb hivatali dolgozók, ide helye-
zett pedagógusok. Templom azonban nem volt. Sajnálatos 
ismereteink vannak a 20. századból, amikor a maréknyi 
gyülekezet templom építésére gondolt, megtiltatott a vi-
segrádi lakosoknak, hogy erre a célra bárki telket adjon el. 
Ezért alakították át eleink a f�úri adományból megvett 
lakóházat a Kálvária alatt imaházzá. 

Nem türelmetlenkedtünk, ,,mindennek rendelt ideje 
van”. Elérkezett a hosszú id� óta áhított templomépítés 
ideje Vörös Ákos lelkipásztorunk vezetése alatt. Visegrád 
önkormányzata méltó helyen lév� szép telek adományozá-
sával segítette a terv megvalósulását. Isten áldja meg 
nemes döntéséért Hadházy Sándor polgármester urat és 
képvisel�-testületét. 1998–2002 közötti években kormá-
nyunk anyagi segítségével megkezd�dhetett a munka. 
Vörösné Baracsi Erzsébet nagytisztelet� asszony megter-
vezte templomunkat, melynek szépsége, igényes kivitele-
zése, m�vészi színvonala gyönyörködteti a szemlél�t. 

 

 
 

Bogárdi Szabó István püspök igehirdetése 
 

A 2002-ben kormányra kerül�k azonban be-
fagyasztották a további anyagi támogatást. Elnézést és 
megértést remélve megvalljuk, hogy néhányan teli voltunk 
aggodalommal a várható nagy költségekre gondolva. Isten 
azonban velünk volt, sok-sok forrásból, de adósság elke-
rülésével örvendezhetünk elkészült templomunknak. Pün-
kösd hétf�jén megszólaló harangunk a templom felszente-
lésére hívogatott. A nagyszámú közönség részvételével 
Bogárdi Szabó István püspök úr felszentelte Isten hajlé-
kát, egyházmegyénk esperese és lelkipásztorai egy-egy 
igével köszöntötték a gyülekezetet. Köszöntötte a gyüle-
kezetet Hadházy Sándor polgármester úr, Orbán Viktor és 
Semjén Zsolt elnök urak, valamint Balog Zoltán képvisel� 
úr levélben megfogalmazott gondolatait lelkipásztorunk 
olvasta fel. Elismer� oklevelet kaptak mindazok, akik 
részt vettek a templomépítés munkájában. Köszönjük 
Pályi Gyula gondnok-presbiter úr önfeláldozó munkáját. 

 

 
 

Hadházy Sándor, a püspök úr és Kalász atya 
 

Szívet melenget� volt Kalász István protonotárius kano-
nok úr szeretetteljes köszönt�je és a katolikus énekkar 
szép szolgálata. Templomi énekünk így fogalmazza meg 
az ökumenét: 

,,Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát, / 
Hitünk karja úgy ölelje édes Megváltónkat át, / � fejünk, 
mi néki tagja…” 

A templom kész, nyitva áll. Így szólt az Úr: ,,Jöjjetek én 
hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltet-
tetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11,28) 

Fáradtak vagyunk Uram, és terheket viselünk. Jövünk. 
id. Cseke Lászlóné 
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Zsitvayról nem utoljára 
(Egy szép rendezvény és néhány évforduló apropóján) 

 

Rendszeres olvasója vagyok a Visegrádi Hírek c. lapnak, 
amely igen jól szerkesztett, színvonalas, a város életében 
bizonyára fontos kommunikációs orgánum. Az is el�re 
kell bocsátanom, hogy a Magyar Turista Egyesület elnöke 
és egyben a Zsitvay Osztály vezet�je vagyok. Még egy 
megjegyzés: jó tíz évvel ezel�tt, amikor Erd�s Péter, ak-
kori erdészetvezet� javaslatára visszakereszteltük a 
Zsitvay-kilátót eredeti nevére (amit�l a „felszabadulás” 
után megfosztották), bizony kaptunk mi a fejünkre eleget. 
A legkevesebb az volt, hogy egy háborús b�nöst, egy anti-
szemitát, egy olyan embert hoztunk, méltatunk, aki felel�s 
Sallai és Fürst kivégzéséért és megszavazta a zsidótörvé-
nyeket. (Tehát mi is antiszemiták vagyunk s egy háborús 
b�nöst pártolunk.) Nos, azóta ezek a vádak már mind-
mind méltó cáfolatot kaptak, bár a Népszavában cikket író 
úr a mai napig nem kért t�le és t�lünk bocsánatot. Mind-
ezt azért írtam le, mert így lesz érthet�, hogy minden, 
Zsitvayról szóló cikket több mint nagy érdekl�déssel ol-
vasok. Örülök, hogy Visegrád is felfedezte nagy ’foga-
dott’ fiát, s ápolják emlékét. Örülök, hogy immáron ötödik 
alkalommal rendezik meg a Zsitvay-emléktúrát, s hogy 
minderr�l a lapban is beszámolt a két szerz�. Néhány 
megjegyzésüket azonban pontosabban szeretném megfo-
galmazni, mert ez az ügy rendkívül kényes és éppen ezért 
figyeljünk minden szóra, jelz�re, kitételre. 

A mi országunkban a ’nemes’ szó nem minden esetben 
jelent dicséretet. (’Hála’ a több évtizedes történelemokta-
tásunknak.) Zsitvay esetében sokkal inkább igaz, ha úgy 
fogalmazunk, hogy nemes ember volt, a szó emberi min�-
ségét illet�en. Elég sok Zsitvay-ismertetést, anyagot olvas-
tam, de azt, hogy nemes, azt egyik sem hangsúlyozza. De 
ez a legkevesebb. Örülök, hogy a túra megállt a Szent 
Margit-szobornál. A szobor posztamensének hátoldalán 
olvasható a következ� szöveg: „A szenttéavatás évében 
fogadalmi hálából a Zsitvay család – 1942.” Ami itt lé-
nyeges: mélyen hív� és vallásos volt a Zsitvay család. Az 
ember- és az igazságszeretetet a családból örökölte 
Zsitvay Tibor. Nincs szüksége Zsitvay Tibornak arra, 
hogy csak neki tulajdonítsunk olyan dolgokat, amik nem 
csak az övéi.  

Mert hív� ember volt, azért minden embertelen, ember-
ellenes tettet, cselekedetet, gondolatot elvetett. Ezért 
emelt szót a zsidótörvények parlamenti vitájában is. Meg-
jelent emlékirataiban a következ� olvasható: „A zsidótör-
vény-javaslattal sem volt több szerencsénk. Számos para-
grafusa ellen folytattunk küzdelmet. Én f�képpen az ellen 
a mell�zés ellen, amelyben a javaslat a keresztség felvé-
telének a tényét jogilag semmibe vette. Különösen élesen 
szóltam fel ez ellen a plénumban a részletes tárgyalás so-
rán a vonatkozó szakasznál. Ennek a paragrafusnak a 
szerkesztésében, és el�terjesztésében és megátalkodott 
er�szakolásában jogászi értelemnek, keresztény szellem-
nek és emberi érzésnek a legkisebb mértéke sem részes – 
mondottam a kormánypárt széls�jobboldali csoportjának 
fülsiketít� közbekiáltásai közepette.” Éppen ezért neki, a 
Zsitvay-villa kapuján olyan emléktáblát kellett volna elhe-
lyezni, ahol nem a holokauszt 60. évfordulója a lényeg, 

hanem Zsitvay keresztény hite és a keresztényi gondolko-
dása, kiállása minden embertelenség ellen. Ráadásul a táb-
la állíttatói között van (volt) olyan is, ’aki’ 1998-ban még 
ellenezte a Zsitvay-kilátó visszakeresztelését éppen e kis 
írás elején leírtak miatt. (Ezért aztán engedtessék meg ne-
kem, hogy ne szeressem ezt a táblát, az arra írottakat.) 

Kétségtelen, hogy a Görgey-bérc, s rajta az emlékm� is 
els�sorban �t dicséri, még akkor is, ha azt nem csak � és 
testvére készítette. Márványtáblán olvashatók az épít�k, 
építtet�k: „Visegrádi villások és magyar turisták 
(M.J.S.E.–BOTE–BTE–Encián–TIT) kegyelete – 1933” 
Bizony-bizony ezek a jó nev� turista egyesületek is köz-
rem�ködtek és még a visegrádi villások, azaz villatulajdo-
nosok is. Az is igaz viszont, hogy – a költ�i hajlamokkal 
és érzékkel rendelkez� – Zsitvay írta a Görgeyt dics�ít� 
sorokat. Van egy másik márványtábla is az obeliszken, 
amely arról tudósít, hogy az utóbbi jó másfél évtizedben 
pedig a PP Zrt. Visegrádi Erdészete újította fel, készítette 
el újra és újra a Görgeyt ábrázoló reliefet. Erd�s Péter ny. 
erdészetvezet�t dicséri ez a munka is. 

A beszámoló nem említi, de bizonyára a széles sétaúton 
ment fel a csapat a kilátóig, ez pedig azt jelenti, hogy azon 
a sétányon, amelyet Zsitvay terveztetett, írta el� az emel-
kedés szögét, s gyakran ellen�rizte személyesen, hogy 
rendben, az � kívánalmai szerint mennek-e a munkák? Ez 
meg a tények mellett azért is fontos, mert a Zsitvayt sza-
puló cikk írója azzal is megvádolta Zsitvayt, hogy elzárta 
a területet a turisták el�l, azaz ún. ’Tilos terület’-té nyil-
vánította a Visegrád–Nagy-Villám közti erd�részt. 

A kilátóról: az megfelel a tényeknek, hogy a kilátót a 
Magyar Turista Szövetség megalakulásának 20. évfordu-
lójára emelték Zsitvay Tibor kezdeményezésére, javasla-
tára. A már többször emlegetett ominózus cikk azzal is 
igyekezett besározni Zsitvay becsületes nevét, hogy azt ál-
lította, hogy saját magáról nevezte el a kilátót, mintegy 
emléket állítva saját magának. A különböz� lexikonok té-
vedéseit is korrigálandó írom a következ�ket a Magyar 
Turista Szövetség értesít�jéb�l: „A Magyar Turista Szö-
vetség 1934. szeptember 3-i tanácsülésén …. A Nagyvil-
lámi kilátótoronyra vonatkozó és a BOTE, MTE és TIT 
közös javaslataként el�terjesztett bizottsági indítvány 
alapján a tanács a tornyot egyhangúan Zsitvay-kilátónak 
nevezte el, a Csóványosról a Dobogók�re vezet� kék jel-
zést pedig Zsitvay-útnak. A jelzés iránya: Csóványos – 
Kóspallag – Nagymaros –Visegrád – Nagy-Villám – Pap-
rét – Pilisszentlászló–Sikáros – Dobogók�.  

A tanács még tudomásul vette a torony �rével, Berg-
mann Istvánnal megkötött szerz�dést és a torony örvende-
tes látogatottságáról szóló bejelentést.” Zsitvay ekkor 
komoly gyomorbántalmakkal küszködött és a turisták a 
h�n szeretett elnöküknek így akartak már életében emléket 
állítani. (Máskülönben  ez a kék sáv jelzés� út az 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
1938-as Szent István-vándorlás egy szakasza, amelyb�l 
manapság az Országos kék jelzés� út lett. Az út visszake-
resztelését szintén ellenezte a Magyar Természetbarát 
Szövetség. Elnökségi határozatukat a mai napig nem von-
ták vissza. Persze ez a szakasz ett�l függetlenül Zsitvay-
út.)  

Még egy dologról: Azt írják a cikk szerz�i, hogy Zsitvay 
a Magyar Turista Szövetségben „mindig valamilyen veze-
t�i tisztséget töltött be, hiszen mindig pártolta a termé-
szetjárást.” Hát ez a valamilyen tisztség el�ször társel-
nökség volt, majd kétszer elnök, majd tiszteletbeli védnök 
elnök. Zsitvay nagyon büszke volt, hogy a Turista 
Szövetséget úgy számolták fel, hogy t�le nem vonták meg 
az örökös védnök elnöki címet, azaz haláláig viselhette e 
titulust. � azért lett a szövetség elnöke, mert vérbeli turis-
ta volt. Járta a természetet.  A szervezett turistáskodást 

nagyon fontosnak tartotta. Az 1935-ös erd�törvény el�tt, 
1934-ben mondotta el máig ható nagyszabású képvisel� 
házi beszédét a turistaság és a természetvédelem érdeké-
ben. Az Akadémia ötlete volt a természetjárás fogalmának 
megalkotása, s e törvény vitájában javasolta Zsitvay, hogy 
a törvényhozók fogadják el a természetjárás kifejezést. 
Azóta mondhatjuk, hogy Zsitvay nagy természetet szeret� 
természetjáró volt. 

Miért is írtam le mindezt? Hogy még pontosabb emlékek 
maradjanak, éljenek Visegrádon is az emberek szívében, 
lelkében, eszében e nagyszer� emberr�l. Meg máskülön-
ben is: ebben az évben ünnepeljük születésének 125. év-
fordulóját, halálának pedig 40. évfordulójára emlékezünk. 
Az már csak mer� véletlen, hogy a Nagy-Villámon álló 
nagyszer� kilátót 75 évvel ezel�tt nevezték el róla. 

Peták István 

 
Schandl Lajosra emlékezett a Visegrádi Erdészet kollektívája. Kis ünnepség keretében. – ahová a családtagokat is 

szeretettel meghívták – emlékfát állítottak a dunabogdányi József-forrás közelében, az egykori csemetekertben kiala-
kított tisztáson.  

A holtában is élni akaró, ágaskodó fát Erd�s Péter volt erdészetvezet� alakította, faragta emlékfává. 
Ott hangzott el a lenti írás Lajos versrészletével, gondolataival ékesítve.  
 

 ���
!��
����!

Schandl Lajos: 
          „De jó lett volna megmaradni 
          er�snek, kérlelhetetlennek, sz�znek. 
          Hazát, otthont nem feladni 
          és csak rohanni, mint akit  
          bolondos álmok �znek.” 
 

 „Valamikor az lett volna az ’utolsó kívánságom’, hogy 
az erd�ben pihenjenek hamvaim. Ezt a kívánságom ezen-
nel visszavonom, mert ami most folyik e szakmában, azt 
még holtomban sem tudnám elviselni.” 

Így vallott 1999–2000-ben Schandl Lajos harmadik kö-
tetében, a RADIÁN-ban. Ott is a Már nem fáj cím� kis 
írásban.  

Lajos bátyánk – Lajcsi, ahogy sokan hívták Visegrádon 
és környékén és nem kicsinyít� becenévként – 1938-ban 
született. Hatvan éves korában ment nyugdíjba beteg szív-
vel, sérült lélekkel, mégis telve ambícióval.  

Egykori, inkább így fogalmazok: régi kollégái által nagy 
szeretettel körülvéve. Utolsó kötetének újra olvasáskor ez 
bizonyossá válik. Ezt � is kristálytisztán leírta. Csak la-
pozni, olvasni kell történeteit, vidám írásait, erd�t szeret�, 
erd�t félt� gondolatait. 

Lehet, hogy 2000 óta változott a világ, jobbult ifjú szak-
embereink hozzáállása, ami az erd�kezelést, a nagy ter-
mészethez való viszonyulást illeti.  

Lajos történeteit, intelmeit olvasva fogadja el a Kedves 
Olvasó, kedves hallgató a régi szlogent: „Akinek nem in-
ge, ne vegye magára!” Bizony számomra – visszaemlé-
kezve kapcsolatunkra – sokszor magamra kellett volna 
vennem azt a bizonyos inget. 

Érdemes nem megsért�dni, hanem elgondolkodni, és 
magunkon javítani. Lajos bátyánk ars poétikáját megszív-
lelni: a Teremt� tisztelete, erd�szeretet, emberbecsülés, 
családhoz ragaszkodás. 

Számomra nehezen megy az írás, könnyebben árad a 
szó.  

Miután szövegszerkeszt�b�l nem sikerült idemásolnom, 
most idepötyögtetem, hogy az itt Lajosra emlékez�k ve-
lem együtt (aki nem tudok most ott lenni), az egykori Jó-
zsef forrás melletti csemetekertb�l fenyvessé s�r�södött 
erd�cske menti tisztáson, Katona Imre által felújított Imre-
házánál elevenítsék fel alakját, mosolyát, hitvallását: 

 

 „Hm… Senki ne gondolja, hogy én azért szeretem az 
erd�t, mert erdész vagyok. Azért lettem erdész, mert 
szerettem az erd�t. De akkor is szerettem volna az er-
d�t, ha történetesen cukrász vagy szabó lettem volna. 
Az erd�höz való köt�désem atavisztikus köt�dés. Való-
szín�leg német, osztrák, tán cseh erd�s tájak szeretete 
húzódott meg génjeimben. 

Bennem éltek gyerekkorom erdei manós meséi. Lelki 
szemeim el�tt megelevenedtek az erdei mesék fanyüv� 
óriásai. Álmaiban – közvetlenül a halála után – tarisz-
nyával a nyakában, az erd�b�l láttam nagyapámat 
visszajönni, elbúcsúzni. Szelíd volt, délceg járású. Nem 
látszott, hogy fájtak volna a lábai. Vaskos alakja ezút-
tal szikárnak és magasnak t�nt, de az arca fiatal és pi-
rospozsgás. Nagyon hasonlított a fiatalkori képeihez. 

Az én családomban még megvolt az �si, erd�höz való 
ragaszkodás. �seim tudomásul vették, hogy a „kincs-
tár” az erd� kezel�je, de azt viszont soha nem akcep-
tálták, hogy az erd� ne lenne az övék is. Sajátjuknak 
érezték a természettel való nagy küzdelemben, hiszen 

 (Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
az erd� otthont, kenyeret és védelmet adott nekik, ak-
kor, ha már minden elveszett. Ezzel a „tulajdonosi” 
érzülettel figyelték örökké létezését, sorsát és gyara-
podását. Na, ne úgy értse senki, hogy nekiálltak volna 
az erd�b�l ölfát termelni és lopni, de azt mondhatom, 
hogy szükség esetén néhány szál ágfa, egy kocsirúd, 
vagy rudalófa nem jelentett akadályt. Hiszen a „kincs-
tárnak” való fuvarozás volt kiegészít� keresetük. És – 
nagyapám szerint – a szerszámnyeleket és a fából ké-
szül� szerszámokat – amelyeket az urasági és közbir-
tokossági id�kben még ingyen és bérmentve kaptak – 
mégsem vehették a patikában! 

Azóta sok minden megváltozott, de a tudatalattiban 
fészket rakó erd�höz való vonzódás nem. Én magam 
is, ha kedvem támad gombát szedni az erd�ben – hi-
szen jelenleg másra nemigen van szükségem –, egy 
percig sem gondolok arra – akármit is mond a jelenleg 
érvényes erd�törvény -, hogy nekem az tilos volna. 

Én, Schandl  Lajos,  mint  született  visegrádi  lakos, 

ilyenformán is ragaszkodom az erd�höz, ha nehéz is 
ezt a „gy�z�k jogán” az erd�höz csatlakozó emberek-
nek megérteni. 

Ha a magamfajta „érzelemmel fert�zött” ember az 
erd� szolgálatába áll, akkor ez az a plusz, amit el lehet 
várni t�le. 

Ezt csak azért írtam meg ilyen részletesen, ha valaki 
azt firtatná, hogy néhány évvel a nyugdíjaztatásom 
után miért írok én aggódva az erd� sorsa miatt.” 

 

A kis könyvr�l még annyit, hogy nincs külön fejezet, cím 
mindannyiunk közös tanítómesterének szentelve, de Lajos 
bátyánk ajánlása, valamint számtalan utalás, idézet mégis 
Dr. Madas Lászlóról szól. Az íróra és tanítványra, 
Schandl Lajosra jó szívvel emlékezzünk! 

Laci bácsinak pedig köszönjük, hogy „…magyar földön 
nem lehetetlen egy ilyen utat teljesen végigjárni, hogy 
érdemes reménykedni a jöv�nkben.” 

Ápoljátok az emlékeket, éltessétek a közösségeteket! 
Kertész József 

 

Visegrád ábrázolása egy 16. századi metszeten 
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Visegrád ezer éves  
évfordulójára 

 

�
�
�
�
�
�
�

 

A Kis-Visegrád Találkozó 
 

alábbi programjaira 
 
Június 18., csütörtök, helye: mozi 
20.00– 22.00 A rendezvény résztvev�inek köszöntése, 
megnyitó: 
   Hadházy Sándor polgármester 
A delegációk bemutatkozása (szóban, képekkel, vetítés-
sel stb.): 
   Brno (Csehország) 
   Krakkó (Lengyelország) 
   Nagykér (Szlovákia) 
   Zoboralja (Szlovákia) 
 

Június 20., szombat, helye: Magyar László tornacsarnok 
14.30–23.00 A Pilis–Dunakanyar Kistérségi amat�r kultu-
rális el�adóinak, valamint a Visegrádi 4-ek országaiból 
érkez� csoportok gálam�sora, táncház                     
BÁL a RIVIÉRA DUÓ fellépésével 
 

Június 21., vasárnap, helye: sportpálya 
09.00–13.00 Futballvetélked�, 
   csoportos ügyességi verseny 
14.00–17.00 kerékpárosverseny 
   kerékpártúra 
   focivetélked�k befejezése 
17.00–20.00  Gasztronómiai bemutató és kóstoló  
   (cseh, lengyel, szlovák és magyar ízek) 
 

Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk! 
 

Belépés ingyenes! 

 
 

Visegrádi Sportegyesület                    

Visegrádi Szövetség 

Visegrád ezer éves  
évfordulója – 2009. 
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�

melyet  

2009. június 20-án, szombaton  

14.30 órától rendezünk 
�

A rendezvény helye:  

Visegrád,  
Magyar László tornacsarnok 

�

Fellépnek:  
 

A Pilis-Dunakanyar Kistérségb�l 
   Dunabogdány,  
   Kisoroszi,  
   Leányfalu,  
   Pócsmegyer,  
   Szigetmonostor,  
   Tahitótfalu feln�tt, ifjúsági, gyermek amat�r csoportjai 
 

A Visegrádi 4-ek országaiból 
   Zoboralja (Szlovákia),  
   Nagykér (Szlovákia),  
   Brno (Csehország),  
   Krakkó (Lengyelország),  
   Visegrád amat�r csoportjai                            
Benne: Táncház 
20.00  Bál – a Riviéra duó fellépésével 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
 

Belépés ingyenes! 

�
 

Visegrádi Sportegyesület                    

Visegrádi Szövetség 
 

 

Brno zdraví  
Visegrád 

 

P�ijeli jsme za vámi z �eské republiky, z m�sta Brna. 
Jsme skupina d�tí, rodi�	 a u�itel	 ze základní školy 
Pavlovská, Brno-Kohoutovice. 

S radostí jsme p�ijali nabídku zú�astnit se oslav m�sta 
Visegrádu, tato akce je pro nás zárove
 i výletem, který 
završí tento školní rok. Bude pro nás zajímavé a 
obohacující setkat se s vrstevníky z Ma�arska, Slovenska 
i Polska a strávit s nimi pár �ervnových dní.  

Také jsme rádi za možnost blíže poznat m�sto Visegrád, 
ve kterém budou mnozí z nás poprvé.  

Brünn köszönti Visegrádot 
 

Csehországból jövünk Önök közé, Brünnb�l. Csapatun-
kat a Kohoutovice városrészbeli Pavlovská Utcai Általá-
nos Iskola tanulói, azok szülei és tanárai alkotják. 

Örömmel fogadtuk el meghívásukat, részt venni Vise-
grád város ünnepségén – ez a program számunkra egyben 
kirándulás is, ami megkoronázza ezt a tanítási évet. Érde-
kes és gazdagító számunkra hozzánk hasonló érdekl�dés� 
csoportokkal találkozni Magyarországról, Szlovákiából, 
Lengyelországból és néhány júniusi napot együtt eltölteni. 
Szintén örülünk a lehet�ségnek, hogy közelebbr�l is meg-
ismerhetjük Visegrád városát, ahol sokan közülünk még 
nem voltak.                         Monika Trojanová 
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A „Nagy Testvér” akció 
 

Amikor a visegrádi m�vel�dési ház kit�zte a 100.000 Ft-
os nyomravezet�i jutalmat a városban csak „deszkate-
hén”-nek nevezett szabadtéri fa alkotás felgyújtásának 
kapcsán, a mai tv-híradókon nevel�dött ember arra gon-
dolhatna, hogy milyen egyszer� lett volna csak visszanéz-
ni egy monitoron, hogy na, lássuk mit is vett fel a térfi-
gyel� kamera? Kik is jártak akkor arra, hogyan is történt 
ez a gyújtogatás. Ugye emlékeznek a veszprémi bárban 
meggyilkolt román sportoló vagy a Lánchídnál elt�nt 
francia lány esetére.  

Mindkét ügyben nagy szerepet játszott a telepített videó 
kamera: a „Nagy Testvér” aki mindent lát. Jó lett volna, 
ha nálunk is fel van szerelve, hiszen akkor talán sor sem 
került volna a gyújtogatásra. Persze utólag könny� okos-
nak lenni, bár a térfigyel� kamerarendszer létesítése Vise-
grádon már igen szakállas téma. Több éve mindig el�-
el�került a testületi üléseken, de térfigyelés sajnos még 
nem lett bel�le. Pedig manapság olyan világban élünk, 
hogy egyre nagyobb szükség lenne rá. Lassan már egy 
cipész is biztonsági kamerát szereltet fel a m�helyébe. De 
gondoljanak csak bele, hogy mennyire nem is butaság ez 
a kamera dolog. Több komoly el�nye van. Az egyik, hogy 
valóban perdönt�en, szó szerint „objektíven” lehet vissza-
idézni az eseményeket, kizárva az embernél gyakran 
el�forduló felejtés, téves meglátás vagy akár szándékos 
ferdítés lehet�ségét.  

Nemrégen a szentendrei Lidlben vásároltam többféle 
élelmiszert, egyebek mellett két májkrémet is. A pénztá-
rosn� – nyilván véletlenül – kett� helyett húsz darabot 
ütött be. Csak otthon néztem meg a számlát, és amikor 
három nap múlva ismét arra jártam, gondoltam bemegyek 
reklamálni, bár nem bíztam benne, hogy sikerül valamit is 
intéznem. Mindenesetre kezemben a számlával el�adtam 
a történetemet az üzletvezet�nek. � átvette a számlát, 
elt�nt három percre, majd visszatért és elnézést kérve 
kifizette a pénztárból a tévesen beütött 18 db májkrém 
értékét. Hát én sokat megéltem már a magyar kereskede-
lemben, de ez még nekem is új volt. „Hogy csinálta?” – 
kérdeztem, mire azt mondta az üzletvezet�: „Nézze 
Uram! A számlán rajta van, hogy melyik nap, hány óra-
kor, melyik pénztárnál fizetett. Minden pénztárat kamera 
figyel. Az irodában a számítógépen beütöttem a megfelel� 
adatokat és a gép már játsza is a felvételt a kért id�szak-
ról. Innen láttam, hogy valóban csak 2 db-ot vásárolt.”  

Vagy nézzünk egy másik felhasználási oldalt: A ferenc-
városi kerület b�nözésileg Budapest egyik legkeményebb 
kerülete volt. A kerület vezet�i gondoltak egyet, és térfi-
gyel� kamerákat szereltek fel a különösen veszélyes he-
lyekre, és ezekre fel is hívták minden arra járó figyelmét. 
Azóta 50%-kal javult a közbiztonság arrafelé.  

És itt jön a másik el�nye a kamerának: a visszatartás. 
Mert ki szeret biztosan lebukni? Senki. A rossz szándékú 
ember inkább elmegy olyan helyre, ahol van esélye arra, 
hogy nem látják meg, nem veszik fel, amint éppen kifoszt 
valakit, vagy betöri a Mini ABC ablakát. Hoznék egy 
amerikai példát is, az arrafelé szokásos extra méret� meg-
oldásaival. Az USA és Mexikó közötti határszakaszon 
naponta ezrek igyekeznek átjutni illegálisan Mexikóból az 
Egyesült Államokba. Soknak sikerül is, mivel nehezen 
ellen�rizhet�, igen hosszú határvidékr�l van szó. Renge-

teg ember, technika, pénz kellene a biztonságos és teljes 
�rzéshez. Erre az „amik” azt találták ki, hogy a határ 
mentén elhelyeznek egy csomó webkamerát és felkérik a 
lakosságot, hogy vállaljanak önkéntes ügyeletet az otthoni 
számítógépük mellett. Figyeljék a rájuk kiosztott kamera 
képét, egy-két órán keresztül, mondjuk ebédf�zés közben. 
Ha gyanús mozgást látnak, akkor hívják fel ezt és ezt a 
telefonszámot. A telefonon riasztott határ�rcsoport azután 
már biztosra megy, és elfogja a határsért�ket.  

Az ötlet bevált, és m�ködik, mivel az amerikai lakos-
ságból igen sokan jelentkeztek erre a felhívásra, és a ka-
merák, valamint az internet segítségével több ezer szem-
pár figyeli a határt.  

 

 
 

Térfigyel� kamera a Ferencvárosban, Budapesten 
 

Egy szó, mint száz, Visegrádra is elkelne néhány térfi-
gyel� kamera. A közelmúltban több helyi vállalkozónak 
értékes eszközeit, szerszámait lopták el ismeretlenek. A 
F� utcából fém aknafedeleket szedtek fel és vittek el. Már 
korábban leszerelték és elvitték a villanyoszlopok fém 
ajtóinak egy részét. Mindkett� fokozott balesetveszélyt 
jelent, az anyagi kárról nem is beszélve. Több esetben 
történik besurranás lakóházakba. Nemrégen az egészség-
házba törtek be és loptak el laptopot, benne értékes, gyó-
gyításra szolgáló programokkal. A minap a Schulek utca 
egyik lakójának szelíd kutyáját verte szó szerint agyon 
valaki. És akkor még nem beszéltem a nyári id�szakban 
olyan gyakori kisebb rongálásokról, esti-éjszakai köztéri 
randalírozásokról.  

Nem véletlen, hogy néha olyan érzése támad az ember-
nek, hogy lakosságunk is, közterületeink is védtelen és 
kiszolgáltatott helyzetben vannak. Régen elmúlt már az az 
id�, amikor az egy szál Keller rend�r a kerékpárján köz-
lekedve normális rendet tudott tartani az akkor még köz-
ség Visegrádon. Mondjuk ott más volt a hozzáállás is, 
mint mostanában. Ezzel együtt kétlem, hogy manapság 
meg tudna birkózni a feladattal. F�leg turistaszezonban és 
f�leg a hétvégeken nem.  

Túl sok lett az idegen, túl nagy lett a forgalom, túl nagy 
lett a szabadosság. A rend�rség pont hétvégén szinte 
teljesen le van terhelve a dunakanyari forgalom kezelésé-
vel. Polgár�rségünkt�l pedig – bármennyire odaadó ön-
kéntes emberekb�l áll is – nem várható el, hogy úgymond 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
„önként és dalolva” �rt álljanak minden nap, a nap 24 órájában. Pedig va-
lahogy védekeznünk kellene, mert a helyzet valószín�leg csak „fokozódni 
fog” a következ� hónapokban, esetleg években. A védekezés egyik módja 
lenne minél el�bb „bekamerázni” városunk utcáinak, tereinek, parkjainak 
akkora részét, amekkorát csak lehetséges. Ezáltal nyomon lehetne követni 
az ártó szándékot. Természetesen nem arról van szó, hogy valaki állandó-
an bent ül egy sötét szobában és figyeli a monitorokon, hogy Józsi bácsi 
mikor és milyen állapotban megy haza a kocsmából. Ez mostanában már 
úgy m�ködik, hogy a kamera által felvett anyagot számítógépes memória 
tárolja egy-két napig. Ha nem történt semmilyen „esemény” ez id� alatt, 
akkor letörl�dik az egész, és újra kezd�dik a rögzítés. Ha viszont történik 
valami b�ncselekmény vagy károkozás, akkor az arra felhatalmazott sze-
mélyek kiválasztva a kérdéses id�pontot kimenthetik az esemény felvétel-
ét a memóriából, amely már felhasználható akár nyomozás, akár bizonyí-
tási eljárás során.  

Szóval, el�ször az els� kérdést kellene eldönteni, hogy Visegrád lakos-
sága egyáltalán szeretne-e térfigyel� kamerákat a városában. Elképzelhet� 
ugyanis, hogy az a polgártársunk, aki a közterületi szemetesekbe szokta 
hordani az otthoni szemetet, nem biztos, hogy szeretne egy filmen szere-
pelni. Mindenesetre egy közvélemény-kutatás segítségével ez könnyen ki-
deríthet�. Mondjuk, a többség szeretne. Akkor jön a második kérdés: hogy 
mib�l? Itt els�ként lehetne javasolni a városi költségvetést, de úgy gondo-
lom, hogy most nem azokat az id�ket éljük, hogy újabb terheket vegyünk 
a nyakunkba. Két megoldás között választhatunk: az egyik, hogy mint vá-
ros továbbra is elhalasztjuk a védekezésnek és megel�zésnek ezt a formá-
ját, amíg nem lesz rá pénzünk. A másik, hogy mégis megcsináljuk szép 
fokozatosan. Belevonjuk a lakosságnak azt a részét, akiknek lehet�sége és 
hajlandósága is van közcélú, hasznos dolgokat anyagilag támogatni.  

Egy térfigyel�vel jól ellátott város nem csak azt jelenti, hogy minimális-
ra csökkentjük az esélyét annak, hogy kirámolják a lakásunkat, házunkat, 
hanem azt is, hogy ingatlanunk értéke ezzel a védelemmel megemelkedik, 
mégpedig jóval nagyobb mértékben annál, amennyivel esetleg hozzájáru-
lunk a költségekhez. A hozzájárulásnál természetesen önkéntes alapon le-
hetne eljárni, de ilyen esetben az ember jóval többet vár el a jobb anyagi 
helyzet� lakosoktól. Mindennek a keretét meg lehet teremteni akár alapít-
ványi, akár egyesületi formában is, de valamelyik már m�köd� alapítvány 
is lehetne az ügy pénzügyi gazdája. Ez lenne a „Nagy Testvér” akció. Fel-
téve, ha meglesz a támogatottsága. Ha csak néhányan elkezdenénk, és ösz-
szeszednénk a szükséges pénzt, akár csak egy, vagy két kamerával is el 
lehetne indulni. Már ez is nagy lépés lenne egy új városi biztonság megte-
remtése felé.  

Úgy gondolom, hogy minél el�bb lépnünk kellene ezen a területen is. 
Remélem minél többen így gondolják és annyi más településhez, község-
hez, városhoz hasonlóan, nálunk is miel�bb kiépül a védekezésnek és 
megel�zésnek ez a korszer� formája.                                    Abonyi Géza 

 
 

 

Tisztelt Visegrádiak! 
 

Ezúton értesítjük a város lakosságát, hogy a korábbi években a jú-
nius utolsó hétvégéjén megrendezett, és immár Visegrádon hagyomá-
nyosnak nevezhet� Duna menti svábok és németek hagyományos 
kultúrfesztiválja az idén technikai okok miatt ELMARAD! 

Nagyon szerettük volna idén is megszervezni rendezvényünket, de 
sajnos, rajtunk kívülálló okok miatt kénytelenek vagyunk err�l most 
lemondani. Reméljük, hogy jöv�re ismét lehet�ségünk nyílik arra, 
hogy ezt a már nemzetközivé vált eseményt megszervezhessük. 

Megértésüket köszönve, tisztelettel:  
a szervez� alapítvány kuratóriuma 

Magyar László: 
 

����

 
 Még pislog a Vénusz a hajnali égen, 
 de pirulón már a reggel ébredezik. 
 Fátyolát vedli a zöld hegygerinc, 
 szél susog búcsút a távozó éjnek. 
 
 Nyárba csapott át tavaszból a naptár, 
 oly hevesen forr, szinte, hogy már lángol. 
 Nászról mesél a közel és a távol, 
 b� termést álmodik magtár és raktár. 
 
 Kislányok percekre asszonnyá érnek, 
 szépsége terhével mind visel�s lesz, 
 ill�? – nem ill�? – kacér, ahogy kérdez, 
 s választól válaszig, egyre merészebb. 
 
 A nyár, ez a nyár, aki eddig kivárt, 
 könnyet nem, szerelemszép es�t, ha hull. 
 Iván, a Szent, is csak szép tüzeket gyújt, 
 s Zeusz most lopja az új Europát. 
 
 Mint ,,toulusi” tiszták, körtáncok járnak, 
 bikaöl� Mitrasz, a szép szeret�, 
 délceg sudáran lép a térb�l el�, 
 vére a t�znek a sz�ztiszta lángja. 
 
 Nem irigy szín a barackon a sárga, 
 s a dinnye héja zöldje se a méreg. 
 E színkavalkád a nyár verítéke, 
 és osztja b�ven holnap, – s azutánra. 
 
 Ó, ez a nyár, ez a t�z bármit emészt, 
 a lélek, ha éghet, már nem is árva. 
 Zakatoljon a szív, ki, mit se bánja, 
 mit hoz a holnap és mit súg az ép ész. 

 
Schült Antal: 

 

A VERS 
 

 A vers nem f�, fa, virág. 
 A vers nem egy hazug világ. 
 A vers nem sárga, piros, kék. 
 A vers nem egy rózsaszín lila kép. 
 A vers minden, mégsem más, 
 mint értelem, mint érthet� valóság. 

 
MAGYARORSZÁG 

 

 Ha dolgaink rosszul mennek, 
 megoldásként jönnek terhek. 
 Reform, csomag, reformcsomag, 
 szajkóz okos, s még okosabb. 
 
 Egy sem képes felismerni, 
 milyen úton kéne menni. 
 A megoldást hogy is tudnák, 
 ha a baj okát sem tudják. 
 
 Hol az ember élhetetlen, 
 ott az élet élhetetlen. 
 Megoldás csak egy van, ennyi, 
 embernek születni, annak is maradni. 
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Három kérés 
 

Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülete most, a mil-
lennium évében, az idegenforgalmi idény beköszöntével sze-
retne mindent elkövetni annak érdekében, hogy városunk a 
legszebb arcát, a legjobb formáját mutassa minden idelátoga-
tónak. Szeretnénk újrafesteni, feldíszíteni, kijavítani, kitisztíta-
ni, felújítani mindent, ami csak erre rászorul, és amit csak le-
hetséges. A GAMESZ ilyen irányú tevékenységét nagyra érté-
kelve és tiszteletben tartva, annak mintegy kiegészítéseként 
szívesen felvállalunk kisebb fajsúlyú ügyeket a városszépítés 
terén. Úgy gondoljuk, hogy két területen lehetünk eredménye-
sek: egyrészr�l a kiegészít� városszépítési feladatok ellátásá-
ban, másrészr�l a lakosság bevonásában, biztatásában.  

Mi az, amit eddig el tudtunk végezni? Felmértük az utcákat, 
helyeket, területeket és tárgyakat, amelyek valamilyen szem-
pontból tisztításra, felújításra, javításra szorulnak. Kiosztottuk 
a feladatokat és elkezdtük a munkát. Duna-parti padok festése, 
11-es úti és egyéb utcai korlátok, hídkorlátok újramázolása, 
közterületi kisebb f�nyírások, összetakarítás a járdákon és még 
számos kisebb javítási, szépítési munka van, amelyeken már 
túl vagyunk, és amelyek még várnak ránk. 

Visegrád lakosságától több dolgot is szeretnénk kérni: els�-
nek azt, hogy aki csak teheti, csatlakozzon hozzánk. Csatla-
kozzon egyesületünkhöz, hiszen reméljük, sokan vannak, akik 
hozzánk hasonlóan úgy gondolják, hogy minden mai elrettent� 
példa ellenére érdemes a közért dolgozni, érdemes valami 
olyat alkotni, aminek többen, sokan örülnek és látják hasznát. 
Érdemes mindenki számára szépet és jót teremteni, mert ett�l 
saját magunk is többet kapunk és többet érünk, els�sorban a 
magunk számára. Úgy gondoljuk, hogy a felemelkedés egyik 
eredményes útja a közös, városért végzett munka a mostani 
id�kben. 

A második kérés arról szól, hogy az eddiginél fokozottabban 
tör�djünk városunk tisztaságával, rendjével. Tartsuk tisztán a 
házunk el�tt a járdát, nyírjuk le a környékünkön a füvet, és ha 
egy eldobott csokipapír kerül az utunkba, ne restelljük felvenni 
és bedobni a legközelebbi szemetesbe. Kérjük azokat, akiket 
érint, hogy ne rakják az otthoni szemetüket a köztéri szemete-
sekbe, ne hordják közterületre – legyen az a patakpart, vagy 
Duna-part – a mégoly zöld szemetüket, mert gondoljanak bele: 
mi volna akkor, ha mindenki így cselekedne? Mi nem a Bal-
kánhoz, hanem egészen máshova szeretnénk közelíteni, ami 
közterületeink állapotát illeti. Kérjük, legyenek partnerek eb-
ben az igyekezetben. 

A harmadik kérés az anyagiakra vonatkozik. Egyesületünket 
kétszázezer forint támogatásban részesíti az önkormányzat az 
idén. Eddig ebb�l ötvenezer forintot kaptunk meg. Ez elfo-
gyott. Jelenleg tagsági kölcsönökb�l m�ködünk, vesszük a fes-
téket a festéshez és a benzint a f�nyíróba. Nemrégiben levéllel 
fordultunk a visegrádiakhoz anyagi támogatást kérve mun-
kánkhoz. Ezúton is szeretnénk kérni mindenkit, akihez esetleg 
nem jutott el a levelünk, hogy támogassák Visegrád szépülését 
és rendjét. Támogassák egyesületünk munkáját.  

A támogatás befizethet�, vagy átutalható a Dunakanyar Taka-
rékszövetkezetnél vezetett 64700038-10001325 számú szám-
lánkra. 

Tiszta és rendezett várost, szép nyarat és eredményes idegen-
forgalmi szezont kíván minden visegrádinak a 

Turisztikai Egyesület 


�����	
������	

 

Ismét eltelt egy hónap, mi pedig szorgalmasan jár-
juk az utcákat, kinek a legszebb a kertje ebben az 
igazán szép tavaszi májusban. Úgy látszik, kellett né-
hány év ahhoz, hogy a város lakosai is bekapcsolód-
janak, rokonok vagy ismer�sök figyelmünkbe ajánl-
janak egy-egy szép kertet. Ebben a hónapban is le-
hetne több ingatlantulajdonost jutalmazni, a fotók el 
is készültek, de csak egyesével fognak az újságban 
megjelenni.  

 

 
 

Aki ebben a hónapban megkapja a Virágos Vise-
grád elismer� oklevelet: Imre Gáborné Erzsike, aki a 
Doboskert u. 1. alatti ingatlan egyik tulajdonosa. 
Természetesen a család többi tagja is besegít, hogy 
ilyen csodálatos a kert, de a munka oroszlánrésze az 
övé. Gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk. 
az egész családnak.     

Takács Istvánné (VSZ) 
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A Atlantis-Visegrád Club Kft. kis ünnepség keretében 
búcsúztatta nyugdíjba vonulása alkalmából 
NIEGREISZ BÉLÁT, aki 39 évig szolgált hajóvezet�-
ként a Visegrád és Nagymaros közti átkel�n, bármi-
lyen formában m�ködött is az. 

Mindig türelemmel és nagy odaadással végezte mun-
káját a visegrádiak, az ide látogató nagyszámú turista 
és átutazó minél jobb kiszolgálása érdekében. Munká-
ját a precizitás jellemezte, és az az els�dleges szem-
pont, hogy balesetmentesen, biztonságosan érjenek 
partot az átkel� igénybe vev�i. A fiatalok kiképzésében 
minden esetben részt vállalt, tanította �ket, megmutat-
ta a fortélyokat. 

A mai világban, amikor mindenhonnan az halljuk, 
hogy a mobilitás, a lakóhely és a munkahely-
változtatás képessége mennyire fontos, az ember el-
gondolkozik: vajon így van-e? Sokan azt gondoljuk, 
hogy nem ez a helyes út, és íme, egy példa, egy ember, 
aki hosszú, h�séges és becsületes munkájával dolgo-
zott környezetéért, joggal kiérdemelve kollégái és a vá-
ros szeretetét, megbecsülését. Köszönjük neki mindazt 
a munkát, melyet elvégzett e hosszú id� alatt, és kö-
szönjük neki azt az ígéretét is, hogy ha szükség van rá, 
visszajön kisegíteni, segíteni.  

Kívánjuk neki, hogy nyugdíjas éveit egészségben, 
boldogságban töltse családja körében, és lelje sok 
örömét az unokákban.                 A révátkel� dolgozói 
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Kirándulás Zalavárra és Keszthelyre 
 

Az Együtt Kulturális Egyesület el�zetes terve szerint má-
jus 10-én, vasárnap került sor az ezer éves magyarországi 
királyi városok közül negyedikként a Kis-Balaton vidékén 
található Zalavár felkeresésére. 

Kellemes id�ben, jó sof�rrel tettük meg a b� 200 km-nyi 
utat, végig gyönyörködve a Balaton-felvidék hegyeiben, 
míg Zalavár községet elhagyva megérkeztünk az egykori 
megyeközpontba, az akkor Kolon – mai Zala – megye 
,,f�városába”. Valaha víz- és nádrengeteg vette körül a 
Várszigetre épített Árpád-kori, közelmúltban rekonstruált 
kis fehér templomot. Egyszer�, ám szép bels� fogadott, a 
falon körben mai m�vészek igényes szobraival. Egyszerre 
éreztük a jelent és a múltat. Ennek közelében láthattuk a 
Szent Adorján- (Hadrián-) templomot. 

 

 
 

Szabadtéri történelemóra a zalavári templomrom mellett 
 

Sajnos, a falakból csak mutatónyi maradt. Érdekes volt 
az egykori templom szerkezete, a mellette lév� harangön-
t� m�hely és kút látványa. Cirill és Metód görög szerzetes 
ikerszobra, valamint a millenniumra emelt kis emlékm� 
jól illeszkedett a környezetbe. A Kis-Balaton Házban 
filmvetítés mutatta be a vidék gazdag madár- és állatvilá-
gát, az itt él�k életmódját, a tárgyi emlékeket.  

 

 
 

A récéskúti Szent Adorján-templom falmaradványai 
 

Innen nem messze, t�zeges talajú erdei úton haladva ér-
tük el a récéskúti, ugyancsak 9. században épült templom 
romjait. A látvány egy komoly méret�, támpillérekkel er�-
sített templomot sejtetett, csaknem másfél méteres falma-

radványokkal. Állítólag itt nyugodott egykor Szent Ador-
ján, innen temették át a másik templomba. 

 

 
 

A felújított Szent István-kápolna 
 

A szakrális élmény után buszunk a szelíd zalai tájon át-
suhanva ért Keszthelyre. A konferenciateremben Czoma 
László igazgató úr fogadott, röviden bemutatta a kastély 
történetét, majd a bálteremben rendkívül kiadós és ízletes 
ebédet kaptunk. Ezután a Festeticsek impozáns kastélyát 
jártuk alaposan körül, mintegy húsz szoba berendezésében 
gyönyörködhettünk. A gazdag anyagot egy alaposan fel-
készült idegenvezet� n� mutatta be: berendezett szalonok, 
szobák más-más szín� tapétával, festmények, kályhák, a 
csaknem 100.000 kötetes könyvtár ejtett ámulatba. Jutott 
id�nk a nemrég felújított istálló épületét is végignézni, 
ahol jelenleg a Hintómúzeumot rendezték be.  

 

 
 

Részlet a Hintómúzeumból 
 

A gazdag anyagban gyaloghintó, postakocsi, lovas szán 
szerepelt, de lószerszámok, valamint gazdag képanyag is 
segített az egykor virágzó lovas élet bemutatásában. A 
kastélyt körülvev� angolpark színes virágaival, szök�kút-
jaival emelte egyik legnagyobb barokk kastélyunk impo-
záns látványát. 

A társaság err�l a kirándulásról is élményekben, ismere-
tekben gazdagodva térhetett haza.  

Köszönjük a Sz�ke házaspárnak a szép kirándulás min-
taszer� megszervezését! 

Borsody István 
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A világméret� gazdasági válság sok egyéb probléma mellett felszínre hozta a magyarok mások-
hoz viszonyított nagyobb kiszolgáltatottságát, sebezhet�ségét. Túlságosan sokan tapasztalják a 
saját b�rükön, hogy milyen következményekkel jár egy el�nytelenül felvett hitel. Szinte mindenki 
látja, hogy miközben a bankok szemérmetlen kamatokra nyújtanak hitelt vásárlásainkhoz, vállal-
kozásainkhoz aközben megtakarításaink után minimális kamatot fizetnek. 
Nehéz eligazodni a biztosítások világában is. Ma már az átlagember számára áttekinthetetlen a 

több tucatnyi biztosítótársaság által kínált szolgáltatások tömege. Valójában képtelenség megta-
lálni az igényeinknek leginkább megfelel�, legkedvez�bb biztosítási konstrukciókat. Leginkább a 
hirdetések és az „ismer�sök” jó tanácsaira vagyunk utalva. 
Nehezen barátkozunk meg azzal a gondolattal is, hogy a gondoskodó állam fogalma a múlté. 

Nem tanultuk meg, hiszen lehet�ségünk sem volt rá, miképpen kell kezelni pénzügyeinket. Ma 
Magyarországon az embereknek átlagosan két hónapra elegend� tartalékaik vannak. Ha valaki 
elveszti a munkahelyét, súlyosan megbetegszik, munkanélkülivé válik, emberi és családi tragédi-
ák kezd�dnek el, és játszódnak le nap mint nap a szemünk el�tt. 
A legkönnyebb persze azt mondani, hogy igen; tehetetlenek, kiszolgáltatottak, sebezhet�ek va-

gyunk. Pedig ez nem igaz! Ha valaki megbetegszik, pontosan tudja, hogy az orvos tudása, szakér-
telme segít a gyógyulásban. Ha elromlik valami a házban, azonnal a megfelel� szakember nevét 
keressük a telefonkönyvben. Amikor pedig valamivel vagy valakivel kapcsolatban jogi problémá-
ink merülnek fel, akkor természetes, hogy az ügyvédünkhöz fordulunk segítségért. Pénzügyeinket 
azonban magunk szeretjük intézni. Miközben nagyon kevés az, aki valóban ért a pénzügyekhez. 
A pénzügyekhez valamilyen szinten mindenkinek kellene értenie. Szüleink még ilyen szinten 

nagyon is értettek hozzá. �k még tartalékokat képeztek a váratlan, vagy a tervezhet� események-
re. Gondosan beosztották a család bevételeit. Akinek több volt, az a többet, akinek kevesebb volt, 
az a kevesebbet. Ma általános tendencia, hogy többet költünk, mint amennyit megkeresünk. A 
többlet kiadásokat pedig – a legtöbb esetben számunkra hihetetlenül el�nytelen – kölcsönökb�l 
fedezzük. 
Ha változtatni akarunk ezen a helyzeten, akkor meg kell változtatni pénzügyi szemléletünket, 

meg kell tanulnunk az alapvet� pénzügyi ismereteket, s igénybe kell venni a pénzügyi szakember 
tudását, tapasztalatát.  
Ez a cél vezérelt bennünket, amikor ide, Visegrádra hívtuk Magyarország egyik nagytekintély� 

független pénzügyi tanácsadóját Börcsök Sándor urat. � a pénzügyi tanulmányait Svájcban, 
Franciaországban végezte, munkájának magas színvonalát a PSZÁF szavatolja. Olyan pénzügyi 
tanácsadó, aki valamennyi pénzintézett�l vagy biztosítótársaságtól független. Mögötte ugyanak-
kor több száz f�s banki, biztosítási, ingatlan és befektetési szakember áll. 
Börcsök Sándor úr el�adásai az ország számtalan helyén indították el az emberekben a pénz-

ügyekr�l való másfajta gondolkodást. Rengeteg embernek sikerült pénzügyeit rendbe raknia, ta-
nácsai alapján az emberek jelent�s összegeket tudtak megtakarítani, és jelent�s többletbevételek-
hez jutottak. Ez a lehet�ség most itt Visegrádon is valósággá válhat. 
 

Az el�adás címe:  
Pénzügyei mindenkinek vannak 

El�adó:  
Börcsök Sándor,  

független pénzügyi tervez� és tanácsadó 
Az el�adás helye:  

Visegrád, m�vel�dési ház 
Az el�adás id�pontja:  

2009 június 18. 18.30 óra 
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Kedves Szülök! 
Családi napközink  

sikeresen megkezdte m�ködését. 
Nagy öröm számunkra, hogy a gyermekek  

szeretnek hozzánk járni,  
és a szül�k elégedettek, nyugodtak, 
hogy gyermekük biztonságban van, 

amíg �k dolgoznak. 
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, 

akiknek a bölcs�dék hiánya gondot okoz, 
vagy segítségre van szükségük.�

Családi napközink 20 hetest�l 5 éves korig nyújt 
napközbeni teljes ellátást (7.30-tól 16.30-ig), 
biztonságos, nyugodt, szeretetteljes légkört 

a gyermekeknek.�
Óvodai szünet idején is várjuk a gyermekeket! 

Telefon:  
Lakatos Lajosné  

06 (20) 230-4730, 06 (26) 390-677 
Cím:  

Táncsics Mihály út 59. 

– Háromajtós szekrény, sezlon, 
– h�t�szekrény (120 literes); gázt�zhely (palackkal); 

– 3×2 m-es velúr sz�nyeg; háromkaros csillár; 
– konyhaszekrény; konyhaasztal; hokedlik; 

– edények; étkészlet; kerámiatányérok; 
– kancsók (falra); polcok; karnis ELADÓ! 

Tel.: 06 (20) 240-1725, 06 (20) 478-6073 

 

 
 

 

MUNKALEHET�SÉG HELYBEN!  
Jó kézügyességgel rendelkez�  

n�i munkaer�t keresünk  
hosszú távra visegrádi m�helybe,  

egész napos, állandó, betanított munkára 
Jelentkezés  

a 06 (30) 954-0898-as számon 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás,  
javítás 

Autó, robogó, quad, f�nyíró,  
kistraktor, bobcat gumik! 

Nyári gumik széles választékban! 
Mobil segélyszolgálat! 

Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  
minden típushoz! 

Klímatisztítás! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

����������		

�����
�����	

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Ajánla tunk:  
 Borda házi sütnivaló kolbász 1100 Ft helyett  
 950 Ft, 
 házi különleges vastagkolbász 1980 Ft helyett  
 1600 Ft, 
 Borda nyári turista felvágott 1430 Ft helyett 
 1200 Ft-os kedvezményes áron kapható – 
 csak amíg a készlet tart! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Hétközben folyamatos árengedmény 
 a sertéshúsokból! 
 Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor folyamatosan 
 kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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Július 17. 
Reneszánsz est 
Lovagi torna, királyi lakoma, 
a Strigonium Consort régizene együttes  
koncertje 
 

Július 18. 
Palotaszínpad 
Pozsgai Zsolt Szeretlek, fény! cím�  
történelmi játéka 
 

Július 24. 
Palotaszínpad 
Berecz András ének- és mesemondó  
Kaptárbontás cím� el�adása 
 

Július 25. 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
Kassai István zongoram�vész koncertje 
Volkmann Visegrád cím� zenekölteményének 
visegrádi �sbemutatója 
     

Július 31. 
Reneszánsz est 
Lovagi torna, királyi lakoma, 
a Diósdi N�i Kar koncertje 
 

Augusztus 1. 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
A Lotz trió koncertje (Pozsony, Szlovákia) 
  

Augusztus 7. 
Palotaszínpad 
Az Ámulat Társulat reneszánsz színházi  
összeállítása 
 

Augusztus 8. 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
Barbara Maria Willi csembalóm�vész  
koncertje (Brno, Csehország) 
 

Augusztus 14. 
Reneszánsz est 
Lovagi torna, királyi lakoma, 
a Madárdal együttes koncertje 
 

Augusztus 15. 
Zenés Nyári Esték  
komolyzenei koncertsorozat 
A Wroclawi Barokk Zenekar koncertje 
(Wroclaw, Lengyelország) 
 

Valamennyi rendezvényünkre 
szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdekl�d�t! 

 
A programok részletezése megtalálható lapunk középs� két oldalán! 
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Sanátio Pro Vita Kft. 
2025 Visegrád, F� út 38. 
Dr. Balázs Mária Anna 

 

Visegrád megbetegedési és halálozási statisztikái meg-
egyeznek az országos átlaggal. 

Magyarország egészségi állapotáról sajnos azt lehet tud-
ni, hogy Európát tekintve az egyik legkedvez�tlenebb 
helyzet� ország vagyunk. 

Az egykori szocialista országokat tekintve hazánk a 
morbiditási (megbetegedési) és mortalitási (halálozási) 
statisztikái, ha csak a Kelet-Közép-Európa országait néz-
zük is, azok közül is a legrosszabbak. 

Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ez a statisztika leg-
alábbis itt városunkban jobb legyen, mint az országos 
átlag. Munkám során ezért lett hangsúlyosabb a prevenci-
ós tevékenység. 

A középkorú lakosságot aggasztó mértékben fenyegeti a 
rákos megbetegedések gyakoriságának emelkedése. 

A 36–45 év közötti n�k körében vezet� halálok a rákos 
megbetegedés, férfiak hasonló korosztályában az emész-
t�rendszeri megbetegedések szedik a legtöbb áldozatot. 

Id�sebb korban (65 év felett) a szív- és érrendszeri be-
tegségek számítanak vezet� haláloknak, sajnos azonban a 
65 évnél fiatalabb férfiak és n�k halálozási aránya ebben 
a betegségcsoportban is jelent�sen meghaladja az EU-
átlagot.  

2008-ban több külföldi orvosi tanulmány szól arról, 
hogy a perifériás érbetegség prognózisa rosszabb, mint a 
coronaria betegségé. 

Az alsóvégtagi érsz�kület el�fordulása az összlakosság-
ban 5%. Az életkor növekedésével azonban ez a szám 
jelent�sen megn�. 

A diagnózis alapja egy Doppler-vizsgálat, amivel már 
tünetmentes szakaszban is megállapítható az érsz�kület, 
az ún. boka/kar index mérésével. 

Ebben az évben a praxis eszköztárát gyarapítottam egy 
Doppler-készülékkel. Rendszeresen sz�rjük végtagi ér-
sz�kületre a 40 év feletti feln�tt lakosságot. 

Akinél csökkent boka/kar indexet mérünk ezzel a Dopp-
ler-készülékkel, annak sajnos megduplázódik az esélye 
cerebrovasculáris (agyi) és kardiovasculáris (szív- és 
érmegbetegedések) el�fordulására. 

Ezt az érrendszeri sz�r�programot idáig csak szakorvosi 
rendel�kben és csak meghatározott nagyvárosokban vé-
gezték. 

A visegrádi lakosságnak itt helyben biztosítottá vált, 
hogy már tünetmentes állapotban felderítsük az érbeteg-
séget, és fokozottan odafigyeljünk ezekre a betegekre. 

Az összes halálozás 54%-át teszik ki a szív- és érrend-
szeri betegségek, míg 27%-ban a daganatos betegségek 
felelnek a halálozásért. 

A daganatos betegségben meghaltak 40%-a 65 év alatti, 
tehát kiemelked�en magas a korai halandóság ebben a 
betegségcsoportban. Az elmúlt 30 évben közel 30%-kal 

n�tt, miközben az unió országaiban folyamatosan csök-
kent. 

Világviszonylatban Magyarországon a második legma-
gasabb az emészt�szervrendszeri betegségek miatti halá-
lozás. 

Talán különös érdekl�désre tarthat számot beszámolóm 
annak tükrében, hogy a magyar egészségügyi kormányzat 
a prevenciós tevékenység bevezetését a háziorvosi alapel-
látásban még most fontolgatja, bevezetett ajánlás, elter-
jedt általános gyakorlat erre még nincs. Természetesen 
erre nem kapunk külön finanszírozást sem. A német csa-
ládorvosok ezen tevékenységét külön díjazás illeti meg, és 
van sz�r�vizsgálat, amit a beteg saját önköltségén kérhet. 

Röviden részletezem csak a német alapellátás prevenci-
ós kínálatát: 

• 35 évt�l két évente cholesterin-, éhgyomri vércukor-, 
általános vizeletvizsgálat, 

• 35 évt�l két évente b�rráksz�rés, 

• 45 évt�l évente daganatmegel�zésként: PSA vizsgá-
lat, 

• 50–55 év között: székletvizsgálat, székletvérvizsgá-
lat,  

• 55 év felett colonoscopiás (béltükrözés) vizsgálat, 

• tumormarkerek sz�rése a betegek önköltségére, 

• életmód-tanácsadás. 
A feln�ttek számára kínált lehet�ségek az egészség 

meg�rzésére, amikre a Visegrádi Hírekben is felhívtuk a 
figyelmet, és rendszeresen behívjuk erre az alkalmakra a 
lakosságot, a következ�k szerint történik: 

Évente legalább egy alkalommal korosztálytól függetle-
nül a feln�tt lakosságnál: 

• szénhidrát-anyagcserezavar sz�rése, 

• rizikófaktorok vizsgálata: vérzsírok (vér cholesterin, 
vér triglicerin), és vér húgysav, vesefunkciós, máj-
funkciós vizsgálatok, 

• vizeletvizsgálat, 

• rizikófaktorokra vonatkozó anamnesis, fizikális vizs-
gálat, 

• perifériás érbetegek sz�rése: boka/kar index Doppler 
vizsgálat (2009 júliusától), 

• daganat-megel�zés: tumormarkerek vizsgálata: eml�-
rák, emészt�rendszeri daganatok, urogenitális daga-
natok, 

• felvilágosítás a colonoscopia szükségességér�l, 

• 45 év felett székletvérvizsgálat (3 egymás utáni na-
pon) az emészt�rendszeri daganatok kisz�résére. Po-
zitív esetekben gyors gastroenterológiai szakvizsgálat 
kezdeményezése, 

• pajzsmirigy-megbetegedés sz�rése, 

• oltások végzése, 

• életmód- és táplálkozási tanácsadás. 
Ez év második felében (augusztus 22-én) b�rgyógyá-

szati szakvizsgálat és urológiai szakvizsgálat mint on-
kológiai sz�rések szervez�dnek Visegrádon. 

Nagy öröm számomra, hogy a sz�rések során tünetmen-
tes daganatos  betegségeket fedeztünk fel, és id�ben meg- 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
történhetett a sebészi beavatkozás, illetve szakorvosi 
kezelésre történ� irányítás. 

Jóles� büszkeséggel tölt el, hogy a praxisunk preven-
ciós munkája megfelel a német alapellátás színvonalá-
nak, ami tudottan szakmailag korrekt és megalapozott. 

A gyermekek kötelez�en el�írt sz�rése, látás-, hallás-, 
mozgásrendszeri vizsgálatok el�írás szerint id�ben meg-
történtek. Különös figyelmet fordítottunk a lábstatikai 
problémákra, gerinc-rendellenességekre.  

Az iskolai kötelez� sz�rések alkalmával azt a szomorú 
tényt tapasztaltuk, hogy 20%-uk túlsúlyos. A gyermekek 
38%-ánál találtunk gerinc-és lábboltozati eltérést. 

Érzékszervi rendellenességet az iskolások 2%-ánál 
rögzítettünk.  

Az óvodai sz�rések is rendben megtörténtek. 
A foglalkozás-egészségügy keretén belül az alkalmas-

sági vizsgálatokra az év második felében kerül majd sor 
(81 f�t jelent). 

Az önkormányzati dolgozókat ez év októberében, a 
tanárokat és óvón�ket szeptemberben vizsgálom majd.  

Ebben az évben anyagi ráfordítás részemr�l a rendel�-
re 750.000 forint volt. 

A rendel� egyes bútorainak kicserélése, számítógép 
pótlása és az említett Doppler-készülék vásárlása történt.  

Együtt örülünk a betegeinkkel, hogy szebb, kulturál-
tabb rendel�ben találkozhatunk, dolgozhatunk. 

Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak a rendel� 
felújítási munkáit! 

UTÓIRAT:  
Jóles� büszkeségem eddig tartott (?!), ugyanis június 

24-én a Prodia Labor felmondta felénk a laborvizsgálati 
szolgáltatását. 

Erre a pénzügyi nehézségekre hivatkozva került sor, 
mivel a több tízmilliárdos forráscsökkentés, amit az 
egészségügyb�l kivont a kormány, legels�re a laborokat 
érinti.  

Szeretném Önöknek továbbra is ezt a szolgáltatást 
nyújtani, remélem ez a döntés nem lesz végleges. 

Mindent megteszek, hogy ez a döntés számunkra ne 
legyen végképp elutasító. 

Tisztelettel: 
Dr. Balázs Mária Anna háziorvos 
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Visegrád Város Polgármestere  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. Tv. 20/A. §. alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
HATÁROZOTT IDEJ�  
KÖRZETI VÉD�N�I  

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 
 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 
A pályázatot írásban, postai úton – a munkáltatói jogokat 

gyakorló – Visegrád Város Polgármesteréhez címezve kell 
benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.). 

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat véd�n�i állásra”  
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: 

E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� / jegyz�i titkárság tel.: 06 
(26) 398-255/0 vagy 9-es mellék 
A pályázat beadásának határideje: 2009. augusztus 10. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 25. 
A munkakör betölthet�: 2009. szeptember 1-jét�l. 
A közalkalmazotti jogviszony id�tartama:  

Határozott id�re, a betegállományban lév� – határozatlan 
idej� kinevezéssel rendelkez� – véd�n� helyettesítésére szól, 3 
hónapos próbaid� kikötésével. 

Teljes munkaid�, heti 40 óra. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– önéletrajz, 
– motivációs levél (szakmai elképzelések), 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– egészségügyi kiskönyv vagy háziorvosi által kiállított eü.-i 

alkalmassági igazolás, 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bi-

zonyítványokat a kinevezést megel�z�en be kell mutatni) 
Pályázati feltételek:  

– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 
– egészségügyi alkalmasság igazolása, 
– egészségügyi f�iskola véd�n�i szakán szerzett diploma 

(vagy azzal egyenérték�nek elismert oklevél), 
– felhasználói szint� számítógép kezel�i ismeret és jó kom-

munikációs készség  
A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent: 

– szakterületen szerzett szakmai tapasztalat 
Az ellátandó feladat: 

– a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladat ellá-
tása Visegrád Város és Kisoroszi Község településeken, 

– együttm�ködés a település házi- és gyermekorvosával, 
gyermekjóléti szolgálattal, városi gyámhivatallal, óvoda és 
általános iskola intézményvezet�ivel, 

– oktatási intézmény(ek)ben is el kell látni a feladatot, 
– képvisel�-testület számára évente szakmai beszámoló ké-

szítése 
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások: 

Az 1992. évi XXXIII. törvény – a közalkalmazottak jogállá-
sáról – vonatkozó szabályai alapján. 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� 
az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázatot 
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni. 
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8/2009. (VI. 25.) rendelet  
a kéménysepr�ipari közszolgáltatások  

kötelez� igénybevételér�l szóló 
 2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelez� igénybevételér�l 
szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következ� rendeletet alkotja: 

 

1. § 
A kéménysepr�ipari közszolgáltatások kötelez� igénybevételér�l szóló 2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet 1. sz. 
melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

. 

2. § 
(1) A rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 
Visegrád, 2009. június 25. 
 
Hadházy Sándor                                                                                                                          E�ryné dr. Mezei Orsolya  
    polgármester                                                                                                                                           jegyz� 

 
A rendeletet kihirdetése megtörtént.   2009. június 30-án. 

                                                                                   E�ryné dr. Mezei Orsolya  
                                                                                                                                                                    jegyz� 

1. számú melléklet 
 

A kötelez� kéménysepr�ipari szolgáltatások 2009. év II. féléves díjai (nettó/bruttó) 
 

      Nettó      Bruttó 
1. Háztartási szabvány kémény 
   Lakossági LKS ÜKS és Közületi KKS (gáz-vegyes)   1.417 Ft/év   1.540 Ft/év 
   Lakossági LKS és Közületi KKS (gáz-vegyes) „tartalék”      800 Ft/év   1.000 Ft/év 
   Zártégéster� (Turbós) LKS és KKS   2.917 Ft/év   3.650 Ft/év 
 

2. Gy�jt� kémény 
   Lakossági LKS és Közületi KKS      917 Ft   1.150 Ft/szint/év 
 

3. Központi kémények 60 KW felett 13.750 Ft/db 17.190 Ft/db 
 

4. Mászható kémények   5.268 Ft/ó   6.585 Ft/ó 
 

5. Megrendelésre kötelez� munkák 
   Kéményvizsgálatok   7.417 Ft   9.270 Ft/vizsgálat 
   Kéményvizsgálat (központi kémények) 21.250 Ft 26.560 Ft/vizsgálat 
   Kéményvizsgálat (turbós kémények) 26.638 Ft 33.300 Ft/vizsgálat 
   Tervfelülvizsgálat   6.250 Ft   7.800 Ft/egység 
 

Értesítem Betegeimet, hogy a gyógyszertár szabadság miatt 2009. augusztus 10–28. között zárva lesz! 
 

Kérjük Önöket, hogy gyógyszereikr�l el�re gondoskodjanak! 
Robicsek Katalin 

 

SajtóközleméSajtóközleméSajtóközleméSajtóközleménynynyny    
 

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kis-
térségi Társulása több éve az egyes települések helyett 
összefogásban közösen irányítja és végezteti el a Dunaka-
nyar jobb parti területének szúnyoggyérítését.  

A társulás a sajtóhírekb�l értesült a Leveg� Munkacso-
port kifogásairól, melyek a szúnyoggyérítésnél alkalma-
zott bizonyos szernek az emberi egészségre gyakorolt 
negatív hatását érintették, ezért a hírt követ�en tájékozód-
ni kezdtünk mind a gyérítést kivitelez� társaságnál a 
használt szerekr�l. 

Megkértük az ÁNTSZ-t, hogy az üggyel kapcsolatban 
adjon tájékoztatást, vajon tényleg aggodalomra okot adó 
eljárást alkalmazunk-e magunk is a Dunakanyarban. 

A felkért vállalkozó a légi kémiai szúnyoggyérítéshez 
ún. K-othrin ULV szintetikus piretroid szert alkalmaz, 
melyet tudomásunk szerint eddig nem ért kritika. Koráb-
ban Európa-szerte egy veszélyes kémiai anyagot alkal-
maztak ezen célra, viszont azt már évekkel ezel�tt lecse-
rélték.  A gyérítést végz� vállalkozók és szakért� is ren-
delkezik a munkájuk végzéséhez szükséges valamennyi 
hatósági hozzájárulással, engedéllyel.                  

DPÖTKT 



XXV. évfolyam 7. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                         5                    
 

 



6                                                                               VISEGRÁDI HÍREK                                                       2009. július 
 

Szárnybontogatók 
 

A vándormadarak megérkezését�l mindig izgalmas megfigyeléseket tehetünk akár a fecskék, akár a gólyák költésének 
folyamatáról, a kicsinyek etetésér�l, nevelésér�l, szárnypróbálgatásairól, a röptetésr�l, a hangos örömnyilvánításról, a 
sikerélményr�l. Ugyanilyen – ha nem nagyobb – esemény és élmény a gyermekek növekedését, fejl�dését figyelemmel 
kísérni! És egyszer csak meglep�dünk; ,,mib�l lesz a cserebogár?”! Mint pedagógus, örömmel nyugtázom a fiatalok 
szárnypróbálgatását; a serdül�kor nehéz szakaszán épphogy túllép�, még az útkeresés fázisába lép� fiúk és lányok 
egyre inkább nyilvánosság elé kerül� tehetségét. A szül�k – ugyanúgy, ahogy a gólyák és fecskék – erre az útra készítik, 
segítik csemetéiket, számukra nem is annyira felt�n� az átváltozás, de a szárnybontogatás talán nekik is szerez meglepe-
tést. A sikeres útkeresést, a kés�bbi biztonságos repülést bizony mi, a tágabb környezet is sokban segíthetjük (vagy gá-
tolhatjuk)! Ebben az új sorozatban olyan 16–25 éves fiatalokat szeretnénk bemutatni, vagy várjuk önálló bemutatkozá-
sukat, akik valamilyen területen bontogatják szárnyaikat, akik valami iránt különös vonzódást, tehetséget éreznek ma-
gukban és vagy hivatásul, vagy hobbiként az életük részévé vált, válik ennek a tehetségnek a kibontakoztatása. 

 

Els� ,,szárnybontogatónk”: 
Greguss Tamás 

 

Az általános iskolában csendes, inkább visszahúzódó, 
tisztelettudó, a harsányságot és a konfliktusokat riadtan 
fogadó gyerek voltál. Talán nem véletlen, hogy épp egy 
ilyen magányos m�vészet ,,talált meg”: a fotózás. Ho-
gyan kezd�dött? 

– A szüleim elbeszéléséb�l tudom, hogy apai nagyapám 
– akit nem ismertem – sokat fényképezett, és talán az 
átlagnál jobb fotókat készített. Bennem is korán felébredt 
az érdekl�dés, de csak lassan alakult ez komollyá. Még 
alsós koromban egy kisfilmes géppel, majd kés�bb a 
testvérem digitális fényképez�gépével kattintgattam. 
2005-ben édesapám egy komoly gépet vásárolt, mert a 
munkájához erre volt szüksége, így én megkaptam az � 
felszerelését. Ekkortól fotózok komolyabban, de eleinte 
még válogatás nélkül mindent fényképeztem, ami az 
utamba került. 2007-ben a család segítségével sikerült egy 
Canon fényképez�gépet vásárolnom a szükséges kiegészí-
t�kkel együtt. Az eltelt két év indított most már komolyan 
a fotózás irányába. 

 

 
Fagyos alkony 

 
Most érettségiztél. A középiskola milyen lökést adott 

ehhez az irányultsághoz? 
– Az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Középisko-

lába jártam, környezetvédelmi tagozatra. A 9. osztályban 
a biológiatanárunk hirdetett egy fotószakkört, amire, ha 
jól emlékszem, sokan, kb. 30-an jelentkeztünk. Aztán 
nagyon elfogytunk, mivel sok elméleti anyaggal kezdte a 
tanár úr, majd az érdekl�dés hiányában ez a szakkör meg 
is sz�nt. A tanár úr néha rákérdezett, hogy fotózok-e még. 
Az iskola minden év márciusában pályázatot hirdet kü-
lönböz� kategóriákban. A fotópályázaton is több témában 

lehet indulni: pl. Esztergom, makrokép, kompozíció stb. 
Az egyik ilyen alkalommal a ,,makrokép” kategóriában 3. 
helyezést értem el. Ugyanebben az id�szakban a ,,Macska 
Magazin” pályázatán is díjazott lettem. Az iskolában több 
fényképem díszíti a falakat és ez nagyon jó érzés.  

A továbbtanulási szándékomat is nagyban befolyásolja 
az eddig hobbiként �zött fotózás, mert a Bálint György 
Újságíró Akadémiára szeretnék bejutni, a fotóriporter 
szakra. �szintén szólva, ebben az évben még nem sok 
esélyt látok erre, mindenesetre megpróbálom. Ha pedig ez 
a tervem nem jár eredménnyel, hobbi szinten akkor is 
életem részévé vált már a fotózás.  

 

 
Téli rét 2. 

 
Most, hogy az érettségi után egy nagy tanulási tehert�l 

megszabadultál, milyen módon kívánod fejleszteni a 
fotózási tudásodat? 

– Most kezdek ismerkedni a fekete-fehér fényképezés 
rejtelmeivel Korda Kálmán bácsi segítségével. A filmes 
fotózás korlátozó hatással van rám, most már jobban 
megválogatom a témát, el�re elgondolom, hogy mit sze-
retnék megörökíteni. Kálmán bácsi az el�hívás tudomá-
nyával is megismertetett már, és nagyon remélem, hogy 
lesz majd még türelme átadni nekem azt a nagy tudást, 
amivel � rendelkezik. A felvételi beszélgetésre vinni kell 
természetesen képanyagot. Egy sorozatra gondoltam vagy 
a palotajátékok, vagy a Duna Maraton eseményeir�l, de 
az is lehet, hogy természetfotót viszek majd.  

Az újság számára négy fotót választottál ki. Ezek közül 
melyik az a kép, ami a leginkább a szívedhez n�tt? 

– A kiválasztásnál most az is szempont volt, hogy a fe-
kete-fehér nyomatú újságban is jól érvényesüljenek a 
fotók. Szeretem  azt a képet, amit a Telgárthy-réten fotóz- 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
tam, de a magányos fáról készült kép is egyik kedvencem. 
A legizgalmasabb talán mégis a Valaki hiányzik közülünk 
cím� képem, amit Esztergomban vettem lencsevégre. A 
kép két alakja, az id�s néni és a kutya egymástól olyan 
távolságban sétált, hogy óhatatlanul az az érzésem támadt, 
hogy kettejük közötti helyr�l hiányzik valaki, a néni párja. 

  

 
Valaki hiányzik közülünk 

 

Mikor nézegettem, hogy címet adjak, ezek a gondolatok 
futottak át rajtam, hiszen én is nemrég veszítettem el a 
nagyapámat, és ez a veszteség is átüt ezen a fotón. Ez a 
kép jelenleg az els� helyen áll a ,,fotozz.hu” ,,Életképek” 
kategóriában, ahol kb. 6000 fotó közül szavazták meg az 
els� helyezést.  

Öröm volt számomra ez a beszélgetés. Megnyílt el�ttem 
egy fiatalember; a visszahúzódó, csendes gyermekkép 
helyére egy ugyanolyan visszafogott, de mégis határozott 
elképzelésekkel rendelkez� fiatalember lépett, aki talált 
magának egy önmegvalósító pályát.  

Szárnypróbálgatásához, a sikeres röpüléshez mi annyit 
tehetünk, hogy figyelemmel kísérjük útját, aki tudja szel- 

 
Magány 

 
lemileg, tudásával segíti, bíztatjuk és szurkolunk neki, 
hogy majd együtt örülhessünk a sikerének. 

Búcsúzóul ennyit kérdeztem:  
Meg van még az a gép, amivel el�ször kattintgattál? 
– Igen, az a kisfilmes gép még meg van. 
Vigyázz rá, és tedd el, mert hátha egyszer a jelenlegi 

értékénél nagyobb érték lesz! 
Kérdez�: Mezei Anna 

 

 
Az egykori Visegrád Nagymarosról nézve 
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OLVASÓI ****  LEVÉL 
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Bár nem kenyerem a publikus 
tollforgatás, de a minap oly dolgot 
vittünk végbe, mely arra késztetett, 
hogy egy cikk erejéig mégis tollat 
ragadjak. Teszem ezt azért is, 
hogy hírét adjam tettünknek, va-
lamint, hogy a város többi polgára 
elé is követhet� példaként állíthas-
sam mindezt. 

Lakóhelyem: Fels�diós (a lovas 
iskola és Dömös közti terület) két 
utcából, a Berkenye és a Tölgyfa 
utcából áll. Mivel a várostól elég 
messze vagyunk, ha nem is mos-
tohagyerekként, de nem is kitünte-
tett figyelemmel tör�dik az kör-
nyezetünkkel és esetleges gondja-
inkkal. Említhetném itt most az 
utak min�ségét, vagy a csapadék-
víz elvezetés, illetve el nem veze-
tés problémáját. No, de nem ez 
írásom témája. 

Megértjük a helyi gazdasági és 
egyéb gondokat, toleráljuk, nem 
háborgunk, hanem civil szervez�-
désben úgy gondoltuk, amit mi 
magunk meg tudunk tenni, azt 
meg is tesszük. 

A 11-es útról egy eléggé kes-
keny, aszfaltozott út vezet fel hoz-
zánk a telepre. Ennek az útnak a 
tulajdon viszonya sem teljesen 
tisztázott (az erdészeté, vagy a 
városé) s ennek megfelel�en igazi, 
tör�d� gazdája sincsen. A 80-as 
években a Pilisi Parkerd� leaszfal-
tozta, ám a gáz, a csatorna az or-
szágos telekábel stb. fektetése, 
felbontások, betonozások eléggé 
tönkretették azt. Nem beszélve az 
azóta megn�tt forgalomról, s az 
építkezések miatti teherszállítások-
ról. Ez egy dolog. Tudjuk, ennek 
rendbe tételéhez pénz, nagyon sok 
pénz kellene.  

A f� problémánk nekünk az volt, 
hogy ez az út ráadásul egyre kes-
kenyebb és keskenyebb lett. 
Mindkét oldalról egyre jobban 
n�tte be a gyom, a gaz, a cserjék, 
bokrok, fák, s a víz mosta el olda-
lát. Egyre jobban vadult el, s vette 
át a természet az uralmat. Mivel 
már kilenc család lakik itt állandó-
an, s többeknél pici gyerekek is 

vannak, a közlekedés akár kocsi-
val, akár gyalogosan egyáltalán 
nem volt biztonságos. Néhányszor 
a lakók közül valamelyikünk az út 
szélén a nagy gazt levágta, de ez 
csak ideig-óráig tartó tüneti keze-
lés volt. Családommal többször 
beszéltünk róla hogyan lehetne 
tartósabban, biztonságosabbá, 
átláthatóvá tenni ezen a részen 
közlekedésünket. A megoldást 
láttuk, de azt is, hogy ez így ne-
künk egyedül er�nket meghaladó 
munka lenne.  

Úgy döntöttünk, mivel másokat 
ugyanígy zavar ez a helyzet, meg-
próbáljuk a többi itt él� családot is 
megnyerni az ügynek. 

Kissé félve kezdtem hozzá, hisz 
mi, az itt lakók nem régi ismer�-
sök, vagy barátok vagyunk, ráadá-
sul a mai rohanó, anyagias világ-
ban nem biztos, hogy egy kis „in-
gyen közmunka” lázba hozza az 
embereket. TÉVEDTEM! Bálint 
Zsoltnál kezdtem, tudván, hogy � 
is néhányszor már lekaszálta az út 
szélét, illetve, hogy egy állandó, 
örökmozgó, tettre kész ember. Az 
ötlet nagyon tetszett nekik és meg-
egyeztünk az id�pontban. Úgy 
beszéltük meg, hogy � is, én is, 
akit tudunk, beszervezünk. Így is 
tettünk. Nem jutottunk el minden 
családhoz, de akivel beszéltünk 
(Kádár László, Lénárd Péter, 
Schwendler Ervin) gondolkodás 
nélkül, örömmel mondott igent. 
Így aztán vasárnap reggel 8 órakor 
az öt család apraja-nagyja ásóval, 
lapáttal, kapával, s különböz� 
gépekkel felszerelkezve találkoz-
tunk a sarkon.  

Rövid terepszemle és megbeszé-
lés után kiosztottuk a „szerepeket” 
s nekiálltunk a munkának. A férfi-
ak gépekkel kaszáltak, cserjét, 
bozótot, benyúló ágakat vágtak. A 
feleségek és gyereket söpörtek, 
gereblyéztek, s az erre kijelölt 
helyre vitték, húzták-vonták a 
levágott növényeket. A fiatalok 
utánfutóval földet, követ hordtak, 
s betöltötték az útszéli vízmosáso-
kat, megcsinálták a vízelvezetése-

ket, s minden egyéb kubikosmun-
kát elvégeztek. Olykor a feleségek 
közül egy-egy elt�nt, hogy nemso-
kára frissen készített ezzel-azzal, 
vagy hideg ásványvízzel gondos-
kodjon kondíciónk és lendületünk 
megtartásáról.  

Ami viszont ennél is jobban 
esett, az az volt, hogy akinek nem 
tudtunk szólni a mai munkáról, s 
éppen arra jött, szinte sért�dött 
emberként kérte számon, miért 
hagytuk ki �ket, miért nem szól-
tunk nekik is. Visszafelé jövet 
viszont hideg üdít�vel enyhítette a 
fáradtságunkat, s ígéretünket vette 
pl. Kucsera Tamás, hogy a legkö-
zelebbi valamilyen akciónknál 
feltétlen neki is szólunk. Ugyanígy 
csatlakoztak a dömösi villasoron 
lakók közül erre átjárók is néhá-
nyan. Délután 1 órára lettünk kész, 
majd egységesen felvonultunk 
Ervinhez, ahol frissen sült hússal, 
egy sör vagy pohár bor mellett 
megelégedetten beszéltük meg 
délel�tti „alkotó munkánkat”. 
Valóban, biztonságos, széles, jól, 
végig átlátható, a szemnek is szép 
feljáró utat „varázsoltunk” ma-
gunknak. 

 Nem mellékes, s�t nagyon fon-
tos hozománya ennek a napnak, 
hogy az eredményes, közösen 
végzett munka össze-, illetve kö-
zelebb hozta az itt lakókat. Azóta 
nem csak biccentünk, vagy intünk 
egymásnak találkozáskor, hanem 
néhány szó erejéig megállunk, 
beszélgetünk. Jobban megismer-
tük, megismerjük egymást, s így 
lassan egy jó szomszédságban él�, 
jó kis lakóközösség is kialakulhat 
itt. 

Utóirat: Azóta sajnos megtapasz-
taltuk, hogy a jó szándékkal öngólt 
is lehet l�ni, ugyanis azok, akik 
eddig is fittyet hánytak a nem 
belátható útra, valamint a kötelez� 
30 km/h táblára, most, ha lehet, 
még gyorsabban száguldoznak 
errefelé. Ennek megszüntetésére a 
város segítségét fogjuk kérni, fek-
v�rend�rök kihelyezéséhez. 

Márkosi Béla 
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NézNézNézNéz�szervezésszervezésszervezésszervezés    
 

Nagy fába vágja ma az a fejszéjét, aki a közösség számá-
ra rendezvényt szeretne szervezni. A nehézség nem a 
szervezésben és a munkában rejlik. Azokon úrrá lehet 
lenni. A szervez�k gyomra akkor lát neki egészen kicsire 
összehúzódni, amikor eljön a kezdés ideje és néz�, ember 
meg sehol. Vagy csak néhány nagyon közeli barát, vagy 
rokon. Na, ekkor megy el sokak kedve az egészt�l, és 
fogadják meg, hogy �k aztán soha többet, semmit nem 
tesznek közösségügyben. Persze vannak széles látogatott-
ságú rendezvények is, de úgy általában nem olyan id�ket 
élünk manapság, hogy az emberek nagyon szeretnének 
elmenni, és együtt lenni. Úgy általában mondom, mert az 
is a mai id�ket jellemzi, hogy kisebb csoportok annál 
inkább alakulnak és válnak életképessé.  

Egy igen okos szociológus az egyik tv-m�sorban ezt úgy 
magyarázta, hogy korunkban sokan elfordultak a nagy 
eszmékt�l és mozgalmaktól, mivel hogy csalódtak azok-
ban a gyarlóságokban, ahogyan ezek emberi léptéket 
vesznek fel, és akkor már nem az eszme lesz a fontos, 

hanem az anyagi 
és egyéb haszon-
szerzés. Még azt 
is mondta az 
illet�, hogy a 
teljes bezárkózás 
sem az igazi, 
hiszen az ember 
alapvet�en társas 
lény, szüksége 
van másokra, 

szüksége van mások szeretetére, elismerésére. � a kett� 
között vélte megtalálni a mai kor emberének igyekezetét, 
nevezetesen a részvételét kicsi, azonos elveket és értéke-
ket valló közösségek kialakulásában és m�ködésében. Azt 
mondta, hogy ez az a formáció, amely mai világunkban az 
egyén számára megfelel� és szükséges ahhoz, hogy jól 
érezze magát a b�rében. Persze, kivételek mindig vannak, 
de úgy gondolom, hogy ez az elmélet nagyjából valóban 
tükrözi a mai gyakorlatot, akár országos, akár helyi – 
visegrádi – vonatkozásban is.  

Nézzük a visegrádi helyzetet. Vannak civil szervezeteink 
többféle értékrend mentén. Van kisebbségi szervezet, van 
lovagrend, vannak énekkarok és tánckarok, van zenekar, 
van sportkör, vannak baráti társaságok, van szervezete a 
fiataloknak és van az id�seknek. Igen színes a paletta. Ez 
mind így van jól. És mégis, valahogy nem az igazi, hiszen 
alig találni példát együttm�ködésre, egymás rendezvénye-
inek, programjainak látogatására. Pedig nekünk, visegrá-
diaknak kellene igazán tudnunk, hogy milyen el�nyökkel 
is jár az összefogás. A visegrádi hármas királytalálkozó 
másról sem szól. Mégis, legalább egy-két alkalom erejéig 
hogyan lehetne elkezdeni közös mederbe terelni a sok kis 
külön futó patakot?  

A megoldás keresése útján ne szégyelljünk visszamenni 
néhány évtizedet, a nevezetes „átkos” korszakba. A fiatal 
olvasóknak talán szórakoztató lesz az alábbi néhány mon-
dat, de akkor ez volt maga az élet: 1970-et írunk. A május 
1-jei ünnepség akkoriban nagy eseménynek számított. Az 
állami vállalatok minden dolgozója el�z� nap fel volt 

szólítva, hogy legyen jelen az ünnepségen és a felvonulá-
son. Ezt komolyan kellett venni, mert aki aztán nem volt 
ott az „önkéntes” felvonuláson, attól másnap a munkahe-
lyen megkérdezték, hogy: „Na, Kovács elvtárs, milyen 
nyomós indokod van, hogy nem tudtál eljönni?” Erre 
Kovács elvtárs csak egy elfogadható választ adhatott: „Az, 
hogy meghaltam”. Minden más válasz esetén Kovács 
elvtársnak „annyi volt”: nyugodtan elfelejthette a fizetés-
emelést, az el�léptetést, az ingyenes üdülést és még jó, 
hogy nem lett kikiáltva a rendszer ellenségének.  

Ennek a módszernek köszönhet�en minden vállalat, 
minden dolgozója részt vett a május 1-jei ünnepségen és 
felvonuláson. És most jön, ami talán döbbenetes lehet a 
mai kor fiatal generációja számára. Kérdezzenek meg 
bárkit, aki akkor „kivezényelve” az ünnepségre végigment 
a tömegben, zászlók és lufik között a Dózsa György úton, 
nyakában a gyermekével, és utána megette a haverjaival a 
virslijét és megitta a sörét a Városligetben (miközben 
mindnyájan együtt szidták a rendszert), hogy az akkorival 
összehasonlítva mit szól a mai országos és helyi állami 
ünnepek hangulatához és részvételéhez úgy általában. 
Biztosan sokan meglep�dnének, hogy talán mostani párt-
állástól függetlenül is mennyien a régebbire emlékeznének 
szívesebben. Mondjuk, hála Istennek, hogy a résztvev�k 
toborzása korunkban már nem így m�ködik, de el kell 
ismernünk, hogy a jelenlegi ünnepi és egyéb rendezvénye-
ink látogatottságán lenne mit javítani.  

Két dologra szeretnék rámutatni az el�bbi példa kap-
csán: a legfontosabb, hogy legyen egy szervez� er� és 
tekintély, ami mozgásba hozza a dolgokat. Nálunk, Vise-
grádon ezt például úgy lehetne elképzelni, hogy vagy a 
képvisel�-testület maga, vagy egy erre illetékes bizottsága 
hirdet meg, vagy szervez meg évente egy vagy két alka-
lommal olyan helyi rendezvényt, ahol bármilyen visegrádi 
személy, intézmény vagy szervezet részt vehetne és fel-
léphetne. Természetesen csak megfelel� színvonalú pro-
dukcióval. Legyen minél színesebb, minél sokrét�bb a 
m�sor, mozgasson meg minél több embert a fellépés. A 
szervez� önkormányzat pedig „dobjon be” minden hírve-
rést és a város intézményein és szervezetein keresztül 
mozgósítson minél több helyi lakost, hogy nézze meg a 
m�sort, jöjjön el a „buliba”. Tehát az egyik fontos feltétel, 
hogy legyen egy pártatlan, tekintélyes és jó példával elöl-
járó szervez� er�.  

A másik, hogy adjuk meg az ünnepnek, ami az ünnepé! 
A színvonalas produkciók, a megfelel� díszítés, az ünnepi 
öltözék mind a fellép�k, mind a közönség részér�l, olyan 
kellékei egy rendezvénynek, amelyek hiánya vagy ala-
csony színvonala még a legjobban szervezett összejövetelt 
is agyoncsaphatja. Ismét csak a jobbító szándékot kérem 
figyelembe venni, amikor azt mondom, hogy nem az ün-
nephez ill�, hogy a március 15-i városi ünnepségünkön 
fellép� iskolások, és a néz�k nagy része is hétköznapi, 
utcai ruhában, edz�cip�ben jelenik meg. Hozhatnék b�ven 
példát nálunk is, máshonnan is, amikor nem gondolunk 
arra, hogy igenis, a küls�ségek hatással vannak a bels� 
érzésekre, és ezek elhanyagolása f�leg az ifjúság esetében 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
arra vezethet, hogy nem érzik át, nem veszik komolyan 
azokat az értékeket, amelyek olyan fontosak lehetnek egy 
ember, egy város, egy nemzet életében. Nem gondolom, 
hogy néhány közös rendezvénnyel meg lehet váltani mai, 
kissé félrebillent világunkat.  

Azt sem gondolom, hogy ilyen módon megváltozhatnak 
a hitek, szimpátiák és el�ítéletek. Én csak arra gondolok, 
hogy valahol kötelességünk megteremteni legalább a 
lehet�ségét annak, hogy a mostani generációk is átélhes-
sék azt, hogy mit is jelent sok-sok ismer�s emberrel közö-
sen és felszabadultan együtt lenni, örülni és ünnepelni. 

Jelen id�nkre térve, az idén aztán igazán itt a lehet�ség 
gyakorolni az ünnepségszervezést és a néz�szervezést is, 
hiszen a millennium éve remek alkalmat kínál mindkett�-
re. Biztos vagyok benne, hogy az ünnepségek szervezésé-
vel nem lesz gond. A lakosság, a néz�k szervezése leg-
alább akkora feladat. 

Mindannyiunk érdekében kívánom, hogy ez a munka is 
úgy sikerüljön, hogy lehet�leg mindenki, az egész város 
ott legyen a f�bb rendezvényeken, így adjuk meg közösen 
a tiszteletet városunk ezer éves múltjának.     

Abonyi Géza
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Révai lexikon: A kígyóformájú gyíkfélék családjába tar-
tozó gyíkfaj. Teste kígyó alakú, lábai nincsenek, ezért 
kígyógyíknak, lábatlan gyíknak is nevezik. Színe változó. 
Háta rendszerint ólomszürke, oldala vöröses-sárgásbarna, 
hasa kékesfekete, néha sárgásfehér pontokkal tarkítva. Az 
id�sebb példányok testének fels� oldalai agyagsárgás 
szín�ek, gyakran a hát elüls� felén kék szín� foltokkal 
díszítettek, melyek két hosszanti sorban helyezkednek el. 
40–44 cm hosszúra is megn�, ebb�l kb. 23 cm jut a farká-
ra. Egész Európában, továbbá Nyugat-Ázsiában honos. 
Hazánkban mindenütt  elég gyakori. Csigákkal, férgekkel  

táplálkozik, s�t a hernyókat és rovarlárvákat is megeszi. 
Eleveneket szül.  

A nép mindenütt kígyónak nézi, ezért irgalmatlanul 
pusztítja ezt az ártalmatlan, s�t hasznos állatkát. Aki nem 
fél t�le és kézbe veszi szép, csillogó testét, azt is megfi-
gyelheti, hogy ellentétben a kígyókkal, szemhéja is van, 
és pislogni is tud. Nem kívánhatjuk minden turistától, 
hogy szeresse �ket, de bántani nem kell! A Révai lexikon 
1925-ben íródott, azóta sok állat elpusztult, védeni kellene 
�ket! 

G. N. N. 

 
Magyar László: 

 

SZENT IVÁN-ÉJ 
 

Egy emlékezet el�tti boldogság 
csupa aranycsöpp sugarában égve, 
– mint kel� vagy alkonyuló Nap vére – 
a lángok, ahogy a szikrákat szórták. 
 
Körtánc a dob rohanó ritmusán: 
surranás a f�b�l is hallatszik! 
Lüktet a vér, a félholt se alszik, 
fény meg árny kering�zik most tusát. 
 
Szikra, ha száll a végtelenbe, 
hullva majd vissza, hogy nincs tovább, 
– üres a tér innen, s odaát – 
szerelem szitál a szívekbe. 
 
Kitárulkozna az élet, 
tétovázva keres társat, 
de harsog az önimádat, 
– félve meglapul a lélek. 

  Láng hasal a parázsra. 
  Sz�zarany rubintokból, 
  mintha sz�né száznyi pók: 
  hamu lett a szoknyája. 
 
  Szentjánosbogár van 
  – lobbanó reménység 
  vagy valami kétség – 
  szemed sugarában. 
 
  Veled? ........ 
  …… Miattad? 
  Érted? …….. 
  …… Általad? 
 
  A füstlila 
  felh�k felett 
  hajnal dereng. 
  Az éjszaka 

   mámora 
   már elszállt. 
   Szell�lágy 
   fuvola 
 
   hangol, 
   harang 
   galang 
   dalból. 
 
   T�z- 
   fény 
   fényt 
   �z. 

 
     * * * 
 

(Visegrád, 2009.  
június 24–25.) 
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Június 18–22-ig Visegrád adott otthont a Visegrádi Né-

gyek országaiból érkez� csoportok találkozójának. Els� 
alkalommal szervezte a V4-ek találkozóját külföldi és 
magyar civil szervezetek összefogása. A visszajelzések 
sikeresnek és folytatandónak min�sítik.  

A legérdekesebb talán a szombati Amat�r Kulturális Gá-
la volt, ahol a Dunakanyar kistérségének községei (Duna-
bogdány, Kisoroszi, Szigetmonostor–Pócsmegyer, Tahi-
tótfalu), másrészt Brno, Nagykér, Nagycétény, a 
zoboraljai kistérség és Visegrád kiváló amat�r m�vészei-
nek részvétele is gazdag élményt nyújtott, melyre sok 
visegrádi is kíváncsi volt. 

 
Az alábbiakban néhány kép a konkrét programokról be-

szél: 

A brnói delegáció el�adása 
 

A Mórinca tánccsoport Nagykérr�l 
zoboraljai lakodalmast ad el� 

 
Pénteken Visegrád nevezetességeivel gyalogtúrán ke-

resztül ismerkedtek meg a résztvev�k, a nap a lovagi 
torna megtekintésével zárult. 

 
Vendégeink az Amat�r Kulturális Gálán is szerepeltek. 

 
Gasztronómiai különlegességek készítése: 
Volt: gulyásleves (szlovák, magyar), tócsni szlovák 

módra, tejfölös-gombás-zöldséges krumplileves és ízes 
palacsinta cseh módra, báránypörkölt magyarosan.  

Szlovákiából érkezett csoport, sütés közben 
 

A résztvev�k egy része 
 

A nagycétényi férfi dalkör 
 

A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárultak a 
VSZ tagjai és pártoló tagjai, beleértve a férfi dalkört is, 
valamint a sportkörök aktivistái.  

Köszönettel tartozunk Visegrád városa számos vállalko-
zójának és intézményének sokoldalú támogatásáért. 

 (Fényképek: Zörg� Tibor) 

                                  
Visegrádi Szövetség és a Visegrádi Sportegyesület�
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ZZEENNÉÉSS  NNYYÁÁRRII  EESSTTÉÉKK  
 

Július 25., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom 
 

Kassai István zongoraestje 
 

M�soron: 
1. Robert Volkmann: Visegrád (1855) 
12 zeneköltemény zongorára Op. 21 
a) Az eskü; b) Fegyvertánc; c) A tornál; 
d) Szerelem; e) Virányon; f) Menyegz�i dal;  
g) A jósn�; h) Nyájdal; i) H�sdal; j) Az apród 
k) Szolimán; l) Salamon tornyánál (elégia) 
2. Leoš Janá�ek: Emlék, Morva táncok  
3. Eugen Sucho�: Gorál szvit – Goralische Suite 
4. Frédéric Chopin: Asz-dúr polonéz Op. 53 
 

Kassai István zongoram�vész, diplomáit a budapesti Ze-
neakadémián és a párizsi Conservatoire Européen de 
Musique-ban szerezte. 2001-ben Liszt-díjjal tüntették ki. 
Sajtó alá rendezte Cziffra György improvizációinak köte-
tét, majd Mosonyi Mihály zongoram�veinek kottakiadá-
sán dolgozott. Több hanglemezfelvételt is készített, 
Volkmann Visegrád cím� m�vét a Hungarotonnál 2004-
ben játszotta lemezre. 
 

Robert Volkmann német zeneszerz� 1815-ben született. 
1840-ben zenetanári állást kapott Magyarországon.  Pes-
ten ismerkedett meg Heckenast Gusztávval, aki barátja és 
m�veinek kiadója lett. Az � pilismaróti házában többször 
is megfordult, és innen kereste fel néhányszor Visegrádot, 
ahol a középkori épületek romjai és a fest�i környezet 
megragadó hangulata 12 jellegzetes zongoradarab kom-
ponálására indították.  
 

Augusztus 1., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom 
 

A Lotz Trió koncertje 
 

Fellép Róbert Šebesta, Ronald Šebesta és Andreas 
Fink basszetkürtön 
 

M�soron: 
Válogatás Georg Druschetsky Divertissement cím� 
sorozatából (Divertimento Nr. 1, Nr. 2 és Nr. 3) 
W. A. Mozart: Varázsfuvola   
(válogatás az opera korabeli átiratából) 
 

A Lotz Trió az egykor Pozsonyban és Bécsben m�köd� 
kit�n� hangszerkészít� mester, Theodor Lotz m�helyéb�l 
származó basszetkürtök hiteles másolatain adja el� a 18. 
században népszer� Harmoniemusik darabokat. Reperto-
árjukon W. A. Mozart m�vei mellett további jeles közép-
európai zeneszerz�k alkotásai szerepelnek.  
A trió bemutatkozó CD-jére kortárs szlovák zeneszerz�k 
egy-egy m�vét vette fel. Idén jelentették meg Georg 
Druschetzky Divertissement Pour Trois Cors de Basset 
cím� ciklusának teljes felvételét. A történeti hitelességet, 
az ún. historikus el�adói stílust képvisel� Lotz Trió rend-
szeresen vendégszerepel Európa zenei fesztiváljain. 

Augusztus 8., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom 
 
 

Barbara Maria Willi 
csembalóhangversenye 
 

M�soron: 
Zenetörténeti utazás a visegrádi országokban 
A reneszánsz – L. Jan: Válogatott táncok I.; 
J. Hassler: Toccate di quarto ton in e; G. Picchi: 
Lengyel tánc és Magyar tánc; H. L. Hassler: 
Canzona in F; Lublini János: Válogatott táncok II. 
A barokk  – J. Seger: a-moll prelúdium; J. Zach: 
a-moll fúga; F. Xaver Brixi: F-dúr prelúdium 
A klasszikusok – J. A. Benda: 6 szonatina; J. 
Haydn: e-moll szonáta, Hob. XVI/34 
 

Barbara Maria Willi kitüntetéssel végzett a salzburgi 
Mozarteumban. Jelenleg a Brnói Zeneakadémia történeti 
billenty�s hangszeres tanszékének professzora. Több 
nemzetközi mesterkurzus irányításában m�ködött közre és 
részt vett a Prágai Tavasz nemzetközi csembalóversenye 
zs�rijének munkájában is. Mind szóló-, mind kamarazenei 
repertoárral számos rádió-, televízió- és CD-felvételt ké-
szített. Rendre vendégszerepel kontinensünk vezet� kon-
certtermeiben és jeles fesztiváljain. Szólistaként szerepelt 
a Prágai Filharmonikusokkal, a Visegrádi Barokk Zene-
karral, a Wrocławi Barokk Együttessel. Sokoldalú tevé-
kenysége kiterjed a historikus opera és balett területére is.  
 
Augusztus 15., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom 
 

A Wrocławi Barokk  
Zenekar koncertje 
 

Katarzyna Wiwer (szoprán), Andrzej Zawisza (basz-
szus), Teresa Piech, Mikołaj Zgółka (heged�), Daniel 
Zorzano (viola da gamba), Marcin Szelest (orgona) 
 

M�soron: 
M. Mielczewski: Deus in nomine tuo és Canzona 
prima à 3; S. S. Szarzy�ski: Veni Sancte Spiritus és  
Sonata; G. B. Cocciola: Super flumina Babylonis; 
F. Lilius: Aria à 3 és Tua Jesu dilectio; 
A. Jarz�bski: Concerto primo; Anonymous: Tubae 
ferales; G. B. Luparini: In martyrio crudele; 
M. Ziele�ski: Communio in Ascensione Domini 
 

A Wrocławi Barokk Zenekar tagjai korabeli hangszere-
ken játszanak. Az együttes rendszeresen koncertezik m�-
emléki helyszíneken. Számos rádió- és CD-felvételen sze-
repelnek, els�sorban a Wratislavia Cantans Fesztivál 
programjában, világhír� szólistákkal és vezet� lengyel 
m�vészekkel együttm�ködve. Az együttes repertoárján 
vokál és hangszeres m�vek egyaránt szerepelnek. A jól 
ismert barokk és klasszikus mesterek m�vei mellett a rit-
kán játszott „kis mesterek” darabjait is bemutatják. Az 
együttes alapítója, Jarosław Thiel rendszeresen közrem�-
ködik vezet� német historikus együttesek m�sorában is. 
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PPAALLOOTTAASSZZÍÍNNPPAADD  
 

Július 18., szombat, 20 óra, 
királyi palota 
 

Pozsgai Zsolt: 
Szeretlek, Fény! 
cím� történelmi játéka két részben  
 

�ze Áron (Béla herceg) és Szélyes Imre (Álmos)  
f�szereplésével 
Rendez�: POZSGAI ZSOLT 
 

Béla herceg, Álmos fia, Pécsváradon raboskodik. Világta-
lan, hiszen csakúgy, mint apját, �t is megvakítatta Kálmán 
király, hogy egyikük se kerülhessen a trónra. Itt él velük 
szám�zetésben Predszlava, Béla anyja, aki süket. Vala-
mint Béla húga, Hedvig, aki olthatatlan vágyat érez a 
pécsváradi apát iránt. Együttlétük nem hétköznapi családi 
élet. 
Egy nap váratlanul látogatók érkeznek, egy különös ide-
gen, és Jelona, a szerb nagyzsupán lánya. Feladatuk van: a 
vak Bélát visszahívni a magyar trónra, és Jelonával házas-
ságra bírni. A család élete felborul, régi sérelmek szaba-
dulnak ki a b�vös palackból, az eddigi „bels� fényt" kezdi 
elnyomni a külvilág szivárványszigete. Különösen, ha azt 
is megtudjuk, ki ez a különleges idegen… 
A színm� a magyar középkor érzékeny, rejtett világába 
vezeti a néz�t. A régi b�nök és az új szándékok között ha-
talmas �r tátong, alapkérdés, sikerül-e emberséggel, meg-
bocsátással úrrá lenni a tetemrehíváson. És egyál-talán: 
melyik „fény” fontosabb – a bels�, vagy a küls�. 
 

Belép�jegy: 1.000 Ft 
 

Július 24., péntek, 20 óra, 
királyi palota 
 

Kaptárbontás 
Berecz András  
ének- és mesemondó estje  
 

Berecz András mesemondó, népdalénekes, néprajzkutató, 
el�adóm�vész és tréfamester is egyben. Ahogy � nevezi 
magát: álomszöv�, amit éjszaka álmodik, nappal mesévé 
hímezi. Úgy peregnek nyelve alatt az ízes szavak, mint 
nagyanyja keze alatt a rokka. A mesemondás örömét kun-
hegyesi édesanyjától kapta, aki nem merte leengedni 
gyermekét a pesti utcákra, ám meséivel, dalaival odabilin-
cselte fiát a konyhaszékhez. Ezeket a meséket fonta to-
vább négy gyermekének esti mesévé, majd feln�tteknek 
ízesítve szétterítette a Kárpát-medencében. 
,,Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagy-
kunságban, Nyírségben dalokat, meséket, tréfákat gy�jtö-
getek. Lassan huszonöt éve. Kedves dalaim és meséim a 
honát keres� és a nagyon szerelmes ember hallomásai, lá-
tomásai.” 
 

Belép�jegy: 1.000 Ft 

Augusztus 7., péntek, 20 óra, 
királyi palota 
 

Az Ámulat Társulat 
reneszánsz estje 
 

Közrem�ködik: Dobay Márta, Száraz Lívia, Király 
László, Ungi Krisztián 
 

A társulat el�adásai a hagyományos színházi m�faj meg-
elevenítésének jegyében születnek. Kedvelt m�fajaik a 
commedia dell’arte, a maszk- és árnyjátékok. 
Az est els� részében a néz�ket kulturális kalandozásra 
hívják az újjászületés korszakába, csokorba szedve az eu-
rópai reneszánsz hangulat- és gondolatvilágát, versekkel, 
szonettekkel és énekekkel. Ezt követ�en Shakespeare 
Rómeó és Júlia cím� darabjának commedia dell’arte el�-
adását láthatják maszk- és árnyjátékkal 
 

Belép�jegy: 1.000 Ft 
 

RREENNEESSZZÁÁNNSSZZ  EESSTTÉÉKK  
 

Id�pontok: 
július 17., 31., augusztus 14., péntek 
 

Program: 
16.30 Lovagi torna a Salamon-toronynál a Szent 

György Lovagrend közrem�ködésével 
18.30 Királyi lakoma a Reneszánsz étteremben 
20.30 Koncert a királyi palota díszudvarában 
 

Koncertek: 
július 17., péntek 
A Strigonium Consort régizene együttes  
koncertje 
Az esztergomi együttes legtöbb tagja zenetanár. Az erede-
tileg két blockflöte és zongora összeállítású zenekar ha-
mar kib�vült, és 2000 óta számos min�sít� versenyen 
nyertek arany oklevelet és nívódíjat. M�soraikban általá-
ban klasszikus szerz�k darabjait adják el�, így ezen az es-
tén is G. Ph.Telemann, A. Corelli és G. F. Händel m�vei 
csendülnek fel. 
 

július 31., péntek 
A Diósdi N�i Kar reneszánsz estje 
A 40 f�b�l álló amat�r kórus repertoárján a klasszikus kó-
rusirodalom minden korszaka megjelenik. Mind világi, 
mind egyházi koncerteken fellépnek. A kart Sirákné Ke-
mény Kinga vezeti, a zenét a Tabulatúra régizene együttes 
szolgáltatja. M�soron Thomas Morley, William Boyce, 
Jacob Regnart, Orachio Vecchi, William Cornysh rene-
szánsz szerz�k m�vei hangzanak el.  
 

augusztus 14., péntek 
A Madárdal zenekar koncertje 
A zenekar m�soraiban els�sorban a magyar népzene for-
rásaiból és történeti zeneemlékeinkb�l merít, figyelemmel 
kísérve Európa hagyományait is. Reneszánsz m�sorukban 
jelent�s szerephez jut a harsány, intenzív Moresca (mas-
karás menettánc), melynek zenéje többszólamúsággal az 
udvari zene irányába mozdul el.  
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FÉLID� 
 

Szeretnénk tájékoztatni a visegrádi lakosságot arról, 
hogy az elmúlt hónapban több mint 250.000,– Ft érke-
zett be egyesületünk számlájára a lakosok és a vállalko-
zások támogatásából. Úgy érezzük, hogy beszámolni 
tartozunk ennek a támogatásnak a felhasználásáról. Nem 
a teljesség igényével, hiszen a tételes elszámolásnak 
majd a szezon végén lesz helye, de szeretnénk, ha nagy-
lelk� támogatóink tisztában lennének vele, hogy eddig 
mit végeztünk, mire lett felhasználva adományuk. Az 
elmúlt egy hónapban egyesületünk önkéntesei az alábbi 
munkákat végezték el: 

840 fm többelem� korlát felújító festése, 
9 db híd teljes acélkorlátjának felújító festése, 
17 db utcai szemetes és 32 db pad felújító festése, 
72 db virágláda kihelyezése a hidakra és a hajóállomás 

feletti korlát betonoszlopaira, 
1600 m2 füves terület nyírása, 
1200 fm járda takarítása és f�nyírása. 
Ezek a munkák mintegy 650.000 Ft-ba kerülnek. Mivel 

eddig a lakosság mintegy 5%-a nyújtott támogatást 
munkánkhoz, reméljük, hogy a jelenleg hitel formájában 
létez� különbözet is befolyik a számlánkra az elkövet-
kez� hetek során. 

A munkákat a legjobb tudásunk szerint igyekezünk 
szakszer�en végezni. Kritika ért minket, mely szerint a 
korlátok lefestése el�tt nem használtunk rozsdamarót és 
alapozót. Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy a 
festés el�tt gondosan lekapartuk a felületet és olyan 
(drágább és modernebb) festékkel dolgoztunk, amely 
nem igényli az el�zetes alapozást és felületkezelést, 
továbbá a gyártó 5 év garanciát vállal a festékre. 

Az el�bbiek mellett megtisztítottunk hirdet� táblákat, 
tisztítottunk árkot, irtottunk gyomot, kicseréltünk el-
használódott zászlót és felújítottunk megrongált padot.  

Úgy reméljük, hogy hasznos kiegészít�i lehetünk a vá-
rosi területeket karbantartó hivatali brigádnak, és 
amennyiben tevékenységünkkel kényelmetlenséget 
okoztunk bárkinek is, akkor ezúton kérünk elnézést 
mindenkit�l. 

Ismételten szeretnénk felkérni minden lakosunkat, 
hogy támogassák a város szépítését célzó munkánkat. 
Várjuk városszépít� javaslataikat, észrevételeiket és 
természetesen anyagi támogatásukat is, amelyet a Duna-
kanyar Takarékszövetkezetnél vezetett 64700038-
10001325 számlára teljesíthetnek. 

Szándékunk szerint az egyesület aktivistái július és au-
gusztus hónapban fokozott figyelmet fordítanak Vise-
grád parlagf�-mentesítésére. Valamennyiünk egészséges 
környezetének megteremtése és fenntartása érdekében 
felderítjük, és haladéktalanul bejelentjük a hatóságoknak 
mindazokat a területeket, ahol parlagf�-mentesítés szük-
séges. Kérjük a lakosságot is, hogy legyenek segítsé-
günkre ebben a munkában, hogy Visegrád teljesen men-
tes lehessen a parlagf�t�l és az itt él�knek ne kelljen 
szenvednie az általa kiváltott betegségekben. További 
szép nyarat, jó szezont kívánunk mindenkinek. 

Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülete 
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Öt éve minden alkalommal megszervezzük a Zsitvay-
emléktúrát, Visegrád ezer éves évfordulójára különlegeseb-
bet rendeztünk ez évben.  

Err�l két résztvev� cikket is jelentetett meg a Visegrádi 
Hírekben. Pet�cz Lászlónak, aki csak egy éve lakik Vise-
grádon és Ivitz Juditnak ezúton is megköszönjük az V. 
Zsitvay-emléktúra cikket. 

Peták István – Zsitvayról nem utoljára – júniusban megje-
len� írásával lényegében az el�z� cikkel, illetve az emlék-
táblával foglalkozik és számunkra érthetetlen támadás érz�-
dik az egész cikkb�l. 

Szeretnénk leszögezni, hogy nem kívánunk Peták István-
nal frontot nyitni Zsitvay-emlékezésben. A Visegrádi Szö-
vetség minden évben kétszer megemlékezik róla: áprilisban 
és novemberben. Természetesen még mások is emlékeznek 
rá évente. 

Viszont néhány észrevételt tennénk, hiszen a két cikkírón-
kat és a VSZ tagságát, elnökségét sérti a Peták István által 
leírt cikk. 

1.  A cikkben a nemes szó emberi pozitív min�sítését 
próbálja rosszul értelmezni, kiforgatni… Ez oly 
mértékben érthetetlen, hogy nem is kívánunk ezzel 
mélyebben foglalkozni! 

2.  Az emléktábla állításával kapcsolatban állítja Peták úr, 
hogy az állítók között van olyan, aki ellene volt Zsitvay 
rehabilitálásának 1998-ban. Nem tudjuk, kire 
gondolhat. Az emléktáblát Visegrádon a Visegrádi 
Szövetség állította 2004-ben. A szövetség maga is 
ebben az évben alakult. Az alkalomra Peták úr nem 
tudott eljönni. Azóta sem jött, pedig minden évben 
kétszer emlékezünk, és a meghívók mindig szerepelnek 
a Visegrádi Hírekben. 

3.  Az emléktáblán lév� szöveg Peták úrnak nem tetszik. 
Ilyen van. Ám hangsúlyozni kell, hogy Zsitvay Tibor 
igazságügyi miniszter, az akkori parlament tagja egy 
széles látókör� egyéniség volt, a magyar zsidótörvény 
elutasítása ebb�l is fakadt… (A tábla szövegét országos 
szakmai zs�ri hagyta jóvá.) 

4.  El kell mondani, hogy a Peták úr által leírtaktól sokkal 
többet írt le 2003–2004-es cikkeiben Inkei Farkas 
Márton itt, a Visegrádi Hírekben. (A zsidótörvény 
elleni Zsitvay-kiállással is foglalkozik.) De a Zsitvay-
életutat és munkásságot képekkel is prezentáló külön 
kiadvány – melyet szövetségünk az emléktábla ava-
tására adott ki és számos visegrádi birtokában van – 
még inkább szolgálja Zsitvay Tibor emlékét. 

A Visegrádi Szövetség gondoskodik a Zsitvay-emlékek 
ápolásáról. Ehhez évente köszönettel veszi a helyi Zsitvay-
leszármazottak támogatását is.  

Nagyon sajnáljuk, hogy városunk ezer éves évfordulójára 
szervezett eseményeket ilyen hangvétel� cikk megzavarja. 

A Visegrádi Szövetség 
és elnöksége nevében: 

Kiss Károly  
                                                                                 elnök 
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Már félid�ben járunk ebben az évben a Virágos Vise-

grád-díj odaítélésében. Szerencsére, az el�z� hónapban 
több olyan kertet találtunk, amit nagyon szépnek talál-
tunk, és már akkor lefotóztuk. Most a néhány napja meg-
változott id�járás igencsak megnehezítette volna a dol-
gunkat, hogy igazán szép képeket készítsünk.  

Többen szóvá tették, hogy miért nem színes képek je-
lennek meg az újságban, hogy visszaadja a látványt. Ez 
nem a mi hibánk. Fekete-fehér újságban csak így tud 
megjelenni. Arra biztatok mindenkit, aki színesben sze-
retné látni, vegye a fáradságot és nézze meg él�ben. Nem 
olyan nagy Visegrád, hogy az ilyen nagy problémát je-
lentsen.  

Június hónapban a díjat egy olyan ingatlan tulajdonos 
kapja, aki az eddigi években bármikor felvette a versenyt 
a többiekkel.  

 

 
 
Ezúton gratulálunk és további jó egészséget kívánunk 

Vogel Rudolfné Áginak és segít�inek, a F� u. 60. szám 
alatti lakosoknak. 

Takács Istvánné 
                                                                          VSZ 

Visegrádi Férfi Dalkör 
 

Kedves Visegrádi Lakosság! 
A nemrégen lezajlott Kis-Visegrád Találkozón dalkö-

rünk elénekelte az Ezredév cím� dalát, amely városunk 
1000 éves fennállásának alkalmából született. A m�sor 
után többen észrevételezték, hogy nem értették jól a dal 
szövegét, és szeretnék megismerni azt.  

Az alábbiakban szeretnénk közzétenni a szöveget. Dal-
lamnak, Vangelis csodálatos m�vének, a Paradicsom 
meghódításának refrénjét dúdolják a szöveghez, amely az 
alábbi: 
 

EZREDÉV 
 

 Rég dúltak itt szörny� háborúk, 1. Alapítás 
 Vér öntözött száz határt, 
 Új vár legyen fenn a hegytet�n, 
 Élj soká nagy király. 
 
 Szép életet adtál Istenünk, 2. Fénykor 
 Áradt a b� kegy reánk, 
 Hajrá megyünk, még felépítünk, 
 Tornyot és palotát. 
 

 Vész érte el földi otthonunk, 3. Pusztulás 
 Bús rabság és rút halál, 
 Százötven év legyen rá tanunk, 
 Pusztulás várt reánk. 
 

 Új hajnalunk fénye éledez, 4. Új honfoglalás 
 Új nép evez a Dunán, 
 Állítsd meg itt fáradt csónakunk, 
 Ez legyen új hazánk. 
 

 Szép városunk ezredéven át.  5. Ezer év 
 Szolgált királyt és hazát, 
 Szél lengeti büszke zászlaját, 
 Otthonunk Visegrád.  
 

 Otthonunk Visegrád.  
Visegrádi Férfi Dalkör 

 
Jakab István: 

 

KIRÁNDULÁS VISEGRÁDRA 
 

Láttam, Visegrád, büszke tornyaid 
    Királyi bérctet�n, 
Dacolva annyi század vészivel, 
    Fönn állni még mer�n. 
És tisztelettel hajlott meg nyakam, 
    Hogy láttalak, 
Multunkba int� szent emlékjelek, 
    Ti �s falak! 
 
Mély áhitattal jártam köztetek 
    S mid�n a lenge szél 
Lágy fúvásra a repkényeken 
    Megzörgött a levél, 
Föl-fölriasztá andalgásaim; 
    Azt képzelém: 
Korvin hadának egy-egy bajnoka 
    Sóhajt felém. 

 
 
 

 
Itt egy tanácsnok, akiben soha 
    Nem termett még tanács, 
Külföldi n�vel árnyékon hever, 
    Mellette bor, kalács; 
Sopánkodik, hogy egy bagolytanyán 
    Mily csúzt kapott! 
De még eszébe sem jut, lába mily 
    Szent port tapod. 
 
 
 
 
 

 

Ez mondja: fáradt; az: megéhezett; 
    Ki-ki panaszkodik; 
De hogy mi itten lélekemel�, 
    Csak egy sem álmodik. 
Mulatni jött e korcs raj; azt lesi: 
    Hol lesz zene? 
Hol jó bor, étel? Mert ennek csak a 
    Has istene. 
 
Még érdekeltebb a külföldi, kit 
    Tudásvágy ingerelt, 
És egy csoporttal látni-hallani 
    E tájon úton kelt. 
Kérdez sokat, de hajh, felelni mily 
    Kevés tuda. 
Gyalázat! Ám legtöbb lakód ilyen, 
    Pest és Buda! 
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Egy különleges kiállításra invitálunk mindenkit a Salamon-torony 
emeleti kiállítótermébe, ahol az Intarziakészít�k Országos Egyesülete 
tagjainak legjobb munkáit tekinthetik meg július 4-ét�l. A kiállított 
képek között látható a Mátyás Király Múzeum reneszánsz évi kézm�-
ves pályázatának nyertes alkotása is. 

 

 
 

H�nich Imre Mértékletesség cím� m�ve 
 

A kiállítás megtekinthet�  
a múzeum nyitvatartási idejében:  
kedd–vasárnap 9 és 17 óra között  

(hétf�n zárva) 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Bélyegkiállítás után… 

 

 

A kiállítás emléklapja 
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Az MNM visegrádi Mátyás Király Múzeu-
ma kézm�ves pályázatot hirdet amat�r és hi-
vatásos kézm�ves mesterek számára Visegrád 
millenniuma alkalmából.  

Visegrád neve az 1009. évben kiadott Szent 
István-kori oklevélben jelenik meg el�ször, 
ennek emlékére és Visegrád ezer éves törté-
nelme el�tt tisztelegve a város ünnepi évet 
hirdetett, és 2009-ben különleges kulturális 
kínálattal várja látogatóit. A jubileumhoz 
csatlakozva a Mátyás Király Múzeum idei 
kézm�ves pályázatának témájául Visegrád 
ezer évét választottuk.   

A múzeum 2008-ban a reneszánsz évéhez 
kapcsolódva a reneszánsz jegyében hirdette 
meg els� kézm�ves pályázatát, amely nem 
várt sikerrel zárult. Sokféle technikával ké-
szült m�vet köszönthettünk, a festett képekt�l 
a faintarzián, gobelinen, t�zzománcon és ba-
tikon át a hímzésekig, ékszereken, kalapokon 
és táskákon át a babákig számos m� színesí-
tette a pályam�vekb�l rendezett kiállítást.   

Pályázni lehet bármilyen kézm�ves techni-
kával készült m�vel, amely témájában, ábrá-
zolásában, vagy bármely módon kapcsolódik 
Visegrádhoz. A pályázatra érkezett m�vekb�l 
kiállítást rendezünk a múzeumban. A pályázat 
nyerteseit értékes jutalmakban részesítjük. 
� Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével és 

személyenként maximum három m�vel 
lehet. 

� Pályázati lap letölthet� a múzeum 
honlapjáról (www.visegradmuzeum.hu), 
vagy igényelhet� a múzeum e-mail címén 
(info@visegradmuzeum.hu) vagy postai 
úton (2025 Visegrád, F� utca 23.), illetve 
személyesen a múzeumban. 

� Alkotásaikat augusztus 19-ig várjuk. 
� A pályázat eredményhirdetésének id�-

pontja a m�veket bemutató kiállítás 
megnyitójával egyetemben: szeptember 
14. 

 

Szeretettel várjuk Önöket  
az ezer éves Visegrádon és múzeumunkban! 

 

További információkért látogasson el  
honlapunkra: 

www.visegradmuzeum.hu 
 

MNM Mátyás Király Múzeuma  
Visegrád, F� utca 23. 

telefon: 06 (26) 398-026 
e-mail: info@visegradmuzeum.hu 
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,,Tök jó lehet itt lakni!” Két, 7 év körüli 
kislány futkározott gondtalanul a Duna-
parton; le a vízhez, föl a sétányra, föl a 
Mária-kápolna lépcs�jén, majd ismét le a 
vízhez, és ekkor hangzott el az idézett 
mondat. Kutyasétáltatás közben gyakran 
hallok elragadtatott dicséreteket lakóhe-
lyünkre vonatkozóan, de ez a gyerekszáj-
ból elhangzott felkiáltás nagyon megfo-
gott.  

Közben arra gondoltam, hogy Ti, Ked-
ves Visegrádi Gyerekek, vajon ugyanilyen 
rajongással mondjátok-e egymásnak: ,,Tök 
jó itt lakni!” Vagy annyira megszokott, 
természetes, hogy ez az utánozhatatlan 
szépség� környezet vesz körül benneteket, 
hogy észre sem veszitek? Nagyon remé-
lem, hogy nem így van, de azt is szeret-
ném, ha megpróbálnátok kinyilvánítani 
Visegrád-szereteteteket!  

Itt a nyár és felt�n�en sok szabad id�tö-
ket nem biztos, hogy mindig ki tudjátok 
tölteni. Vegyétek hát el� a papírt, ceruzát, 
színes filcet vagy zsírkrétát, a fényképe-
z�gépet és örökítsétek meg városunk, a 
környez� természet szépségét, az érdekes-
ségeket, élményeiteket! Még mindig 
várom Az én Visegrádom pályázatra 
alkotásaitokat, írásaitokat, amit leadhat-
tok a könyvtárban, vagy becsöngethettek 
hozzám is! Bizonyítsátok Ti is, hogy 
,,Tök jó itt lakni!” 

Örömmel közlöm Veletek, hogy volt a 
postaládámban két ,,mozgóképkísérlet”! 
Ezt is azért írom le, mert lehet, hogy töb-
ben kedvet kaptok próbálkozni ezzel a 
technikával. Két, kb. 8 cm-es füzetcsík 
szélére rajzolt az ismeretlen szerz� olyan 
körcikkeket, amelyek fokozatosan na-
gyobbodtak, míg a színezett rész teljes 
körré nem fejl�dött. Ha ezt a füzetcsíkot 
gyorsan pörgetjük, akkor ez a folyamat 
felgyorsul, és mozgóképpé változik. Az 
ügyesebb rajzolók természetesen témát is 
rajzolhatnak, pl.: ló futásának a részleteit 
vagy emberi alak futását. 

Június egyik nagy eseménye volt a Duna 
áradása. Kíváncsi lennék, ki követte végig 
a víz emelkedésének, majd visszavonulá-
sának folyamatát, kinek vannak horgász-
élményei? Ez is egy olyan téma lehetne, 
amit szívesen leközölnénk itt, a Gyerek-
kuckóban! 

Jó pihenést, nyaralást, sok élményt kívá-
nok Nektek: 

 

Képek a babakiállítás megnyitójáról 
 

 
A kiállítás-megnyitó közönsége a Scheili-ház el�tt 

 

 
A babakiállítás enteri�rje 

 
G. Nagy Nóra gyémántdiploma-átadási ünnepségén 

 

 

A polgármester úr átadja a diplomát, 
 a jegyz� asszony virággal köszönti az ünnepeltet 
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, ,Sportos” oldalak 
 

A Visegrád Sportegyesület  
labdarúgó-szakosztályának hírei 

 

A labdarúgók a 2008/2009-es bajnokságban a Pest me-
gye III. osztályban szerepeltek, és a 8. helyen végeztek a 
15 csapatos bajnokságban. A csapat mérlege 28 mérk�-
zésb�l 11 gy�zelem, 6 döntetlen, 11 vereség és 75 : 93 
gólarány mellett 39 pont. 

  

És akikre büszkék vagyunk a 2008/2009-es bajnokság-
ban: 

– A csapat tagja Szedlacsek Balázs 19 évesen egymaga 
43 gólt rúgott a 75-b�l, és ezzel a  megyei III. osztályú 
bajnokság gólkirályi címét is elnyerte. 

 

– Utánpótlás 9 évesek  csapata 5. helyezést ért el a 12 
csapatos mez�nyb�l. 

– Utánpótlás 12 évesek csapata 7. helyezett lett a 12 
csapatos mez�nyb�l. 

– NUPI Nemzeti Utánpótlás Nevel� tornák tavaszi gy�z-
tese veretlenül  lett az utánpótlás Visegrád SE 9 éve-
sek csapata. 

Köszönet jár ezekért az eredményekért szakedz�jüknek, 
Szendrei Lajosnak. 

 
– Szedlacsek Bence a Ferencváros U12-es csapatával 

bajnokságot nyert. 

– Szalai Ádám  a Dunakanyar SE színeiben korosztá-
lyos bajnok lett. 

 

Az öltöz�-kiszolgáló épület elkészült, és birtokba vehet-
tük az épületet. A sportegyesület fennállása óta nem volt 
lehet�sége a szakosztálynak saját pálya és öltöz�együttes 
használatára. Köszönettel tartozunk Visegrád Város 
Önkormányzatának. 

 

A feln�tt csapatban jelenleg 3–4 f� visegrádi, 3–5 f� 
dömösi, 2–3 f� szentendrei, 1-2 f� tahitótfalui fiatal ját-
szik.  

 

Edzések minden héten két alkalommal vannak, szerdán 
és pénteken Micha István vezetésével. 

Szeretnénk, ha minél több visegrádi fiatal szerepelne 
a csapatban, ezért kérünk mindenkit, akinek kedve 
van, jelentkezzen Szedlacsek János szakosztályvezet�-
nél a 06 (20) 5999-430-as telefonszámon. 

Állandóan frissül� információk a www.pmlsz.hu, 
www.szklsz.uw.hu, illetve www.visegradse.hu webolda-
lakon találhatók. A weboldal frissítésére keresünk 
,,riportereket”, akik a sporteseményekr�l rendszeresen be-
számolnak. 

Az U16 csapatból 9–15 f� visegrádi, 1–3 f� kisoroszi, 2 
f� dunabogdányi, akik rendszeresen részt vesznek az 
edzéseken, melyeket Micha István vezet.  

Szendrei Lajos szakedz� vezetésével az U6–U14 kor-
osztályok heti két alkalommal tartanak edzést, és részt 
vesznek a bajnokságokban. Ha tehetik, indulnak a korosz-
tályos tornákon, vagy szerveznek felmér� jelleggel ilye-
neket. Az edzéseket 40–50 f�, 6–14 év közötti fiú, illetve 
leány látogatja. Nem tévedés, a lányok is szeretik a focit. 
Jó látni szerdán és pénteken a sok gyereket a pályán, 
amint vidáman végigcsinálják a feladatokat és bíztatják 
egymást a feladatsor teljesítésére. 

Köszönjük a szül�k és testvérek segítségét az edzésre, il-
letve a tornákra való szállításban.  

  

Legnagyobb problémát a 11-es f�úton való két-
szeri átjutás okozza, a nagy sebességgel érkez� 
járm�vek között kell átkelni a másik oldalra, 
ami még felügyelettel is veszélyes. Kérnénk az il-
letékeseket, miel�bb próbáljanak valami megol-
dást találni a biztonságos átkelés érdekében. 

  

Terveinkr�l: 
Szeretnénk egy üt�képes megyei II. osztályú feln�tt, és 

egy U19-es csapatott kialakítani, és mellette egy U17–19-
es korosztályt is indítani a következ� bajnoki idényben. Jó 
lenne, ha minél több visegrádi fiatalt tudnánk beépíte-
ni a csapatokba, de ezzel természetesen nem kívánjuk ki-
zárni a környékbeli fiatalok sem.  

 

FELHÍVÁS! 
A Visegrád Sportegyesület  

nyári sport napközis tábort szervez 
 július–augusztus hónapokban, hétf�t�l péntekig egyhetes turnusokban 

Jelentkezni lehet  
Zeller Mártonnál a 06 (20) 9552-220-as 

vagy Szendrei Lajosnál a 06 (30) 5158-691-as telefonszámon 
 

 Zeller Márton 
                                                                                                                                                                         VSE elnök 
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Visegrádi sakksiker 
 

Néhány héttel ezel�tt felkeresett minket Besztercebányá-
ról két fiatalember és megkérdezte, volna-e kedvünk él� 
sakkot játszani városukban. Ez az a játék, ahol a sakkbá-
buk él� személyek és a két ellenfél utasításai szerint lép-
kednek a táblán. A szépemlékezet� olvasónak eszébe jut-
hat, hogy jó pár évvel ezel�tt a palotajátékokon már volt 
ilyen bemutató. Rövid gondolkodás után a visegrádi Szent 
György Lovagrend nevében ifj. Cseke László rendi kor-
mányzó vállalta a 2×16 játékosból álló csapatok felszere-
lését és felkészítését, azaz a kihívást elfogadtuk. Július 5-
én indult a nagy csapat Besztercebányára. Az út kelleme-
sen telt, még az sem zavarta meg, hogy lévén a sof�rnek 
útvonalengedélye, igen nagy kerül�vel közelítettük meg a 
felvidéki, egykori bányavárost.  

A szépen felújított f�téren ekkor már zajlott egy sakk-
parti, majd  különféle vásári komédiások  mutatták be tu- 

dásukat. Csapatunkat finom ebéddel várták, majd némi 
nézel�dést követ�en ünnepi felvonulás kezd�dött, ahol a 
mieink voltak a legnagyobb létszámú küldöttség és dobo-
saink megszokott magas színvonalú ritmusaira indultak 
körbe a téren, Réti Henrik avatott irányításával.  

A felvonulást megzavarta egy megbokrosodott ló, még a 
lovasát is levetette, pedig hárman igyekeztek megfékezni. 
Végül elvezették a magáról megfeledkezett lovat, és a to-
vábbiakban nyugalomban teltek a bemutató percei. Végre 
elérkezett a nagy játszma ideje. Meglepetésünkre a f�tér 
végén álló, közel 20 m magas torony erkélyére vitték fel a 
két város egy-egy sakkozóját, míg a táblán felsorakoztak a 
csapatok. A világos bábukat Besztercebánya sakkozója 
vezette, sötéttel a mi sakkozónk, a Visegrád SE verseny-
z�je, Zauer Gábor állt készen a küzdelemre és arra, hogy 
legy�zze tériszonyát.  

 

Besztercebánya f�terén a nagyszámú közönség 
érdekl�déssel figyeli a megelevenedett sakkfigurákat 

 
A megnyitást követ�en a két sakkozó els�sorban a cent-

rumot er�sítette meg, de miután a bábuk már mind elin-
dultak, következett a leszámolás. Minden egyes bábú üté-
sekor a két fél fegyveresen megküzdött egymással, és a 
gy�ztes elfoglalta a megszerzett mez�t. Világos a vezér-
szárnyon, sötét a királyszárnyon támadott.  

A közönség lelkes ovációval fogadta a bástyák harcát, 
ezek ugyanis nagy durranással l�ttek egymásra. A mi sak-
kozónk gyalogokat vesztett, de cserébe tisztet nyert, és 
rövidesen védhetetlen mattal gy�zte le a hazaiak remény-
ségét. A jelenlév� szurkolók hangos örömkiáltással kö-
szöntötték a gy�ztest, aki, miután lejutott a toronyból, a 

rendezvény igazgatója, Mgr. Peter Danáš által lovaggá üt-
tetett, megkapta a gy�ztesnek járó serleget, amelyet a Má-
tyás Király M�vel�dési Házban lehet megtekinteni. A si-
keres portya után máris indultunk hazafelé a már megszo-
kott kerül� úton és éjfélre Visegrádon voltunk.  

Az eredményes kalandhoz hozzájárult a gyerekek fe-
gyelmezett csapata, akik a gyalogokat helyettesítették, il-
letve a Szent György-lovagok és tanítványaik izgalmas és 
magas színvonalú hadi bemutatója, amivel szó szerint „ki-
vívták” a közönség tetszését és elismerését.    

                                                                Gróh Dániel 
szakosztályvezet� 
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Szentmisék a katolikus templomban: 
hétf�, kedd, szerda, péntek, szombat este 6 órakor, 

vasárnap reggel 9 és este 6 órakor 
 

Istentisztelet a református templomban: 
vasárnap délel�tt fél 12 órakor 
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A Játszoda Egyesület gyermekfoglalkozásai 2009 szept-
emberét�l már Visegrádon is elérhet�ek lesznek! 

Egyesületünk Gödön és környékén már 5. éve látja el a 
gyermekek és szül�k szakmai támogatását. Az eltelt id� 
alatt sok szül� és gyermeke találta meg nálunk a szüksé-
ges foglalkozásokat, melyek nagyban segítik képességeik 
sikeres fejl�dését. 

Ezt a lehet�séget kínáljuk most Visegrádon is a belvá-
rosban, az iskolával szemben, jól megközelíthet� helyen. 
Itt is, ahogy a többi helyszínünkön is, munkatársaink sok 
éves szakmai tapasztalata és gyakorlati szemléletmódja áll 
az érdekl�d�k rendelkezésére, hogy segítséget biztosítunk 
Önöknek a gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcso-
latban.  

Foglalkozásainkon – az egészen kis babáktól az iskolás-
korúakig – minden gyermeket nevel� szül� megtalálja 
majd a megfelel� szakmai segítséget, ha úgy érzi:  

– bizonytalan a gyermeke természetes fejl�désének üte-
mével kapcsolatban, 

– a gyermeke bizonyos területeken eltér� képességekkel 
rendelkezik, mint kortársaik, 

– szeretné szakemberrel megbeszélni a terhesség alatt és 
a szülés körüli esetlegesen fellép� problémák gyakor-
lati kihatásait és ezek jelent�ségét, 

– szeretné, hogy gyermeke az óvoda, iskola kezdésére 
felkészít� foglalkozásokon vegyen részt, 

– gyermekének a spontán játék mellett szüksége van cél-
irányos fejleszt� foglalkozásra,  

– gyermekével kapcsolatban egyszer�en csak kíváncsi 
egy komplex – ámde játékos – képességvizsgálat 
eredményére, 

– szükséges, hogy délután gyermeke pontosan végezze 
el az iskolai házi feladatokat, s közben maradjon ideje 
aktív játékra, pihenésre is. 

Célunk, hogy a visegrádi gyerekek helyben, utazás nél-
kül kapják meg azt a segítséget, ami fejl�désüket, tanul-
mányaikat legjobban szolgálja.  

Az alábbi felsorolásból vázlatos képet kaphatnak a fej-
leszt�házunkban elérhet� foglalkozásokról: 

– 0–3 éves korig baba-mama klub és zenebölcsi foglal-
kozás, melynek célja, hogy találkozási és szabadid�s 
lehet�séget nyújtson a környéken él�, kisbabát nevel� 

szül�k és gyermekeik részére kötetlen, de szervezett 
formában. 

– Korai fejlesztés, melynek célja, hogy minél korábban, 
az esetleges fejl�dési elmaradás, sérülés, korai élet-
szakaszban történ� felismerése után, az átlagostól elté-
r�en fejl�d� gyermekek számára biztosítsa a terápiás 
fejlesztést, illetve megel�zze a lehetséges fejl�dési za-
varok kialakulását. 

– Óvodás és iskolás gyermekek részére foglalkozásain-
kon komplex készségfejleszt� programot biztosítunk. 
Ez magában foglalja a gyermekek mozgásfejlesztését, 
a figyelem-, írás-, olvasás-, beszédkészségének el�ké-
szítését, fejlesztését. A programon való részvétel 
nagyban segíti az óvodai-iskolai beilleszkedést, a 
gyermekek teljesítményének javulását.  

– A Játszodában több szakképzett pedagógus is dolgo-
zik. Ez lehet�séget ad az iskolások korrepetálására, 
felzárkóztatására minden tantárgyból. A tanulás taní-
tása, képességfejlesztés, a tanuláshoz való viszony 
formálása, személyiségépítés, hatékony tanulási szo-
kások kialakítása az els�dleges célunk – ha a szüksé-
ges, akár egyénileg is, megkeresve a gyermeke számá-
ra a legjobb megoldásokat. Ezt állandó, délutáni nap-
közi formájában is biztosítjuk az iskolásoknak. 

– Igény szerint a részképesség zavarokat (dyslexia, 
dysgráfia, dyskalkulia) javító és tehetséggondozó fog-
lalkozásokat is tartunk a gyermekeknek.  

A család szerepe meghatározó a gyermek fejl�désében, 
ezért törekszünk a lehet� legjobb együttm�ködésre a 
szül�kkel. A foglalkozásaink nyitottak az érdekl�d� szü-
l�k/nagyszül�k számára, így a gyakorlatban tudják végig-
kísérni gyermekük fejl�dését.  

Szakmai tanácsok mellett sok gyakorlati fogást és fej-
leszt� eszközt is megismertetünk a szül�kkel, hogy ezek 
alapján otthon is tudjanak a gyermekkel önállóan foglal-
kozni. Ezzel kevesebb id� alatt nagyobb eredmény érhet� 
el, hiszen a gyermekek folyamatosan fejl�dnek, nem csak 
akkor, amikor a Játszodában vannak! 

Munkánkról b�vebben honlapunkon, a www.jatszoda.hu 
címen is tájékozódhatnak. 

Karakasné Képíró Ágnes  
                                                            programvezet�  
                                                             (30) 305-6291 
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Dunakanyar Takarékszövetkezet, Dunabogdány 

Hirdetmény / Ügyfél-tájékoztató 
Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009. április 3-án megjelent „A pénzügyi közvetít�rendszer felügyeletét érint� egyes törvények 

módosításáról” szóló 2009. évi XIII. törvény, mely korlátozza a pénzügyi intézmények egyoldalú szerz�désmódosításának lehet�-
ségeit a fogyasztói és mikrovállalkozói ügyfélkörben. 

A törvényi változtatás az Ügyfelek érdekeinek fokozottabb védelme céljából a hitelintézetek egyoldalú szerz�désmódosítási joga 
tekintetében vezetett be az eddigieknél szigorúbb, de az Ügyfelek számára el�nyösebb szabályokat. 

A hivatkozott törvényi szabályozás szerint 2009. augusztus 1-jét követ�en kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet egyol-
dalúan – az Ügyfél számára kedvez�tlenül – módosítani abban az esetben, ha a szerz�dés a módosítandó kamat-, díj- vagy költ-
ségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehet�vé teszi. Az Ügyfél számára kedvez�tlen egyoldalú 
módosítást – referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével – a módosítás hatálybalépését megel�z�en legalább 60 nappal hir-
detményben közzé kell tenni, és err�l, valamint a törleszt� részlet ebb�l adódó változásáról az érintett Ügyfeleket ugyanezen ha-
tárid�t betartva postai úton vagy más, a szerz�désben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell. A törvény lehet�séget biz-
tosít az Ügyfeleknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megel�z�en, 60 napon belül, ingyenesen felmondhatják a szerz�dé-
süket és az eredeti kondíciókkal el�törleszthetik fennálló kölcsöntartozásukat. 

Jelen hirdetményünkkel teszünk eleget a törvény azon el�írásának, hogy a kihirdetést követ� 90 napon belül a hitelintéze-
teknek kezdeményezniük kell a fogyasztókkal, illetve mikrovállalkozásokkal kötött szerz�déseinek az el�z� bekezdésben 
írottak szerinti módosítását. Mivel ezen módosítások egyértelm�en kedvez�bbek az Önökkel kötött szerz�désünkben foglalt 
jelenlegi szabályoknál, egyben a jogszabálynak megfelel� helyzetet teremtenek, a módosítás – amennyiben az ellen Önök 
írásban nem tiltakoznak – 2009. augusztus 1. napján hatályba lép. 

Az Önök szerz�déseiben meghatározott kamat, egyéb díj vagy költség – az Önök számára kedvez�tlen irányú esetleges módosí-
tásáról – Takarékszövetkezetünk az eddigi 15 nap helyett 60 nappal a módosítás hatálybalépését megel�z�en értesíteni fogja Önö-
ket. 

Az Önökkel fennálló szerz�désünk egyéb feltételeinek egyoldalú, az Önök számára kedvez�tlen módosítására a fentebb hivatko-
zott törvény értelmében 2009. augusztus 1-jét követ�en nincs mód. 

Jelen hirdetményünkkel egyben értesítjük Önöket, hogy Takarékszövetkezetünk a fentiekben ismertetett törvényi el�írásoknak 
megfelel�en 2009. augusztus 1-jét�l módosítja az ezen id�pontot követ�en megkötésre kerül� hitelszerz�dést. 

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét! 
Dunabogdány, 2009. június 25.                                                                                      Dunakanyar Takarékszövetkezet  
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás,  
javítás 

Autó, robogó, quad, f�nyíró,  
kistraktor, bobcat gumik! 

Nyári gumik széles választékban! 
Mobil segélyszolgálat! 

Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  
minden típushoz! 

Klímatisztítás! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T	ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 A j á nl a t unk :  
 Borda házi sütni való kolbász 1160 Ft helyett 990 Ft, 
 Borda grillkolbász 1240 Ft helyett 1090 Ft, 
 vákuumfóliás grillkolbász 1320 Ft helyett 1170 Ft, 
 vákuumfóliás juhbeles grillkolbász 1420 Ft helyett 
 1270 Ft-os kedvezményes áron kapható! 
 A grillkolbászok már pizzás és zöldf�szeres ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Hétközben folyamatos árengedmény a sertéshúsokból! 
 Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor folyamatosan 
 kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
 Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy a húsbolt 
 2009. július 20–25-ig SZABADSÁG MIATT ZÁRVA TART. 
 Nyitás: 2009. július 28., kedd reggel 
 Megértésüket köszönjük: Borda húsbolt 
                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 

 

 



 

 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testületének 2009. július 
9-én megtartott rendkívüli nyílt 
ülésén történt döntése értelmében 
a képvisel�-testület 135/2009. (VII. 
9.) és 118/2009. (VI. 25.) számú 
Határozata alapján Visegrád 
Város Papp Jánost és Peták 
Istvánt a 2009-i, millenniumi 
ünnepi évben Tiszteletbeli Polgár 
címmel tünteti ki. 

* * * 
Ki ne gyönyörködött volna 

szinkronfilmek tömegében Papp 
János színm�vész úr csodálatos 
orgánumában? Szövegmondásának 
tisztasága, kifejez� ereje szinte jobbá 
tették az eredetinél ezeket a filmeket. 

Visegrád abban a 
megtiszteltetésben részesül 
évtizedek óta, hogy Papp János 
vállalta a palotajátékok m�sorvezet�i 
tisztét. Minden évben három napon 
át lankadatlan, fáradságot nem 
ismer� buzgalommal konferálja 
végig a bemutatókat. Ügyszeretete, 
alapos történelmi ismeretei, humora 
szerepl�kben, néz�kben egyaránt 
fokozza a lelkesedést. 

Papp János színm�vész úr a Szent 
György Lovagrend mayor domusa, 
háznagya. A lovagi avatásokon 
Visegrádon minden évben vállalja az 
ünnepség levezetését, és minden 
alkalommal egy szép vers 
elmondásával gyönyörködteti a 
népes hallgatóságot. 

Peták István elnök úr, a Magyar 
Televízió volt elnöke évtizedeken át 
szintén szívén viselte a palotajátékok 
sorsát. Aktív munkássága 
hozzájárult ahhoz, hogy a történelmi 
bemutató hazánkban és külföldön 
egyaránt jelent�s ismertségre tegyen 
szert. Éveken át biztosította a 
palotajátékok tévében történ� 
megjelenését. 

A két világháború közötti 
id�szakban dr. Zsitvay Tibor 
munkássága megalapozta és növelte 
Visegrád turisztikai értékét. Ezt az 
örökséget ápolta és újította fel Peták 
István, a Magyar Turista Szövetség 
vezet�je. Munkássága hozzájárult 
ahhoz, hogy a nagyvillámi kilátóban 
kiállítást rendeztek a magyar turista 
élet korai id�szakáról. 

Kívánjuk, hogy Peták István elnök 
úr minél hamarabb épüljön fel 
betegségéb�l! 

Szent György Lovagrend 
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Túl a hatvanon, szinte kötelességének érzi az ember, hogy mérlegre tegye, mit tett, 
mit nem, jól vagy rosszul, élete során. Magam is így teszek. Nem az évszámok 
szerint rendszerezem életem és színészi pályám hozadékát, hanem megpróbálom 
néhány nagyobb egységbe összefogni. 

A család után (a feleségem eredetileg gyógypedagógus – kell egy színész mellé! – 
ma közgazdász, a lányom számítógépes grafikus, a fiam szintén színész és méltó 
társam a palotajátékok heroldjaként, az unokám…?!), az els�, természetesen a 
színház.  

A f�iskola elvégzése után (ide mégiscsak kell a dátum: 1970!), szegedi kezdés, 
kétszer hét év Madách Színház, kétszer három veszprémi és gy�ri év, majd tizenöt év 
szabadúszás következik, ma pedig a Centrál Színház világot jelent� deszkáit 
koptatom. Közben vendégjátékok Szegeden, Kecskeméten, Komáromban, 
Székesfehérváron, szabadtéri játékok nyaranta Gyulán, Szegeden, Szentendrén és 
ahol csak egy tenyérnyi hely akadt a színházcsináláshoz. Van, aki az Ármány és 
szerelem Ferdinándjaként, más Abelard-ként, esetleg Petruchióként, Machbetként, 
Claudiusként, Trigorinként emlékszik rám, vagy éppen a ma is m�soron lév� 
Legénylakás Dreyffus doktorát látta, és rám köszön az áruház parkolójában: „Helló, 
Doki!” Végülis nem az a dönt�, hogy melyik szerepek mentek el mellettem, hanem, 
hogy én elmentem-e rám osztott szerepek mellett! Akadt ilyen is, olyan is. 
Berzsenyivel szólva: „A legnagyobb költ� sem alkothat csupa remekeket. Eléggé 
szerencsés, aki csak néhányat mutathat is.”  

A színészet mellett próbálkoztam és próbálkozom a rendezéssel is. A legutolsó 
Aquincumban Arisztophanész Lüszisztratéja volt, hál’ Istennek sikerrel. 

El�adóm�vészként sem a legalább ötszázra tehet�, kívülr�l tudott vers száma a 
lényeg, hanem az, hogy a bel�lük összeállított el�adóestek mir�l szóltak, sikerült-e 
megfogalmazni valami vigasztalót embertársaimnak. Az biztosan javamra írható, 
hogy egyetlen fellépésemet sem tekintettem „hakninak”, még ha a 
Selyemgombolyító prémiumosztása alkalmából kellett is ünnepi verset szavalnom. 

A film nem talált meg, de a tv igen. A Pirx-sorozat pályám elején népszer�séget 
adott, és ha bántották is a kritikusok, én áldom érte a jósorsomat. 

A rádiónak sokat köszönhetek. Amíg volt kultúrmissziós feladata (a 
rendszerváltásig!), a fél életemet a stúdiókban töltöttem. Számtalan rádiójáték, 
versfelvétel tanúskodik róla. A rádiónak köszönhetem, hogy pedagógusként is 
tehettem valamit az asztalra. Húsz éven át foglalkoztam a Gyerekstúdió aprónépével, 
akiknek legjava, felcseperedve, „13-as Stúdió Színjátszó Együttes néven, öt éven át 
m�ködött a vezetésemmel. 

A szinkronizálás inkább a megélhetést segíti, mert ritkán adódik olyan feladat, ami 
valódi m�vészi kihívás (például Csákányi László nyomdokaiba lépni, mint 
„k�korszaki szaki”, azaz Kovakövi Frédi, vagy Lear királynak lenni Laurence Olivier 
magyar hangjaként). 

Az utóbbi négy év nagy gyalogtúrái (El Camino, Lappföld, Japán, Országos Kék 
Kör) kihozták bel�lem az írót. Az útinaplók most még el�adóestként kerülnek a 
közönség elé, de reménykedem, hogy egyszer könyv lesz bel�lük. 

Állami kitüntetésem nincs. Hazudnék, ha tagadnám, hogy fiatalon beterveztem, 
hogy mikor kapom meg �ket szép sorban. Ma meg szinte büszke vagyok rá, hogy 
„csak” Kazinczy-díjam van a szép magyar beszédért, Kék Túra-jelvényem a „másfél 
millió lépésért”, jelvényem az egykori Népsporttól, hogy egy év alatt 
„körbefutottam” az országot (2242 km!). És a legutóbbi!  

A Visegrád Tiszteletbeli Polgára cím, azt gondolom, több mint kitüntetés. Nem 
csoda, hogy átadásakor, a 25. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon, nem 
szégyellem, sírtam. Huszonöt év! Egy emberölt�! A palotajátékok, a Szent György 
Lovagrend, a sok-sok küzdelmes, sikeres együttmunkálkodás azokkal az emberekkel, 
akik most megtiszteltek, életem legmarkánsabb része, életutam koronája. Hogy ezek 
nagy szavak? Nem elég nagyok, hogy igazán köszönetet mondhassak, Visegrádi 
Polgártársaim! Barátaim! 

1948-ban születtem Somogytarnócán. Az eszmélkedés évei, 1952-t�l Berzsenyi 
falujában Niklán teltek, most Pilisborosjen� ad otthont. Ki tudja, megeshet, hogy 
egyszer nem Tiszteletbeli, hanem egyszer� Visegrádi Polgár leszek. Adja Isten! 

Papp János 
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Peták István 
 

Sajókazán született 1940-ben. A debreceni  Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar irodalom-pedagógia-népm�velés szakát végezte 
el. Újságíró, egész pályafutása az elektronikus médiához 
köt�dik. A regionális rádiózásban indul, Szolnokon 
ezernél több magazint szerkeszt. A Magyar Televíziónál 
a szerkeszt�i ranglétra minden állomását végigjárja. 
Önvallomása szerint: „Mint újságíró mindenkor az 
élhet�bb, emberibb társadalomért, társadalmi 
min�ségért dolgoztam.” Nevéhez f�z�dik az Ablak 
szolgáltató magazin létrehozása és � a Napzárta 
szerkeszt�ség vezet�je 1989-ben, a rendszerváltáskor. A 
médiatörvény megszületése után részvénytársasággá 
alakuló közszolgálati televízió (MTV Rt.) els� választott 
elnöke (1996–1998) 2003-tól nyugdíjas, a Magyar 
Televízió Közalapítvány Kuratóriuma, elnökségi tag 
(MDF delegált).  

Riport-dokumentum filmjei:  
Fogarasban hátizsákkal – operat�r Rozsnyai Aladár 

(1978) 
Kevi emberek – rendez�: Mata János, operat�r: 

Mestyán Tíbor (1980) 
Másfilmillió lépés Magyarországon (sorozat) – 

rendez�: Rockenbauer Pál (1981) 
Helybenjárás (1982) 
Szent István vándorlása, az országos kéktúra mentén 

(sorozat) – operat�r: Rozsnyai Aladár (2001) 
Megalakította az MTV Természetjáró Szakosztályát, 

1987–1991 között a magyar Természetbarát Szövetség 
elnöke, 1989-t�l a Magyar Turista Egyesület elnöke.   

Díjak, kitüntetések:  
SZOT-díj (1987)  
2009 Visegrád város Tiszteletbeli Polgára 
Peták István elévülhetetlen érdemeket szerzett a 

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok országos és 
nemzetközi megismertetésében, elfogadtatásában, jó 
hírének terjesztésében. A játékok mai népszer�ségét 
részben az � munkájának köszönheti. Mint a 
magyarhoni turistamozgalom jeles és meghatározó 
képvisel�je, sokat tett városunk turista hagyományainak 
ápolásért. Munkáját mindig jó szívvel, önzetlenül, 
ellenszolgáltatás reménye nélkül tette. Városunk háláját 
most ezzel a kitüntetéssel kívánjuk kifejezni.  
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Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testülete  

a Ktv. 11. §. (2) bek. alapján 
pályázatot hirdet  

jegyz� helyettesítésére  
A kinevezés tartalma és id�tartama:      

határozott idej� helyettesítés 

A megbízás feltételei:  
– szakirányú fels�fokú végzettség (1992. évi XXIII. sz. 

,,A köztisztvisel�k jogállásáról” szóló törvény 
(továbbiakban Ktv.) 8. §. alapján: igazgatásszervez�i 
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és  

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga és 
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat. 

Bérezés: 
A Ktv. és Visegrád Város Önkormányzat 2/2007. (I. 26.) 

számú, a köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról szóló 
rendelete alapján történik. 

A vezet�i megbízás kezd� id�pontja:  
2009. október 15. 

A vezet�i megbízás megsz�nésének id�pontja: 
a kinevezett jegyz� szülési szabadságának lejárta 

(el�reláthatóan 2012. november) 

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

Pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban ,,Jegyz� helyettesítés – 

pályázat” felirattal ellátva, Visegrád Város 
Polgármesterének (2025 Visegrád, F� u. 81.) címezve 
kizárólag postai úton kell benyújtani. 

A pályázati kiírást a Belügyi Közlönyben illetve a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ 
(továbbiakban KSZK) internetes oldalán kötelez� 
megjelentetni.  

A pályázat beadásának határideje:  
2009. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2009. szeptember 30. 

A pályázat elbírálásának módja:  
Az önkormányzat bizottságainak elnökeib�l álló 

véleményez� bizottság el�zetes véleményezése és javaslat 
tétele után Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-
testülete dönt át nem ruházható hatáskörében. 

A pályázattal kapcsolatban érdekl�dni lehet:  
E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz�nél a 06 (26) 398-255-ös 

telefonszámon. 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével 

közölhet� az elbíráló bizottság illetve a véleményez� 
fórumok tagjain kívül más személlyel. A pályáztató 
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.  
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A Visegrád Város Önkormányzatának  
9/2009. (VII. 9.) számú rendelete 

a gyermekétkeztetési  
intézményi térítési díjak  
megállapításáról szóló  

2/2005. (II. 16.) ör. rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-
testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993, évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 
114–119. §-ában, valamint a gyermekek védelmér�l és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban Gyvt) 147–148. §-ában foglaltak 
alapján, a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjakról a következ� rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló 22/2006. (XII. 15.) számú 
rendelet melléklete helyébe, jelen rendelet melléklete 
lép. 
 

Étkez�k Napi étkezés 
Óvoda 315 Ft 
Iskola 470 Ft 
Alkalmazott 680 Ft 
Nyugdíjasok 470 Ft 
Saját dolgozó 680 Ft 
Küls� vendég 730 Ft 

 

2. § 
Jelen rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
Visegrád, 2009. július 9. 
 

Hadházy Sándor     E�ryné dr. Mezei Orsolya  
   polgármester         jegyz� 

A rendeletet kihirdettem 2009. július 13-án. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya 
                                                             jegyz� 
 

Családsegít� szolgálat 
 

Várja Önt Visegrádon, a m�vel�dési házban, minden 
héten, kedden 13 és 17 óra között Matykó Ádám 
családgondozó. Bejelentkezés el�zetesen a (26) 340-
121-es számon. 

Szolgáltatásunk igénybevétele ingyenes és önkéntes. 
Kopogtasson be hozzánk, ha Ön úgy érzi:  
problémájával magára marad, és látszólag nincs 

megoldás; gyermekével, társával gondja van, és nem 
tud kit�l tanácsot kérni; nem biztos abban, hogy 
milyen ellátásra jogosult és hogyan juthat hozzá; 
váratlan problémája akadt, melyb�l úgy érzi, nincs 
kiút; lelkileg nem tud megbirkózni problémáival. 

Szolgáltatásaink: 
Információnyújtás; hivatalos ügyek intézésének 

segítése; segít� beavatkozás krízishelyzetekben; 
szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadás 
vagy ennek megszervezése; egyének, családok 
kapcsolatkészségének javítása; lelki, párkapcsolati, 
nevelési és szociális problémák együttes megoldása; 

megel�zést célzó tanácsadás; csoportok, klubok szervezése, 
vezetése. 

Tájékoztató a kríziskezel� programról 
 

Döntött a kormány arról, hogy egymilliárd forintos induló kerettel 
elindítja a kríziskezel� programot, amelynek célja, hogy egyszeri, 
kis összeg�, vissza nem térítend� állami támogatást nyújtson a 
válság hatására krízishelyzetbe került családoknak.  

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 
136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a 
támogatás megállapítása iránti kérelmet a kérelmez� lakó- vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyz�jénél 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között 
egységes adatlapon lehet benyújtani. 

A legalább 20, legfeljebb 50, kivételes esetekben maximum 
100.000 forintos támogatásra azok lehetnek jogosultak, akik: 

a) Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkez�, feln�tt korúak (18 év felettiek) 
és nem részesülnek nyugellátásban, 

b) családjukban a kérelem benyújtását megel�z� hónapban az egy 
f�re jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó 
összegét (2009. évben 57.815 forint), 

c) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, el�re nem látható esemény 
következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását 
súlyosan veszélyeztet� krízishelyzetbe került. Ilyen 
krízishelyzetnek min�sül különösen, ha a kérelmez�: 

– 2008. szeptember 30-át követ�en veszítette el munkahelyét, 
– jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-t 

elér� mértékben csökkent, 
– lakáscélú kölcsönszerz�désb�l ered� fizetési kötelezettsége a 

törleszt� részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-
ot elér� mértékben emelkedett, 

– egészségügyi állapota indokolja. 
Nem jogosult a támogatásra az a személy: 
– akinek 2009. év folyamán 15.000 Ft-ot meghaladó összegben 

átmeneti segélyt állapítottak meg, 
– akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van 

folyamatban, a kérelem elbírálásának id�pontjáig, vagy 
– aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló 

kérelmének benyújtását megel�z� 90 napon belül átmeneti 
segély kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi 
önkormányzat rendeletében el�írt feltételek az átmeneti segélyre 
való jogosultságát egyébként kizárják. 

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára 
állapítható meg. A kötelez�en használatos kérelem nyomtatvány 
beszerezhet� a polgármesteri hivatalban, illetve letölthet� a 
Szociális és Családügyi Minisztérium honlapjáról. 

A kitöltött, aláírt kérelmeket a jegyz� ellen�rzi. Ha a kérelem 
hiányos, akkor 3 munkanapos határid�vel hiánypótlásra szólít fel, 
illetve ha a kérelmez� ezt a hiánypótlást nem teljesíti vagy nem 
jogosult a támogatásra, akkor a kérelmet elutasítja. A jogszabálynak 
megfelel� kérelmeket a jegyz� juttatja el az Országos 
Nyugdíjbiztosítási F�igazgatóság (ONYF) illetékes Regionális 
Igazgatósága részére, amely a jegyz� javaslata alapján, gyors 
eljárásban dönt a támogatás megítélésér�l, annak konkrét 
összegér�l. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) az ügyfél 
kérelmének megfelel�en – legkés�bb a kérelem benyújtásától 
számított 22 munkanapon belül – gondoskodik a pénzbeli támogatás 
folyósításáról (postai út, bankszámla). 

A krízissegéllyel kapcsolatos jogalkalmazási kérdéseket a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkatársainak az alábbi 
elérhet�ségeken lehet feltenni:  

Telefon: 06 (1) 428-9944  
Email: ugyfelszolgalat@szmm.gov.hu  
Levél: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági 

Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály, dr. Veres Gábor 
osztályvezet�, 1051 Budapest, Hold u. 1.  

Polgármesteri hivatal 
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Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület  
                         

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A  alapján pályázatot hirdet 
Dunakanyar Erdei Általános Iskola  

igazgató  
(magasabb vezet�) munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: 
Határozatlan idej� közalkalmazotti pedagógus jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege:   
Teljes munkaid�. 
A vezet�i megbízás id�tartama: 
A vezet�i megbízás – igazgató – határozott id�re, 2009. augusztus 24-t�l 2014. július 31-ig szól.  
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2025 Visegrád, Apátkúti-völgy. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezet�i megbízással járó lényeges feladatok: 
Az igazgató személyes felel�sség megosztása nélkül felel�s az iskola irányításáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat 
az intézmény dolgozói tekintetében. Tervezi, szervezi, ellen�rzi az iskolában folyó nevelési-oktatási munkát. A 
pedagógiai program irányítója. Ellátja a törvény által meghatározott id�keretben a vezet�i és a tanítói-tanári 
feladatokat. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 
– egyetemi vagy f�iskolai szint� tanári/tanítói végzettség, legalább öt év szakmai gyakorlat, 
– magyar állampolgárság, büntetlen el�élet  
A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent: 
– vezet�i tapasztalat, 
– környezettudatos gondolkodás – ökoiskolai gyakorlat, 
– közoktatás-vezet�i végzettség, 
– pedagógus szakvizsga. 
A pályázat benyújtásának feltételei: 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: * A pályázat I. részében: legalább öt év szakmai gyakorlatot 
igazoló szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (egy eredeti, egy másolat), a 
végzettséget igazoló oklevél(ek) másolata, az érvényben lév� közalkalmazotti kinevezés másolata, az adatvédelmi 
törvény alapján készült nyilatkozat a pályázati anyag kezelésér�l. * A pályázat II. részében: az intézmény vezetésére 
vonatkozó program a fejlesztési elképzelésekkel A pályázatot két példányban kell benyújtani.  
A munkakör betölthet�ségének id�pontja: 
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 24. napjától tölthet� be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 10.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagi János nyújt, a (20) 519 6995-ös telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:    
Postai úton, a pályázatnak a Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület címére történ� megküldésével (2025 Visegrád, 
Apátkúti völgy, Pf. 47) és e-mail-ben: info@erdeisuli.eu címen. 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2009. augusztus 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
– www.kozigallas.gov.hu 
– Visegrádi Hírek, 
– Dunakanyar Hírmondó, 
– OKI – Ökoiskolai Hírlevél. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Az intézményt a Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület nonprofit civilszervezet m�ködteti. 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A visegrádi Dunakanyar Erdei Általános Iskola pályázatot hirdet 
angol–magyar, matematika–fizika tanári állásra a 2009/2010-es tanévt�l, augusztus 16-i kezdéssel. 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. augusztus 5. 
Cím: 2025 Visegrád, Dunakanyar Erdei Általános Iskola Apátkúti-völgy, 

e-mail: info@erdeisuli.eu  www.erdeisuli.eu, telefon: 06 (26) 397-430 
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Szárnybontogatók 2. 

Farkas Enik� 
Enik�t nem kell bemutatni, hiszen már sokan hallották énekelni, verset mondani, látták táncolni. Tehetsége, szárnybontogatása a szemünk el�tt 
zajlik, és annak is tanúi lehettünk, ahogy a Zách Klára utcai cserfes, pici leánykából sugárzóan szép és kedves fiatal hölgy vált. Az talán mégsem 
véletlen, hogy épp az éneklés, különlegesen cseng�, er�s hangja „ugrik be” neve hallatán. 
 

– Ismerem a családodat és tudom, hogy mindegyik 
testvérednek jó hallása, tiszta, szép hangja van. Zsófi 
n�véred hivatásul választotta az éneklést. Mikor és kinek 
t�nt fel, hogy kincs van a torkodban?  

Valóban, mindegyikünk szép, tiszta énekhangot örökölt, 
amit els�sorban édesapánknak köszönhetünk, � énekelt is 
a rádió gyermekkórusában. Úgy tudom, hogy az én 
éneklésemre az óvodában figyeltek fel az óvó nénik. �k 
hívták fel anyukám figyelmét: „Ezzel a hanggal kezdeni 
kell valamit!” Ahogy az lenni szokott, sokat 
szerepeltettek kés�bb az iskolában is. Valahogy így 
kezd�dött, hogy a sokféle próbálkozás mellett végül is az 
éneklés felé fordult igazán az érdekl�désem. 

 

 
 

Egy tíz évvel ezel�tt nyert oklevél 
 

– Egy vaskos mappában �rzi Enik� az eddigi 
pályafutása során szerzett okleveleket, emléklapokat. 
Számomra is megható, ahogy végiglapozom ezeket a 
szép emlékeket, megtalálhatók az aikido min�sítések 
oklevelei, a Magyar Kultúra Napja, az Áprily-hét, a 
Puszta Sándor szavalóverseny díjai és emléklapjai, a 
Bozóky Mihály emlékverseny okleveleit�l a 
Szatmárnémetiben, Szentendrén, Budapesten és máshol 
szerzett éneklésért kapott oklevelekig. Ez eddig egy szép 
sikertörténet! Kövessük akkor nyomon a lépcs�fokokat! 
Szüleid nem óvtak attól, hogy sokféle dologgal 
foglalkozzál? Nem féltettek attól, hogy ez a tanulás 
rovására megy? 

Nem féltettek és soha sem tiltottak semmiféle 
szabadid�s tevékenységt�l. Rám bízták, hogy mennyit 
vállalok. Meg kellett tanulnom, hogy helyes és szoros 
id�beosztással mindenre legyen id�m. Ugyanakkor 
édesanyám igyekezett minden szereplésemen ott lenni, és 
ez nagy bátorítást jelentett. Mint minden tizenévest, 
engem is sok minden érdekelt: a sport, a tánc, a 
m�vészetek. A legnagyobb sikereket mégis az 
éneklésben, a népdaléneklésben értem el. és ez hamar 
ebbe az irányba terelt. Ehhez komoly inspirációt kaptam a 
cserkészetben Csizmazia Márta nénit�l, egyáltalán a 
regös cserkészet szellemiségét�l. A mai napig részt 
veszek a megmozdulásokon, �rsvezet� vagyok és 

igyekszem segíteni, hogy Visegrádon megmaradjon 
él�nek ez a mozgalom. Az általános iskolából 
emlékezetes számomra a pilismaróti iskola által szervezett 
Bozóky Mihály énekverseny. Erre két kötelez� egyházi 
éneket és egy szabadon választott népdalt kellett 
megtanulni és el�adni. Az egyházi énekeket a visegrádi 
templomban, s�t az erdélyi táborozás során a kolozsvári 
Szent Mihály-templomban is énekeltem.  

– Édesanyád mesélte, hogy amikor a templomban 
énekeltél, � maga is megdöbbent, hogy „Úristen, hogy 
fér ebbe a csöpp lányba ekkora hang?!” 8-9 éves lehettél 
akkor, 12 évesen az esztergomi Szent István 
Gimnáziumban folytattad tanulmányaidat, egy ballagási 
ünnepségen büszkén hallottam az éneklésedet. A 
középiskolában hogyan alakultak a körülmények, hol 
folytathattad a m�vészeti tanulmányaidat? 

A gimnáziumi énektanárom is indított versenyeken, 
bekapcsolódtam az esztergomi színjátszó csoport 
munkájába, amikor gyerekszerepl�ket kerestek a Legyetek 
jók, ha tudtok c. musicalhez, ünnepélyeken, ballagáskor 
énekeltem. A középiskolában kellett igazán jól 
gazdálkodnom az id�vel, röplabdáztam, lovagoltam és 
mellette a zeneiskolai tanulmányaimat is folytattam. 
Szerencsémre én az órákon elhangzottakat meg tudtam 
jegyezni és a tanulás rovására nem ment ez a sokféle 
id�töltés. 11 évig tanultam zongorázni.  

A népdaléneklés viszont mindig az els� helyen 
szerepelt, és ehhez is kellett mestert keresnem. A 
szentendrei zeneiskolában Szvorák Kati hallgatott meg, 
így 2005-t�l az � tanítványa lettem. Sokat köszönhetek 
neki, � fedeztette fel velem a népdalok rejtett szépségét, 
az üzenetét, a népdalénekléshez szükséges hangképzést 
t�le tanultam, de azt, hogy ma már egy fellépéshez, 
ünnepséghez m�sort szerkesszek, ezt is neki 
köszönhetem. Ma már több száz népdalt ismerek és 
bármilyen furcsa, de legközelebb a gyimesi és moldvai 
keserg�k állnak hozzám.  

Az utolsó két középiskolai osztályt a Veres Péter 
Gimnáziumban végeztem Békásmegyeren. Tavaly ének 
tantárgyból érettségiztem, mi voltunk az els�k, akik ebb�l 
a tantárgyból érettségizhettek. Az írásbeli négy feladat-
csoportból állt; zenetörténet teszt és esszé, szolfézs és 
dallamátírásból, a szóbelin egy népdal, egy gregorián 
dallam és szolmizálás volt a feladat.  

Érdekel az el�adó-m�vészeti pálya, talán ezen belül a 
musical színészi feladat, több meghallgatáson voltam, de 
beadtam a felvételi kérelmet a Testnevelési Egyetemre is. 
Hát igen, még keresem az utamat, a m�vészet gazdagított, 
de hogy ez lesz-e az élethivatásom, azt még nem tudom. 

– Kedves Enik�! Ismerve téged, biztos vagyok, hogy jól 
fogsz dönteni, ami a további pályádat illeti és abban is 
biztos vagyok, hogy az éneklés, a népdal akár 
élethivatásként, akár hobbyként végig kíséri életed, mert 
tudod: 

„Ezzel a hanggal kezdeni kell valamit!” 
Kérdez�: Mezei Anna 
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Egy évesek lettünk! 
Kedves Gyerekek! 
A születésnapi tortán a Gyerekkuckó is meggyújthatja az 

els� gyertyát! Tavaly, az augusztusi Visegrádi Hírekben 
indítottuk újra a gyerekrovatot és az egy év alatt 
vendégünk volt az „óriás-királylányka”, a népmesék 
varázslata, foglalkoztunk a levelezés kapcsolatteremt� 
erejével, volt kép- és keresztrejtvény, Visegrád térképén 
bejelölhettétek az iskoláig tartó útvonalat, a környezet- és 
állatvédelem fontossága, a játék és a technika világa is 
témánk volt és szerepelt néhány általatok készített rajz, 
illusztráció vagy fogalmazvány is a Gyerekkuckóban. 
Amit még mindig hiányolok, az éppen a Ti jelenlétetek a 
rovatban.  

Megint csak bátorítani szeretnélek Benneteket, hogy 
jelentkezzetek írásaitokkal, rajzaitokkal! Ezáltal Ti is 
megéreznétek annak örömét, hogy milyen jó érzés látni a 
saját alkotásotokat nyomtatásban, olvasni a neveteket az 
újságban és fogadni az olvasók dicséretét, gratulációját.  

 

 
Vár ábrázolása óvodás módra 

 
Addig is, amíg tömegesen nem jelentkeztek erre a 

megtisztel� feladatra, én igyekszem felfedezni a kis 
tehetségeket, most épp az ovisok köréb�l. Az egész év 
során nap mint nap gyönyörködhetek az óvodai ablakok 
dekorációjában, a sok kedves gyerekmunkában, amit az 
óvó nénik szeretetteljes irányításával és segítségével 
készítenek városunk óvodásai. A legkülönböz�bb 
technikával készülnek ezek az alkotások, van 
papírkivágás, termés-alkotás, ragasztás és festés.  

A nyarat, városunk jeles eseményét, a millenniumot most 
textilképek köszöntötték. Az tetszik ezekben a képekben, 
hogy látom rajtuk a gyerekek alkotókedvének a 
megnyilvánulását, hiszen – bár sablonok segítségével – a 
pajzsok és várfalak a legváltozatosabb variációkban 
készültek. És magam el�tt látom az alkotó folyamatot, 
ahogy a pici kezek megküzdenek azzal a feladattal, hogy a 
sablon megmaradjon, hogy a festék ne maszatolódjon, 

hogy a k�lapot szimbolizáló kis textilnégyzet soronként 
felragasztva valóban a várfalat varázsolja majd elénk. És 
közben hallom a történetet, ahogy az óvó nénik segítik a 
gyermeki fantázia megindulását, ahogy a festés, ragasztás 
és beszélgetés közben kialakul minden gyermek saját 
várvéd� története.  

 

 
Pajzs a 21. századból 

 
És azt is láttam, ahogy a palotajáték felvonulását a kis 

ovisok is beöltözve, papírkarddal és koronával, vagy 
udvarhölgyi fátyollal a fejükön köszöntik. És igen, annak 
is tanúja vagyok minden évben, hogy ilyenkor a királyi 
menet a gyerekeket ünnepli, nekik tisztelegnek a királyok, 
a marcona lovagok, a zászlósok és dobosok és vonulnak 
büszkén a nem rég még szintén óvodás apródok. Hát igen! 
Azt hiszem – nem hiszem, hanem tudom –, hogy itt 
kezd�dik el az a folyamat, amikor ezek az apróságok 
valóban egy város leend� polgárainak érezhetik magukat, 
hogy büszkék lesznek arra, hogy ehhez a közösséghez 
tartozhatnak, még ha az ezer év felfoghatatlan is 
számukra! 

A többi a mi felel�sségünk is, és nagyon kell 
vigyáznunk, hogy ezt a folyamatot el ne rontsuk! 

Kis ovisok, gratulálok nektek! 

 
 

MAGYARORSZÁG 
 

Ahogy a föld az eget, gyerek a tejet, 
virág a napot, amit az égb�l kapott, 

vetés a magot, halott a papot, 
adós a kölcsönt, rabló a börtönt, 
kutya a bolhát, vándor a botját, 

macska az egerét, szerelmes a levelét, 
bohóc a nevetést, galád a megvetést, 

hív� a jó szót, jó szó a hálót, 
zsák a foltját, templom egere a morzsát, 

úgy Magyarország is megérdemli a sorsát. 
(Schült Antal) 
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TANKÖNYVÁRUSÍTÁS 
az Áprily Lajos Általános Iskola  

és Alapfokú M�vészetoktatási Intézményben 
2009. augusztus 27-én (csütörtökön) 9–17 óráig, 

2009. augusztus 28-án (pénteken) 9–13 óráig 
 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 
augusztus 31-én (hétf�n) 17 órakor lesz 
A tankönyvárusítás id�pontjában lesz  

a zeneiskolai beiratkozás és térítési díj fizetése 

�

 
A visegrádi vár és a város egy régi metszeten: szemben Nagymaros, a Börzsöny csúcsai és a Szentendrei-sziget csücske 
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NEMZETISÉGI OLDAL 
– Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

Képes riport  
a 2009. június 6-án tartott 

 Millenniumi-kápolna búcsújáról 
 

 
 

A Millenniumi-kápolna  
szerényen bújik meg a fák alatt 

 

 
 

Kalász István prépost atya  
celebrálta a szentmisét 

 

 
 

A szentmise résztvev�inek 
egy csoportja 

 
 

A mise elmaradhatatlan része: 
a zenekar hangol a sátor alatt 

 

 
 

Oldott hangulatban: 
jól esik egy kis sütemény és üdít�: 

az énekkarosok kínálják a vendégeket 
 

 
 

Kellemes a diskurzus a fák alatt 
pohárral a kézben 
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Tudományos ülés a város millenniumáról 
augusztus 22-én, 10 órakor 

 

El�adó:  
Prof. Dr. Zsoldos Attila, 

a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének f�igazgatója 

Társel�adó: 
Gróf Péter 

régész, 
aki Visegrád 11. századi emlékanyagáról tart el�adást 

Helyszín: a királyi palota nagy el�adóterme 
Minden érdekl�d�t szeretettel vár 

a Szent György Lovagrend 

 

A Soproni Sándor Társaság  
szeretettel hív mindenkit 

2009. szeptember 5-én (szombat) 16 órára a 
 

III. QUADRIBURGIUM-
JÁTÉKOKRA 

 

A római nap m�sorában 
az áldozatbemutatás után 

a Legio Brigetio és a Norde Gard  
harci bemutatóját 

és gladiátorviadalt láthatnak 
 

Továbbá római ételkóstoló,  
kézm�ves-foglalkozások,  

játékok és római táncok várják a érdekl�d�ket 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 

 

JJuuhháásszznnéé  RRáátthh  OOllggaa    
ééss  JJuuhháásszz  JJeenn��  

ffeesstt��mm��vvéésszzeekk  
  

kkééppeeiibb��ll  vváállooggaattootttt    
  

VViisseeggrráádd    
eeggyy  ffeesstt��hháázzaassppáárr  sszzeemméévveell  

  

ccíímm��  kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa,,  
  

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  66--áánn  ((vvaassáárrnnaapp))  
1166  óórráárraa,,  

aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  
 

A kiállítást megnyitja: 
Szkok Iván 
fest�m�vész 

 

Közrem�ködik: 
Kertész József 

 

A kiállítás 2009. október 15-ig 
tekinthet� meg a könyvtár nyitva tartása szerint 
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 

BAROKK KAPU 
 

Sokszor volt kritika célpontja a platánsorral szemben a 
valamikori vadászkastély kapujának állapota. Kapott ezért 
hideget-meleget minden ,,illetékes”, a múzeum, az 
önkormányzat, a m�emlékvédelem. Egy kicsit szégyellte 
is mindenki magát, de a felújítás legf�bb akadálya a 
pénzhiány volt. 

 

 
 

Most úgy t�nik, a szándék legy�zte ezt a legf�bb 
akadályt, hiszen a gyönyör� kapu megmutatja régi 
pompáját. Zeller Tibor képvisel� úr felvállalta a kapu 
sorsát; pénzt, id�t, szervez� munkát! A díszít� stukkók 
elkészítése Harangi Géza leányfalui restaurátor szobrász 
keze munkáját dicséri. A vakolást és k�m�ves feladatokat 
Héder Albert végezte el, a festést Dányi László és a 
gyönyör� lámpatesteket Szabó János. 

Még néhány hónap és a díszkapu az udvarral, az 
átriummal együtt a millenniumát ünnepl� Visegrád egyik 
büszkesége és jelképe lehet majd! 

Köszönjük Zeller Tibornak, a teniszbarátoknak és a 
szakmunkát végz�knek ezt a példamutató értékmeg�rzést! 

M. A. 
�

��������	��
���	���
 

Újfent tájékoztatom Önöket, hogy a városi könyvtárban 
lehet�ség van fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre, fax 
küldésére és fogadására, színes- és fotónyomtatásra egyaránt. 
Ett�l a hétt�l Visegrád város honlapján, az 
Intézmények\Kultúra\Könyvtár menüpont alatt megtalálható 
lesz minden lényeges, könyvtárra vonatkozó információ a 
könyvtári épület történetét�l kezdve a könyvtár Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatáig. Így a látogatók figyelemmel 
kísérhetik, hogy az adott hónapban mely könyvek kerültek 
beszerzésre, milyen folyóiratokat járat a könyvtár.  

A könyvtárra, annak m�ködésére vonatkozó kérdéseiket a 
vkonyvtar@gmail.com e-mail címre is megküldhetik. 
Szívesen fogadom arra vonatkozó javaslataikat is, hogy 
milyen könyveket, folyóiratokat olvasnának szívesen.  

A könyvtárközi kölcsönzéssel olyan könyveket és más 
dokumentumokat is be tudunk szerezni, amelyek a visegrádi 
könyvtár gy�jteményéb�l hiányoznak, esetleg még a 
könyvpiacon sem találhatók meg. Ebben az esetben az 
olvasónak a kölcsönz� könyvtár részére történ� visszaküldés 
díját kell csak megtérítenie.  

A könyvtári állományból törölt könyvek és videokazetták 
100,– Ft-ért elvihet�k, és minden Kedves Visegrádi 
szakdolgozatát továbbra is várjuk! 

Fehér Judit könyvtáros 
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Pünkösdhétf�n volt  

a református templom szentelése 

 

 
A Millenniumi-kápolna búcsúját 

június 6-án tartották 

 

 
Szebbnél szebb bélyegeket láthattunk 

a visegrádi bélyegkiállításon 

 
A nemzetközi bélyegkiállítás 

 megnyitója 
 

 
Papp János átveszi  

a Visegrád Tiszteletbeli Polgára oklevelet 
 

 
A palotajátékok  

az idén is sok néz�t vonzottak 

 
Visegrád Város Önkormányzata ezúton fejezi ki köszönetét azon háztulajdonosoknak, akik 

a millenniumi év alkalmából házukra Visegrád zászlaját kifüggesztették, ezzel is emelve a jubileum méltóságát! 
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ALTUM CASTRUM MILLENIUM 
 

Visegrád jubileumi fesztiváljának  
klasszikus zenei programja  

2009 
 

A zenés nyári esték templomi koncertsorozatának 
idei évfolyama a különleges évfordulóhoz méltó 
magas színvonalú nemzetközi programmal járul 
hozzá az ünnepi események fényéhez, a város 
polgárainak és érdekl�d� látogatóinak figyelmére 
érdemes kulturális rendezvények sokszín� 
kínálatához.  

Kassai István július 25-i zongoraestje – Mikesy 
Tamás szerkeszt�i találékonyságának 
köszönhet�en – egy ritkán hallható m�vel, a 
Visegrád és a Pilis természeti szépségeit és a 
környék történelmének jellegzetes epizódjait 
m�emlék helyszínekkel együtt felidéz� 
nagyszabású zongoraszvittel nyitotta meg 
sorozatunkat, amely a földrajzi térben és a 
m�vel�déstörténet több korszakán átível� id�ben 
kínál élményekben gazdag szellemi utazást. A 
zongoraest m�sora ugyanakkor egy igen id�szer� 
gondolatot is képviselt, a „visegrádi négyek” közös 
múltját és az ezredfordulón új lendületet kapott 
kulturális együttm�ködésének ígéretes jöv�jét, 
hiszen Volkmann emblematikus m�vét a lengyel 
Chopin, a cseh Janá�ek, a szlovák Sucho�, 
valamint Erkel Ferenc darabjai követték.  

A szlovák és osztrák muzsikusok társulásaként 
született Lotz Trió koncertje szintén az értékes 
különlegességek körébe sorolható. Augusztus 3-án 
Georg Druschetsky basszetkürtökre írt 
Divertissements c. sorozatából játszottak egy igen 
változatos, sokféle zenei karaktert, a meditáló és 
lírai lassú tételekt�l a kápráztató módon virtuóz 
gyors tételekig igen széles skálán elhelyezked� 
m�veket. A koncert méltó befejezését jelentették 
W. A. Mozart Varázsfuvolájának néhány 
részletéb�l készített korabeli átiratok.  

Druschetsky életm�ve és pályája közvetlenül 
reprezentálja a Mátyás Király M�vel�dési Ház új 
partnere, az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány 
(A Duna mente kultúrájáért) létrehozatalának 
alapgondolatát, az új civilszervezet legfontosabb 
célkit�zéseit, hiszen a Csehországban született 18. 
századi muzsikus – hasonlóan számos jeles 
kortársához – három ország Duna menti kulturális 
központjaiban m�ködött, Linzben, Pozsonyban és 
Pesten, a régió kulturális egységének természetes 
jelenségeként. 

A sorozat második felében Brno (Brünn), a 
Concentus Moraviae régizenei fesztivál 
„névjegyeként” Barbara Maria Willi 

csembalóm�vész, az ottani zeneakadémia 
tanszékvezet� professzora szerepel (augusztus 8-
án), majd Wroclaw (Boroszló) Wratislavia Cantans 
c. klasszikus zenei ünnepének képviseletében a 
fesztivál barokk együttesének énekes és 
hangszeres szólistái (augusztus 15-én) lépnek fel. 

A jubileumi koncertek sorozatát egy különleges 
m�vészeti vállalkozás zárja. Alapítványunk 
Nemzetközi Billenty�s Hangszeres M�helyt 
szervez augusztus 31. és szeptember 5. között. A 
m�vészeti kurzus Zászkaliczky Tamás 
orgonam�vész szerkesztésében, Spányi Miklós 
csembaló- és fortepianó m�vész, valamint 
Kemenes András zongoram�vész vezetésével két 
klasszikus mester, Carl Philipp Emmanuel Bach és 
Joseph Haydn m�veit dolgozza fel. A Club Hotel 
Royal konferenciatermében rendezend� tanfolyam 
a zongora, csembaló, fortepianó és clavichord 
lehet�ségeit, sajátos színeit és technikai 
adottságait mutatja be úgy, hogy a részt vev� fiatal 
m�vészek és zeneakadémisták ugyanazon 
darabokat valamennyi hangszeren 
tanulmányozhatják.  

Nem rejthetjük véka alá, hogy rövid beszámolónk 
legfontosabb célja Visegrád zeneszeret� és 
lokálpatrióta polgárainak invitálása, hogy a már 
korábban is bejelentett templomi hangversenyek 
sorozatát különleges programmal „koronázó” 
szeptember 5-i kurzuszáró gálakoncertet tiszteljék 
meg jelenlétükkel. A professzorok és legjobb 
tanítványaik a három történeti hangszeren fognak 
C. Ph. E. Bach- és Haydn-m�veket játszani. A 
visegrádi hangversenyek történetében még soha 
nem fordult el�, hogy csembaló, fortepianó és 
clavichord egy programban szólaljon meg. A 
különleges hangszerek Budapestr�l, Szentendrér�l 
és a csehországi Petr Sefl hangszerépít� és 
restaurátor m�helyéb�l érkeznek.  

Személyes figyelmükkel, jelenlétükkel a 
különleges vállalkozás, a nemzetközi 
koncertsorozat és a M�hely ügyében összefogott 
szakmai szervezetek, fesztiválok, zeneakadémiák 
er�feszítéseinek, a millenniumi programért 
fáradhatatlanul dolgozó valamennyi szakembernek 
adnak támogatást. És nem utolsó sorban er�t a 
hasonló vállalkozások folytatásához, 
fejlesztéséhez.           Klenjánszky Tamás, 

az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány  
                    kuratóriumának elnöke 
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Gyüttment 
 

Régebben igen sokszor hallottam a „gyüttment” 
kifejezést, úgymond „t�sgyökeres” visegrádiak szájából. 
Nem valami szép szó. Gondolom, azt akarta kifejezni, 
hogy olyan emberr�l van szó, aki egyszer csak be-
„gyütt” a faluba, de valamiért nem tudott megtelepedni, 
így hát hamarosan „ment” is tovább. De ezzel a 
kifejezéssel illetett akkoriban a helyi lakosság nagy 
része szinte mindenkit, aki nem itt született, függetlenül 
attól, hogy mióta lakott itt és milyen szerepet töltött be a 
város életében. Így volt ez még akkor is, amikor én 
idekerültem, mintegy huszonhat, huszonnyolc évvel 
ezel�tt.  

Valljuk be, maga a „gyüttment” min�sítés nem túl 
hízelg� „fogadjisten” egy olyan valakire nézve, aki 
ideköltözik, és komolyan gondolja, hogy szívesen 
beilleszkedne egy közösségbe és igyekezne hasznossá 
tenni magát. Ez sok új betelepül�nek el is vette a kedvét 
a helyi közösségi élet keresését�l. �k azt mondhatták 
magukban: rendben van, ha nem kellünk, akkor nem 
kellünk, nincs harag. Mi élvezzük az itteni tájat és 
kilátást, de egyébiránt mint város és mint közösség 
felejtsetek el minket. Ez így folyt sok éven keresztül.  

A helyi �slakosság igyekezett zavartalanul (és eléggé 
zártan) élni megszokott életét. Tartotta 
megemlékezéseit, ünnepelte ünnepeit, rendezte 
rendezvényeit, az újonnan jöttek, meg ha akartak, 
elmentek megnézni, ha akartak, nem. Nem igazán 
számított. Igen ám, de ahogy teltek-múltak az évek, 
lassan változott a helyzet. Két oldalról is támadás érte a 
régi nyugodt és biztosnak vélt állapotot. Egyik oldalról 
Visegrád egyre inkább „divatba jött”. Egyre több 
jómódú „gyüttment” kezdett el házat és telket vásárolni 
az egyébként is sz�k visegrádi területen, felverve az 
árakat, és kiszorítva ezzel a helyi lakosság szerényebb 
anyagi lehet�ség� utódait.  

Másik oldalról az „echte” visegrádi utódok, a fiatalság 
nagy része egyre inkább nem szül�városában képzelte el 
leélni életét, azaz tisztelet a kivételnek, de elköltözött 
itthonról. �k most külföldön, vagy Budapesten, vagy 
Debrecenben, vagy Kistarcsán, vagy bárhol máshol 
élnek, tanulnak, vagy dolgoznak, mert valljuk be, 
Visegrád most nem az a város, ahol egy pályakezd� 
fiatal el�tt nagy számban nyílnak meg a lehet�ségek az 
elhelyezkedésre, az érvényesülésre, a családalapításra. 
Ebb�l a „kétoldali tüd�gyulladásból” szépen az 
következett, hogy lassan már több „gyüttment” van a 
városban, mint �slakos. Érdekes lenne végignézni, hány 
olyan család van még Visegrádon, amelynek fiatal 
nemzedéke itt lakik, talán itt is dolgozik, amelynek 
nagyobb része ide köt�dik.  

Attól félek, hogy nagyon kevés. Helyettük viszont 
vannak szép számmal újak. Ez még nem baj. Az idegen 
vér, mint tudjuk, mindig jót tesz: felfrissíti, felpezsdíti 
az egyhangúvá, egysíkúvá váló dolgokat. Nem is lenne 
ebb�l gond, hiszen ameddig az „�slakosság” képes 
megtartani múltját és jelenét, valamint tesz a jöv�jéért, 
addig nincs mit�l félnie a fennmaradását illet�en.  

Ugyanígy, ameddig az új betelepül�k lehet�séget 
kapnak arra, hogy aktívan bekapcsolódjanak a helyi 
közösségi életbe, amíg megtapasztalhatják, hogy 

hasznukat veszi új otthonuk, nekik sem lesz semmi okuk 
arra, hogy kívülállónak érezzék magukat. De ezeket a 
dolgokat persze leírni sokkal könnyebb, mint 
megvalósítani. A „régiek” közül többekkel beszéltem, 
akik igaz nosztalgiával emlékeznek a boldog id�kre. 
Amikor még mindenki mindenkit ismert a faluban, 
amikor még mindenki tudta a dolgát, amikor még 
szombat délel�ttönként utcát kellett söpörni (nem a 
járdát, hanem az utcát, az úttestet), kivétel nélkül 
mindenkinek a faluban, és amikor még igazi jó bulik 
voltak a „Tilcsi”-nél. De sajnos, ezeknek az éveknek 
már visszavonhatatlanul vége van. Ebbe bele kell 
tör�dni.  

Amit viszont még nem kés� megtenni: felidézni ezt az 
id�t. Felidézni és emlékeztetni. Nem azért, hogy most is 
ragadjon mindenki sepr�t szombat délel�tt és seperje fel 
a háza el�tti úttestet. Ez manapság elképzelhetetlen 
lenne. Hanem azért, hogy egyáltalán a mai ifjúság, 
valamint a mostanában betelepült lakosok megtudják 
azt, hogy milyen élet folyt itt néhány évtizeddel 
korábban. Hogy tanuljanak bel�le.  

Most más id�ket élünk, de gondoljanak bele, a város új 
honfoglaló �slakosai háromszáz éven át éltek és 
dolgoztak ezen a földön. Maguk erejéb�l, és 
békességben.  

 

 
 

K�híd virágokkal  
Most lassan eljött az id�, hogy átadják a területet, és jó lenne, 

ha err�l nem csak az újonnan épült, vagy újjáalakított házak 
tanúskodnának, hanem átadnák, továbbadnák mindazt a 
szorgalmat, rendszeretetet és együttélési képességet, amely 
olyan sok id�n keresztül jellemezte az itt él� generációkat.  

Ez pedig nem megy magától. Sok összetev�je van. Vannak, 
és most is születnek írásos anyagok, könyvek err�l az 
id�szakról. Amennyire tudom, elkészült és hamarosan kiadásra 
kerül a Cseke Laci bácsi féle almanach is, amely 
jelent�ségének megfelel�en foglalkozik ezzel az id�szakkal. 
De az írott szó nem elég. Jó lenne minél el�bb egy múzeumot, 
egy tájházat nyitni, amely az elmúlt három évszázad történetét 
meséli el. El�adásokat, nyilvános visszaemlékezéseket kellene 
tartani.  

Jó lenne összegy�jteni, rendszerezni, feldolgozni mindazokat 
a tárgyi és nem tárgyi emlékeket, amelyek megmutatják a mai 
visegrádi lakosságnak, els�sorban a fiataloknak, hogy milyen 
emberek, és hogyan éltek ezeken az utcákon és ezekben a 
házakban évtizedekkel ezel�tt.  

(Folytatás a 16. oldalon) 
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Gyüttment 
 

Az óvodában és az iskolában is nagyobb súlyt 
lehetne helyezni nem csak a város dics� középkori 
múltjára, de a kevésbé látványos, viszont annál 
tanulságosabb legutóbbi három évszázadára. 
Megkérdezhetik, hogy mégis miért lenne erre 
szükség? Kit is érdekelhetne a néprajzkutatókon 
kívül néhány év múlva az, hogy mi volt itt egy 
évszázaddal ezel�tt?  Lehet, hogy részletesen csak 
nagyon keveseket.  

De minden „gyüttment”, aki most itt él és fog élni 
majd a következ�kben, azon a kapun jön be 
Visegrádra, azon a hídon megy át a Széchenyi 
utcában, arról a kilátóról néz le a Dunára, amely az 
elmúlt évszázadban épült. Arra a szüreti bálra, arra 
a „farsangtemetésre”, arra a „sajbázásra” megy el 
szórakozni, amelyek az elmúlt kor ünnepei voltak 
és remélhet�leg nem t�nnek el a múló id�vel a 
köztudatból.  

Egyszer�en szüksége lesz a következ� 
generációknak erre a múltra, erre a hagyományra, 
mint ahogyan egy gyermeknek is szüksége van a 
szüleire, a mintára, a példára, amit csak t�lük 
kaphat meg. Sajnos, mindezek továbbadására nincs 
korlátlan id�nk.  

Most még itt él közöttünk az a talán utolsó 
nemzedék, amely még emlékszik ennek a 
korszaknak a legutóbbi szakaszára, a múlt század 
40-es, 50-es, 60-as éveire. �k még el tudják 
mesélni, hogyan és mint folyt akkoriban 
Visegrádon az élet. De rögtön kérdezem, hogy 
most kinek is mesélnék el? Hol van az a fiatal 
generáció, amely folytatná, amely továbbvinné, 
ápolná az évszázados szokásokat és emlékeket? 
Nem látom. Pedig még nem lenne kés� összeállni.  

Ha mindazok, akik úgy érzik, hogy tennivalójuk 
lenne ebben az ügyben, a kisebbség képvisel�i, a 
hagyományok önkéntes �rz�i és ápolói szerte a 
városban elszánnák magukat és összefognának, 
akkor még meg lehetne teremteni a feltételeit az 
igazi hagyomány�rzésnek és múlt ápolásnak. A 
fiatalok nagyobb részének érdekl�dését fel lehetne 
kelteni a múlt iránt, megfelel� formában be lehetne 
�ket kapcsolni ebbe a munkába.  

Ha ezt sikerülne elérni, ha sikerülne mai korunk 
ifjú generációit megnyerni a régi id�k szeretete 
számára, akkor akár hátra is lehetne d�lni a 
fotelben. Hiszen biztosítva lenne a folyamatosság, 
nem vesznének el évtizedek az emlékezetb�l. 
Akkor az �slakosság jelenkori leszármazottai 
joggal érezhetnék, hogy megtettek mindent az 
el�dök emlékének és hagyományainak 
meg�rzéséért és továbbadásáért.  

És nem mellékesen szilárd talajt érezhetne új 
lakhelyén, Visegrádon a lába alatt az a „gyüttment” 
is, aki csak idecsöppent ugyan, de szeretne 
ismer�je és részese lenni nem csak új városa 
jelenének és jöv�jének, hanem múltjának is.  

Abonyi Géza 

Gyergyai Albert 
 

AZ ÁSATÁSOK 
 

 És az ásatások? Fél-falut feltúrják, 
 Mindenki félti a házát, istállóját, 
 M�velt kertek alatt romokat keresnek, 
 El�kotorják, mit régen eltemettek. 
 

 Köveket, csontokat, színes cserepeket, 
 Olykor, igaz, fegyvert és ezüst érmeket, 
 Márványkutat, melyb�l, így szól a legenda, 
 Víz helyett bor csorgott, fehér meg kadarka. 
 

 Igen szép lehetett Mátyás palotája, 
 Csak hát, ma se legyen a népnek kárára, 
 Egyetlen vár helyett kiki a magáét 
 Építi-szépíti, szinesül a tájék. 
 

 Legszebb egy angyalf� benn a múzeumban, 
 Pufók ábrázatú, bodros rövid hajjal. 
 Ilyen hajviselet nekem is jól állna, 
 Pesten a fodrászn� biztos megcsinálja… 

 
Magyar László: 

 

KÉK 
 

 A fák mögött kontúrtalan azúr, 
 nyelvét a Nap utoljára kiölti, 
 meglapul, 
 majd végleg visszavonul. 
 Illatos szél sziszeg, 
 a patak vize épp, hogy csak buzog. 
 Haloványan pislákolnak csillagok, 
 mint meséinkben a kékszem�, 
 lensz�ke királylány tekintete felragyog. 
 Hold kúszik a látómez� sugarába, 
                         – bandukol magában. 
 

 Meggyúlnak a villanyok. 
 Kisebb-nagyobb ablakok 
 a tv-fény kékjében égnek, 
 kéknél-kékebb köd feszít kupolát az égnek. 
 

 Egyedül, 
 remény és kitartás utáni vággyal vértezetten 
 pendít akaratom új húrokat. 
 Bemérem, mennyi a tartalmad 
 és mennyi csak a burkolat, 
 �si, ösztön-er�d ártatlanság vélelméhez, 
 hány? – gondolatom tapad. 
 

 A csók is már ritka vendég nálam, 
 most se várom, hogy megtalálom 
 ebben az éjszakában 
 és álmaink összege, mint közös álom 
 kúszik fölém egy fonálon; 
 ennyi kék közt a két szemed is megfér! 
 – nem kell hozzá siet� segítség. 
 

 Még vagy már…? 
 

 B�röd huzatában az erek 
 fénynyalábként sejlenek. 
 Pára ölel, 
 szív fel: 
             moccanatlan mozdulatban megremegsz… 
 

 Az éjszaka lobbanó varázstüzei, 
 egyre-másra a hajnal türkizei. 



XXV. évfolyam 8. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                    17 
 

�������	#���	����	
 

Az idén csapatunk létszáma ismételten növekedett, így 
már majdnem harminc taggal kezdtünk neki az idei 
kerékpáros szezonnak. Szerencsére a támogatóink sora is 
b�vült, akiknek nevei az egyesületi pólóinkon is 
díszelegnek. Máris szeretnénk megköszönni nekik, hogy 
segítségükkel könnyebbé teszik a rendezvényeken való 
részvételeinket. Az UTILIS Kft., a Reneszánsz étterem, a 
Hotel Honti, az Ételbárka Visegrád és a Visegrád SE 
támogatását élvezhetjük a 2009-es esztend�ben. Az idén 
már több Maraton-versenyen szerepeltünk, elég nagy 
létszámmal.  

 

 
A Migreen Team csapata 

 
Májusban Szilvásváradon elég zord körülmények között 

teljesítettük a távokat. Szakadó es� és szinte fagyos hideg 
várt minket az erdei terepen, ahol térdig ér� pocsolyák, 
csúszós kövek nehezítették útvonalunkat. Egy kiváló 
harmadik helyezéssel, teletöltött pocakkal, vacogó 
fogakkal búcsúztunk a gyönyör�, ám kihívásokkal teli 
terept�l.  

A tízedik Duna Maratonon rekord létszámmal indultunk 
neki a hazai, jól ismert útvonalaknak. Immáron második 
alkalommal állítottuk fel kis bázisunkat, ahova ismer�sök, 
barátok gyülekeztek, hogy buzdítsanak minket, illetve 
fotósunk, Greguss Tamás örökítette meg eme klassz 
napunkat. Tagjaink sokat fejl�dtek, ami az el�z� évi 
eredményekhez képest jól látszik. Müller Zsuzsa 
ezüstérmet, Bálint Zsolt 10. helyezést ért el 
kategóriájában, míg a többiek remek helyezéseket értek el, 
magukat legy�zve mindannyian mosolyogva érkeztek a 
célba. Köszönjük szépen a helyi lakosoknak a buzdítást, 
ami plusz er�t és extra pedálfordulatot adott!  

Július végére még egy kisebb különítmény indult a 
Balaton-régió Maratonra. Kellemes, napos id�járás 
fogadta a versenyz�ket ,,tengerünk” északi partján, ahol 3 
távra lehetett nevezni. Csapatunk ismét sikeresnek 
könyvelhette magát egy bravúros els� helyezéssel Honti 
Tamás által és Bálint Zsolt negyedikként való 
beérkezésével. Hipp-hipp-hurrá!  

A nyár folyamán még indulunk az ország más 
szegleteibe terepkerékpáros versenyekre, amelyekr�l még 
be fogunk számolni.  

Mindenkinek további kellemes nyarat! 

Migreen Team Visegrád SE 

Ami a múlt havi számunkból kimaradt… 
 

 
… és ugyancsak méltó volt városunk 

millenniumához 
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Onkológiai sz�rések  
Visegrádon 

 

AUGUSZTUSBAN 
 

Augusztus 22-én (szombati napon)  
B�RGYÓGYÁSZATI és UROLÓGIAI sz�rést szervezünk a rendel�ben. 
A sz�résekre való bejelentkezés el�zetes telefonos id�pont-egyeztetéssel történik.  
Kérjük, jelezze felénk részvételi szándékát! 

 

OKTÓBERBEN 
 

Október 9-én (pénteki napon)  
N�GYÓGYÁSZATI sz�rés lesz a rendel�ben. 
A ráksz�rés kiegészül kismedencei UH-vizsgálat elvégzésével is. 
A komplett és alapos vizsgálatok érdekében ajánlott volna tumor markerek laboratóriumi vizsgálata, 

vizeletvizsgálat a n�gyógyászati szakvizsgálat el�tt. 
Akik a sz�résen részt kívánnak venni, kérjük, jelezzék felénk telefonon, amennyiben lehetséges. még 

augusztus hónapban, a torlódások és felesleges várakozás elkerülése érdekében. 
 

Örömmel várjuk jelentkezésüket. 
 

                                                                                                                                       Tisztelettel: 
 

Dr. Balázs Mária Anna 

 

MEGNYITOTTUNK! 
�

A Visegrád autóscamping  
Bárka ételbár 

várja Kedves Vendégeit! 
�

�����
�

Kínálatunk minden nap: 

– friss halászlé, 
– hekk, 

– pisztráng, 
– lángos, 
– kolbász, 

– hamburger, 
– különböz� egytálételek  

�

szolid árakon, szép környezetben! 
 

Vállaljuk névnapok, születésnapok, vállalati bulik,  
ünnepségek rendezését! 



20                                                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                2009. augusztus 
 

 „Újragombolva” várja  
a Dunakanyar vállalkozóit  

a megújult budakalászi METRO áruház 
 

A vállalkozók igényeit és a kor követelményeit követ� kínálattal és az ezt legjobban 
bemutató megújult eladótérrel várja partnereit az áruház. Krubl Yvette-tel, a METRO 
Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezet�jével beszélgettünk az áruház megnyitóján a 
változásokról. 

 
– Mi változott és miért volt rá szükség?  

Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
folyamatosan a vásárlóink igényei szerint alakítsuk 
áruházaink megjelenését és termékkínálatát. Nem 
azt kell kínálnunk, amit a beszállítók el akarnak adni 
nekünk, hanem azt kell értékesítenünk, amit a 
vásárlók keresnek.  

Haladunk kell a korral, ezért alakítottuk át az 
el�adóteret újítottuk meg a termékkínálatot, 
amelyeket felhasználóbarát módon helyeztük ki és a 
profik számára készült csomagolási formákban 
értékesítünk. Ez biztosítja, hogy a vásárlók ezentúl a 
sikeres üzletmenetükhöz szükséges eszközöket, 
termékeket egy helyen könnyebben és gyorsabban 
beszerezhetik a budakalászi METRO áruházban. 

– Be kellett ehhez zárni az áruházat, mennyi 
kiesését jelentett ez?  

Szerencsére a zökken�mentes átalakításnak 
köszönhet�en az áruház egyetlen napra sem zárt be. 

– Miért éppen így alakították át az áruházat?  
Az els�dleges cél az volt, hogy mostantól még 

inkább a professzionális vásárlók igényeit tudjuk 
kielégíteni, teljes kör� megoldásokat kínálva. Ez az 
új áruházi koncepció már Székesfehérváron 
bizonyította sikerességét.  
 

 
 

Az új METRO áruház bemutatása 
 

A koncepció megalkotásának hátteréhez a hazai 
partnerek visszajelzései és nemzetközi tapasztalatok 
szolgáltak, az els�dleges cél a „mindent egy helyr�l: 
kényelmesen, gyorsan” elv legszigorúbb követése 
volt.  
– Kiemelne pár fontosabb változást?  

A legfontosabb változások közül kiemelkedik a 
háztartási osztály – hiszen kínálata közel 350 
termékkel b�vül –, amely a bejárathoz közel, 
hangsúlyos helyre került. A f�leg vendéglátósok 
számára összeállított termékkínálat közvetlenül a 
gyártótól érkezik, igen jó min�ségben és kedvez� áron 
lesz elérhet�, követve a folyamatosan változó 
nemzetközi trendeket, újdonságokat, állandó 
utánpótlással.  

Összességében a megnövekedett árukészlettel 
mostantól az A-tól Z-ig palettán nemcsak termékeket, 
hanem komplett megoldásokat is kínálunk, partnereink 
napi szükségleteihez igazodva, legyen az akár egy 
teljes étterem berendezése, a hozzá tartozó konyha 
vagy hotelszoba eszközeinek beszerzése, felszerelése.  

 
 

Gazdag a polcok kínálata 
Ezt kiegészítve b�vült a kínálat az irodaszerek, 

munkaruházat és biztonságtechnika osztályokon is. 
Újdonságnak számít az áruházban létrehozott Elektro-

Gasztro információs pult, ahol a profi eszközök gyártói 
igény szerint adnak szaktanácsot, illetve segítenek 
például a tervezés fázisában is a hivatásos konyhák és 
üzletek kialakítása során, azonnali kiszolgálást 
biztosítanak és széles mintadarab választékkal segítik 
a választást. 

– Az el�bb említett változások f�leg az eszközöket 
érintik, az élelmiszer területen mi változott?  

A száraz élelmiszerek területe közel 300 
négyzetméterrel b�vült, az italok bemutatására szánt 
eladóterület nagysága – n�tt a kínálat a borok, üdít�k 
és sörök területén –, ezzel együtt b�vült a kínálat a 
vegyi áruk – profi tisztítószerek – az eldobható 
háztartási papíráruk, illetve az édesség és konzerv 
termékcsoportok kínálatában is. Ezen termékcsoportok 
árukészletének b�vülése els�sorban az élelmiszer-
kiskeresked�k és a vendéglátásban m�köd� 
vállalkozások számára jelent nagy el�nyt. 
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TET�SÍK KFT. 
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  

tet�tér-beépítést  
és bádogos munkákat garanciával! 

2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C 
Tel.: 06 (20) 949-5437 

E-mail cím: tetosik@freemail.hu 
 

Kétszobás, kertes házat vásárolunk 
Tel.: 06 (30) 975-6843 

CIP�JAVÍTÁS 
 

INGYENESEN vállaljuk  
cip�k, táskák 

el- és visszaszállítását, 
valamint termékeinkr�l  

szaktanácsadást. 
 

Cip�k, táskák mindennem� javítása 
Tacco gyógy-, talpbetétek, 

Tarrago cip�ápolók 
forgalmazása 

 

HÍVJON AZ ALÁBBI SZÁMON: 

06 (20) 316-4490 
VAGY ÍRJON E-MAILT: 

 cipojavitas@gmail.com 
 

Leschinszky Tibor 
cipész 

2023 Dunabogdány, Plébánia u. 32. 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
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KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás,  
javítás 

Autó, robogó, quad, f�nyíró,  
kistraktor, bobcat gumik! 

Nyári gumik széles választékban! 
Mobil segélyszolgálat! 

Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  
minden típushoz! 

Klímatisztítás! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

����������		

�����
�����	

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 A j á nl a t unk :  
 Borda házi sütni való kolbász 1160 Ft helyett 990 Ft, 
 Borda grillkolbász 1240 Ft helyett 1090 Ft, 
 vákuumfóliás grillkolbász 1320 Ft helyett 1170 Ft, 
 vákuumfóliás juhbeles grillkolbász 1420 Ft helyett 
 1270 Ft-os kedvezményes áron kapható! 
 A grillkolbászok már pizzás és zöldf�szeres ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Hétközben folyamatos árengedmény a sertéshúsokból! 
 Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor folyamatosan 
 kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
  
                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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A MILLENNIUMI ESEMÉNYEK FOLYTATÓDNAK 

 

I. (Szent) István király a veszprémi püspökség 
egyházmegyéjének területét kijelöl� 1009. évi oklevele 
említi el�ször Visegrád várát és megyéjét. 

A kés� római kori er�db�l kialakított várat már 
valószín�leg 973-tól – ekkor lett Esztergom fejedelmi 
székhely – használták �seink, mert stratégiailag fontos 
helyen feküdt.  

Az államalapítás kezdetén, 1000 körül, István király ezt 
az ország közepén, a Duna mellett épült, most már 
Visegrádnak nevezett várat a róla elnevezett megye 
székhelyévé teszi. A vár parancsnoka a megye világi 
vezet�je, vagyis ispánja lesz. 

Ennek az 1083-ban Salamon király börtönéül is szolgáló 
ispáni várnak a délkeleti részén az 1970-es években feltárt 
és konzervált véd�falán kerül most egy emléktábla 
elhelyezésre. 

Az ispáni vár részletes alaprajzát és az építési 
periódusokat is bemutató emléktábla elkészítését az 
Együtt Kulturális Egyesület kezdeményezte. Öner�b�l és 
az önkormányzati pályázaton nyert összegb�l az egyesület 
nem tudta volna a tábla elhelyezését megvalósítani, ezért 
támogatókat keresett. Azért, hogy ehhez alkalmas fal 
épüljön, és a tábla megfelel� formában elkészüljön, a 
következ� személyekt�l, illetve cégekt�l kaptunk komoly 
támogatást, amelyért ez úton szeretnénk köszönetet 
mondani: 

ART STEIN Bt. (Meszarek György k�faragó), Deák 
Arch’ Design Bt. (Deák Zoltán építész), KVARC Kft. 
(Fieszl József építési vállalkozó), Pilisi Parkerd� Zrt. 
(Zambó Péter vezérigazgató), Utilis Kft. (Bánó László 
igazgató). 

A várhoz közeli hegyoldalban – bizonyára ez is 1000 
körül történt – megépült a megye els� plébániatemploma. 
Ennek az egyszer�, kisméret�, fehérre meszelt falú 
k�templomnak helyén, Salamon király idején, 1063 után 
egy esperesi templomot emeltek. 

A rangos kivitel�, belül freskókkal díszített – ezek 
hazánk legkorábbi falképei – templom elbontása már a 
12. században megkezd�dött. Az ispáni várral együtt az 
esperesi templom a tatárjárás idején, 1242-ben pusztult el. 

Az esperesi templomot és a körülöttük lév� temet�t 
1976–1979 között a Mátyás Király Múzeum tárta fel. A 
rendkívül értékes freskómaradványok miatt 1984-ben egy 

véd�épület készült, amely évtizedeken át nem lett 
befejezve. 

A millenniumra való tekintettel az elmúlt két évben a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, valamint az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium támogatásával a véd�épületet 
mint kiállítóhelyet alakítottuk ki. 

A múzeum új kiállítóhelyén egy kis kiállítás keretében 
mutatjuk be Visegrád Árpád-kori történetét. 

Az emléktábla avatására és a kiállítás megnyitójára – 
amely szeptember 18-án, pénteken lesz – mindenkit 
szeretettel várunk. A részletes program a következ�: 

2009. szeptember 18., péntek 
10.30 Az emléktábla avatása  
          (Együtt Kulturális Egyesület) 
Avatóbeszédet mond Sz�ke Mátyás, múzeumigazgató  
11.00 A kiállítás megnyitása a f�esperesi templom 
          véd�épületében 
Megnyitóbeszédet mond Dr. Kovács Tibor  
          f�igazgató, Magyar Nemzeti Múzeum 
Köszönt�t mond: Dr. Márfi Gyula érsek,  
          Veszprémi F�egyházmegye 
Mindkét helyszínen közrem�ködik:  
          Kobzos Kiss Tamás, Magyar Örökség díjas  
          el�adóm�vész 
A visegrádi érdekl�d�ket, akik másként nem tudnak az 

ünnepségre feljutni, 10 órakor a Sirály étterem el�tt 
Zeller Tibor úr mikrobusza várja. A szállítás ingyenes, 
amelyet mindannyiunk nevében köszönünk. 

A meghívóval rendelkez�k, valamint minden visegrádi 
lakos számára Salamon-toronyba ezen a napon 
ingyenes a belépés. A Salamon-torony harmadik emeleti 
termében a néhány évvel ezel�tt megnyílt kiállításon a 
korai Visegrád csodálatosan gazdag régészeti és 
k�faragvány emlékanyaga látható. 

Itt hívjuk fel mindenki szíves figyelmét, hogy 
szeptember 19–20-án 9 és 17 óra között, a Kulturális 
Örökségvédelmi Napokra való tekintettel a f�esperesi 
templom kiállítóhelyét nyitva tartjuk, és azt, illetve a 
Salamon-torony kiállításait ezeken a napokon mindenki 
ingyenesen látogathatja. 

Együtt Kulturális Egyesület 
MNM Mátyás Király Múzeum 
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Tisztelt Ünnepl� Közönség! 
A középkori krónikák Medium Regni néven illették Székesfehérvár, Buda, Esztergom és Visegrád négyesét. Ebben a 

négyszögben s�r�södött össze a magyar államiság els� fél évezrede. Itt születtek a törvények, itt hozták országformáló 
döntéseiket a magyar királyok. 

2008 a reneszánsz éve volt Magyarországon, s egyben Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója. 
Rendezvények, kiállítások, könyvek mutatták be a korabeli építészetet, m�vészetet, és a magyar állam gazdaságát és 
m�ködését, és teljes képet alkothattunk „nemzeti nagylétünk” utolsó kivirágzásának idejér�l, Nándorfehérvár után, és 
Mohács el�tt. 

Ennek a kivételes kornak és kulturális gazdagságnak, a kés� középkor és a reneszánsz egymáson átt�n� 
korfordulójának helyszíne, s�t jelképe az idén millenniumát ünnepl� Visegrád. 1009-ben kelt az oklevél, melyben 
el�ször említik ezt a római castrum helyén emelt várat, ahol a mai magyarok többsége életében legalább egyszer 
megfordul. És méltán, mert Visegrádot látni kell. Itt, ha valamely fal mellett halad el az ember, azt IV. Béla terveztette 
éppen oda. Ha felnéz a toronyra, Károly Róbert termére, az itt �rzött Szent Korona juthat eszébe. Ha elcsodálkozik a 
palota arányain, Nagy Lajos választását dicsérheti. S ha megtetszik egy díszes kút: Zsigmond, vagy épp Mátyás király 
ízlését ismerheti fel benne. Ezek egy olyan kor tanúi, amikor Magyarország politikai, kulturális, m�vel�dési 
szempontból ereje teljében volt. 

Jó látni, hogy a Reneszánsz Évhez hasonlóan, a Visegrádi Millenniumi Fesztivál is büszkén, magától értet�d� 
természetességgel demonstrálja, hogy Magyarország nem csak Szent István idejében, de azt követ�en is befogadó 
ország volt és maradt. Örülök, hogy a millenniumi programokban kitüntetett szerep jutott a testvérvárosoknak és a 
visegrádi négyek országainak. Lengyel, cseh és szlovák m�vészek képviselték, hogy Európának ezen a táján egymásra 
utaltan, kölcsönhatásban éltük, és éljük ma is az életünket. Ez Visegrád öröksége, mely az 1335-ös királytalálkozótól a 
visegrádi négyek együttm�ködéséig mutatja az utat. Ennek az összefogásnak ma is fontos szerepe lehet, ha nemzeti 
nyelvek, kultúrák, kölcsönös tiszteletén, és a közös érdekek megtalálásán és képviseletén alapul. Történelmi gyökereink 
köteleznek ennek az együttm�ködésének a keresésére, illetve folytatására. 

Mostantól egy új szobor is hirdeti Visegrád els� ezer esztendejét és a jöv�jét is. A felavatásra kerül� életfa az 
emberiség �si szimbóluma. Visegrád vára és városa a magyar nemzet ezeréves örökségének szimbóluma. Visegrád 
város közönsége, aki a millenniumra ezt a szobrot emelte, ezzel is meger�síti, hogy gazdag örökségünket folytatni 
kívánja. Köszönetet mondok érte! 

Sólyom László 
Az ezeréves Visegrád ünnepi pillanatai 

 

 
A mi t�zijátékunk volt a legszebb 

 

 
Pálinkás József, a Sibrik-dombi ünnepség szónoka 

 
A lancianói DanzArte modern táncbemutatója 

 

 
A jó zenére megindult a lokomotív 



XXV. évfolyam 9. szám                                       VISEGRÁDI HÍREK                                                                       3 
 

#
���$����%���������
����
�����������������&'��
������
����������������������������� !������������ "���

 

Tisztelt Eminenciás Bíboros úr! Elnök Úr! Polgármester 
Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Visegrádi 
Polgárok! 

Nagy örömmel köszöntöm Önöket Visegrád millenniumi 
ünnepén. A település történetéhez képest ez az évezred 
nem is olyan sok: Visegrád valójában jóval távolibb 
történelmi múltra tekint vissza. Olyan hely ez, ahol az 
�sid�kt�l éltek emberek, s amelynek története nemcsak a 
magyar, hanem az európai történelemnek is része.  

Megfordultak itt római császárok, alighanem Marcus 
Aurelius sem csak Esztergomban id�zött. Számba venni 
se lehet, hány koronás f� látogatott ide, Szent István, 
Szent László, IV. Béla, az Anjouk, vagy éppen 
Luxemburgi Zsigmond, s végezetül a fényes emlék� 
Hunyadi Mátyás. De a Duna vízi útját használva erre 
igyekeztek a Szentföld felé a keresztes hadak, többek 
között a legendás Oroszlánszív� Richárddal. 

Legutóbb akkor irányult a világ figyelme ismét 
Visegrádra, amikor térségünk kiemelked� politikusai, 
Antall József, Václav Havel és Lech Walesa az 1335-ös 
királyi találkozó évfordulója alkalmából nyilvánította ki 
szándékát a „visegrádi együttm�ködés” felújításáról. 

 Az egykori találkozó mérföldk� volt az akkori európai 
és magyar történelemben, és eseménynek sem volt 
akármilyen. A krónika szerint a lengyel király ebédjén 
egyebek közt 1500 kenyér és 180 hordó bor fogyott, 
Luxemburgi János ötven ezüst korsót és egy csodálatos 
sakktáblát kapott ajándékba Anjou Károlytól, III. (Nagy) 
Kázmér pedig 500 márka, azaz mintegy 125 kg 
legfinomabb arany kapott, hogy kifizethesse tartozását a 
cseh uralkodónak. Ilyesféle férfimulatságnak bizonyára 
ma is sokan szívesen lennének részesei. De ennél 
fontosabb, hogy napjaink régiós kapcsolatai 
messzemen�en igazolják, hogy mekkora szükség volna rá, 
hogy az itt él� népek ne egymás ellenében, hanem együtt 
fáradozzanak európai rangjuk emelésén. 

E néhány kiragadott példa is jelzi Visegrád térben és 
id�ben távolra mutató, valóságos és jelképes szerepét. 
Visegrád történeti emlékei, a kövek valósága 
felidézhet�vé teszi a múlt szellemi emlékeit. Az Árpád-
korban virágzó település volt itt, Szent István korában – 
amelyre a most ünnepi alkalommal emlékezünk – már 
olyan komoly központ, hogy okleveles említése is 
fönnmaradt. A sokszín�, kivételesen gazdag múltból 
leginkább a fénykor, Hunyadi Mátyás ideje ismeretes. 
Ekkor Visegrád valóban egy térségi nagyhatalom, európai 
rangú központja volt.  

Azután, az ország sorsában osztozva, romba d�lt a 
palota, és még ezek a romok is úgy elt�ntek, hogy 
századokon keresztül hitetlenkedve olvasták a csodálatos 
építményr�l egykor írt lelkendez� beszámolót. A török 
ki�zése után Visegrádot a Fellegvár komor falai, a 
Salamon-torony impozáns tömbje alatt német telepesek 
tették ismét él� településsé. 

A történelmi emlékekre való figyelem a romantika 
korában er�södött meg. Vörösmarty, Pet�fi, Arany János 
halhatatlan formában fogalmazta meg a Visegrád fényét. 
Néhány évtizeddel kés�bb megindult a romok feltárása, 
megóvása, látogathatóvá tétele.  

Szép fejezete volt ennek, hogy a község plébánosa, a 
szlovák nemzeti ébredés és m�vel�déstörténet jeles alakja, 
Viktorin József plébános a származástól független, 
„hungarus” tudat jegyében Eötvös József 
kultuszminiszternél érte el, hogy ehhez az anyagiak is 
rendelkezésre álljanak. 

Lassanként Visegrád életében új fejezet kezd�dött. 
M�emlékeivel, nyaralóival, idegenforgalmával nem az 
egykori fényes id�ket teremtette újjá: polgárainak és 
vendégeinek kínált harmonikus életet, pihenést. 

A történelem ebbe a fejl�désbe is beleszólt, Visegrád 
lakói is osztoztak a magyarság sorsában, abban a sok 
megpróbáltatásban, amit a 20. század hozott.  

Két epizódra szeretnék utalni, amir�l a legtöbb 
idelátogató aligha tud. Biztosan akadnak azonban olyan 
id�sebb helybéliek, akik emlékeznek arra, hogy Visegrád 
1939-ben lengyel menekülteket fogadott be, 1944-ben 
pedig a Szamosújvárról menekül� örményeknek adott 
átmeneti pihen�t. 

És akkor arról még nem is szóltam arról, hogy a múlt 
században a magyar irodalom hány és hány nagysága 
fordult itt meg, töltött-hosszabb rövidebb id�t az Önök 
városában, Krúdy, Babits, Kosztolányi, Füst Milán, 
Kassák Lajos, Déry Tibor, vagy éppen a pár kilométerre 
innen megtelepedett Áprily Lajos, hogy csak a nagyon 
ismerteket nevezzem meg. 

Olyan múlt ez, amely kötelez. Visegrád lakói tudják ezt, 
és szeretnek itt élni. Nem kis dolog olyan helyen járni-
kelni, ahol a kövekb�l évezredek dics� története tekint 
ránk, s ahol azt érezhetjük, hogy magyarnak lenni nem 
szégyen. Úgy gondolom, ez a legfontosabb üzenete ennek 
a mai ünnepnek. Nem is kívánhatok ezek után mást, hogy 
ne csak tudják, hanem érezzék is: igen, magyarnak lenni 
jó. 

És ezt az érzést közvetíti a maga elvont formájában a 
hamarosan fölavatásra kerül�, sok várakozás után 
megvalósuló és méltó helyre kerül� emlékm� is. Vígh 
Tamás alkotása, a magyarság hagyományvilágába és a 
keresztény Európa szimbólumrendszerébe is illeszked�, 
az �si örökséget és a modernitást ötvöz� Életfa a 
megpróbáltatásokon diadalmaskodó élet erejét fejezi ki.  

Ahogyan a visegrádi napok nemes programjai is, a 
városnak és polgárainak, résztvev�k, alkotóknak és a 
résztvev�knek az ünnep méltóságáért, tartalmáért végzett 
er�feszítései is ezt mutatják. Köszönet érte, és köszönet 
mindazért, amit a mai Visegrád tesz azért, hogy méltón 
�rizze, folytassa azt, amit az el�dök áldozatos munkája, 
�seink er�feszítései teremtettek.  

 

(�����������������'��#
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A Visegrád Város Önkormányzatának 
10/2009. (VIII. 11.) számú rendelete 
a Millenniumi Emlékév tiszteletére  

 

Preambulum 
Visegrád Város 2009-i ünnepi évében a város polgárainak 
szabadon választott, népfelség alapján megbízott testülete 
a város millenniumának emlékezetét jelen ünnepi 
rendeletében örökíti meg. 
 

1. § 
Els� királyunk, Szent István megkoronázásával a 
magyarság a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. 
Az 1009-ben kiadott oklevelében a történelemben el�ször 
írták le Visegrád nevét, amely  a Szent István alapította 
Visegrád vármegye székhelye volt. Visegrád mai 
polgárainak megadatott, hogy a város els� ezer évéb�l 
átléphessenek a másikba, számvetést készítve a város 
elmúlt ezer esztendejér�l, s a jöv�be tekintve, hogy 
felkészüljenek a következ� ezer évre. 
 

2. § 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 

Visegrád, 2009. augusztus 11. 
 
Hadházy Sándor          E�ryné dr. Mezei Orsolya 
   polgármester             jegyz� 

 

A rendeletet kihirdettem 2009. augusztus 11-én. 
E�ryné dr. Mezei Orsolya  

                                                                   jegyz� 
 

Kedves Visegrádi Polgárok! 
 

A Millenniumi Fesztivál és Ünnepségek lezárultával 
köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik 
hozzájárultak az ünnep sikeréhez, és mindazoknak is, akik 
részt vettek programjainkon. Minden vendégünk 
hozzáadott valamit a fesztivál sikeréhez, és ahhoz, hogy 
különleges hangulatot tudtunk teremteni a város szívében. 
Ezért minden visegrádi polgárnak is köszönettel tartozunk 
közös ünnepünkért.  

Külön hálával tartozom Mikesy Tamásnak, Molnár 
Zsókának és Cseke Lászlónak a szervezésben vállalt óriási 
munkájukért, Mezei Annának, Cseke Ágnesnek, Schmidt 
Annának, Zeller Tibornak a testvérvárosi barátaink 
vendégül látásáért, Gerstmayer Beának a kézm�ves 
foglalkozások megszervezéséért, a Soproni Sándor 
Egyesületnek, a Turisztikai Egyesületnek, a Visegrádi 
Szövetségnek, a Szent György Lovagrendnek és a 
polgár�rségnek értékes segítségükért, Mezei Annának és 
Gróf Péternek az ünnepség, Bánó Lászlónak és 
Félegyházi Andrásnak pedig a szentmise 
megszervezéséért, Kacsán Györgynek a grafikai és 
nyomdai munkákért, Máté Gábornak és a Visegrádért 
Egyesületnek a rendezvénytér felépítéséért, Vígh 
Tamásnak, Baráz Tamásnak és Fieszl Józsefnek az Életfa-
szobor felállításáért, valamint minden egyes segít�nknek 
fáradhatatlan munkájáért. 

Köszönöm. 

Dobri Imre 

Pályázati kiírás 

az ifjúsági alapból történ•  

támogatás elnyerésére 
 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi 
ifjúsági programok, csoportok támogatására.  

Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon 
szervezetek, közösségek, magánszemélyek, akik 
programjukkal a visegrádi gyermekifjúsági korosztály (4–
30 év) számára kulturális, szabadid�-, sportprogramok 
szervezésére vállalkoznak.  

Nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat által 
támogatott civil szervezet; költségvetési intézmény pedig 
csak az alapító okiratában rögzített tevékenységi célokon 
túli feladat megvalósításához adhat be pályázatot. 

A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk 
lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, 
költségvetése, közrem�köd�k, korosztály stb.), valamint 
azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az 
ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét összeg 
meghatározásával tegyék. Külön kérjük, hogy a program 
megvalósításának kezdeti és befejez� id�pontját 
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 figyelmét, 
hogy a pályázati összeg felhasználásáról tartalmi 
beszámolót kér a közm�vel�dési, ifjúsági és sport 
bizottság, melynek beadási határideje a pályázatban 
megjelölt befejezési id�ponttól számított 30 nap.  
Az összeg felhasználását számlával kell igazolni a 
pénzügyi csoportnál. Ennek hiányában a bizottság az 
elkövetkezend� id�ben kizárja a pályázót a további 
pályázatokból. A pályázat el�finanszírozású; ez azt 
jelenti, hogy a döntés után a pályázó hozzájuthat az 
elnyert összeghez. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
1. 2009. szeptember 30.  
A pályázatokat a következ� címre kérjük beküldeni: 
Visegrád Város Önkormányzata közm�vel�dési, ifjúsági 

és sport bizottság            Visegrád Város Önkormányzata 

 
Az ezeréves Visegrád ünnepi pillanatai A Szent  

 

 

György Lovagrend dobosai a színpadon 
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Bánó László hét gyermekes pedagógus családban 
született Kecskeméten. A Kecskeméti Piarista 
Gimnázium elvégzése után a Soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemen szerzett diplomát 1968-ban.  

Néhány hónapos kitér� után a Pilisi Állami 
Parkerd�gazdaság f�építés-vezet�ségénél dolgozott 
beosztottként, majd vezet�ként 1992-ig. 1993-tól 
napjainkig az UTILIS Kft. ügyvezet� igazgatója. A 
négy évtizede családjával Visegrádon él� Bánó 
László munkáját kollégái tiszteletén és szeretetén túl 
több szakmai elismerés fémjelezte.  

Mi itt mégsem csak ezért becsüljük �t. Cégének 
tisztes munkával létrehozott pénzügyi hasznából 
munkatársain túl egy egész közösség részesülhetett. 
Tudjuk jól, soha nem szerette, ha dicsérik és 
jótéteményeit sorolják, de a példaadás céljából most 
nem tehetünk kivételt. Az elmúlt másfél évtizedben 
könyvek kiadását, konferenciák létrehozását, a 
katolikus és a református templom felújítását, a 
parajdi és visegrádi gyerekek táborozását, zenei 
rendezvényeket és még sok minden mást is 
támogatott.  

 
Hadházy Sándor átadja a díszpolgári oklevelet 

 
Nyugodtan kijelenthetjük, onnét lehet tudni, hogy 

valamilyen rendezvény, kezdeményezés, program 
nemes célt szolgál, hogy Bánó László támogatja. 
Igaz és mélyen hív� keresztényként tetteit a 
felebaráti szeretet és nem a földi hiúság vezérli, 
szerényen segítve a rászorulókat és a jó ügyet. Mi 
lehetne szebb jutalma, mint családja, barátai, 
munkatársai, szinte egy egész település lakóinak 
szeretete és tisztelete. Lehet ennél többet adni? 
Nehezen, de próbáljuk meg.  

Talán Visegrád ünnepi, millenniumi évében 
odaítélt díszpolgári cím méltó annak visel�jéhez, 
Bánó Lászlóhoz, akinek kívánjuk, hogy jó 
egészségben, az �t szeret�k és tisztel�k körében 
élvezze eddigi munkája és mecénási tevékenysége 

gyümölcseit, és ha teheti, támogassa a szép, igaz és 
nemes ügyeket.  
������
��4���5�-���,'������� "-��.�

#67(�8�9:#0��
Mikesy Tamás az esztergomi Ferences Gimnázium 

elvégzése után ugyanitt, a Vitéz János Tanítóképz� 
F�iskola tanító–m�vel�désszervez� szakán szerzett 
diplomát.  

Hat évig próbált különböz� munkahelyek 
igénybevételével, küzdött a rá váró kihívás ellen, de 
1992 júniusától lehorgonyzott az árnyas Széchenyi 
utcai Kokas-villában mint m�vel�désiház-igazgató. 
Ett�l kezdve nem tudjuk eldönteni, voltaképpen 
melyik az intézmény: a m�vel�dési ház vagy Mikesy 
Tamás. Egy biztos, Visegrádon nincs olyan 
kulturális, társadalmi sportrendezvény, ünnepség, 
amelyet ne � szervezne, rendezne, hangosítana. 
Néha megrémülünk, hogy kett� van bel�le, hiszen 
délel�tt még filmért szaladt be Budapestre, délután 
már valami m�sort szervez, közben kiragaszt néhány 
plakátot, este filmet vetít, és közben mindig beszél. 
Elcsodálkozunk, mikor alszik, pihen, mikor építi 
házát, fejti le amúgy igen jó fehér borát és mikor 
neveli négy kedves gyermekét.  

 

 
 

Mikesy Tamás átveszi az elismer� okmányt 
 

Mindez nem lenne lehetséges egy olyan társ nélkül, 
akinek mi is sokat köszönhetünk. Nóra 
áldozatvállalása nélkül Visegrád kulturális és 
közélete jó néhány maradandó érték� programmal és 
egy Mikesy Tamással lenne szegényebb.  

Mit lehet még elmondani? Ez a millenniumi év, az 
eddigi sikeres rendezvényeivel Mikesy Tamás 
emberfeletti és professzionális munkája nélkül nem 
jött volna létre. Ez nem szónoki fogás ez tény.  

Kedves Tamás! Legyen er�d közöttünk élni, 
programokat szervezni – na jó –, és beszélni is még 
legalább ezer évig. 
A SZERKESZT�BIZOTTSÁG VALAMENNYI VISEGRÁDI 
POLGÁR NEVÉBEN GRATULÁL KITÜNTETETTJEINKNEK! 
KÖSZÖNJÜK EDDIGI ÖNZETLEN MUNKÁJUKAT, A 
TOVÁBBIAKHOZ JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKET 
KÍVÁNUNK! 
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T estvérvárosi  
együttm�ködési m egállapodás 

 
Takáts G yula: 

„Ö sszejöttünk azzal, hogy ha csak  arasznyit is, de segíthessük a D una-táji k is 
hazán túl is azt a  rem élt szellem et, am ely a  XXI. századra talán egy boldogabb  
otthont ép íthet a  K árpát-m edence és E urópa népeinek .” 
 
M i, P ara jd  és V isegrád polgárm esterei, közös akarattal és szándékkal írjuk  alá M i, P ara jd  és V isegrád polgárm esterei, közös akarattal és szándékkal írjuk  alá M i, P ara jd  és V isegrád polgárm esterei, közös akarattal és szándékkal írjuk  alá M i, P ara jd  és V isegrád polgárm esterei, közös akarattal és szándékkal írjuk  alá 
ezen  testvérvárosi kezen  testvérvárosi kezen  testvérvárosi kezen  testvérvárosi k apcsolatot szentesítapcsolatot szentesítapcsolatot szentesítapcsolatot szentesít���� együttm együttm együttm együttm����ködési szerzködési szerzködési szerzködési szerz����dést, hogy dést, hogy dést, hogy dést, hogy 
telteltelteleeeepüléseink polgárai és elö ljárói a  jövpüléseink polgárai és elö ljárói a  jövpüléseink polgárai és elö ljárói a  jövpüléseink polgárai és elö ljárói a  jöv����ben  ben  ben  ben  ����sz inte barátságban  élnek , sz inte barátságban  élnek , sz inte barátságban  élnek , sz inte barátságban  élnek , 
m egosztják öröm eiket, bam egosztják öröm eiket, bam egosztják öröm eiket, bam egosztják öröm eiket, ba jjjjban együtt segítik  egym ást. ban együtt segítik  egym ást. ban együtt segítik  egym ást. ban együtt segítik  egym ást.     
    
P ara jd  és V isegrád törekszenek  az  eddigi baráti kapcsolatok  elm élyítésére P ara jd  és V isegrád törekszenek  az  eddigi baráti kapcsolatok  elm élyítésére P ara jd  és V isegrád törekszenek  az  eddigi baráti kapcsolatok  elm élyítésére P ara jd  és V isegrád törekszenek  az  eddigi baráti kapcsolatok  elm élyítésére 
polgpolgpolgpolgááááraik  között a  társadalm i, kulturális, gazdasági élet m inden  terén .raik  között a  társadalm i, kulturális, gazdasági élet m inden  terén .raik  között a  társadalm i, kulturális, gazdasági élet m inden  terén .raik  között a  társadalm i, kulturális, gazdasági élet m inden  terén .    
 

 
B okor Sándor                                     H adházy SándorB okor Sándor                                     H adházy SándorB okor Sándor                                     H adházy SándorB okor Sándor                                     H adházy Sándor     

P arajd  polgárm estere                          V isegrád polgárm estere 
 

 
E  szerz�dés aláírásra került V isegrád m illennium i, ünnepi évében,  

2009. augusztus 29-én, V isegrádon 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A testvérvárosi 
együttm�ködési megállapodás 
aláírása után: 
Bokor Sándor Parajd polgármestere 
köszönt�t mond. 
Balról: Sz�cs Lajos,  
Pest Megye Közgy�lésének elnöke, 
Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, 
Hadházy Sándor,  
visegrádi polgármester 
és Kalotai Árpád alpolgármester 
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Önkormányzati  
beruházásainkról 

A Visegrádi Hírek hasábjain id�r�l id�re beszámolunk a városi 
beruházások, felújítások és pályázatok aktuális állásáról. Most 
útfelújítási terveinkr�l tájékoztatom Önöket.     

Az ünnepi év és a számtalan program szervezése mellett nem 
maradhatnak el a közterületek felújításai sem, még ha idén 
ezekr�l kevesebbet is esett szó. Minden évnek megvan a maga 
feladata, az utak karbantartása azonban folyamatosan napirenden 
van, hiszen mindig vannak sérült burkolatú utcák, amiket ki kell 
javítani. A felújítások sokszor pályázatoktól is függnek, hiszen 
lehet�ség szerint mindenhonnan próbálunk támogatásokat 
szerezni rájuk, hogy ne a város költségvetését terheljük ezekkel.  

Idén is kerestük annak a lehet�ségét, hogy hogyan lehet minél 
több támogatást szerezni a beruházásainkra és a városi 
közterületek felújításaira. A Települési Önkormányzatok 
belterületi közutak felújításának és korszer�sítésének támogatása 
(TEUT) cím� program keretében pályáztunk összesen öt utca 
felújítására, és négy pályázatunk nyert is, az ötödik tartaléklistára 
került.  

Sorban a nyertes pályázatok: a Rákóczi utcának a Széchenyi és 
a F� utca közti szakaszára 2.462.017 Ft támogatást vehetünk 
igénybe. A Duna utca felújítására 3.111.495 Ft támogatást 
nyújtanak. A F� utca alsó szakaszára (a királyi palota és a 
Zsitvay-ház el�tti rész) 4.605.708 Ft támogatást nyertünk. Ebb�l 
fel tudjuk újítani a Mátyás-szobor el�tti aszfaltos részt, de a 
kockaköves útszakasz felújítása is megvalósulhat. A 
Szentgyörgypusztán lév� Somfa utca felújítása is régóta várat 
magára. Most 2.851.571 Ft támogatást sikerült elnyernünk rá. 
Ezek a pályázatok 50%-os támogatást jelentenek, az 
önkormányzat ugyanakkora összeggel vesz részt a felújításban, 
mint a támogatás mértéke. 

A visegrádi Zách Klára utca alsó felét is szerettük volna 
felújítani, kicserélni és kiegészíteni a kockaköveket, meg�rizve 
az utca képét, de sajnos ez a pályázatunk csak tartaléklistára 
került be, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy másik nyertes 
pályázó visszalépne, a Zách Klára utca felújítását valósíthatjuk 
meg helyette.  

A felújítások ugyan sajnos csak néhány hónap múlva 
kezd�dhetnek el, hiszen még hátra van a szerz�déskötés és a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása, amik a pályázat feltételei. 
Ezek után azonban elkezd�dik utcáink megújulása. 

Dobri Imre 
 

 

Lakossági tájékoztató 
 

Ezennel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2009. október 1-jét�l kezd�d�en kizárólag a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (KDV Zrt. ) 
logójával ellátott szemetes zsákokban, illetve a 
korábban rendszeresített kukákban elhelyezett 
hulladékot szállítjuk el! 

A zsákokat a polgármesteri hivatalban Zeller 
Albertné igazgatási el�adónál ügyfélfogadási 
id�ben, szeptember 15-t�l lehet átvenni. 

Az eddigi ingyenesen rendelkezésre bocsátott 
zsákokon felül megvásárolni kívánt zsákok ára: 
320 Ft/db. 

Együttm�ködésüket köszönjük 

Önkormányzat 

 

Kéménysepr�i értesítés 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 
27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3–7. §-a 
értelmében el�írt kötelez� kéménysepr�ipari 
körébe tartozó feladatokat – a település 
közigazgatási határain belül – 2009. szeptember 
10.–december 31. között a Pest Megyei 
Kéménysepr� és Tüzeléstechnikai Kft. dolgozói 
látják el, valamint díjat szednek.  

A dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek. 
Kérjük, vegyék tudomásul ezen tájékoztatást. 

Pest Megyei Kéménysepr�  
és Tüzeléstechnikai Kft. 

Gyámhivatali  
tájékoztató 

 

Ezúton szeretném a Tisztelt Lakosokat 
tájékoztatni, hogy 2009. augusztus 31-t�l 
október 23-ig a gyámhivatal ügyfélfogadási 
rendje átmeneti id�szakra megváltozik.  

Ügyfélfogadásra el�zeteses telefonon 06 (30) 
206-1224, vagy (26) 503-328 történ� 
bejelentkezés alapján a keddi és csütörtöki 
napokon kerül sor. Szentendre Város 
Gyámhivatalának vezet�je, Weztlné dr. László 
Márta fog helyettesíteni.  

Kérem, szíveskedjenek az átmeneti id�szakra 
vonatkozó új ügyfélfogadási rendet figyelembe 
venni.  

Az esetleges kellemetlenségért el�re is elnézést 
kérek! 

Köszönettel és tisztelettel: 
                                                Vaik Mónika 

gyámhivatal-vezet� 
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Van, ami jól m�ködik 
 

Ez nem mondható el a magyar gazdaságról vagy az 
egészségügyr�l (oktatás, ipar, kereskedelem stb.), viszont 
a visegrádi és parajdi Áprily Lajos Általános Iskola 
kapcsolatáról igen. Már 20. éve tart a testvériskolai 
kapcsolat, ami ebben az évben már testvérvárosi 
kapcsolattá teljesedett a két település között. Ebben a két 
iskolának nem kis szerepe volt! 

Tavasszal Erdélyben járt iskolánk egy kis delegációja, a 
parajdi iskola 300 éves ünnepségén, ahonnan már úgy 
jöttünk haza, hogy alig vártuk a táborkezdést. A tábort 
idén úgy „id�zítettük”, hogy az egybeessen Visegrád 
város millenniumi ünnepségsorozatával. Augusztus 16-án 
reggel 21 gyerek és 3 feln�tt jött el hozzánk. A Visegrádra 
járó gyerekek közül 15 család vállalta, hogy fogad parajdi 
gyereket. Az els� nap a fogadó családokkal telt. A 
következ� 3 napban nyakunkba kaptuk az országot 
(vagyis inkább a Balaton partját). Célunk volt az 1000 
éves megyék felkeresése, és sok közös fürdés, móka. 

Augusztus 17-én Visegrádról indultunk, Komáromon át 
Zircre mentünk, ahol az apátsági templomot néztük meg. 
Veszprémben láthattuk a Gizella-kápolnát és a szent 
ereklyéjét. A Szent Mihály-templomban megismerhettük a 
magyar királynék koronázási helyét és a koronázás 
szokását is, annak minden mozzanatával.  

Délután Zánkára érkeztünk, ahol is a régi úttör�város 
tópartján fürödtünk egészen vacsoráig. Nagyon jó meleg 
volt a víz és nagyon csendes a tó. A parajdi gyerekeknek 
furcsa is volt mindez, hiszen az ottani strand vize olyan 
sós, hogy lebeg rajta az ember, itt meg édes volt a víz! 
Este a szállásunkon egy búcsúzó csoport hívta meg 
tanulóinkat, hogy táncoljanak velük. Nem sokáig 
gondolkoztak rajta… 

Augusztus 18-án Keszthelyen keresztül érkeztünk meg 
Zalavárra, ahol is a Kis-Balaton természeti értékei 
kápráztattak el bennünket. Olyan játszóteret találtunk a 
központi épület mellett, hogy egy óráig nem volt nagyon 
gondunk a gyerekek felügyeletével. Leginkább az 
esztergomi Duna Múzeum vizes szobájához 
hasonlíthatnám, de ez kint volt a szabadban. Húzták a 
vizet, gátat emeltek, leengedték a zsilipeket és még 
ezernyi dolgot találtak ki. Nem hiába, a gyermeki 
kreativitás határtalan! Emellett még számtalan 
egyensúlyozó eszköz tette próbára a vállalkozó 
szellem�eket. A finom ebéd után Zamárdiban elfoglaltuk 
szállásunkat, majd indultunk fürödni. Jól is esett, mert 
igen meleg volt aznap. A Balaton azonban nem a tegnapi 
szelíd arcát tárta elénk, hanem megmutatta, milyen az, 
amikor a hullámok dobálják az embert. No, nem olyan 
vadak, csak épp annyira, hogy élvezzük.  

Este nagyon finom milánóit f�ztek nekünk a táborban. 
Annyira finomat, hogy nem gy�zték a repetát adni az éhes 
szájaknak. A csoportszellem és a Balaton vize megtette 
jótékony hatását: még az étvágytalan gyerek is legalább 
két tányérral kért. Este próbált a csapat, hiszen a parajdi 
és visegrádi iskolások egy Mátyás király-mesével 
készültek együtt az ezeréves programsorozatra. Igaz, hogy 

a szomszéd csoport nagyon hangos volt, de hát a feladat 
az feladat. Tenni kellett a dolgunkat.  

Augusztus 19-én délel�tt még kihasználtuk az id�t egy 
utolsó fürdésre. Ebéd után igyekeztünk hazafelé, mert 
tudtuk, hogy egy kis pihenés után vár minket este a BM 
Szimfonikus Zenekar koncertje, mely után a t�zijátékot 
csodálhattuk meg Visegrádon. 

 

 
Ismerkedés az íjászat alapjaival 

A következ� négy napban számos rendezvényen vettünk 
részt, melyet a város szervezett. Sportoltunk a focipályán, 
táncoltak a német nemzetiségi tánccsoport táncosai, lovagi 
tornát néztünk és vettünk részt benne, felléptünk a 
mesével, amelyet a tábor óta is folyamatosan gyakoroltunk 
Mezei Panni néni vezetésével. Utolsó este a Reneszánsz 
étteremben vacsoráztunk vendéglátók és vendégek 
egyaránt. Az étkek fejedelmiek voltak: kinézetre királyiak, 
ízre fenségesek. Köszönjük a szervez�knek! Az utolsó nap 
szintén a családoknál telt. A délutáni indulásnál hasznát 
vettük a zsebkend�knek is… 

Köszönjük mindenkinek, hogy fogadott gyermeket, 
figyelt rá, etette-itatta, mosott rá és szerette azon a pár 
napon, hogy ne nagyon hiányozzanak az otthoniak. Nem 
kis feladat ám ez! Két év múlva ki lehet próbálni! Azért 
csak két év múlva, mert jöv�re mi megyünk ki Erdélybe. 
Már alig várjuk! 

Táborozásunkhoz, mint eddig minden alkalommal az 
Utilis Kft. anyagi támogatással járult hozzá. A felajánlott 
százezer Ft lehet�vé tette, hogy parajdi vendégeinkkel 
minden visegrádi vendéglátó együtt elmehetett a 
Balatonhoz, minimális költség befizetése mellett. 
Köszönjük Bánó László úr támogatását. 

Külön köszönjük azoknak a szül�knek, aki vállalták, 
hogy nemcsak egy, hanem két parajdi gyermeket is 
fogadnak, ezzel segítve szervez� munkánkat. 
   Pauluszné Tóth Anna 

                                                           igazgatóhelyettes 

PAPÍRGY�JTÉS 
 

Kérjük a visegrádiakat, hogy a hulladék papírt ne 
dobják ki, mert az �sz folyamán az iskola papírgy�jtést 
szervez!                                         Iskolavezetés 
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A KICSIK IS ELKEZDTÉK… 

�������	
���
Augusztus utolsó hetében újra 

birtokba vették a gyerekek az 
óvoda kifestett és ragyogó tisztára 
kitakarított termeit. Az óvó és 
dajka nénik berendezték a 
csoportszobákat, felcsavarozták az 
öltöz�be, és a poharakra is 
ráragasztották a gyermekek jeleit. 
Lefert�tlenítették a játékokat, 
kiválogatták a kirakókat, 
kihegyezték a ceruzákat… s mire 
jöttek a gyerekek, minden készen 
állt.  

Köszönöm munkatársaimnak s a 
városgazdálkodási csoport 
dolgozóinak a zökken�mentes 
munkakezdést!  

A gyermekek nagy örömére már 
újra ,,mesekapuval” várhatjuk �ket, 
hiszen ovikezdésre az egyik 
kiscsoportosunk  édesapja, N�dl 
Norbert kifestette a kaput.  

Köszönöm a jókedv�, kedves, 
önzetlen munkát mindkettejüknek, 
hiszen a témaválasztásban Norbi 
édesanyja is segített. 

Az igazán meleg nyárban jó 
dolguk volt a gyerekeknek, mert az 
árnyékos homokozóban, a 
lombsátrak alatt jól telt az id�. Az 
egyik árnyékoló házikónk tetejének 
tartórúdja sajnos eltörött. Ebben a 
sátorban szoktuk a kézm�ves 
foglalkozásokat tartani a kertben, s 
bizony hiányzott.  

Szerencsére nem sokáig, mert 
Dubányi László néhány nap alatt 
megjavította, és ismét 
használhatóvá tette. Köszönjük 
szépen a munkáját!  

Mindhárom csoportban teljes a 
létszám, és a feln�ttek közül sem 
hiányzik senki. Megkezdjük az év 
eleji szül�i értekezleteket, 
kiscsoportban a családlátogatá-
sokat, a logopédus is felméri, 
mennyit javultak a hibásan kiejtett 
hangok, szavak a nyár folyamán. 

A szeptember a színek, az illatok 
hónapja. Az �szi hangulat itt, 
Visegrádon, a víz, a hegy és az 
erd� ölelésében gyönyör� szép! 
Ebben a hónapban ezeket a 
természeti csodákat szeretnénk 
ovisainkhoz egészen közel hozni. 

Dobó Istvánné                   
óvodavezet� 

A SCHÜSSLER-SÓKKAL  
NEM CSAK SZÉPÜLHETÜNK,  

HANEM EGÉSZSÉGESEK IS LEHETÜNK 
 

Gondolta-e, hogy a májfoltok, striák, visszerek, a b�r korai öregedése nem 
csupán esztétikai jelent�séggel bírnak, hanem szervezetünk jelez – bizonyos 
ásványi sókból hiányt szenved. 

Legtöbben azt gondoljuk, ez alkati adottság, vagy az évek múlását okoljuk az 
elváltozások kialakulásáért. 

Napjaink táplálkozási szokásainknak köszönhet�en, ásványisó-fogyasztásunk 
(itt els�sorban nem a konyhasóra, hanem a magnézium-, vas-, calcium- és 
bizonyos kálium-sókra gondolunk). 

Klinikai vizsgálatok szerint például a magyar n�k 80%-ának étrendje nem 
tartalmaz megfelel� mennyiség� calciumot. 

Ahogy a számítógép jelez, ha hibát észlel, úgy szervezetünk is jelez, ha 
valamib�l kevesebb van, mint amennyi szükséges. El�bb finom jelzéseket 
kapunk, súlyosabb esetben azonban betegségek is kialakulnak. 

Szervezetünk hibajelzéseit a b�rünkre írja. Például a májfolt megjelenése egy 
hibaüzenet a számunkra. De ugyanúgy hibaüzenet, ha arcunk er�sen kipirult, 
striák jelennek meg b�rünkön, vagy fogvégeink áttetsz�vé válnak. 

Ha vesszük az adást, érdemes odafigyelni a táplálkozásunkra, azaz olyan 
ételeket fogyasztani, ami az adott ásványi sóban gazdag. 

Azonban vannak olyan esetek mikor a felszívódás vagy beépülés szenved 
zavart. 

A SCHÜSSLER-SÓK szedése minden esetben hasznos, ugyanis a homeopatiás 
elkészítés� tablettákkal a hiányállapot rendezéséhez szükséges információt adjuk 
meg a szervezetnek. 

A Schüssler-sók valahogy úgy m�ködnek, mint az építkezésen az építésvezet�k. 
Tudatják szervezetünkkel, milyen ásványi anyagot kell beépíteni, hogy b�rünk 

visszanyerje rugalmasságát, vagy mire van szüksége a szervezetnek, ha 
májfoltok, apró értágulatok jelennek meg az arcon. Ugyanígy az arcb�rünk 
zsírosodása is egy fontos jel. 

Visszatérve a calciumhoz – bármilyen hihetetlen, de arcunkról leolvasható, 
hogy áll szervezetünk calciumháztartása. 

A Schüssler-féle arcdiagnosztika segít minket, hogy felismerjük, hogy 
rizikócsoportba tartozunk, így még id�ben beavatkozhatunk, miel�tt kialakulna a 
betegség. 

A calciumháztartás zavara legtöbbször speciális lefutású ráncokkal, illetve a 
szemzug bels� részének elszínez�désében mutatkozik meg. 

Ezeket az elváltozásokat az id� múlásának tulajdonítjuk, és kozmetikumokkal 
kezeljük. 

SCHÜSSLER-SÓKAT alkalmazva, calciumháztartásunk rendezése mellett még 
ezen elváltozások is javulnak. 

A leggyakoribb elváltozások, amikkel a Schüssler-sókat alkalmazva segíteni 
lehet: 

– szem körüli szarkalábképz�dés, 
– sötét barnásvörös karikás szemek, 
– miteszeres, zsíros, pattanásos b�r, 
– piros vagy barna foltok az arcon, 
– hajszálértágulatok az arcon, 
– aranyerek, visszerek, 
– b�r korai öregedése, 
– a fogak romlékonysága, 
– májfoltok, 
– striák, 
– rosacea. 

Dr. Balázs Mária 
háziorvos 
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A NAGY MESEMONDÓ 
 

Találós kérdés! „Zeke” „Kópé” „Székely Huszár” 
„Nagyapó” „A Nagy Mesemondó” 

Ki jut eszetekbe, ha ezeket a neveket halljátok?  
Képzeljétek el Kedves Gyerekek, hogy ez a sok 

„becenév” egy nagy magyar mesemondót takar; 
BENEDEK ELEK nevét!  

150 éve, 1859. szeptember 30-án született a mesék 
országában, Erdélyben, azon belül is Székelyföldön, a ma 
is alig több mint ötszáz lelkes Kisbaconban. Itt 
ismerkedett meg a mesék birodalmával és a mesélés 
tudományával. Nagy mesél� volt az édesapja, édesanyja 
is, de nagy mesél� hírében állt a nagyapja is. Rajtuk kívül 
a falubeliek történetei is nagy hatást gyakoroltak rá. 

 

 
A Benedek-kúria Kisbaconban 

 
Az iskoláit Kisbaconban kezdte, majd Nagybaconban 

folytatta. Középiskolába Székelyudvarhelyre került, és 
már ekkor elkezdte a népmesék gy�jtését. Egyetemi 
tanulmányait már a forgalmas f�városban kezdte. A város 
túl zajos volt neki, el is vágyott innen, de tudta, hogy írói 
karrierre csak innen pályázhat, s évtizedeket töltött el 
Budapesten, miközben a kisbaconi tájról, szül�földje 
népér�l mesélt. Az egyetemet végül nem végezte el, 
újságírónak állt az akkor induló Budapesti Hírlapnál, 
majd az Ország-Világ cím� képes irodalmi és közéleti 
hetilap szerkeszt�je lett.  

Alig múlt harminc éves, amikor már meseíróként 
ismerte meg az ország. Ugyanakkor � megmaradt harcos 
újságírónak is, aki kiállt az emberi jogokért, foglalkozott a 
magyar nyelv ügyét�l kezdve a gyermekek világán túl a 
tanüggyel, a tanítók és a tanárság helyzetével, a magyar 
irodalommal stb.  

1887-ben országgy�lési képvisel�vé választották, ahol 
parlamenti sz�zbeszéde nem kis felháborodást és egyben 
derültséget váltott ki, mivel a magyar 
gyermekirodalomról és a gyermekek tankönyveir�l 
beszélt, bemutatva a képvisel�uraknak, hogy milyen rossz 
magyarsággal megírt könyvekb�l kell saját 
gyermekeiknek tanulnia, és mennyire nincs olyan 
irodalom, amit a gyermekek kezébe lehet adni. 
Tulajdonképpen ez az esemény nevezhet� a színvonalas 

magyar meseirodalom és tankönyvírás kezdetének. 1893-
ban odahagyva az Ország-Világ szerkesztését 
megalapította saját tanügyi és politikai lapját, a Nemzeti 
Iskola cím� hetilapot.  

1896-ban az ország a millennium lázában égett, 
Benedek Elek úgy gondolta, azzal tesz eleget az ünnep 
kívánalmainak, ha összegy�jti a magyar mese- és 
mondavilág kincseit. 1899-ben Pósa Lajossal 
megalapította az els� magyar gyermeklapot, Az Én 
Újságomat. Az ezredfordulón felépült Kisbaconban a 
kúriája, 1906-tól már innen intézi munkáit. 1916-ban 
családjával menekülni kényszerül Kisbaconból, de amikor 
kimondták Erdély Romániához csatolását és százezrek 
menekültek szül�földjér�l, úgy döntött hazamegy, és ott 
folytatja munkáját.  

Felismerte, hogy a nagy nemzeti katasztrófa 
bekövetkeztével mindenki a saját problémájával van 
elfoglalva és pont a legkisebbekr�l, a gyermekekr�l 
feledkezett meg mindenki. Elfogadta a felkérést a 
Cimbora szerkesztésére s az 1920-as években ez a lap vált 
a Kárpát-medence legismertebb képes gyermeklapjává. A 
lap szerkesztése súlyos megterheléssel járt számára és 
súlyos anyagi áldozatot is követelt t�le.  

Halála akkor érte, amikor levelet írt, amiben lemondott a 
lap szerkesztésér�l, de kért, buzdított másokat, hogy 
harcoljanak, tevékenykedjenek a magyar nyelvért. Híressé 
vált utolsó papírra vetett szavai: ,,...az a f�, hogy 
dolgozzanak újra...” 

Sírjára az általa írt négy verssor került: 
,,Jézus tanítványa voltam 
Gyermekekhez lehajoltam. 
A szívemhez fölemeltem 
Szeretetre így neveltem.” 
Születésnapja, szeptember 30-a, néhány éve a népmese 

napja. Benedek Elek példája arra buzdít Benneteket, 
Kedves Gyerekek, hogy olvassatok sok mesét, mondát, 
szeressétek és ápoljátok anyanyelvünket! 

 
Az ezeréves Visegrád ünnepi pillanatai 

 

 
A parajdi fiatalok nagy sikert arattak 

m�sorukkal és székely viseletükkel 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Vendégeink voltak az obergünzburgiak 
 

Városunk millenniumi programjaként augusztus 19–24. 
között Visegrádra érkeztek a testvérvárosok delegációi. 
Legrégibb kapcsolatunk a bajorországi Obergünzburggal 
áll fenn, német partnervárosunkból közel 100 f�s 
küldöttség érkezett augusztus 20-án. A szervezési 
feladatokat a Deutsch-Ungarisches Partnerschaftsverein, 
illetve a Német Kisebbségi Önkormányzat vállalta. A 
népes csoportban több egyesület, többféle érdekl�dési 
kör, különböz� korosztályok képviselték a bajor város 
lakóit. A Német–Magyar Baráti Társaságon kívül 
elfogadták meghívásunkat a Trachtenverein táncosai, 
akiket a Pfuzger zenekar kísért. Érkeztek motorosok, akik 
magyar, német zászlót lengetve motoroztak át a városon, 
kerékpárosok a  zöldek képviseletében és 13 ifjú focista 
trénerükkel. 

 

 
Sörözés bajor módra 

Megérkezésük után szinte csak a csomagjaikat tették le, 
máris indult az önkormányzat által bérelt hajó a budapesti 
t�zijátékra, amely mindannyijuknak óriási élményt 
jelentett. Többen mondták, soha nem láttak még ehhez 
hasonlót. 

 

 
A sajtkóstolás nagy sikert aratott 

Csütörtökön és pénteken több alkalommal felléptek az 
allgäui népviseletbe öltözött táncosok. Bemutatóikból 
megismerhettük az allgäui élet mindennapjait, hiszen még 
tüzet is raktak a favágók a színpadon, vidám 
bolondozásuk nagy derültséget keltett. Nem volt kis 
teljesítmény a „schwebende Jungfrau” elnevezés� tánc 
sem, amikor egy-egy fiatalember összekapaszkodva két 
lányt pörget a leveg�ben. Az alpesi kürt hangja felidézte a 

hegyi legel�k hangulatát. A zenekar kezdeményezésére 
közösen játszott a visegrádi nemzetiségi zenekar és az 
obergünzburgi egy számot.  

Partnervárosunk delegációja elhozta Allgäu kincseit: a 
hegyi sajtot (Bergkäse) és hozzá bajor sört. A kínáláshoz 
történelmi kosztümbe öltöztek közülük néhányan, ezzel 
utalva a városuk történetéhez kapcsolódó mondára. 
Visegrádról 2007-ben jó néhányan részt vettünk 
Obergünzburg 600 éves jubileumi ünnepségén, ahol a 
színdarabot láthattuk, a szerepl�k ajándékot is hoztak 
magukkal, egy kolompot, az Alpok legel�ire 
emlékeztetve ezzel polgármester urat, amit kés�bb a 
táncosok virágkoszorúval egészítettek ki. A finom sajt és 
sör hamar elkelt, a kenyeret még a CBA-ból pótolni 
kellett. 

A rendezvénytéri fellépések mellett a két napba sikerült 
visegrádi városnézést, gödöll�i kastélylátogatást és 
természetesen egy focimeccset „beszorítani”. Péntek 
délel�tt a sportpályán találkoztak a parajdi és visegrádi 
gyerekekkel a német fiatalok, sok feln�tt is kíváncsi volt a 
barátságos mérk�zésre. A VSE futballszakosztálya, 
vendéglátóként bográcsos gulyáslevesre hívta meg a 
sportoló gyerekeket, ifj. Zeller Márton gondoskodott róla, 
hogy mindenki jól érezze magát. Köszönjük Szabó Szilvia 
és Berkesi Józsefné anyukáknak, valamint Bártfainé 
Répás Ildikónak a segítséget. Focistáink tulajdonképpen a 
tavalyi obergünzburgi tábort viszonozták. 

Vendégeink közül sokan rendszeresen jönnek hozzánk, 
�k most is családoknál szálltak meg. Köszönjük a 
visegrádi vendéglátóknak! 

Leveleik tanúsága szerint nagyon jól érezték itt magukat 
az obergünzburgiak, és az itt tartózkodó polgármesterük, 
Lars Leveringhaus is elismeréssel nyilatkozott a 
vendéglátásról, városunkról. Burgermeister Ágnes 
megmutatta Leveringhaus úrnak és az érdekl�d� 
testvérvárosiaknak Visegrád történeti emlékeit.  

A vasárnapi búcsúzásnál polgármester úr meghívta a 
visegrádiakat a 2010-es városi ünnepségükre, amelyet 
augusztus utolsó hétvégéjén tartanak. Jöv�re ez egyben a 
testvérvárosi szerz�dés aláírásának 15. évfordulójával 
esik egybe. Köszönjük, ott leszünk!             

A NKÖ nevében köszönetet szeretnék mondani mind 
azoknak, akik még segítségünkre voltak, a testvérvárosi 
programok zavartalan lebonyolításában. 

Itt szeretnénk megemlíteni Schüszterlné Rózsika, 
Izsákné Irénke, Ribainé Évike, Bálintné Bora, 
Muckstadtné Enik�, Sovány József, és utoljára, de nem 
utolsósorban Schüszterl Károly nevét. Köszönet érte.  

Burgermeister Istvánné és Schmidt Anna 
EINL ADUNG /  MEGHÍVÓ 

A Német Kisebbségi Önkormányzat  
szeretettel hívja és várja 
Visegrád város lakosait 

��������-
�'
���
Id�pont: 2009. október 3-án, 15 óra 

Helyszín: Tamás-hegyi pincesor 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
és Az 1000 éves Visegrád  

Közhasznú Alapítvány  
szeretettel meghívja Önt és családját 

 

2009. szeptember 18-án (pénteken)  
18 órára a moziba, ahol 

 

irodalmi estet rendezünk 
a millennium jegyében 

 

A táltos költ� – Ady Endre 
címmel 

 

A m�sorban a versek mellett 
Lük� Gábor tanulmánya,  

autentikus népdalok 
és Ady-versekre írt dalok hangzanak el 

 

A költ� verseit 
Szabó Margaréta és Csuja Imre  

színm�vészek adják el�, 
zenei közrem�köd�  

Balázs Barna zeneszerz� 
 

Az el�adás rendez�je Halmy György 
 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

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

a hónap utolsó péntekein megrendezend� 
millenniumi el�adás-sorozat  
következ� alkalmára, mely 

2009. szeptember 25-én (pénteken) 
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Iván László 
régész tart 

��������,������������&��
���
 

������
����;�6<;�66!���
���-����
�������������������������=���
����

����-���
címmel 

 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából az 
el�adás-sorozat egészét e témakörnek szenteljük. 
Hónapról hónapra id�rendi sorrendben haladva a 
város történetének más-más korszakát ismerhetjük 
meg jobban, remélve, hogy felkeltjük az Önök 
érdekl�dését is. 

 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Visegrád minden lakóját 

 

VVaarrggaa  CCssaabbaa  
ffoottooggrrááffuuss  

  

����������������������������������
  

ccíímm��  kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa,,  
  

22000099..  ookkttóóbbeerr  1100--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  
1166  óórráárraa,,  aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  

 

A kiállítás 2009. november 20-ig 
tekinthet� meg a könyvtár nyitva tartása szerint. 
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 

 

Izgalmas Visegrád 
(Könyvismertet�) 

(Zágoni Balázs: Kincses Képeskönyv – Visegrád) 
 

„Kevés olyan szép és 
izgalmas város van 
Magyarországon, mint 
Visegrád.” E szavakkal 
kezdi a napokban 
megjelent, Visegrádról 
szóló könyvét Zágoni 
Balázs, mely nem is 
jelenhetett volna meg 
jobb id�pontban, mint a 
millenniumi évben. A 
Kincses Képeskönyv 
sorozat harmadik 
darabja, Kolozsvár és 
Marosvásárhely után 
Visegrádra kalauzolja az olvasókat. A szerz�, aki az 
ötletgazdája is ennek a sorozatnak, arra vállalkozott, hogy 12 
fejezeten keresztül, változó évszakok között mutatssa be 
városunk különböz� történelmi korszakait az �skortól egészen 
a 21. századig. A könyvb�l megtudhatjuk Salamon király 
szabadulásának csodás történetét, hogy itt készült el a 
középkori Európa legnagyobb harangja, és hogy miért 
nevezzük a XV. századot Visegrád fénykorának. Zágoni Balázs 
azonban nem csak a város dics� múltjáról ír, hanem a jelenér�l, 
s�t a jöv�ben magvalósítandó fejlesztésekr�l is. Szó esik a 
millenniumi készül�désr�l, az új f�térre vonatkozó 
elképzelésekr�l. A fiatal írót könyve megírásában régész, 
történész szakért�k segítették: Buzás Gergely, Gróf Péter, Gróh 
Dániel és Kováts István segítségével egy történelmileg hiteles 
m� született. Az alkotást Jánosi Andrea csodálatos képei 
díszítik, melyek nem alárendelten, hanem a szöveggel egymást 
kiegészítve adják e m� különlegességét. 

A kötetet els�sorban a tizenéves olvasók figyelmébe ajánlja a 
szerz�, de a feln�ttek is haszonnal forgathatják. 

 (Kincses képeskönyv – Visegrád. Írta: Zágoni Balázs. 
Koinónia – Projectograph, Kolozsvár, 2009. Illusztrációk: 
Jánosi Andrea. Régész, történész szakért�k: Buzás Gergely, 
Gróf Péter, Gróh Dániel, Kováts István.)  

Fehér Judit könyvtáros 



XXV. évfolyam 9. szám                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                                   13 
 

Augusztus 19. és 29. között gazdag, sokszín� programokban lehetett részünk 

Az ezeréves Visegrád ünnepi pillanatai  
 

 
Díszvendégünk:  

Mádl Ferenc és Dalma asszony, 
mellettük Hadházy Sándor és felesége, Zsuzsa 

 

 
Erd� Péter bíboros, prímás,  
budapest-esztergomi érsek 

szentmisét celebrál 
az augusztus 29-i zárórendezvényen 

 

 
A gyerekek számára is rendeztek programot: 
a meseel�adás az apróságok kedvence volt 

 
A bajorok vidám pados tánca 

mindenkit megnevettetett 

 

 
Az agyagtól az edényig: 

ügyes kéz formázza a korsót 

 

 
Finom illatok a parajdi bogrács körül: 

készül a  finom erdélyi birkapörkölt 
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Mivel újságunk csak október 6-a után  
jelenik meg legközelebb, 

ezúton értesítjük  
Visegrád minden lakóját, 

hogy az 1848/49-es forradalom  
és szabadságharc 
aradi vértanúinak  

emlékére rendezend� 

ÜNNEPSÉGÜNKET 
2009. október 6-án (kedden)  

17 órakor tartjuk 
a 48-as emlékm�nél! 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk 
a 13 tábornokra emlékez� f�hajtásra! 

 
Bécs–Budapest  

kajak maraton verseny 
 

 
 

A Bécs–Budapest kajak maraton verseny egyik 
állomása Visegrád volt.  

A versenyz�k az ünnepi héten érték el Visegrádot, 
ezzel is megtisztelve ezeréves városunkat. 
 

Jelentés  
a Szentháromság-szoborról 

 

Miközben köszönetet mondok az eddigi nagylelk� 
adományokért, örömmel újságolhatom, hogy a 
pályázatunkat a szakért� bizottság döntése alapján 
elfogadták, és megítélték a kért összeget. Ez azt jelenti, 
hogy még szeptemberben elkészülhet a szobor.  

További adományokra azért még szükség lesz, hiszen a 
pályázatban szerényen kértünk segítséget, ezért kérjük, 
hogy továbbra is támogassák szent célunk 
megvalósulását. 

Szaporodnak az adományozó családok nevei egy 
képzeletbeli listán, és remélem, hogy további nevekkel 
b�víthetjük a lajstromot.  

Köszönünk és kérünk!                                
Gróh Dániel 

Az ezeréves Visegrád ünnepi pillanatai 
 

 
Vígh Tamás szobrászm�vész alkotása, az Életfa 

 

 
Az olaszok temperamentumos táncos-énekese 

 

 
A Szent János-templom kórusa többször is fellépett 

 
Jékely Zoltán: 

 

H. LELLE SÍRJÁNÁL 
 

Két szál rózsát tettem a sírra; hullassa rendre szirmait el, 
egyik bimbózó, tán holnap nyíló, s mint könnyeim most 
üde-hamvas.  a szempillámon: 
Másik, a rég kibomolt, hervadozó: ragyogjon rajtuk 
szíved fölött  a h�vös hajnali harmat. 
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XI. KUKORICA FESZTIVÁL 
Bábolna, 2009. szeptember 11–12. 

 

Szeptember 11. (péntek) 
Polgármesteri Hivatal nagyterme 
16.00 BÁBOLNAI TÁRLAT 
 Bábolnai Alkotók kiállításának  
 megnyitója 
Rendezvénysátor 
17.00–17.55 Warning Rock Band koncertje 
17.55 A XI. Kukorica Fesztivál megnyitása: 
 dr. Horváth Klára polgármester 
18.00–18.30 Csepered�k Néptánccsoport m�sora 
18.30–19.00 A Bábolnai Id�sek Klubja Vadvirág 
 együttesének m�sora 
19.00–19.40 Ritmus Koncert Fúvószenekar  
 koncertje 
22.20 Kukorica bál – zene: Synkron együttes 
Borsátor (CBA üzlet mellett) 
18.00-tól Borkóstolás a bábolnai Borbarátok  
 Egyesülete szervezésében 
19.00–23.00 Cigányzene 
Labdarúgópálya melleti terület 
20.00 Pa-Dö-D� Együttes koncertje  
Rendezvénysátor melletti terület 
22.00 T�zijáték 

Szeptember 12. (szombat) 
Rendezvénysátor 
15.00 A SZEVASZ Vándorszínház  
 mesem�sora 
16.00 Az almásfüzit�i F�zike Bábcsoport  
 és Napraforgó Citerazenekar el�adása 
16.30 Ösztön Együttes rap produkciója 
17.30 Tiamo Modern Tánccsoport m�sora 
18.15 KUKORICA JÁNOS VÍGSÁGOK 
 Kukorica János- és Iluska-választás  
 vetélked�vel, er�próba és sörivó verseny 
 feln�tteknek 
19.00 CSOCSESZ a mulattatás nagy mestere 
20.00 Tombola sorsolás 
20.30 Kukorica party – zene: Synkron  
 együttes 
Rendezvénysátor melletti terület 
10.00-t�lKézm�ves kirakodó vásár,  
 mesterségbemutatók  
10.00-t�l INGYENES játszópark – légvár, csúszda, 
 rodeo bika 
12.00 – 18.00 Magyar Posta Zrt. Alkalmi Postája 
Borsátor (CBA üzlet mellett) 
14.00–16.00 „Szívügyünk az egészség” –  
  ingyenes egészségügyi tanácsadás  
 és sz�rés 
17.00-t�l Borkóstolás a Bábolnai Borbarátok  
 Egyesülete szervezésében 
18.00 Madarász Katalin m�sora 
20.00–24.00 Cigányzene 
Rendezvénysátor melletti útszakasz 
14.30–15.00 Darázs Ádám er�m�vész bemutatója 
Polgármesteri Hivatal mögötti terület (napközis 
udvar) 
17.00 Free Frihter Sportegyesület kyokushinkai 
 karate bemutatója,  
 Laczkovits Béla, 3 danos mester vezetésével 
Polgármesteri Hivatal melletti parkoló 
18.00 Autó- , repül�- , helikopter modell bemutató 

Nász az �szben 
 

Visegrádon, az 1947. esztend� egyik esküv�jére szeptember 28-
án került sor. A boldog ara Dolán Ilona (24), a büszke, szeret� férj 
pedig ifj. Kiss Ferenc (28) volt.  

A templomi esküv�t követ�en az ifjú pár, az örömszül�k és a 
meghívott rokonok, ismer�sök a F� u. 48. alatti Béla vendégl�ben 
ünnepelték a nagy eseményt. Öröm töltötte be szívüket, nem 
különben a gyerekekét is. 

 

 
Visegrád, 1947. szeptember 28., vasárnap 

(Fotómásolat: Scheili/2009.) 
 

A képen, a menyasszony jobbján álló koszorúspárok egyik férfi 
tagját, Helm Jakabot tudtam csak beazonosítani. A v�legény balján 
lév�kkel több a szerencse: Niedermüller Betty, Kiss Antal, Schilt 
Gitta, ifj. Niedermüller Antal, Schült Nusi és Szedlacsek Gyula.  

A gyerekek pedig balról jobbra: ifj. Neiser János, Schült Berni, 
Scheili Béla, Neiser Marika, ifj. Pintér Sanyi és Knapovics Gréti. 

 
�������	
���������

 

Szeptember hóban 
két ízben is ünnepli 
a kereszténység 
Sz�z Máriát: 8-án 

Kisboldogasszonyt 
(Sz�z Mária 
születése napját), 
12-én pedig Mária 
szent nevét.  

A hív� emberek 
nemcsak imájukkal 
fordultak hazánk 
patrónájához, ha-
nem ún. házi 
áldásokkal is. 

 

A mellékelt kép 
Niedermüller Antal 
(Visegrád, 1859–
1935) nagyapámnak 
és családjának 

háziáldásáról készült. 
A kérés orök élet�: Ó, Mária, óvd meg e házat és mindazokat, 

akik itt megfordulnak! 
Scheili Béla  

(Budapest) 
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Visegrád-ábrázolás: érdekessége, hogy a kép fordított állású 

 
�������	
��	�����	�����	

 

Városunk id�s Polgárait a 150 évvel ezel�tt született 
Benedek Elek egy kedves versével köszöntjük!  

 

Mióta nagyapó lettem 
 
 

 Künn zúg a szél, kavarg a hó, 
 Behallszik a lármás hahó, 
 De jó itt benn a szobában! 
 Pattog a t�z a kályhában. 
 
 Kályha mellett üldögélek, 
 Csak mesélek, csak regélek. 
 Mese, mese... hoppá, ide! 
 S ölembe ül kis Évike. 
 
 Meg-megesik az is vélem, 
 Maradásom nincs a székben. 
 Évikének ha úgy tetszik: 
 Nagyapó a földre fekszik. 
  
 No lám, mire vetemedtem, 
 Mióta nagyapó lettem! 
 Beállottam hátas lónak – 
 Így is jó egy nagyapónak. 
 
 Ahogy lehet négykézlábon, 
 Végig mászok a szobákon, 
 S nem bánom, ha nevettek is: 
 Közbe-közbe nyerítek is; 
 
 Így élek én mostanában, 
 Bent a jó meleg szobában. 
 Hol nyerítek, hol mesélek – 
 A királlyal sem cserélek. 

1 foglalkozás ára:  
1000 Ft/alkalom 

 

[  
 

 – mozgásos meditáció gyakorlat 
 – egészségjavítás 
 – feszültségoldás 
  – energiák harmonizálása 
 – feltölt�dés és vitalizálás 
 – testi-lelki egyensúly megteremtése 
 – a jóga testvére 

 

Matkovics Mariann 
06 (20) 393-2500 

testnevel�,  
tai-chi edz�, 

kínai természetgyógyász,  
akupressz�r, 

tibeti hangtáv terápia,  
síoktató 

 
 

Szeptember 15-i                Jó id�ben: 
indulással                          visegrádi sportpálya, 
keddenként                        rossz id�ben: 
18.30–20.000                    Sziget u.-i konditerem 
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Nem tudok úszni, 
ami azt illeti, horgászni sem horgászom. A hajózást is 
kizárólag csak utasként gyakoroltam mindeddig. Szóval 
ezekkel az úgynevezett vízi dolgokkal sajnos meglehet�sen 
hadilábon állok. Viszont nagyon szeretem nézni a vizet. Az 
olyan nagy vizeket, mint például a Duna vagy a Balaton. 
Vagy mint a tenger. Mint oly sok más embernek, nekem is 
titkos vágyam volt (vagy még talán ma is az) egy tengerparti 
ház a sziklák fölött, ahonnan a teraszra kiülve nem látni 
mást, csak a hatalmas tengert, ahogyan a végtelen 
messzeségben egybesimul az éggel. Ezt nézni akár órákig, és 
közben hallgatni a hullámok moraját, amint a parti 
szikláknak csapódnak. Szép álom. 

Egyetlen egyszer gondoltam, hogy hasznom lehet az úszni 
nem tudásomból. Amikor húszéves koromban behívtak 
katonának. Ugyanis az ország egyetlen vízi alakulatához 
hívtak be két éves szolgálatra. A dunai folyam�rséghez. 
Mindjárt az elején megkérdezték: „Tud úszni?” Mire én: 
„Jelentem nem!” – remélve, hogy ebb�l talán még egy írnoki 
beosztás is kinézhet, valami jó kis irodában. Erre azt 
mondták: „Nem baj, ezért vannak a hajóink.” Na, ez most 
nem jött be. A végén mégis megkönyörültek rajtam, mert a 
folyam�r század híradó katonája lettem, naphosszat biflázva 
a morzejeleket. 

Tehát nem vagyok vízi ember, most mégis a Dunáról 
szeretnék néhány szót szólni. A Dunáról és Visegrádról. 
Visegrád semmi lenne a Duna nélkül. Erre nem csak a város 
történelmi múltja a bizonyíték, egészen az ókortól 
kezd�d�en, hanem a jelene is. Arról, hogy „már a régi 
rómaiak is” feltalálták maguknak ezt a helyet a folyó és a 
hegy találkozásánál, arról, hogy királyaink is inkább itt, a 
Duna mellett és nem az Alföldön építettek palotát maguknak, 
és arról, hogy a sváb telepesek is ezen a folyón érkeztek új 
hazát keresni, b�séggel hallottunk és olvastunk tanult 
történészeinkt�l és a Visegrád történelmér�l szóló 
könyvekb�l. De mit jelenthet a Duna a mai Visegrádnak? 
Szinte mindent. Ki a kutya menne fel a fellegvárba, ha nem 
láthatná onnan Európa egyik legszebb panorámáját, 
amelynek tengelyében a Duna hullámai hömpölyögnek. Vár 
van elég az országban. Sok még jobb állapotban is, mint a 
mienk. Mégis nagy részének nincs közel sem olyan 
látogatottsága, mint a visegrádi fellegvárnak. Azért, mert a 
Duna csak kevés alatt folyik el. Így együtt a kett� ritka, ez 
már igazi látványosság. Megkockáztatom, hogy a mai 
Visegrád a Duna nélkül, mondjuk: egy Várpalota város 
szintjén állna látogatottságban és hírnévben. Ez azt is 
jelentené, hogy a turizmusunktól akár éhen is halhatnánk. 

Nos, hát most az lenne a kérdés, hogy eléggé 
megbecsüljük-e, kihasználjuk-e ezt az adottságot, amit a 
Duna jelent számunkra? Gondolom, hogy vannak számosan, 
akik szerint megbecsüljük és kihasználjuk. Én sajnos nem 
tartozom az elégedettek közé. Rögtön az a bajom, ahogyan a 
Duna-partunk kinéz. Ebek harmincadján van. A teljes 
visegrádi Duna-part szakasz elhanyagolt, szemetes és magára 
hagyott. Nem szeretnék ezért most ujjal mutogatni senkire. 
Közös felel�ssége ez mindannyiunknak, akik itt élünk. Egy 
kis parttisztításhoz, egy kis tereprendezéshez nem kell sem 
pénz, sem hatalom, csak szándék és odafigyelés.  

Belátni, hogy els�sorban nekünk nem jó, ha csúnya, 
piszkos és elhanyagolt, hiszen mi nézzük nap mint nap. De 
azért kell, aki megszervezi a munkát, kell, aki eljön és 
dolgozik akkor is, ha más nem megy. Hát ilyen ember kevés 
van, de azért voltak is, talán vannak is még néhányan. 

Reméljük, hogy lesznek többen, akik elszánják magukat. 
Persze nem ez lenne a végleges megoldás, de ez más lapra 
tartozik. Aki pedig úgy gondolja, hogy így is jó, ahogyan 
most van, �t szívesen elvinném Ausztriába bármelyik Duna 
menti kisváros partját megmutatni, hogy milyen gyönyör� 
folyópartot, milyen fantasztikus állapotot teremtenek ott, 
ahol tisztelik a folyót, tisztelik a természetet és tisztelik 
magukat. 

A többi kérdésem az egyéb vízhez köt�d� ügyeinkkel van. 
Én nem tudom, hogy valami átok ül rajtunk, vagy tényleg 
ennyire rosszul jönnek a lapok, de annak idején, amikor ide 
kerültem, még fürödtem a visegrádi Duna-parton, nem 
messze a révt�l. Ugyanis ott volt a helyi dunai strand. Most 
meg itt vagyunk, közel három évtizedre rá és se dunai, sem 
egyéb strand. A lepencei beruházás áll. Ha valaki fürödni 
szeretne a Dunában, elmegy Bogdányba. Ha strandra akar 
menni, elmegy Leányfalura. 

Annak idején még komoly vízi sportélet folyt itt, 

kajakokkal, fiatalokkal, mindennel, ami kell. Most semmi. 
Annak idején még sok visegrádi hajókázott a Dunán, ha úgy 
tartotta kedve. Most nem lehet, mert nincs megfelel� 
kiköt�nk. Úgy volt, hogy létesül csónakház. Nem létesült. Itt 
van a két öböl.  

Duna-parti részlet a rév alatt 

Állítólag alkalmasak lennének akár jachtkiköt�nek is. Egy 
csónak nem mehet be a területükre. Áll a hajózás. Akkor, 
amikor a környez� településeken virágzik a vízi, vízparti élet. 
Dunabogdányban, Leányfalun, Nagymaroson, Dömösön, 
Pilismaróton. 

A nagyobb visegrádi szállodákban komoly medencék vannak, 
a helyi gyerekek úszásoktatására (iskola, óvoda) mégis csak 
Bogdányban, vagy Leányfalun van lehet�ségünk. Itt vannak a 
visegrádi horgászok. Feloszlott az egyesületük. Bogdányba 
járnak engedélyért. Nem is folytatom tovább. A turisztikai 
lehet�ségek kihasználására, vízitáborok szervezésére; egyéb, a 
városnak pénzt hozó ügyekre még csak ki sem térnék. 

Visegrád és a Duna biztos, hogy jobb napokat is megélt már 
egymással, mint napjainkban. Úgy vélem, megérne egy misét 
átgondolni, hogyan lehetne újra barátságot kötni a folyónkkal. 
Átgondolni, mit lehetne kezdeni ezzel a csodás adottsággal és 
nekilátni. Itt ez a sok sportolni vágyó fiatal: megszervezni velük 
újra a vízisportot. Itt a lakosság úszni, fürdeni vágyó nagy része: 
minél el�bb megteremteni újra a fürdési lehet�séget. Itt vannak 
a horgászok: új horgász egyesületet lehet alapítani. Jelentkeznek 
befektet�k: kiköt�t létesíteni az öbölben. És mindenekel�tt 
helyben lehet�séget teremteni a gyerekek úszásoktatására, hogy 
lehet�leg egyiknek se kelljen azt mondania soha életében, hogy 
„Nem tudok úszni.”                                            Abonyi Géza 
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Jöv�re több pénzt és nagyobb odafigyelést szeretnénk elérni a turizmus fejlesztésére! 
 

A Visegrádi Turisztikai és Városszépít� Egyesület elnökségének felhívása 
 

A Visegrádi Turisztikai és Városszépít� Egyesület 
elnöksége megtárgyalta azt az el�terjesztést, mely szerint 
a jöv� évt�l a város turisztikai fejlesztését szolgáló 
beruházások és kiadások mértékének fokozására van 
szükség. Úgy véljük, hogy növelni kell 
versenyképességünket abban az ágazatban, amely a város 
adóbevételeinek dönt� hányadát biztosítja. 

Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi általánosan hátrányos 
gazdasági helyzetben, a csökken� állami támogatások 
idején Visegrád városnak szinte kizárólag a turizmusból 
származó bevételek növelése jelentheti a jelenlegi ellátási 
színvonal további eladósodás nélküli fenntartását. A jöv� 
évi költségvetés tervezése során szükségesnek tartanánk, 
hogy a turizmusból befolyó adóbevételek egy részét a 
turizmus fejl�dését el�segít� közterületi beruházásokra és 
felújításokra kellene fordítani. Szükségesnek tartjuk 
továbbá, hogy a döntéshozók tartsanak el�zetes 
egyeztetéseket a város turizmusban érdekelt 
vállalkozóival, a források leghatékonyabb idegenforgalmi 
célú felhasználásának érdekében. 

Mindezek mellett a turisztikai egyesület alapvet�nek, 
szükségesnek és kívánatosnak tartaná a turizmus 
fejlesztése szempontjából a jöv�re nézve a következ�ket: 

• A város közterületeinek állandó tisztaságának és 
rendezettségének fenntartása; 

• A városhoz tartozó zöld területek állandó ápolt és 
karbantartott állapotának fenntartása; 

• Egységes információs táblák telepítése gyalogosok és 
külön az autósok számára; 

• Visegrádi turisztikai célú prospektusok kiadása és 
terjesztése több formában; 

• Meglév�, de elhanyagolt, turizmust is szolgáló 
értékeink helyreállítása, karbantartása (kerékpárút, 
Duna-part, járdák stb.). 

Mindezeket az elnökség a tagság részér�l, valamint az 
idelátogató és itt tartózkodó vendégek részér�l érkezett 
visszajelzések alapján sorolja különösen fontosnak. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bár az elmúlt 
években történt el�relépés városunk tisztasága és rendje 
terén, még jócskán van kívánnivaló ezen a területen. 
Mindaddig, amíg f�képpen a turisták által látogatott 
központi részeken nincs megoldva a járdák takarítása, 
nem javul az üzletek, intézmények környezetének gyakran 
mostoha állapota, addig nem várható el, hogy jól érezze 
magát, jó hírünket keltse az a turista, aki úgy jön hozzánk, 
hogy egy „királyi városba”, egy híres történelmi helyre 
indult útnak. 

Szeretnénk tehát felhívni az üzlet- és szórakozóhely-
tulajdonosok, a szállásadók, a turisztikai szolgáltatók, 
valamint a városi döntéshozók figyelmét, hogy 
mindannyiunk közös érdeke a tisztaság, a rend, az 
információs lehet�ségek, a közbiztonság fenntartása és 
fejlesztése. Kérjük, m�ködjenek együtt ezen a téren, 
legyen folyamatos párbeszéd, legyen rendszeres fórum a 
problémák megbeszélésére és kezelésére. A turisztikai 
egyesület készséggel áll az érdekeltek rendelkezésére a 
sikeres együttm�ködés el�segítése érdekében. 

Visegrádi Turisztikai és Városszépít� Egyesület elnöksége 

 

V irágos V isegrádV irágos V isegrádV irágos V isegrádV irágos V isegrád     
 

 
 

Ebben az évben azt hiszem, nem panaszkodhatunk, hogy 
nincs elég napsütés. Az elmúlt hónapokban volt itt minden: 
zápor, zivatar, szélvihar, helyenként jég is.  

Ez a felvétel a legutóbbi szélvihar másnapján készült, 
annak ellenére is szemet gyönyörködtet� látvány, a f�leg 
muskátlival telerakott tornác. A fotóra biztos sokan 
ráismernek. 

 A tulajdonosa Berinszki Józsefné Ica, aki a F� utca 84. 
szám alatt lakik. Természetesen az � keze munkáját dicséri 
nemcsak a tornác, hanem az egész kert. Kívánjuk, hogy még 
nagyon sokáig szépítgesse kertjét mindannyiunk 
gyönyör�ségére. Jó egészséget kívánunk hozzá. 

 

 

 
 

Az el�z�számból kimaradt a cikk, ezért ebben a hónapban 
szeretnék még egy képet közzé tenni. Mivel kevesen járnak 
arra, így nem láthatják azt a szemet gyönyörködtet� 
virágpompát, ami a dunakanyari csodálatos panorámát még 
szebbé teszi. A felvétel tavasszal készült a Tamás-hegyen.  

Szintén gratulálunk a tulajdonosának. 

Takács Istvánné 
VSZ 
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Hittantábor 2009. 
  

Városunk millenniumi évében immár 8. alkalommal rendeztük 
meg a hittantábort. 

Idén is a már jól ismert, bevált helyen, az esztergomi belvárosi 
plébánián töltöttünk el öt napot augusztus 3–7-ig, 14 gyerekkel, 
Csilla és Kincs� lányaimmal. 

A tábor témája szinte önmagától adódott: Az 1000 éves Visegrád 
és Árpád-házi szentjeink kapcsolata. Az els� napon felsoroltuk, 
megbeszéltük ki is az a 18 Árpád-házi szent és boldog, akikre 
büszkék lehetünk, akikr�l példát vehetünk, és akiknek a 
pártfogását kérhetjük. Nincs a világon még egy ilyen uralkodóház, 
amelynek ilyen sok tagját hazaszeretetéért, önfeláldozásáért, 
életszentségéért szentté avatták volna! S mivel Visegrád királyi 
székhely volt, valamilyen módon a legtöbbjük élete Visegrádhoz is 
kapcsolódott. 

Minden gyerek választott egy-egy szentet, akinek az 
élettörténetét elolvasta, ismertette a többiekkel, és lerajzolta, hogy 
� milyennek képzeli. Minden napra kiválasztottunk egy-egy erényt 

– szeretet, engedelmesség, segít�készség, h�ség, bátorság – 
amelyr�l a gyerekek kikerestek a Szentírásból  egy-egy ehhez 
kapcsolódó, megadott történetet, elolvasták, majd megbeszéltük, 
hogy a szentek hogyan valósították meg ezeket az életükben, s mi 
hogyan törekedhetünk példájuk követésére. 

A kézm�ves foglalkozásokon sokat rajzoltak a gyerekek, 
megfestették az Árpád-ház címerét, nemezeltek, gyöngyöt f�ztek, 
levendulazsákocskákat varrtak. Pancsoltunk a Duna-parton, 
strandoltunk az Aqua-szigeten, megnéztük a bazilikát és a 
kincstárat, amelyeket sok gyerek el�ször látott. Sportoltunk, Gróf 
Anikó és Bogi cserkészjátékokat tanítottak. Köszönet érte! 

Részt vettünk az esti szentmiséken, és az els� és az utolsó napon 
tábort�z mellett énekelve fejeztük be a változatos programokat. 
Esténként Benedek Elek meséit hallgatva aludtak el a gyerekek. 

Búcsúzáskor mindnyájan azt kérték, hogy legyen jöv�re is 
hittantábor! 

Megköszönem Kalász István atya, a Hitoktatási Felügyel�ség és 
az önkormányzat anyagi támogatását. Köszönöm Gróh Nóra 
néninek és E�ry Dénesnek, hogy ellátták a tábort  almával, illetve 
ásványvízzel. Köszönöm Bene Évinek és Balázsnak, Budai 
Zsuzsinak, Pék Annának és Gróh Ildinek, hogy a foglalkozásokon 
segítettek. Köszönöm a szül�knek és nagyszül�knek a segítséget 
és támogatást, valamint férjemnek és nagylányaimnak, hogy a 
tábor el�készítésében és lebonyolításában mindenben 
számíthattam rájuk. 

A táborban készült rajzok és fényképek a templom el�terében 
megtekinthet�ek, illetve letölthet�ek a 
http://picasaweb.google.com/szabonemayerkati/Hittantabor# -ról. 

Szabóné Mayer Katalin táborvezet� 

TÁNCHÁZ 
 

Újra indul a táncház az Áprily Lajos Általános 
Iskolában. Október 10-én szombaton délután 4–6-ig 
sok szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt! 
Aznap este  lesz egy regös cserkész táncház is az 
iskolában. 

 

Delikát 8 –  
sajnos, idén sem mi örülünk 

  

Véget ért a Delikát 8 ,,F�zzön játszóteret” 2009. évi 
nyereményjátéka, és sajnos nem mi lettünk a 
mosolygós, boldog játszótér tulajdonosok idén sem. Az 
augusztus 25-én megtartott utolsó sorsoláson Miskolcot 
húzták ki, így övék lett a 6. játszótér, a 7. és 8. 
játszóteret pedig a legtöbb, lélekszám arányában 
beküldött pályázatával Nyalka és abszolút értékben 
legtöbb pályázatával Parád nyerte. Gratulálok nekik így 
ismeretlenül is a távolból, hiszen az elért eredményeik 
szerint fantasztikus gy�jt� munkát végeztek, Nyalka pl. 
432 f�s kis település és 1716 pályázati pontot, vagyis 
1716×1 kg Delikát vonalkódot tudott beküldeni.  

A mi településünk hivatalosan 1840 f� lélekszámmal 
vett részt a játékban és 82 pályázati pontot sikerült 
gy�jtenünk (ez a 336. helyhez volt elegend�), illetve 
ennél 43-mal többet, de azt már nem küldtem el, mert a 
nyerési esélyünk 0 volt ezzel együtt vagy e nélkül is, és 
úgy gondoltam, majd jöv�re inkább ezzel indítjuk az 
újabb játékot. Mert gondolom, jöv�re is lesz játék és 
ezért nagyon szépen kérek mindenkit, legyen szíves 
egész télen is gy�jtögetni a vonalkódokat, ha útban 
vannak otthon az üres zacskók, majd én �rizgetem 
�ket, csak minél többet juttassanak el hozzám. Kérjék 
meg a barátokat, rokonokat is, hátha jöv�re 
szerencsénk lesz, vagy elég lelkesek leszünk a 
gy�zelemhez! A végén pedig szeretném nagyon szépen 
megköszönni azoknak, akik egész évben lelkesen 
gy�jtötték a zacskókat, az összes elért pontszámunkat 
ennek a kis maroknyi csapatnak köszönhetjük és külön 
dics�ségük, hogy nagy többségüknek nincs is már kicsi 
gyereke. Kérem, minél többen csatlakozzanak e kis 
csapathoz a közös célért, hogy egy gyönyör�, 3 millió 
forintos játszótérrel gazdagodhasson jöv�re városunk 
az összes itt él� kisgyerek örömére. 

Köszönettel:                                           Bártfai Ildikó 
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Nevezés határideje:  
2009. október 19. 

Nevezési díj:  
25.000 Ft/csapat 

A kupaküzdelem kezdete:  
2009. november 9. (hétf�) 

 

Bártfai István 06 (30) 251-6383 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa: 
2.000,– Ft/q,  

hasított t�zifa: 
2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

CIP�JAVÍTÁS 
 

INGYENESEN vállaljuk  
cip�k, táskák 

el- és visszaszállítását, 
valamint termékeinkr�l  

szaktanácsadást. 
 

Cip�k, táskák mindennem� javítása 
Tacco gyógy-, talpbetétek, 

Tarrago cip�ápolók 
forgalmazása 

 

HÍVJON AZ ALÁBBI SZÁMON: 

06 (20) 316-4490 
 

VAGY ÍRJON E-MAILT: 
 cipojavitas@gmail.com 

 

Leschinszky Tibor 
cipész 

2023 Dunabogdány, Plébánia u. 32. 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 



XXV. évfolyam 9. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                   23 
 

 

Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Gumiszerelés, centrírozás,  
javítás 

Autó, robogó, quad, f�nyíró,  
kistraktor, bobcat gumik! 

Nyári gumik széles választékban! 
Mobil segélyszolgálat! 

Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  
minden típushoz! 

Klímatisztítás! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Ajánla t unk:  
 Nyári turista felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft, 
 fokhagymás rúd 1500 Ft helyett 1200 Ft 
 kedvezményes áron kapható! 
 A grillkolbászok már pizzás és zöldf�szeres  
 ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Hétközben folyamatos árengedmény  
 a sertéshúsokból! 
 Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor folyamatosan 
 kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
  

                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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Szeretettel hívjuk  
Visegrád város  

minden  
polgárát 

az 1956-os  
forradalom  

és szabadságharc  
53. évfordulójára  

rendezend� 

����������	

melyet  

2009. október 23-án, 
pénteken  

17 órakor tartunk  
a moziban 

 

Beszédet mond: 
Hadházy Sándor  

polgármester, 
 

majd  
verses-zenés  

irodalmi  
összeállítással  
tisztelegnek 

a forradalom  
és h�sei emléke  

el�tt 
 

Mindenkit  
szeretettel  
várunk! 
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Ujjongó emberek a budapesti utcán egy tank tetején 
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KI ÍRÁS 
Visegrád Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttm�ködve ezennel kiírja a 2010. évre 

a Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels�oktatási hallgatók számára 
a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév els� félévére vonatkozóan 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez�, hátrányos szociális helyzet� fels�oktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretid�n belül, teljes idej� (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez� alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményez� mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fels�fokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Figyelem!  
- Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a fels�oktatásban részt vev� hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend� egyes térítésekr�l 1. § (2) 
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi fels�oktatási intézmények katonai illetve 
rendvédelmi képzésben részt vev� hallgatói.  
- A középiskolai akkreditált iskolarendszer� fels�fokú szakképzésben részt vev� tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
- Doktori (PhD) képzésben résztvev�k nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezd� hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2010. �szén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév els� félévére es� ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fels�oktatási intézményben a pályázás id�pontjában 
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a fels�oktatási intézménybe. 
Az ösztöndíj id�tartama 10 hónap, azaz két egymást követ� tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév els� féléve). 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március. 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati 
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszíti. 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a fels�oktatási intézménynek.  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – 
teljes egészében szünetel. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel� jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem 
visel� járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels�oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezel� Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati �rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – átadja, illet�leg az ösztöndíj id�tartama alatt maga kezelje.  
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – az ösztöndíj id�tartama alatt kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges 
mértékben történ� kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellen�rzése céljából történ� továbbításához. 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhet� pályázati 
�rlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30. 
A pályázat kötelez� mellékletei: 
1. A fels�oktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 
Amennyiben a pályázó egy id�ben több fels�oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a fels�oktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel els�ként létesített hallgatói jogviszonyt. A fels�oktatási intézmények szerz�dése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon 
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami fels�oktatási intézményt köteles megnevezni.  
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él�k egy f�re jutó havi nettó jövedelmér�l. 
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
A pályázati �rlap csak a fent meghatározott kötelez� mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak min�sül. 
Egy háztartásban él�k: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszer�en együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkez� 
személyek. 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési 
kötelezettséggel csökkentett 
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldr�l vagy külföldr�l származó – megszerzett – vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 
– az a bevétel, amely után az egyszer�sített vállalkozói adóról, illetve az egyszer�sített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 
Elismert költségnek min�sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az 
egyszer�sített vállalkozói adó vagy egyszer�sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthet� a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min�sül� igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mez�gazdasági 
�stermel� adóévi �stermelésb�l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet� az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelel� összeggel, vagy a bevétel 
85%-ának, illet�leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel� összeggel. Befizetési kötelezettségnek min�sül a személyi jövedelemadó, az egyszer�sített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel� egyszer�sített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem min�sül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevel�szül�k számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
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4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetend� személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történ� foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaid�ben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelez� legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  
- a települési önkormányzat a határid�n túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel� pályázatokat a bírálatból kizárja; 
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményét�l függetlenül történik. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
A települési önkormányzat döntésér�l és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által 
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegér�l és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
Az ösztöndíjban részesül� hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának id�szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint� változásról 
haladéktalanul (de legkés�bb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító fels�oktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezel�t (1244 
Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új fels�oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító fels�oktatási intézmény részére visszafizetni. 
A fels�oktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi 
területér�l. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ� 
tanulmányi félévt�l ható hatállyal hozható meg. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel� adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként 
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésér�l szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels�oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény, ill. a 
fels�oktatásban részt vev� hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend� egyes térítésekr�l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. 
 

 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KI ÍRÁS 
Visegrád Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttm�ködve ezennel kiírja a 2010. évre  

a Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels�oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez�, hátrányos szociális helyzet� fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi el�tt álló középiskolások; 
vagy 
b) fels�fokú diplomával nem rendelkez�, fels�oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2010/2011. tanévt�l kezd�d�en fels�oktatási intézmény keretében teljes idej� (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez� 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fels�fokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben el�ször nyernek felvételt fels�oktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. 
Figyelem!  
- A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a fels�oktatásban részt vev� hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend� egyes térítésekr�l 1. § (2) 
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi fels�oktatási intézmények katonai, illetve 
rendvédelmi képzésben részt vev� hallgatói.  
- A középiskolai akkreditált iskolarendszer� fels�fokú szakképzésben részt vev� tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
Az ösztöndíj id�tartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követ� tanulmányi félév. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév els� féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második féléve. 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév els� félévében, illetve keresztféléves képzés 
esetén a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a fels�oktatási intézménynek.  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – 
teljes egészében szünetel. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel� jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem 
visel� járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját.) 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels�oktatási intézménybe történ� felvételi vizsgája eredményér�l az Oktatási Hivatal az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels�oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezel� Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati �rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – átadja, illet�leg az ösztöndíj id�tartama alatt maga kezelje.  
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – az ösztöndíj id�tartama alatt kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges 
mértékben történ� kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellen�rzése céljából történ� továbbításához. 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhet� pályázati 
�rlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
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A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30. 
A pályázat kötelez� mellékletei: 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él�k egy f�re jutó havi nettó jövedelmér�l. 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
A pályázati �rlap csak a fent meghatározott kötelez� mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak min�sül. 
Egy háztartásban él�k: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszer�en együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkez� 
személyek. 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési 
kötelezettséggel csökkentett 
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldr�l vagy külföldr�l származó – megszerzett – vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 
– az a bevétel, amely után az egyszer�sített vállalkozói adóról, illetve az egyszer�sített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 
Elismert költségnek min�sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az 
egyszer�sített vállalkozói adó vagy egyszer�sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthet� a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min�sül� igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mez�gazdasági 
�stermel� adóévi �stermelésb�l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve, ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet� az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelel� összeggel, vagy a bevétel 
85%-ának, illet�leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel� összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek min�sül a személyi jövedelemadó, az egyszer�sített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel� egyszer�sített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem min�sül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevel�szül�k számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetend� személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történ� foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaid�ben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelez� legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  
- a települési önkormányzat a határid�n túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel� pályázatokat a bírálatból kizárja; 
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményét�l függetlenül történik. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
A települési önkormányzat döntésér�l és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegér�l és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
A pályázó a felvételi értesít� másolatának megküldésével köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezel� Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik fels�oktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. 
Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megel�z�en nyert-e felvételt fels�oktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következ� évi fordulójából 
kizárható. 
Amennyiben a ,,B” típusú pályázat során támogatásban részesül� ösztöndíjas a támogatás id�tartama alatt sikeresen pályázik ,,A” típusú ösztöndíjra, ,,B” 
típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 
Az ösztöndíjban részesül� hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának id�szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint� változásról 
haladéktalanul (de legkés�bb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító fels�oktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezel�t (1244 
Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új fels�oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító fels�oktatási intézmény részére visszafizetni 
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a 
szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttm�ködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megsz�ntét vélelmezi, azaz az 
ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követ� tanulmányi félévt�l ható hatállyal hozható meg.  
A fels�oktatási intézménybe jelentkez�k számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a 
települési önkormányzat illetékességi területér�l. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követ� tanulmányi félévt�l ható hatállyal hozható meg. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel� adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek 
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésér�l szóló tájékoztatást már 
kézhez vette. 
A Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels�oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, 
valamint a fels�oktatásban részt vev� hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend� egyes térítésekr�l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
szolgál. 
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VÁROSHÁZI ÉS HIVATALOS HÍREK 
 

A Családsegít�  
és Gyermekjóléti  

Szolgálat hírei 
 

Visegrádon 2009. július 1-jét�l a Családsegít� 
és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az ezzel 
kapcsolatos teend�ket. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a 
gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történ� nevelésének el�segítése érdekében 

– a gyermeki jogokról és a gyermek fejl�dését 
biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatáshoz való hozzájutás segítése; 

– a családtervezési, a pszichológiai, a 
nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés 
és káros szenvedélyek megel�zését célzó 
tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése; 

– szociális válsághelyzetben lév� várandós 
anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint számára a családok 
átmeneti otthonában igénybe vehet� 
ellátáshoz való hozzájutás szervezése; 

– a szabadid�s programok szervezése; 
– a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében 

– a gyermekkel és családjával végzett 
szociális munkával (családgondozás) a 
gyermek problémáinak rendezése, a 
családban jelentkez� m�ködési zavarok 
ellensúlyozása; 

– családi konfliktusok megoldásának 
el�segítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás 
esetében; 

– az egészségügyi és a szociális ellátás, 
valamint a hatósági beavatkozások 
kezdeményezése; 

– javaslat készítése a gyermek családjából 
történ� kiemelésére, a leend� gondozási 
helyére vagy annak megváltoztatására. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében 

– a családgondozás biztosítása a család 
gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez; 

– javításához, a szül� és a gyermek közötti 
kapcsolat helyreállításához; 

– utógondozó szociális munka biztosítása a 
gyermek családjába történ� 
visszailleszkedéséhez.   

A szentendrei Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa Mezeiné Juhász Ilona; 
ügyfélszolgálati ideje minden csütörtökön 13–
15 óráig a visegrádi Mátyás Király M�vel�dési 
Házban (Széchenyi u. 11.). 

Bejelentkezni a (26) 312-605 vagy a (26) 400-172 telefonszámon 
lehet.  

CSGYSZ 

Lakossági tájékoztató 
a szemétszállítással kapcsolatban 

 

Ezennel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. október 1-
jét�l kezd�d�en kizárólag a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
(KDV Zrt. ) logójával ellátott szemetes zsákokban, illetve a 
korábban rendszeresített kukákban elhelyezett hulladékot 
szállítjuk el! 

A zsákokat a polgármesteri hivatalban Zeller Albertné 
igazgatási el�adónál ügyfélfogadási id�ben lehet megvásárolni, 
320 Ft/db egységáron. 

Együttm�ködésüket köszönjük. 
Önkormányzat 

 
 

Véradás Visegrádon 
 

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt 

���������	�
���
A véradás helye: 

Áprily Lajos Általános Iskola  
és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény,  

Magyar László Sportcsarnok 

A véradás ideje: 
2009. október 28. (szerda) 14–18 óra 

Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját  
feltétlen hozza magával! 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük! 
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Nyitogató 
Rovatunkban az Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási 
Intézmény igazgatóját, BOZÓKI 
MARIANNÁT mutatjuk be 
Olvasóinknak. 

 

 
 
– Mennyiben különbözött az idei 

tanévkezdésed az eddigiekt�l? 
Két évtizede tanítok, s eddig minden 

évem nagy várakozással kezd�dött. 
Csodálatos emlékeket �rzök a lelkem 
mélyén: megküzdött nagy feladatokat, 
közös sikereket, az alkotás izgalmát. 
Szül�falum – Kóspallag – 
kisiskolájában kezdtem tanítani. Nem 
emlékezem arra, hogy én döntöttem 
volna így: egészen egyszer�en 
visszavártak. Visszagondolva néha 
megriadok, mekkora feladatom volt: 
összevont osztályban tanítottam a 
kisgyerekeket, s mellette a helyi 
m�vel�dési ház és könyvtár vezet�je 
voltam. Reggelt�l éjszakáig dolgoztam. 
Hálásan gondolok vissza akkori iskolai 
vezet�mre: bízott bennem, a munkámat 
figyelemmel kísérte és értékelte. Sokat 
tanultam t�le. Amikor 
igazgatóhelyettes lettem, s a fels�söket 
is újra otthon nevelhettünk, azon 
igyekeztem, hogy a gyerekek a 
legoptimálisabb szervezeti keretek 
között tanulhassanak, s személyes 
köt�désük legyen iskolájukhoz, 
településükhöz. 

Nehezen szántam rá magam tíz év 
elteltével, hogy a számomra teljesen 
idegen kisváros – Nagymaros – tanítója 
legyek. A feladat, amire vártak, 
teljesen új volt: a tanítás mellett a 
m�vészeti iskola – napjainkra 170 f�s – 
néptánc tanszakát kellett a semmib�l 
megteremtenünk. Megannyi csillogó 
szem� gyerek, elkötelezett, áldozatkész 
szül�k, kreatív, segít� kollégák, 
támogató iskolai és városi vezetés, 

folyamatos szakmai megújulás – tíz, 
kihívásokkal és csodákkal teli év.  

– Milyen motivációk késztettek arra, 
hogy megpályázd a visegrádi iskola 
igazgatói posztját? 

Nagyon sok vívódás, hosszas 
mérlegelés után nyújtottam be 
igazgatói pályázatomat. Vonzott az 
emberi lépték� kisváros, amely h�en 
�rzi, átörökíti történelmét és kultúráját, 
az ódon, biztonságot sugárzó 
iskolafalak, az intézményben rejl� 
sokszín�ség.  

– Egy hónap elteltével milyen 
tapasztalatokat, ismereteket szereztél a 
településr�l, az iskoláról, a társult 
településekr�l? 

Azt gondolom, hogy a legjobb 
id�szakban érkeztem: augusztus 
elsejét�l minden nap Visegrádon 
voltam, s az új munka izgalmát az 
ünnepek sokszín�sége váltogatta – a 
város méltó módon ünnepelt. 
Számomra az ünnepek mindig sokat 
jelentettek. A készül�dés izgalma, a 
megélés min�sége meghatározza 
mindennapi életünket is. Az ünnepeket 
a dolgos hétköznapok váltották fel. A 
fejemben sok feldolgozatlan 
információ kavarog, keresi a helyét. 
Els�dlegesen a gyerekeket szeretném 
megismerni – jönnek is, és 
ismerkednek. Csacsognak, repül�t 
röptetnek, csokival kínálnak – ahogyan 
kell. Nehéz azonban megszoknom, 
hogy feladataimból adódóan kevesebb 
id�t tölthetek a gyerekek között. Annyi 
mindent szeretnék nekik mondani, és 
persze, kérdezni is t�lük. Sajátos 
iskolánk abból a szempontból, hogy 
több település ifjúságát egyesíti. 
Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy 
minden gyermek otthon érezhesse 
magát köztünk, be tudjon illeszkedni 
sokszín� közösségünkbe. Látom, 
vannak gyerekek, akiknek nem okoz 
gondot az új közösség, mások 
megszenvedik a változást. Nekik 
mindenképpen segíteni szeretnék.  

Fontosnak tartom, hogy a kisoroszi 
tagiskolában tanuló kisdiákok se 
szenvedjenek hátrányt semmiben. 
Többször jártam a faluban, nevetve 
sétáltam barátságos utcáin, ahol nyílt 
tekintettel köszöntik az odavet�d� 
idegent. A gyerekek pedig palástolatlan 
kíváncsisággal és bizalommal fogadtak 
maguk közé. Dömösre is ellátogattam, 
megismerkedtem az óvodában 
jövend�beli kisiskolásainkkal. Gondos, 
meleg fészekb�l szakadnak ki, s 
kerülnek egy idegen település idegen 
iskolájába a dömösi gyerekek. Nekünk 
is biztosítani kell számukra a 
biztonságot, az otthon érzetét. 

– Lezajlottak az els� szül�i 
értekezletek. Hogyan fogadtak a szül�k; 
érzel-e különbséget aközött, hogy eddig 
mint osztálytanító, most pedig mint 
igazgató kerültél kapcsolatba a 
szül�kkel? 

Visegrádon és Kisorosziban is azt 
éreztem, hogy a szül�k nagy bizalommal 
fogadtak. Nagyon szeretném a 
bizalmukat megtartani. Mindig er�sen 
számítottam a szül�kre. Máshonnan és 
mást ismernek a gyerekb�l, mint mi, 
pedagógusok. Egymás tapasztalatai 
nélkül, s anélkül, hogy egymást 
tisztelnénk és elfogadnánk, nem tudunk a 
gyermek érdekében tenni. Tanítóként 
természetes úton alakultak a 
kapcsolataim – a mindennapok kisebb-
nagyobb változásai, konkrét eseményei 
indukálták a beszélgetéseket egy kisebb, 
jól körülhatárolható közösségen belül, s 
az eredmények is hamarabb látszódtak. 
Igazgatóként sokszor áttételes a 
kommunikáció, s a legnagyobb veszély a 
személyesség elvesztése, s a 
mellérendeltségi viszony esetleges 
torzulása lehet. Ezt nagyon szeretném 
elkerülni. 

– Milyen stratégiai célokat tudnál most 
megfogalmazni, ami az iskola távolabbi 
jöv�jére vonatkozik? Van-e és milyen 
prioritási sorrend a feladatoknál? 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
gyerekek olyan tudáshoz jussanak, 
amelynek segítségével sikeresen 
felvételizhetnek a képességeiknek 
megfelel� középfokú oktatási 
intézménybe. Nem gondolom azonban, 
hogy minden gyermeknek ugyanazt a 
tudást kell fájdalmasan a fejébe verni. A 
jó iskola nem léleknyomorító intézmény. 
Egyre magasabb a tanulási, magatartási 
zavarokkal, pszichés sérülésekkel 
iskolába érkez� gyermekek száma. Az � 
segítésük kell� empátiát és komoly 
szakmai felkészültséget igényl� feladat. 
Meg kell tanítanunk gyermekeinknek azt 
is, hogy közösségük összetartó ereje 
hagyományaiban rejlik. Át kell tehát 
nekik adnunk az egyetemes erkölcsi 
értékek mellett a magyarság 
hagyományait, a nemzetiségek 
felhalmozott kincsét is. S együtt kell 
átgondolnunk, hogyan élhet minket, 
embereket valahogyan túl a Földünk, s 
hogyan élhetünk benne mi is 
egészségesen. 

A visegrádi iskola rendelkezik a 
m�ködéséhez alapvet�en szükséges 
tantermekkel, eszközökkel, a szakképzett 
kollégák kötelességtudóan, elkötelezetten 
végzik munkájukat. Korszer�sítés és 
b�vítés azonban az intézmény 
feladatrendszeréb�l és földrajzi 
helyzetéb�l adódóan is elengedhetetlen.  

Bízom benne, hogy a feln�tt világ 
összefogásával a legifjabb generáció 
számára biztonságos, megbízható iskolát 
tudunk m�ködtetni.         Mezei Anna 



XXV. évfolyam 10. szám                                       VISEGRÁDI HÍREK                                                                     7                        
 

„A játék a világ megismerésének gyermeki módja!” 
 

Az óvodáról szóló híradás címéül azért választottam ezt az 
idézetet Makarenkótól, mert az óvodai tevékenységeket 
minden esetben a játékon keresztül vezetjük le; a játék az, 
ami áthatja mindennapjainkat. Az óvodában megtanulnak a 
gyerekek szocializálódni, veszíteni a társasjátékban, segíteni 
a másikon, ha elesik, kinyitni az ajtót, ha a dajka néni 
mindkét keze foglalt, megbecsülni és legalább megkóstolni 
azt az ételt, amit a konyhás nénik egész délel�tti munkával 
elénk tesznek, hogy idegennek udvariasan válaszolni kell és 
elköszönni… és sorolhatnám. Hogy mi minden fér egy 
kisgyermek fejébe, az egyszer�en csodálatos! Elmesélek egy 
édes történetet: jeles napjaink közé tartozik a Víz napja is, 
ilyenkor több napon át a vízzel foglalkozunk. Íze-illata-
színe-állaga, ér-patak-folyó-tenger érzékeltetése kisebb 
nagyobb gumicsövekkel, amiben víz van és összefolyik a 
tengerbe (lavór)… Szóval már mindenféle vizet 
kitárgyaltunk, gy�jtöttünk (ásványvíz, forrásvíz, patakvíz, 
Duna-víz, állatnyomvíz…), amikor megkérdeztem, tud-e 
valaki még valamilyen vizet, mert én már biztos, hogy nem. 
S akkor az egyik nagycsoportos halkan odaszólt. „– Én tudok 
még egyet: a MAGZATVÍZ!!!” Közel s távol nem volt 
várandós anyuka a látóterében. 

Szeretném a csoportokban dolgozó óvón�k segítségével 
bemutatni, hogy a különböz� korosztályok hogy sajátítják el 
az ismereteket, milyen módon ismertetjük és tágítjuk az �ket 
körülvev� sz�kebb és tágabb világot. 
 

Nagycsoport:  
23 nagycsoportos kisgyermek kezdte meg a 2009–2010-es 

tanévet. Az összekovácsolódás – a csoportot ismétl� négy 
gyermek és a hozzájuk érkez� középs�sök – között a 
berendezkedés, a játszósarkok –, különböz� tevékenységek 
helyének kialakítása – és az új szokásokkal való ismerkedés 
után igyekszünk minél többet megismertetni a gyerekekkel 
lakóhelyünk történelmi és földrajzi értékeivel. A Fellegvár 
Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmaztuk, hogy 
Mátyás király, a fellegvár, a Salamon-torony, a Duna, az 
erd�-vad-hegy-völgy-rét, a madárcsicsrgés, a csend… mind-
mind meghatározói kell legyenek óvodai nevelésünknek. A 
nagycsoport a legalkalmasabb (a gyermekek életkora miatt) 
mindezek megvalósítására. Természetesen ez is egy 
folyamat, ami kicsiben elkezd�dik.  

Már a kora �szi id�szakban kisebb nagyobb kirándulásokat 
teszünk Visegrádon: elmegyünk a patakbefolyáshoz bunkert 
építeni, megmásszuk a „Kopasz-dombot”, az Újhegyen 
keresztül eljutunk egészen a Telgárthy-rétig, ahol gátat 
építünk a patakban, és jó néhány bátorságpróbán is átesnek a 
gyerekek.  

Nem maradhat el a mogyoróhegyi kirándulás sem, 
miközben a Békanyál-tó él�világával is megismerkedünk. A 
város történelmi nevezetességei a gyerekek számára már nem 
ismeretlenek, de egy-egy újabb látogatás mindig nagy 
élmény számukra.  

A Szentendrei M�vel�dési Központ és Könyvtár 
szervezésében kétszer megyünk színházba meseel�adásokra. 
Az új helyszín, az utazás, maga az el�adás új helyzeteket 
produkál, ahol is helyt kell állni, meg kell küzdeni az 
ismeretlen szituációkkal. 

A népmese napját (szeptember 30.) mi egy egész hetes 
tevékenységgé b�vítettük, nagyon sok népmesét hallanak 
ezen a héten és sokféleképpen dolgozzuk fel a választott 
mesénket. 

Programjaink közé tartozik az elkövetkezend� id�szakban 
az Állatok világnapja (október 4.). A lovardába és a 
vadasparkba szeretnénk eljutni ebb�l az alkalomból. 
Hétf�nként Vass Henrietta zenetanár segít bennünket eljutni 
a zene birodalmába, csütörtökönként pedig a tornaterembe 
látogatunk el, ahol nagyobb helyen sokféle eszközzel 
változatos mozgáslehet�séget biztosítunk a gyerekeknek. 
Közben minden nap részt vesznek a logopédus-fejleszt� 
pedagógus Kati néni foglalkozásain, hiszen mire iskolába 
mennek, tudni kell szépen beszélni, logikusan gondolkodni, 
jobb- és balkezességet biztossá tenni.  

A Márton-napi lámpás felvonulást idén a nagycsoportosok 
szervezik; szeretettel várunk minden érdekl�d�t egy kis 
vendégségre is. A „libás hetet” szeretnénk ebben az évben is 
nyitottá tenni, ezért négy napon keresztül szeretettel várjuk a 
szül�ket, hogy közvetlenül is megismerkedhessenek a 
nagycsoportos életünkkel.  

Dióhéjban ezek az �szi tevékenységeink, november 
közepét�l a tél-, a Mikulás- és karácsonyvárás tölti ki 
napjainkat.  
 

Középs� csoport:  

Édesanya kézen fogott,  
úgy kísért az óvodába. 
Ámulattal léptem be 
a játékok birodalmába.  
 

De jó lesz a gyerekekkel, 
csupa móka, kacagás,  
büszkén nézett rám a mama:  
a gyermekem óvodás! 

 

Ennek az idézetnek az utolsó két sora az, ami most már 
igaz erre a csoportra is. Középs�sök lettünk, igazából érzik, 
miért jó oviba járni. Ezek a gyerekek tavaly még 
bizonytalanul lépték át a csoportszoba küszöbét, 
szorongatták az anyukájuk kezét, amikor elköszöntek, vissza-
visszaszaladtak még egy pusziért, s még napközben is 
el�fordult, hogy pityeregve kérdezték: ,,– Hol van az én 
anyukám?” 

Ma már csak kíváncsian nézik a szomszéd szoba ajtajában 
ácsorgó kiscsoportosokat (akik most élik át ugyanezt), és 
nem is értik, mi történik ott, mert el is felejtették, nemrég 
még �k jártak ugyanebben a cip�ben. 

Most már sokkal könnyebben mennek a reggelek, két gyors 
puszi és ölelés, aztán szaladnak a szobába, hiszen várják �ket 
a többiek. Játékaik során egyre kevésbé igénylik a feln�tt 
segítségét, természetesen ötleteket adni, szerepeket javasolni 
még szükség van ránk, de sokkal önállóbbak, mint kicsiben. 
Ez az az id�szak, amikor szívesen társasjátékoznak, persze, 
els�sorban a gy�zelemért, de a kudarcot is megtanulják 
elviselni, és szívesen játszanak a JÁTÉK öröméért.  

Étkezéskor maguk terítenek, ritkábban fordul el� a 
pohárd�lés, -törés, s az ebéd utáni takarításkor egyre 
kevesebb morzsa vagy rizs kerül a lapátra. 

A délutáni pihen�k során el�kerülnek a folytatásos mesék, 
most a Mazsola és Manócska a nagy kedvenc, örömmel 
bújnak ágyba a következ� fejezet kedvéért. A nyáron sokat 
ügyesedett a mozgásuk és egyre többen újságolják, hogy 
lekerültek a biciklir�l a pótkerekek.  

(Folytatás a 8. oldalon) 



8                                                                             VISEGRÁD HÍREK                                                 2009. október 
 

,,A játék a világ megismerésének  

gyermeki módja!” 
(Folytatás a 7. oldalról) 

Nagy dolog középs�ben, hogy a tornacsarnokba járunk és 
önállóan vetk�zve-átöltözve óriási futkározásokat, változatos 
mozgásokat végeztethetünk a gyerekekkel.  

Az évszak programjai hasonlóak a nagycsoportosokéhoz, 
természetesen a 4-5 éves életkori sajátosságokra lebontva. 
 

Kiscsoport:  
Szeptember els� napjaitól folyamatosan „beszoktatjuk” a 

gyerekeket. Így hívjuk humánusan az anyától való elválást, s 
ezt a nehéz, kicsit fájó folyamatot. Mivel szeretnénk minél 
zökken�mentesebbé tenni, ezért anya is beülhet a csoportba, 
� is játszhat, segíthet reggelizni az els� napokban. Aztán 
kicsit távolabb ül a gyermekt�l, már nem segít játszani-enni. 
Harmadik napon már elég, ha az öltöz�be ül és elszaladhat 
már akár a postáig is. És így szépen fokozatosan sok-sok 
szeretettel sikerül, hogy anya nélkül is jó legyen az oviban. 
Akkor válik igazi ovissá, ha már itt is alszik, s ez az idei 
kiscsoportnál nagyon jól megy. Megvárjuk, amíg �k 
mondják, hogy itt szeretnének aludni, és attól kezdve ez az � 
döntése.  

A kicsiben is teljesítjük a Pedagógiai Programban 
meghatározott feladatokat, csak persze a hároméves kor 
minden sajátosságát figyelembe véve. 

Nekünk a nagy kirándulásaink a játszókertig tartanak, a mi 
meséink még rövidek, esetleg láncmesék (Nyulacska 
harangocskája, Kóró és a kismadár), melyeket mi is 
elbábozzuk, eljátszunk nekik, de �k még egyel�re csak 
passzív résztvev�k. Szemlél�dnek, tanulnak. Például azt, 
hogy a játék nem csak az övé, hogy a hintáról néha le kell 
szállni, hogy csak a saját poharából igyon, hogy maradjon a 
székén az étkezés befejezéséig, hogy inkább simogatással 
érje el a célját, mint verekedéssel… és ez nagyon sok új 
szabály az � kis életében. S ráadásul sehol nincs az anya, 
akinek azért lehetne egy jót hisztizni, de itt mit szólnak a 
többiek. Hosszú, türelmes folyamat ez, de már festettek 
almát, körtét, tudnak néhány új éneket, és tudnak zenére 
tornázni. És mindehhez csak egy hónapja ovisok. Itt is van 
néhány kisgyermek, aki újból kiscsoportos, �k nagy 
segítségünkre vannak a szabályok elsajátítatásában. 

Összegezve: mindhárom korcsoportban komoly munka 
folyik a világ megismertetésére!  

Szalai Dóra, K�halmi Ágnes, Dobó Istvánné 

 

NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

��������	
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2009. október 3-án szüreti mulatságba hívta a Német 
Kisebbségi Önkormányzat a visegrádi és nem visegrádi 
lakosokat. A szombati szép id�járás sok érdekl�d�t 
vonzott a Tamás-hegyi pincesorhoz. A városban jó 
„reklámot” csináltak a „zónás lányok”, akik zenészek 
kíséretében járták az utcákat, felidézve régi szüreti 
felvonulások hangulatát.  

Sajnos, éppen a 15. évben alakult úgy, hogy nem 
avattunk pincemestert. Azért így is voltak pincés gazdák, 
akik kinyitották pincéiket az alkalomra. Köszönjük 
Bártfai István, Gerstmayer Johann és Friedrich István 
nagyvonalú vendégszeretetét! 

 

 
Az egybegy�ltek üdvözlése 

 

Az Áprily Lajos Általános Iskola táncosai szüreti népi 
játékot tanultak meg, mutattak be Bene Éva vezetésével. A 
gyerekek vidámsága magával ragadta a jelenlev�ket. 
Hagyományosan szerepelt még a kisebbségi énekkar és 
zenekar. A bogdányi fiúk, „Pogdane Puve” húzták a 
talpalávalót. A vendégek emlékül egy millenniumi poharat 
vihettek haza, mivel a bort este csak ebb�l fogyaszthatták.  

 

 
 

 
Jelenetek az iskolások 

vidám szüreti el�adásából 
 

Reméljük, jó hangulatot is hazavihettek, és jól érezték 
magukat, akik eljöttek. 
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A „Mesefa” pályázat eredménye 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház és 
Városi Könyvtár kétfordulós versenyt 
hirdetett a Dunakanyar Erdei 
Általános Iskola, az Áprily Lajos 
Általános Iskola és a Kisoroszi 
Tagiskola tanulói részére.  

 

 
A Dunakanyar  

Erdei Iskola 
 3. osztályának 

1. helyezett pályázati mesefája 
 

 
Huber Janka 
(Dunakanyar  
Erdei Iskola) 

különdíjas m�ve 

Az els� fordulóban a gyerekek 
olyan mesefával pályázhattak, 
melynek levelein kedvenc meséjük 
címe szerepelt. A fákat kedvük 
szerint díszíthették, alakíthatták, az 
egyetlen megkötés a rajz mérete volt.  

Szeptember 25-ig tíz pályam� 
érkezett be, tíz csodálatos mesefa! (A 
mesefák Visegrád város honlapján is 
megtekinthet�k.) A pályázat kiírói 
végül úgy döntöttek, hogy az els� 
helyet a három iskola három osztálya 
között osztja meg. Els� helyezettek 
lettek tehát: az Áprily Lajos 
Általános Iskola 3. osztálya, a 
Dunakanyar Erdei Általános Iskola 3. 
osztálya és a Kisoroszi Tagiskola 
osztályai által közösen benyújtott 
alkotások. 

Különdíjat kapott Huber Janka (a 
Dunakanyar Erdei Ált. Isk. tanulója) 
és Bene Júlia (az Áprily Lajos Ált. 
Isk. tanulója).  

 

 
Az Áprily Lajos  
Általános Iskola  
3. osztályának 

1. helyet érdeml�  
alkotása 

 
A második fordulóba négy csapat 

nevezett be, kett� az erdeib�l, egy-
egy az Áprily és a kisoroszi 
iskolákból. A versenyz�knek egy 
három oldalas feladatlapot kellett 
kitölteniük, a kérdések a faleveleken 

öt legtöbbet szerepl� mesékre 
vonatkoztak. 

 

 
A Kisoroszi Tagiskola 

1. helyezést ér�  
m�ve 

 
Minden csapat kiválóan teljesített, a 

versenyt hajszálnyi el�nnyel az 
áprilysok nyerték. A csapat tagjai: 
Farkas Gábor, Forró Dominik, Ispán 
Boglárka és Lénárd Dávid voltak. 

 
Bene Júlia 

(Áprily Lajos  
Általános Iskola) 

mesefája is  
különdíjat kapott 

Ezúton is gratulálunk a 
gy�zteseknek! 

Fehér Judit 
könyvtáros 
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Visegrád városa számos m�vet ihletett, és 
számos m� témájául szolgált a magyar 
irodalomban. Visegrád millenniuma 
alkalmából most kortárs szerz�ket kértünk 
fel, hogy Visegrádhoz köt�d� írásaikat 
olvassák fel, vagy néhány, általuk 
kiválasztott, Visegrádhoz köt�d� verset vagy 
prózai alkotást kommentárral lássanak el, 
átírjanak vagy akár parodizáljanak nekünk. 

 

Az est házigazdája:  
Péterfy Gergely  

író, szerkeszt� 
 

Vendégeink: 
Nagy Gabriella költ�, író, kritikus 

Jánossy Lajos író, szerkeszt� 
Németh Gábor író, szerkeszt� 

 

A belépés ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

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

a hónap utolsó péntekein megrendezend� 
millenniumi el�adás-sorozat  

következ� alkalmára, 
mely 

2009. október 30-án (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 
Ebben a hónapban 

Kováts István 
régész 

tart  

vetített képes el�adást 
 

Visegrád  
18. századi története 

 a régészeti kutatások tükrében 
címmel 

 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából az 
el�adás-sorozat egészét e témakörnek 
szenteljük. Hónapról hónapra, id�rendi 
sorrendben haladva, a város történetének 
más-más korszakát ismerhetjük meg jobban; 
remélve, hogy felkeltjük az Önök 
érdekl�dését is. 

A belépés ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

�SSZEL INDULÓ TANFOLYAMAINK  
 

Idén az alábbi tanfolyamokra lehet jelentkezni a Mátyás Király 
M�vel�dési Házban: 

 

KRESZ-tanfolyam 
 

A, B, C, Sm kategóriákban indul. 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 tíz f� jelentkezése szükséges. 
Jelentkezni a m�vel�dési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as 

telefonszámon. 
 

Könyvköt�, b�rdíszm�ves tanfolyam 
 

Pénteki napokon 17 órától várja az érdekl�d�ket, mind a két 
kézm�ves technika alapjaival megismerkedhetnek a jelentkez�k.  

A tanfolyam ingyenes, a drágább kellékek beszerzéséhez kell 
csak hozzájárulni. 

Jelentkezni a m�vel�dési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as 
telefonszámon. 

Aki a rövid ismertet�knél részletesebb felvilágosítást szeretne 
kapni, azokat szívesen tájékoztatjuk a (30) 210-8580-as 
telefonszámon is. 

Mikesy Tamás 
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Dallam és statika 
Emlékm� 

Rózsa Gyula írása 
(Megjelent: Népszabadság, 2009. szeptember 2.) 

Magyarországon, ezek szerint, két adottság szükséges a köztéri sikerhez: rendkívüli monumentalista tehetség és rendkívül 
hosszú alkotói pálya. Így volt ez már száz éve is, Zala Györgynek több mint harminc esztend�t kellett kivárnia, mire a 
millenniumi emlékm�vet befejezték, de még ezt a türelmi id�t is meghaladja a hét végén felavatott Életfa históriája. 
 

�

 

Harminckilenc év múltán,  
szombaton avatták 

(Vígh Tamás: Életfa.  
Visegrád, Duna-part) 

Fotó:  
Kovács Bence (Népszabadság) 

 
Története 

ezerkilencszázhetvenben kezd�dik. 
Akkor hirdettek emlékm�pályázatot 
az ezer esztendejének 
megünneplésére készül� 
Székesfehérvár javára, s akkorra, 
hetvenegyre készült el Vígh Tamás 
els� díjas pályam�ve. Amely a 
városvezetésnek nem tetszett, s 
amely helyett zs�ridöntést, 
szabályokat és etikát mell�zve a 
kezdetleges saját igényeknek 
megfelel� munkát valósították meg. 
A szakmai és nem szakmai 
közvélemény felháborodott. Ám 
hiába volt cikkek és vitairatok 
tömege, hiába, hogy a fehérvári 
injúria után három város is 
próbálkozott a felállítással, az 
Életfa megmaradt monumentális 
kisbronzban és a helyi 
illetéktelenség egyik els� 
emlékm�veként. 

Azóta ezek az inkompetencia-
emlékm�vek mértéktelenül 
elszaporodtak a falvak és városok 

terein, és nagy szerencséje 
Visegrádnak, hogy az idén és nem 
kilencvenhatban ünnepelte a maga 
ezer évét: nincs köze ahhoz a 
kegyesség-, dilettantizmus- és 
középszerdömpinghez, amely a 
zászlós esztend�kben az országot 
megszállta. 

Visegrádon f�m� áll. Csaknem 
nyolc méter magas, mészk�b�l 
épült monumentum, amely 
illeszked�en és világítóan fehérlik 
a Duna-parton, rajzolódik az égre a 
nagymarosi vonulat meg a fellegvár 
hegye között. Valóban épült. Vígh 
Tamás az életfát, ezt az alakjában 
és jelentésében is szerteágazó 
motívumot választotta tárgyául, 
amelyet oly nagy kedvvel mos 
össze a tudatunk világfával, égig 
ér� fával. S amelyet okkal tudunk a 
magunkénak, hiszen keletr�l hozott 
örökségünk, a sámánhit lappangó 
hagyatéka, amelyet népmesék és 
középkori keresztény templomok 
faragványai �riznek. És amely 
minden körülöttünk él� nemzet, 
meg egy sereg bels�-ázsiai nép 
folklórjában megtalálható, nem 
beszélve az ókori el�zményekr�l. 

Mindenesetre: a nagyság, az 
eleven örökkévalóság, az elérhet� 
vágyak és a lüktet� élet 
szimbóluma, amelyet Vígh 
konstrukcióba foglalt. Mert ha nem 
voltunk is jelen az építésénél, így, 
elkészülten is látszik, mint 
emelhette egymásra a daru 
illeszked� hasábjait, vízszintesre 
épül� függ�leges és arra nehezed� 
íves elemeit. Sajátos hasábok ezek. 
Valamennyi szabályosnak tetszik, 
amennyiben két meghatározó 
oldaluk párhuzamos, vagy annak 
látszik. A legalsó, mint egy 
hatalmas vonós hangszer teste, 
dallamosan ívelt, de két oldalán sík. 
A fatörzs nem kevésbé 
elkeskenyed�-kiszélesed�, mint egy 
piskótaforma vagy egy csont, de 
szigorú, monumentális csont- vagy 
piskótaforma, azzá teszik ellapítás, 

hatalmas méret és az érzékelhet� 
mészk�tonnák. A lapított csont 
képzetet az is bátorítja, hogy 
valóban ízesül, k�vápába 
illeszkedik a lombkorona-építmény, 
amelynek egy-egy eleme eszünkbe 
juttatja, hogy készült akkortájt 
Vígh Tamásnak egy Rolls-Royce 
ülés párnákkal cím�, lágyan 
fegyelmezett kisbronza is. 

Bronzpogácsákból felrakott, 
termékeny Démétér, 
oszlopdobokból épül� titokzatos 
balladah�s – hetven körül a 
szobrász sorra teremtette meg a 
kubista örökség racionalitásának és 
a szenvedélyes, eleven életnek 
addig sosem volt kett�sségét. Az 
Életfa elemei is kett�sek, líraiak és 
lapítottra fegyelmezettek, ezt 
használja ki és fokozza 
elhelyezésük, szabad-kötött 
rendszerük. A lombelemek formája 
olykor felcsap, mint egy lángnyelv, 
máskor dallamosan, kövéren 
kibuggyan, éppen csak, hogy el 
nem úszik egy am�baforma, de 
megfaragott, tonnányi k� a 
megjelenésük. A kötetlen-kötött 
formák pedig laza halmazt alkotnak 
együtt, egymást érintik, és leveg�s 
réseket hagynak, mint az igazi 
lombok, ám könnyedségüket 
rendszernek vetik alá, építményt 
alkotnak, mint a szabálytalan 
kövekb�l felrakott falazás. 

Az Életfa körplasztika. Elemeinek 
lapítottsága, síkjainak párhuzamai 
két nézetet feltételeznének, de a 
tagok úgy mozdulnak el, úgy 
csúsznak el és ugranak el� 
oldalnézetben is, hogy a m� 
birtokbavételéhez ezt a statikai 
bravúrt körbe kell járni. 
Lombszer�en mozgalmasak. 
Népm�vészeti tisztaság és 
gyöngéd-merész konstrukció: mint 
szó volt róla, fenséges f�m� áll a 
visegrádi Duna-parton. 
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Tisztelt Hölgyek és Urak! 
Szeretettel köszöntöm a megnyitó ünnepség Vendégeit, a 

kedves érdekl�d� Közönséget! 
Még hatása alatt vagyunk a gyönyör� versnek, a 

költemény tragikus szépsége még itt visszhangzik a 
teremben, köszönet a szép szavakért, Kertész úr szép 
szavalatáért. 

Juhász Jen� − akit én mint kisgyermek ismertem meg, a 
fest� költ�t − az I. világháborúban, 1916-ban írta az orosz 
fronton ezt a gyönyör� verset, ezt a remekm�vet. Állítom, 
a fájdalmas magyar múlt lírai krónikáját, keser�ségét, 
arról a világháborúról, amelyben a lovas hadosztályok 
alámerültek a sortüzek golyózáporában, elt�ntek a 
golyószórók zárófüggönye mögött, és az utolsó magyar 
huszár is holtan bukott le lováról.  

A vers úgy szép, amilyen igaz, arról az els�, modern 
értelemben vett háborúról, ahol már nem voltak h�sök, 
csak áldozatok. A harcoló szövetséges hatalmak a 
gy�zelmeiket az ellenség mérhetetlen veszteségeiben, 
milliós, több milliós veszteségeiben számolták! Tessék 
belegondolni! Kétmillió értelmetlen, fiatal halál! 

A tárlat egyik legszebb, szívszorító darabja az a 
ceruzarajz a lovakkal, az orosz hómez�kr�l, az ágyúkról, 
a fagyhalálra ítélt szerencsétlen bakákról. 

Tisztelt Jelenlev�k, nagyon szépen kérem, most 
figyeljenek rám, vagyis a m�vészettörténeti ritkaságra, a 
m�vek drámájára, amit a szegénység dramaturgiája 
gondolt ki. Ez az imént elhangzott vers ,,Levél a 
táborból”, a megrázó rajz hátára van írva! 

 

 
Juhász Jen� háborút idéz� alkotása 

Minden háborús kép hátára levél volt írva a frontról. 
Meg kell fordítani a képeket, hogy értsük a mondanivalót, 
hogy mir�l szólnak a rajzok és a képek. 

Kérem, nézzünk a m�vek háta mögé mindig! 
Nézzük a verset, két szép sorát: 
,,Itt dísztelen a csukaszürke sapka,  
Leszáradt róla a virág.” 
Aztán kés�bb: 
,,Itt hallgatunk csak, s t�rünk, mint a föld, 
S meghalunk az árok fenekén, 
Szép szótlanul hanyatlik ránk az éj, 
És elnémul megint egy karabély.” 
Vagy:  
,,Ne várjatok t�lünk színes meséket, 

Mi szép meséket nem mesélhetünk. 
...Ment a végtelen menet,  
Megroskadt lábbal, lábat láb elé, 
Piros élet, fehér álom felé.” 
Nézzük az életrajzokat is, mert hát festménykiállításon 

vagyunk, ne felejtsük, bár én úgy érzem, eddig is a 
képekr�l beszéltem. 

Juhász Jen� 1884. július 25-én Sátoraljaújhelyen 
született s meghalt 1962. április 30-án. Elemi és 
gimnáziumi tanulmányait Sátoraljaújhelyen folytatta, jogi 
doktorátusát Budapesten szerezte. 1905-t�l festészeti 
tanulmányokat folytatott Münchenben, Párizsban, 
Velencében, Amszterdamban, Londonban, Drezdában 
(ahol megfestette Frans Hals másolatát) − és az akadémiai 
stúdiumok közé tartozott a három éves orosz front, amit 
nem lehet elfelejteni − így teljes az akadémia. 

 

 
Ráth Olga hangulatos képe 

1918-ban feleségül vette Ráth Olga fest�m�vészt, 
kiállítottak a M�csarnokban az Országos Tárlatokon és 
Nemzeti Szalonokon, jelen voltak a képz�m�vészeti 
közéletben. Budapestre költöztek, élték az értelmiségiek 
világát, Juhász Jen� a két háború között jogász volt, 
ügyvéd, minisztériumi hivatalnok, tanácsadó − Szabó 
Dezs�, Németh László módjára szociológus is. A vitézi 
rend tagja, Horthy Miklós, amikor Visegrádon vadászott, 
felismerte �t az utcán, leszállt a kocsijáról és kezet fogott 
vele. 

Tisztelt Közönség! 
Ezeket a képeket a falakon nem szabad csak a régi 

Visegrád üzeneteinek vélni, hanem − Juhászné Ráth Olga 
képeivel együtt −, ha a képek háta mögé nézünk, akkor 
ezek kordokumentumok, magánéleti tragédiákról, fiuk és 
lányuk elvesztésér�l, az anyagi ellehetetlenülésr�l, a 
szellemi internálásról, a kirekesztettségr�l. 
Kirekesztettségükr�l a kulturális és politikai életb�l, a 
szocialista hatalomról, a szabadság utáni vágyról, abból az 
id�b�l, amikor a festészetük volt az egyetlen 
tisztességesen vállalható menekvés a megélhetésért. 
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Gondoljunk Mozart esetére, csak a példa kedvéért! 
Mozart volt az els� független, úgynevezett szabadúszó 
m�vész a mai értelemben vett modern m�vészetben, aki 
felmondta szolgálatát Colloredo érseknél Salzburgban, az 
alkotói szabadságáért. A kapus úgy dobta ki a f�úri 
kastélyból, hogy felül megfogta a gallérját és még fenéken 
is billentette a zsenit, aki egyensúlyozva karjait, széttárva 
lebegtette sötét köpenyét a hegyr�l lefelé, messzir�l 
nézve, mint egy fekete madár tartott a kalandos, szomorú 
tragédiája felé. A f�úri szolga tudott valamit, amit a zseni 
még nem. 

A szabadság álom a szabad madárról. Németb�l 
magyarra fordítva: Zum Freiwilde geworden, pontosabban 
szabadon l�het� madarat jelentette, a szabad prédára 
odavetett madarat, amelyet emberi értelemben pártfogás 
vagy törvény nem védett. 

Tisztelt Hallgatóság! 
Lehet, hogy ez a kiállítás lesz a leglátogatottabb kiállítás 

Visegrádon, mert rengeteg emléket ébreszt a 
helybeliekben. De ha a képek mögé nézünk, látjuk, 
láthatjuk a történelmi változást, a lakosság és a kerítések 
kicserél�dését,  az  id�  múlását – és  ha  még azt is 
hozzávesszük,  

hogy ezekb�l a kedves utcaképekb�l és virágcsokrokból 
még meg is kellett élni, hát az maga a csoda!  

Megérthetjük a hasonlóságot, a közöst, Mozart 
történetével, és nem is csodálkozunk azon, hogy Mozart 
temetésén a koporsó mögött csak a kutyája futott – de 
szabadon, minden megalkuvás nélkül. (…) 

Ha a képek mögé nézünk, tudomásul kell vennünk, ezek 
a kedves, képeslapnyi kis gyöngyszemek – egy ellenséges 
világban – a tisztes túlélést jelentették a m�vész házaspár 
és családja számára, hiszen az 1950-es évek szocialista 
diktatúrájában, az államosítások idején minden más 
diplomához kötött foglalkozás elérhetetlenné vált a vitéz, 
jogász, fest�, költ�, szociológus, ügyvéd, tanácsadó, egy 
ilyen sokoldalú tehetség számára. 

Juhász Jen� fest�m�vész és jogász a háború után 
becsukta ügyvédi irodáját Budapesten, kitette az ajtóra a 
táblát: „Bizonytalan ideig zárva”, azután feleségével 
Juhászné Ráth Olgával, busszal kiutazott a gyönyör�, 
történelmi Visegrádra. Kés�bb a tábla is feleslegessé vált 
az iroda ajtaján és a m�vész ezt is kivitte Visegrádra, és a 
táblácska hátoldalára megfestette a város régi-új életét. 

Így tessék a képeket nézni és gyönyörködni bennük. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Valamikor, talán 2-3 évtizeddel ezel�tt, az akkori 
Visegrádi Községi Tanács felállítatott egy ajándékba 
kapott szobrot a királyi palotával átellenben lév� 
közparkban, a platánsor mellé. 

 

 
A szobor képe a letakarítás el�tt… 

 

Állítólag a „dics�” múltunkat felidéz�, az egyik 
mancsával zászlót tartó szobornak nemcsak a felállítási 
éve, hanem az alkotójának a neve is feledésben merült. 
Ahogy a park rendbetételével is alig történik valami, de 
ezzel a szoborral végleg senki sem tör�dött a felállítása 
óta. 

Most, hogy a millenniumi ünnepségre készült a város, 
bíztam benne, hogy a nagyon elhanyagolt, piszkos szobrot 
és környezetét rendbe teszik, de sok más, bizonyára 
fontosabb teend� miatt ez elmaradt.  

A millennium ünnepségsorozat végén azért, hogy ez a 
lehetetlen állapot megsz�njön, az Art Stein Bt., vagyis 
Meszárek György és munkatársai a szobrot letakarították, 

hogy legalább a rendezvények hírére az idelátogató 
vendégeknek ne kelljen magyarázkodnunk az elhanyagolt 
köztéri alkotás miatt. 

Köszönjük az önzetlen munkájukat és Pintér Terusnak a 
támogatást, aki vizet és áramot adott a takarításhoz. 

Számomra a sok kihelyezett millenniumi zászló miatt is 
zavaró volt, hogy a Mátyás-szobornál az egyik rúdon egy 
ütött-kopott, ún. „Árpád-sávos” zászló fityegett. 

 

      
… és után 

Ezt csak azért teszem szóvá, mert néhány évvel ezel�tt 
az Együtt Kulturális Egyesület elkészítette a Mátyás-, 
illetve IV. Béla-szoborhoz is a történeti zászlók másolatát, 
amelyek mellé még egy Visegrád-zászlót is adtunk. 

Ezeket a zászlókat akkor a képvisel�-testület részére 
átadtuk. Kérdésem az, hogy a zászlókat legalább erre az 
ünnepi alkalomra miért nem helyezték ki? 

                                                       Sz�ke Mátyás 
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Tisztelt Visegrádiak! 
 

Civil kezdeményezésre a Mátyás Király Múzeum a 
m�vel�dési ház támogatásával id�szaki kiállítást 

szervez Visegrád egyház- és vallástörténetér�l az 
évek óta megrendezett ,,Visegrád anno” sorozat 
részeként.  

A tárlat december közepén, advent id�szakában 
nyílna meg és január végéig lenne látogatható. 
Terveink szerint betekintést nyújtana az idén ezer 
éves város vallásos élethez, templomokhoz köt�d� 
tárgyi és írásos emlékeibe a 19–20. század közti 
id�szakból. 

A kiállításon hangsúlyos részt kapna az elmúlt 300 
évre vonatkozó emlékanyag is. Ezért tisztelettel 
felkérjük a város lakosságát, hogy amennyiben a 
korabeli vallásos élethez köthet� bármilyen tárgy 
vagy dokumentum (kegytárgy, rózsafüzér, imakönyv, 
Biblia, keresztlevél stb.) van a birtokában, és tudja 
nélkülözni, adja kölcsön a kiállítás id�tarta-mára.  

Természetesen a szervez�k minden kölcsönadott 
tárgyat elismervény ellenében vesznek át, és azok 
épségéért teljes kör� felel�sséget vállalnak; valamint 
a kiállítás végeztével mindent sértetlenül 
visszajuttatnak a tulajdonosokhoz. 

Segítségüket ezúton is köszönjük!  
                                                  Kováts István 
                                                        régész 

(Mátyás Király Múzeum) 
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Barátok a bajban 
  

Ezzel a címmel jelent meg egy könyv 1985-ben, amely 
lengyel katonák visszaemlékezéseit tartalmazza arról, 
hogy a II. világháború elején, 1939-ben hogyan talált 
menedéket több ezer lengyel menekült Magyarországon. 

Most, a 70. évforduló alkalmából országszerte 
rendeznek konferenciákat, szoboravatást, koszorúzásokat, 
megemlékez� szentmiséket. A televízióban és a rádióban 
is sok m�sor foglalkozik mostanában ezzel a témával.  

Fontos, hogy mi, visegrádiak is felidézzük az akkori 
eseményeket, hiszen több száz lengyel katona talált 
menedéket városunkban, amikor a hitleri és sztálini 
csapatok két t�z közé vették Lengyelországot, a Molotov–
Ribbentropp-paktumot megszegve két oldalról 
megtámadták. Kilátástalan és értelmetlen lett volna 
lovassággal és gyalogsággal szembeszállni tankok és jól 
felfegyverzett hadsereg ellen. Több tízezer tisztet pedig 
kivégeztek a szovjet katonák a katyni erd�kben és más 
haláltáborokban. 

Szeptember közepén érkeztek a menekültek, és el�ször a 
gizellatelepi szanatórium parkjában álló barakkokban, 
majd kés�bb a Lepence-patak torkolatánál lév� Szegváry-
villában szállásolták el �ket. (Itt kés�bb szociális otthon 
m�ködött, majd a vízlépcs�-építkezés miatt lebontották 
ezeket az épületeket.) A katonák ellátmányt és segélyeket 
is kaptak a magyar államtól, fegyvereiket megtarthatták, 
szabadon mozoghattak, s�t szobát is bérelhettek a helyi 
lakosságnál. Jól jött ez a többletbevétel a családoknak.  

A kapcsolat jó volt a visegrádiak és a lengyelek között, 
gyakran összejártak, beszélgettek. Amint lehetett, a 
katonák többsége Jugoszlávián keresztül átjutott a 
szövetséges csapatokhoz, ahol a ,,Lengyel légióban” 
harcoltak tovább. Voltak azonban, akik itt maradtak 
Magyarországon, mint az én drága nagyapám is, Kloka 

Antal, és itt találtak új családra, menedékre. 
Horthy Miklós kormányzó Hitler többszöri követelése 

ellenére sem szolgáltatta ki a menekülteket, vallásuktól 
függetlenül védte �ket, amíg lehetett. Nagyon sok ismert 
és ismeretlen h�s bújtatta, menekítette az üldözötteket, 
többek között id. Antall József miniszteri tanácsos, 
Henryk Slawik, aki több embert mentett meg, mint a svéd 
Wallenberg, maga is lengyel menekült volt, és a német 
megszállás (1944. március 19.) után a mauthauseni 
haláltáborban áldozta fel életét. 

Történelmünk során a magyar és a lengyel népet mindig 
baráti szálak f�zték össze, sokszor volt közös a sorsunk, 
és ma is sok a hasonlóság. Több évvel ezel�tt, amikor 
még élt nagyapám, az Áprily Általános Iskolának volt egy 
testvériskolai kapcsolata a gnieznói iskolával. (A 
középkorban Gniezno is királyi székhely volt.) Talán újra 
lehetne kezdeni egy ilyen barátságot akár a gnieznóiakkal, 
akár egy másik lengyel iskolával. 

Befejezésül hadd idézzem azt a kedves rigmust, amit 
bizonyára mindenki ismer: 

          ,,Lengyel, magyar két jó barát, 

          Együtt harcol, s issza borát!” 

Szabóné Mayer Katalin 
A Visegrádi Szövetség  

a lakosság segítségével  
szeretne megvalósítani egy 

 FOTÓKIÁLLÍTÁST  
Visegrádról 

 

Id�pontja: (várhatóan) 2010. február hónapja 
Helye: Mátyás Király M�vel�dési Ház  
Kérjük, minél többen adjanak képeket, fotókat a 

kiállításhoz! (Pl.: munkavégzésekr�l, kulturális 
eseményekr�l, valamikor m�ködött kulturális csoportokról, 
egyházi eseményekr�l, közös kirándulásokról és túrázásokról, 
olyan épületekr�l, intézményekr�l, melyek ma már nem 
léteznek, vagy átalakultak, hagyományokról, bálokról stb., 
stb.) 

A fotókat szeretnénk 2009. december 15-ig begy�jteni! 
A lakosság az alábbi személyekhez adhatja le a fotókat, 

fényképeket: id. Zeller Márton, ifj. Zeller Márton, Hasenberg 

István, Zörg� Tibor, Gajdos Attila, Mátay György, Varga 

Brigitta, Dubniczki Tibor, Takács Istvánné, Kiss Károly, 
A Visegrádi Szövetség Elnöksége 

 

Szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát 
az 1956-os forradalom és szabadságharc h�seire  

és áldozataira emlékez� 

F HAJTÁSRA 
2009. november 4-én, szerdán 17 órára, 

a F� u. 42. számú, ún. Scheili-ház falán található  
emléktáblához 

Együtt Kulturális Egyesület 

 

 !"#$%&
 

a Zsitvay-emléktábla  
és a világháborús emlékhely koszorúzására 

Ideje: 2009. november 10-én, kedden 17 órától 
Helye: a F� utca elején, a Mátyás király-szobornál 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Visegrádi Szövetség Elnöksége 

 

Magyar László: 
 

EMLÉKEZVE RÁJUK 
 

             Az út aranypalásttal végig terítve, 
             juharlevélb�l sz�nyeg, hárs imazsámoly. 
             Valótlan csend cseng az égi kupolából, 
             mintha engem várnának Jeruzsálembe. 
 

             Szamárnak itt van a két, jól lép� lábam, 
             szell� legyez, fényfátyol kend� melenget. 
             A Vörös-k� felé, jutok egyre feljebb, 
             s fentr�l, csak egy csíkja csillan a Dunának. 
 

             Megpihenek. Közel az ég, s az égiek 
             mintha szólongatnák üresült lelkemet. 
             S a messzi múlt, a réges-régi távol 
 

             derengeni kezd egy �skáosz homályból, 
             rakja sorra elém, rendben a képeket 
             szüleimr�l, kik rég kifogytak a mából.  
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KELT VISEGRÁDRÓL, A FÖLDI PARADICSOMBÓL 
 

– Mondd csak fiam, hogyan is kezdte az írást a pápai 
legátus a Szentatyának minap elküldött levelében? – 
fordult a király ebédje végeztével Csákfia Máté 
f�étekfogó mesterhez. – „Ex Visegrado paradiso 
terrestri”, azaz „Kelt Visegrádról, a földi paradicsomból” 
– így kezdte a levelét felséges uram. De elmondhatom azt 
is, hogy amióta itt eszi a fene �kelmét, hát nem sz�nik 
meg lelkendezni, mily csudálatos helyre is küldte �t az 
Isten kegyelme. Bezzeg nekem két aranyam bánta, hogy a 
titkára bepillantást engedjen ebbe a levélbe, miel�tt a 
pecsét reákerült – morgott a bajsza alatt a f�étekfogó 
mester. – No, ez igen derék – mondja a király. Kivált, 
hogy egy sokat látott talján vélekedik így legkedvesebb 
városomról, akkor bizonnyal nem költöttük hiába azt a 
tenger sok pénzt a palotánkra. Hanem Máté fiam, én most 
kilovagolnék, mert egy kicsit a palota falain túl is szét 
kívánnék nézni. Látni akarom, mily állapotok is 
uralkodnak királyságom birtokain egy kicsit távolabbra 
nézve. – Nyeregbe szállt hát Mátyás király, és a 
f�étekfogó mesterrel meg néhány test�riz�vel kilovagolt a 
palotából. Mindjárt az Esztergom felé vezet� útra tértek. 
No, sokat nem is kellett haladniuk, hogy lássák, bizony 
változik a táj képe. Ami eddig szépen ellátott, gondozott 
rét volt, annak hamar vége is szakadt. Jobb kéz felé, a 
Duna irányába igencsak komisz látvány tárult a király 
szeme elé. Az út mentén halmokban állt a bontott 
viskómaradék, a fehérl� állati csontváz és egymás hegyére 
hányva volt ott minden szemét, amit csak el lehet 
képzelni. – Máté fiam! – szólt a király. Ki felel ezért a 
földért? – Hát a Felséged földje, királyi föld ez uram – 
válaszolta a f�étekfogó mester. Budán a kincstárnok felel 
érte. – Azt mondod, hogy a kincstárnok? Hát milyen 
kincstárnok az ilyen, hogy hagyja így elvadulni ezt a 
földet, járásnyira a palotámtól. Na, akkor számolok majd 
vele ez ügyben. De azért azt ne mondd, hogy ezt a sok 
csúnyaságot � hordatta ide szekérszám. – Nem Uram, nem 
� hordatta. Hanem a környékbeli jobbágyok hordják ide, 
kinek, ami feleslegessé változott. – Máté fiam, de most azt 
mondd meg nekem, hogy honnan veszi a bátorságot akárki 
fia légyen is, hogy a király birtokára hordja a szemetét? – 
Felséges Uram! Senki nem venné a bátorságot, ha tudná, 
hogy ez a király birtoka, és tudná, hogy ötven botütést kap 
az, aki arra csak a lábát is tenni merészeli. De nézz körül: 
sehol egy birtoktábla, sehol egy csukott sorompó, sehol 
egy strázsa, sehol egy figyelmeztet� alabárd rajzolat. Hát 
így mindenki, aki csak erre jár, úgy véli, hogy itt szabad a 
vásár. Hogy itt mindent lehet. 

Eltöpreng a király a mondottakon. Egyszer csak felderül 
az arca és így szól: – Hozzátok elém a visegrádi bírót! 
Hozták a bírót. – Hívattál, Felséges Uram – mondja a 
bíró, mély meghajlással. Ide figyelj te bíró! – szól a király. 
Ennek a városnak a határa, amely királyi birtok ugyan, de 
mégiscsak itt van a város szélén, nem méltó az én 
palotámhoz. Parancsolom, hogy rend legyen itt, és többé 
ne merészelje senki a szemetét a földemre hányni, mert 
csúnyán meglakol érte. Megértettél? – Megértettelek 
Felséges Uram – mondta a bíró. Tüstént ki is doboltatom 
mindenütt, hogy hamar megtudják a népek, és féljenek a 
kacatjaikat ide fuvarozni. De azért engedd meg 

elmondanom, hogy id�vel újra nekibátorodnak majd, és 
én egy szál magamban nem fogom tudni megvédeni a 
király területét a sok piszoktól. Adj ezer aranyat, hogy 
fogadjak strázsákat, állíttassak sorompókat, készíttessek 
táblákat. Ha mindez meglesz, egy madár nem mer majd 
átrepülni a birtokod fölött, nemhogy szeméttel csúfítsa 
bárki is azt. – Nincs nekem erre ezer aranyam te bíró – 
csattant fel a király. Hanem azt mondom, hogy a te 
gondod, hogyan és mit találsz ki, de ha egy hónap 
elteltével erre járok, és újra ilyen gyalázatban találom a 
földemet, akkor a fejedet vétetem. Nagy szomorúságban 

oldalgott el a bíró. Hogyan is tudná ezt a temérdek földet 
�rizni és rendben tartani egymagában? Törte, nyomorgatta 
a fejét naphosszat, míg egyszer csak eszébe jutott valami. 
Felvette legjobb ruháját, becsomagolt némi elemózsiát, és 
nekiindult Budára a kincstárnokhoz. – Mi járatban, bíró 
uram? – kérdezte a kincstárnok, mikor a színe elé vezették 
a bírót. A bíró beszámolt híven a király parancsáról a 
kincstárnoknak, majd így folytatta: – Egymagam 
tehetetlen vagyok, de azért annyit mondhatok kincstárnok 
uram, hogy én ugyan meg nem várom a hónap leteltét. 
Úgy elt�nök innen, mintha soha nem lettem volna bíró 
Visegrádon. De úgy hallottam, hogy téged is deresre fog 
vonatni a király, ha nem lesz rend a birtokán, hiszen a te 
dolgod vigyázni minden királyi földre és jószágra. Te már 
nem tudsz olyan könnyen elillanni, mint én. – Ez igaz – 
mondta a kincstárnok –, de mégis mit találtál ki, hogy 
eljöttél hozzám? Ezer aranyat én sem tudok neked adni a 
király tudta nélkül. – Hát, ha annyit nem is, de 
valamennyit adjál méltóságos uram, hogy legalább az 
alabárdos rajzolatú táblákat elkészíttethessem, meg 
néhány sorompót felállíttathassak. Másfel�l adjál egy 
olyan írást, hogy a város jobbágyai szabadon 
bejárhassanak a területre, vadászhassanak nyíllal az 
apróvadra, és halászhassanak kedvükre a folyóban. 
Cserében mi majd rendben tartjuk, és strázsáljuk az egész 
területet, oda idegen ártó szándékkal be nem léphet. Ha ki 
mégis meg kívánna pihenni, vagy csónakjával szeretne 
kikötni e tájon, hát fizessen érte napjában egy aranyat és 
legyen ez a pénz a városé. Abból aztán pótolhatnánk az 
elkopott táblákat, elkorhadt sorompókat, meg egy kicsi 
maradna nekünk is a strázsálás fejében. Nem sokat 
gondolkodott a 
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kincstárnok a bíró ajánlatán. Gyorsan elkészíttette az 
engedélyt a helyi jobbágyok részére, az egy aranyas 
engedményt a város részére, kiutalt a bírónak táblára és 
sorompóra kétszáz aranyat, és sok szerencsét kívánva 
útjára bocsájtotta. Na, hónap múltával újra csak arra 
lovagolt a király a háza népével, hogy lássa, mi is történt 
a visegrádi határban. Ahogy elhagyták az utolsó házat is, 
és a Duna felé fordultak, egy frissen állított sorompó állta 
útjukat. A sorompó mellett szép rajzolatú tábla hirdette, 
hogy ez itt a király birtoka, és ötven botütés jár 
mindannak, aki engedély nélkül a lábát e földre betenni 
merészeli. De a táblán az is szerepel, hogy a visegrádi 
jobbágyokat nem számolva, engedéllyel bárki beléphet, és 
megpihenhet itt lóval vagy anélkül, és akár kikötheti 
csónakját is a part mentén bárhol, naponta egy arany 
fejében.  

A király megnyittatta a sorompót és kíséretével 
belovagolt a területre. Elégedetten nézett körül, hiszen a 
csúf szeméthalmok elt�ntek, és gyönyör� rend látszik 
mindenfelé, amerre csak a szem ellát. – Na látod, Máté 
fiam – fordult oda a király a f�étekfogó mesterhez. – Én 
mindig mondtam, hogy a magyar ember csodára képes, 
csak érteni kell hozzá, hogyan bánjunk vele. Nem pénz, 
hanem 
a kemény kéz az, ami ide kell. Látod, elég volt csak jól rá- 

ijesztenem erre a bíróra, és hónap múltával a 
szeméthegyekb�l itt is igazi paradicsomi állapotok 
kerekedtek.   

Hát, ahogy tovább lovagoltak és álmélkodtak, egyszer 
csak megjelenik a bíró: – Isten hozott Felség és titeket is, 
nemes urak. Eltelt az egy hónap és szeretném kérdezni az 
én Felséges Uramtól, hogy elégedett vagy-é most már a 
birtok állapotával? – Derék munkát végeztetek – szólt a 
király –, így hát megkegyelmezek életednek. De azt 
akarom, hogy ezután mindig ilyen állapotban tartsd ezt a 
földet, mert ha akármikor erre járok és újra csak 
szeméthalmokba botlok, akkor jaj lesz neked is, 
jobbágyaidnak is. Ezt jól vésd az eszedbe. Na, Isten veled 
bíró – mondta a király és fordította volna lovát vissza a 
palotába. – Isten legyen veled is, Felséges Uram – 
köszönt el ill�en a bíró. –  Élj sokáig és boldogan. Úgy 
lesz minden, ahogy parancsoltad. De miel�tt elmennétek, 
kérlek, fizettesd ki a kíséreted tagjaival a városnak a 
terület belépési díját, a fejenkénti egy aranyat. Ha jól 
megszámoltam pontosan negyvenen jöttek el veled 
szétnézni ezen a tájon. Az negyven arany. A Te 
belépésedért nem kérek semmit. Fogadd ezt t�lünk, mint 
Visegrád város ajándékát országunk szeretett királya 
számára. 

Abonyi Géza 
 

 ����!� �����"�#$$%�
 

Ebben az évben utoljára jelentkezünk ezzel a 
cikksorozattal. Azt gondolom, sikerült egész évben 
szebbnél szebb kerteket bemutatni. A mostani is megállja 
a helyét, f�leg ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a 
tulajdonosa nem éppen a legfiatalabb korosztályhoz 
tartozik.  

 
Viki néni virágoskertje 

 

Mindenki láthatja, aki elsétál a Pázmány Péter u. 6. 
szám el�tt, hogy id�s asszony létére milyen szép kerttel 
büszkélkedhet özv. Lázár Ferencné Viki néni.  

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk neki! 
A másik fotót különdíjnak szavaztuk meg. Mint minden 

évben, kérjük a lakosságot, hogy jelentkezzenek, 

amennyiben szeretnének részt venni a versenyben. Ebben 
az évben már volt néhány önként jelentkez�, de olyan is. 
aki egy családtag kertjére hívta fel a figyelmünket. 

 
Kováts Ildikó hangulatos udvara 

 

Közöttük volt Kováts Ildikó is. Ebben az esetben nem 
feltétlen a virágokon van a hangsúly, ugyanis egy 
viszonylag sötét, zárt udvarról van szó, de ha valaki benéz 
a kiskapun, ami néha nyitva van, egy nagyon ízlésesen 
kialakított kis bels� udvart láthat a Nagy Lajos u. 8. szám 
alatt. Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk! 

Takács Istvánné (VSZ) 
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ÖKO Panna és ÖKO Palkó kalandjai 
avagy csomagolási hulladékok szelektív gy jtése otthonunkban 

 

Rohanó 21. századi világunk egyik 
kiemelten kezelendö problémája 
megnövekedett – sokféle anyagból 
álló – hulladékainak környezet-
kimélö gy�jtése, tárolása, majd 
lebontása, s nem utolsósorban 
újrahasznositása. 

Bizonyára már nagyon sokunkban 
felmerült ennek a világot átfogó 
problémának a lehetséges és 
legoptimálisabb megoldása, kezelése. 

Minél civilizáltabb, gazdaságilag 
fejlettebb egy ország, annál több 
szemetet termel, s ennek meg-
felelöen a hulladékkezelése is más-
más méret�, min�ség�. 

A probléma nagyságát el�ször a 
G8-ak ismerték fel már a 60-as évek 
elején, de a hulladékkezelés 
megoldási lehet�ségei talán nap-
jainkra értek be, de így is csak a Föld 
gazdaságilag „jobban szituált“ 
országaiban. 

Szerény kis hazánk már a 80-as 
évek végét�l tesz lépéseket, majd 
kisebb lendületet a 90-es évek elején 
vehetett, köszönhetöen a politikai 
változás légkörének. 

Egyre-másra születtek írások, 
szakvélemények, vitakörök, publi-
kációk e – hazánkat is egyre jobban 
sújtó – témakört illet�en. Egyre 
világosabbá vált, hogy ez egy nagy 
fajsúlyú probléma, mely állami 
közrem�ködés nélkül hatékonyan 
sehol sem m�ködik, legyen a Föld 
bármely fejlettség� országáról is szó!  

Kell egy koordináló, útmutató 
szervezet, mely az adott országokban 
irányít és támogat, mely mögött 
megfelel� szakembergárda és nem 
utolsósorban pénzügyi támogató áll. 

Magyarországon is kezdetét vette 
tehát az intézményesített, fels� állami 
támogatással koordinált – tágabb 
értelemben vett – környezet-védelem. 

Mai témánk – csomagolási 
hulladékok… – csak egy kis szelete 
értelemszer�en a környezet védel-
mének. 

Miért foglalkozunk els�re pont 
ezzel? 

Természetesen éppen azért, mert 
háztartása, otthona mindenkinek van, 
és mi, egyszer� honpolgárok itt 
tudunk a legtöbbet tenni a környezet 
megóvásáért, a háztartásban kép-

z�dött hulladék megfelel� kezelé-
sével. 

Prioritást kell tehát kapnia és 
tesszük ezt azért is, mert 
otthonunkban neveljük a következ� 
generációt – a KÖRNYEZET-
TUDATOS generációt –, mely ki-
fejezés már elcsépeltnek és unal-
masnak t�nik, sokunknak pedig még 
talán soha nem bírt ekkora jelen-
téssel, mint napjainkban! 

A 2000-es évekre elértük végre, 
hogy uniós törvényi szintre emelték 
és kormányrendeletekben is szabá-
lyozták a csomagolási hulladék 
gy�jtését és hasznosítását. 

Magyarországon a törvény el�írja, 
hogy a keletkez� csomagolási 
hulladéknak legalább a felét újra 
hasznosítani kell! 

A lakossági tájékoztatás, valamint a 
gyerekek és az ifjúság oktatása 
nélkülözhetetlen eleme az el�írás 
teljesítésének. 

E nagyszabású program megvaló-
sítására hazánkban az ÖKO-Pannon 
Közhasznú Társaság vállalkozott, 
mely cég a PRO-EUROPE nev� 
hulladékhasznosítást koordináló 
szervezeteket összefogó nemzetközi 
rendszer tagja. 

Az alapítók között hazai és 
nemzetközi nagyvállalatok találha-
tók, csomagolók és csomagolóanyag-
gyártók egyaránt. Az ÖKO-Pannon 
Kht. a csomagolási hulladékok 
begy�jtését és hasznosítását koor-
dinálja az önkormányzatok, cso-
magolóeszköz-gyártók, valamint a 
csomagolt eszközök gyártói között. 

Már Budapesten kívül 24 városban 
és régióban folytatja tevékenységét, 
és a szerz�dött helyeken rend-
szeresen tájékoztatja a lakosságot a 
helyi sajátosságokról és újdonsá-
gairól. 

Kiemelten fontos területe – 
komplex oktatóprogramok segít-
ségével – a partner régiók óvodáinak 
és általános iskoláinak hulladék-
gazdálkodási oktatása. 

Az idei iskolakezdésre az immár 
harmadik kiadást megért oktató-
füzettel, kifest�vel és tanári segéd-
könyvvel készültek, mely oktató-
csomagot a szentendrei Templom-
dombi Általános Iskolában beveze-

tett szelektív hulladékgy�jtési modell 
alapján Csalló Attila készítette. 

A mostani tanévkezdésre már mi is 
csatlakoztunk a máshol már sikerrel 
alkalmazott oktatóprogramhoz, így a 
visegrádi Áprily Általános Iskola els� 
osztályosai, tanítói és tanárai 
részesülhettek ebben az ajándék-
csomagban; reményeink szerint 
segítjük munkájukat nebulóink 
környezettudatos nevelésében. Itt 
említjük meg, hogy párhuzamosan 
Visegráddal Dunabogdány, Leány-
falu és Szentendre több általános 
iskolája is csatlakozott e prog-
ramhoz, és a csatlakozók körét 
folyamatosan bövítjük. 

Visegrád lakosságának tájé-
koztatására felvázoljuk a háztartási 
hulladék csoportjait, ezzel is 
megkönnyítve a szelektív gy�jtés 
folyamatát: 

1. Háztartási szilárd hulladék: 
papír, m�anyag, fém, üveg, textil, 
italoskarton-doboz. 

1/1. Háztartási szerves hulladék 

(komposzt): konyhai zöld-
hulladék, kerti zöldhulladék; 
egyéb: állatsz�r, tollak, alom. 

2. Háztartási folyékony hulladék 

(szennyvíz): mosogatószerek, 
mosószerek, tisztítószerek. 

3. Veszélyes hulladékok: taka-
rítószerek, festékek, kártev�-
irtók, gyógyszerek, elemek. 

Oktató és tájékoztató füzeteink 
megjelentetésében nagy segítséget 
jelentett és ez úton is köszönetet 
mondunk Szabó Imre környezet-
védelmi és vízügyi miniszternek, az 
Országos Közoktatási Intézetnek, 
valamint a Környezeti Nevelés és 
Kommunikációs Programirodának. 

Az ÖKO Panna… sorozat nép-
szer�sítésében külön köszönet illeti a 
Dunakanyar N�szirom Egyesület, a 
SZIA Alapítvány és az ÉDISKE 
Alapítvány munkatársait. 

A sorozat következö témája: A 
háztartási hulladék „mibenléte“ és a 
szelektív gy�jtés szabályai. 

Herendi 
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EGY APRÓ KÉRÉS 
 

A CBA üzletnél lév�, mozgássérültek számára kijelölt 
hely festékezése lekopott, így az ott parkoló autók 
akaratlanul is elfoglalják a rászorulók számára fenntartott 
helyet.  

Kérjük az illetékeseket, hogy az id� viszontagságai miatt 
elt�nt jelzéseket szíveskedjenek visszafestetni, hogy a 
mozgásukban korlátozott polgárok is megközelíthessék az 
üzletet. Az emberi gesztust, figyelmességet, megértést 
el�re is köszönjük!                                                         

Hajdú András 
 

Schült Antal: 
 

MAGYARORSZÁG 
 

Ej, ha a szónak foganatja volna, 
ha az ígéret betartandó volna, 

ha a tanárnak tekintélye volna, 
ha a diák alázatos volna, 

ha az értelemnek szabad útja volna, 
ha az okos kreatív is volna, 

ha a butaság egy múló emlék volna, 
ha az ostobaság megvetend� volna, 
ha az újsághír mindig igaz volna, 

ha a médiákban nem csak gagyi volna, 
ha a szegénység nem megalázó volna, 
ha a gazdag szerény és adakozó volna, 
ha a harácsolás nem életforma volna, 

ha a korrupció nem nemzeti sport volna, 
ha az igaznak katedrája volna, 

ha a hazug szégyenpadon volna, 
ha az értékeknek értékrendje volna, 

ha a politikus becsületes volna, 
ha a miniszterelnök igaz ember volna, 
ha Magyarország a magyaroké volna. 

Úgy látom, e versben nagyon sok a volna, 
gazdag lenne Magyarország, ha a volna nem lett volna. 

 

MAGYARORSZÁG 
 

Kosztolányi írja: Ül a népbiztos a repül�gépen  
és táskájában viszi ki a szajrét. 

Igyekszik lelépni, hogy megússza a balhét. 
Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, 

sok minden megtörtént Pesten és Budán. 
Közel száz év telt el, minden megváltozott, 

az id� múlása nagy változást hozott. 
Megváltozott minden, már semmi sem ugyanaz, 

de egyvalami azért mégiscsak megmaradt. 
Ül a népbiztos az ország házában, és szépen sorba-sorba, 

utalja a szajrét külföldre offshorba. 
�

MAGYARORSZÁG 
 

Jó reggelt Magyarország, fel kéne ébredni már, 
hisz Csipkerózsikáról álmodozni kár. 

Meg kéne már érteni az embereknek végre, 
hogy a csodavárásnak legyen most már vége. 
Hisz Isten nincs az égben, sem a fellegekben, 

egy helyen van Isten, a jó emberekben. 
Jó reggelt Magyarország, fel kéne ébredni már, 

hisz megérkeztél, a szakadék alján vagy már. 
Ennél már csak egy rosszabb jöhet még, 
ha megnyílik a föld és rád szakad az ég. 
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kerékpár szerelde 
�szi–téli nyitva tartása: 

hétf�, szerda, péntek  14–17 óra 
 

Tel.: 06 (20) 343-9374 

Pedagógus  
gyermekfelügyeletet és korrepetálást  

vállal  (alsósoknak, zenei pályára készül�knek  
szolfézsból, zeneelméletb�l, valamint  

érettségire, felvételire való felkészítést  
történelemb�l) 

Tel. : 06 (70) 339-2472 
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Többéves lovasoktatói gyakorlattal vállalom 
viselkedési zavarokkal, 
tanulási nehézségekkel, 

egyéb problémákkal rendelkez� 
gyermekek, fiatalok fejlesztését 

Érdekl�dni lehet: 
Bróz Anna 

(20) 319-2733 
brozanna@freemail.hu 
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[  
 – Mozgásos meditáció gyakorlat 
 – Egészségjavítás 
 – Feszültségoldás 
  – Energiák harmonizálása 
 – Feltölt�dés és vitalizálás 
 – Testi-lelki egyensúly megteremtése 
 – A jóga testvére 

 

Matkovics Mariann 
06 (20) 393-2500 

testnevel�,  
tai-chi edz�, 

kínai természetgyógyász,  
akupressz�r, 

tibeti hangtáv terápia,  
síoktató 

 

1 foglalkozás ára: 1000 Ft/alkalom 
 

Szeptember 15-i                Jó id�ben: 
indulással                          visegrádi sportpálya, 
keddenként                        rossz id�ben: 
18.30–20.000                    Sziget u.-i konditerem 

 

 
 

T!ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa:  
2.000,– Ft/q,  

hasított t�zifa:  
2.100,– Ft/q 

E!RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

CIP JAVÍTÁS 
 

INGYENESEN vállaljuk  
cip�k, táskák 

el- és visszaszállítását, 
valamint termékeinkr�l  

szaktanácsadást. 
 

Cip�k, táskák mindennem  javítása 
Tacco gyógy-, talpbetétek, 

Tarrago cip�ápolók 
forgalmazása 

 

HÍVJON AZ ALÁBBI SZÁMON: 

06 (20) 316-4490 
 

VAGY ÍRJON E-MAILT: 
 cipojavitas@gmail.com 

 

Leschinszky Tibor 
cipész 

2023 Dunabogdány, Plébánia u. 32. 

 

 
 

Profi oktatás egész évben 
a nagy-villámi sípályán! 

Komplex tanulás a Fogarasi Síiskola partnereként! 
Els� félév m anyag pályán, 

második félév hóágyús pályán, 
majd síelés az Alpok lejt�in! 

Nyári táborok gyepsível! 
 

Nálunk a szül�k sem unatkoznak: 
gyepsí, nord walking, 

kerékpárbérlés, kocogás 
a fellegvár tövében! 

 
Mindezt egy helyen, 
elérhet� közelségben, 

gyönyör  környezetben! 
 

Információ: 
www.visegradsipalya.hu 

 
Telefon: 

06 (20) 959-0213 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít  Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

� Ne kockáztassa Ön 
 és járm!ve biztonságát, 
 épségét! 
7 °°°°C A nyári gumiabroncs 7 °°°°C alatt 

 nem biztosít megfelel  tapadást 

 az útburkolaton 

 még száraz id ben sem! 

A kopott tél i  abroncsra legyen gondja! 
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centrírozás, javítás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

������������
	�
���	�����

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET!K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL! ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 



XXV. évfolyam 10. szám                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                                       23 
 

 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Ajánla tunk :  
 Borda házi sütni való kolbász 1160 Ft helyett  
 990 Ft, 
 vákuumfóliás grillkolbász 1320 Ft helyett  
 1100 Ft, 
 frankfurti virsli 1360 Ft helyett 1100 Ft 
 kedvezményes áron kapható! 
 A grillkolbászok már pizzás és zöldf"szeres ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Hétközben folyamatos árengedmény  
 a sertéshúsokból! 
 Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor folyamatosan 
 kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf"szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!   

                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel 
  szerda 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
 e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,  
              igazolványkép-készítés 
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okszor szembesültem vele, hogy Visegrádon 
nem lehet olyan könyvet kapni, mely 

kifejezetten a városról szól. Sokféle kiadvány 
hiányzik a palettáról. Régóta foglalkoztat a 
gondolat, mi hiányzik a legjobban? Arra jutottam, 
hogy a millenniumi évben – már csak a jubileum 
miatt is – leginkább egy fotóalbum megjelentetése 
lenne célszer�. 

 
 

Egy olyan fotóalbum, mely kivitelében 
reprezentatív, tetszik a turistáknak, de mi is 
szeretnénk, ha lenne egy ilyen a 
könyvespolcunkon. Egy ilyen kiadványra a város 
már régen rászolgált. 

Hosszú el�készítés után, idén kora nyáron bele is 
vágtam a szervezésbe, és a már korábban 

megkeresett társak segítségével elkészült a könyv, 
mely a napokban kerül nyomdába.  

Az album 172 színes oldalon cérnaf�zéssel, 
véd�borítóval ellátott, kemény táblás kivitelben 
jelenik meg magyar, angol és német nyelven. A 
szöveg az összterjedelem mintegy egyharmada, 
mely Visegrád természeti környezetét, 
történelmét, legkiemelked�bb m�emlékeit és a 
mai várost mutatja be röviden. A mintegy 170 
színes fotó a várost mutatja be, természetesen 
illusztrálva a szöveget is. A képanyagot színesítik 
régi metszetek, képeslapok, kódex- és 
festményreprodukciók is. A tervek szerint a könyv 
hivatalos bemutatóját december 11-én, pénteken 
18 órától tartjuk meg a moziban. 

A könyvet a polgármesteri hivatal adja ki, a 
m�vel�dési ház szervezésében. 

Itt kell megköszönnöm mindazoknak a 
magánszemélyeknek és cégeknek a támogatását, 
akik és amelyek megismerve a tervet, önzetlenül 
támogatásukat ajánlották fel. 

Reményeink szerint könyvünk elnyeri mind a 
visegrádiak, mind az idelátogatók tetszését. Talán 
többen úgy gondolják, hogy akár ajándékba is 
szívesen vásárolnának bel�le, ezért karácsonyig a 
visegrádi, dömösi és dunabogdányi lakosok 
részére 3.990 Ft-os bevezet� áron kínáljuk az 
albumot. Vásárolni a helyi boltokban is lehet 
majd, de felveszünk megrendelést a 06 (26) 398-
128-as telefonszámon a m�vel�dési házban 10–17 
óráig. A megrendelt könyveket igény szerint 
szívesen ki is szállítjuk. 

Az album kereskedelmi ára 4.990 Ft lesz. 

Amennyiben a könyvvel kapcsolatban bármilyen 
kérdésük van, a 06 (30) 210-8580-as 
mobiltelefonszámon megpróbálok válaszolni 
azokra. 

                                             Mikesy Tamás, 
a m�vel�dési ház igazgatója 

S 
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Tisztelt visegrádi Polgárok! 
 
Októberben a képvisel�-testület és az önkormányzat 

pénzügyi bizottsága el�tt beszámoltam a millenniumi év 
eseményeir�l, azok lebonyolításáról és pénzügyi 
hátterér�l. Beszámolómat rövidítve a Visegrádi Hírekben 
is közzé teszem, azzal a megjegyzéssel, hogy a 
millenniumi év és elszámolásai még nem zárultak le, ezért 
végleges és teljes beszámolót csak az év végeztével 
adhatok. Mindenesetre, ahogy a Kiss Károly vezette 
pénzügyi bizottságban is megfogalmazódott az idei 
eseményeket áttekintve, a jelenlegi helyzet szerint a 
millenniumi év nagyon sok pozitív tanulsággal és 
legf�képpen pénzügyi egyensúllyal zárul.  

Az idei évben külön eseménysorozattal és 
emlékm�állítási tervekkel készültünk Visegrád 
millenniumának megünneplésére. Erre a célra a 2009. évi 
költségvetésben külön keretet is meghatározott a 
képvisel�-testület. Az idei nagy programok természetesen 
egyszeriek voltak – éppen az ünnep jellege miatt –, de 
voltak olyan, már évek óta ismétl�d� rendezvényeink is, 
melyek ebb�l a keretb�l valósultak meg. Külön 
törekedtünk arra, hogy lehet�ség szerint minél több küls� 
támogatást szerezzünk a tervek megvalósításához, és a 
sikeres pályázatoknak köszönhet�en jóval több mindent 
tudtunk létrehozni, mint amit kezdetben reméltünk.  

Az év programjainak tervezésekor elhatározott céljaink 
között volt a millennium, vagyis az egyszeri ezer éves 
évforduló különleges megünneplése, a városi lakosság 
közösségtudatának er�sítése, a millenniumhoz méltó 
emlékm� állítása, a város szépítése és az évforduló 
apropóján jó hírnevének er�sítése. Az ünneplést nemcsak 
egy napra szerettük volna koncentrálni, annak ellenére, 
hogy egy nagy „f�” ünnepséget rendeztünk augusztus 29-
én, hanem egész évben különböz� rendezvények sorával. 
Reméljük, hogy a fesztivál és az ünnepség is emlékezetes 
élmény marad mindenki számára, aki Visegrád 
millenniumára gondol majd. Külön öröm számomra, hogy 
az önkormányzattal együtt számos civil szervezet 
rendezett nagy részvétellel zajló és színvonalas 
millenniumi programokat, így a jubileumi év a város 
közös ünnepévé válhatott. A városi programokba is 
igyekeztünk bevonni a lakosságot, a vállalkozókat és a 
civil egyesületeket, és mindenki önzetlenül vállalt részt, 
és segített ezek létrehozásában. A millennium emlékére a 
képvisel�-testület elhatározásából a város különleges 
emlékm�vet állított a Duna partján. A szobor 
felállításához is szereztünk pályázati támogatást, összesen 
6,4 millió forintot, de a Pest Megyei Önkormányzati is 10 
millió forintos támogatást ígért felállításához. A város 
szépítésében egyel�re kevesebbre jutottunk, mint amit 
elterveztünk, de az egyel�re elhúzódó felújítások mellett 
is a Szentháromság tér megvalósult, és a visszajelzések 
szerint nagy tetszést aratott. Remélem, hogy ez csak egy 
kezdet, és a város többi közterét is hasonlóan meg tudjuk 
újítani. Az önkormányzat pályázati pénzb�l tudott új 
zászlókat és köszönt� táblákat állítani a város különböz� 
pontjain, több út felújítására is nyertes pályázatunk van, 
valamint a 11-es úton gyalogátkel�k létesítésére is aláírt 
támogatási szerz�déseink vannak már.   

 
 
A költségekr�l szólva hangsúlyoznom kell, hogy minden 

esemény tervezésekor a képvisel�-testület által elfogadott 
és el�re meghatározott költségkereteket vettük kiindulási 
alapul, és mindenhez próbáltunk küls� támogatásokat 
szerezni. A pályázatokat mi magunk írtuk, így sikerült az 
Európai Uniótól 5,7 millió forintot szerezni, a Visegrádi 
Négyek alapjától 1,85 millió forintot, a reklámokra az 
OTP-t�l és a MOL-tól összesen 3,25 millió forintot, az 
Arculat-pályázaton pedig 8 millió forintot. Egyedül a 
testvérvárosi pályázatunkat írattuk meg küls� pályázatíró 
céggel, mert ezt az angol nyelv� pályázatot sikeresebben 
tudtuk egy erre szakosodott céggel elkészíttetni. A 
költségvetés jelenlegi állását a pénzügyi bizottságban 
részletesen ismertettem, és a bizottság, majd a képvisel�-
testület minden kérdésre adott válaszomat és a 
beszámolómat is egyhangúlag elfogadta. Olyan nagyobb 
tételek is szerepelnek a költségeink között, mint a 
testvérvárosi napok 5,7 millió forintos költsége, amit 
pályázati úton nyertünk, és a több mint kétszáz 
vendégünk négynapi szállására, ellátására és utaztatására 
fordítottunk. De ebbe az összegbe bele tudtuk szorítani 
testvérvárosaink ünnepi delegációinak szállásköltségét 
augusztus 28–29-én, valamint a díszvendégek díszebédjét 
is. Magukra a programokra közel 5,7 millió forintot 
fordítottunk, de ez csak a fesztivál alatt 36 zenekart vagy 
társulatot, összesen 250 fellép�t jelentett, de az összeg a 
teljes évre vonatkozik. Ezekre a költségekre is szereztünk 
pályázati támogatást: 1,85 millió forintot a V4 alaptól.  A 
rendezvények technikai költségei 4,8 millió forintot tettek 
ki, ebbe beletartoztak a legnagyobb kiadást jelent� 
színpadtechnika költségei, a színpadi állványzat és tet� 
bérlése, a hangosítás, a világítás és a technikusok bére, 
valamint az áramköltségek. A szobor költségei a testület 
által elfogadott szerz�dés alapján lettek kifizetve, ezeket 
növelte a földmunkák és a készül� árvízi véd�rendszerrel 
összhangban történ� alapozás költsége. A millenniumi év 
másik nagyobb összeg� kiadása volt a Köztéri 
Arculatpályázat jóvoltából kifizetett összeg. A pályázatot 
az Eper Stúdióval együtt nyújtottuk be, Kacsán György 
tervei pedig országos els� helyezést értek el a pályázaton. 
Ennek eredményeként 4 millió forint önrész vállalása 
mellett 8 millió forint támogatást kaptunk. A képvisel�-
testület által is elfogadott pályázati költségvetés szerint ez 
önkormányzati hivatali arculat kialakítását foglalta 
magába, köztéri díszít�elemek kihelyezését (millenniumi 
zászlók, molinók), köztéri információs rendszer 
kialakítását (köszönt�táblák, információs és 
irányítótáblák, melyek kihelyezése folyamatban van), 
programfüzetek kiadását (éves m�sorfüzet, nyári 
programfüzet, fesztivál szórólap  és  plakát), valamint 
nyomtatott reklámok ké- 

(Folytatás a 11. oldalon) 



XXV. évfolyam 11. szám                                    VISEGRÁDI HÍREK                                                                        3 
 

VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testületének 

11/2009. (IX. 30.) sz. rendelete 
az önkormányzat és intézményei  
2009. évi költségvetésér�l szóló    

 3/2009. (III. 5.) ör. rendelet  
módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 
2009. évi költségvetésér�l szóló 2008. évi CII. törvényben 
foglaltakra, 2009. évi költségvetésér�l a következ� 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
(1) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetésér�l szóló 3/2009. (III. 5.) ör. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következ� 
rendelkezés lép: 
Visegrád Város és intézményei együttes költségveté-
sének módosított kiadási és bevételi el�irányzatát 
     632.762 e Ft költségvetési bevétellel,  
       65.532 e Ft finanszírozási bevétellel, 

valamint 
     632.987 e Ft költségvetési kiadással,  
       51.000 e Ft tartalékkal, 
       14.307 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 
 

(2) Ez a rendelet a költségvetési év els� napjától, azaz 
2009. január 1-jét�l visszamen�legesen lép hatályba. 
(3) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik.   
Visegrád, 2009. szeptember 30. 
 

Hadházy Sándor         E�ryné dr. Mezei Orsolya  
    polgármester                                     jegyz� 
 

Záradék: 
A rendelet kihirdetése megtörtént 
2009. szeptember 30-án.  

E�ryné dr. Mezei Orsolya  
                                                              jegyz� 
 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testülete  

a 175/2009. (IX. 30.) számú határozatával 
a jegyz� helyettesítésével 

dr. K�szegi Géza pályázót bízta meg  
az alábbiak szerint: 

 

A kinevezés tartalma és id�tartama:  
    határozott idej� helyettesítés 
A vezet�i megbízás kezd� id�pontja:   
    2009.  október 15. 
A vezet�i megbízás megsz�nésének id�pontja:  
    a kinevezett jegyz� szülési szabadságának lejárta 
Munkájához sok sikert kívánunk! 

   Hadházy Sándor s. k. 
                                    polgármester 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testületének 

12/2009. (IX. 30.) sz. rendelete 
a 19/2006.(XII.1.) számú  

többször módosított 
 a képvisel�-testület  

és szervei  
szervezeti  

és m�ködési szabályzatának  
módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, szervezeti és m�ködési rendjének 
szabályairól a következ� módosító rendeletet alkotja: 
 

1. §. A rendelet 3. § (1) bek. az alábbiakkal egészül ki: 
(1) Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai: 

Obergünzburg (Németország), 

Lanciano (Olaszország), 

Parajd (Románia). 
 

2. §.  (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
         (2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 

Visegrád, 2009. szeptember 30. 
 

Hadházy Sándor s. k. 
polgármester 

 

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
jegyz� 

 
Záradék: 
 

A rendeletet kihirdetése megtörtént 
 

Visegrád, 2009. szeptember 30-án   
                  

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
                                                           jegyz�
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A város ezer éves évfordulójáról 
Bizottságunk két alkalommal tárgyalta az ünnepségsorozattal kapcsolatos pénzügyi vonatkozásokat: 2009.  

október 22-én és 28-án. A kialakult véleményünket és javaslatainkat az október 29-i testületi ülés elé terjesztettük. 
Bizottságunknak nem feladata, hogy átfogóan más tapasztalatokat is összegezzen, de ezzel együtt elhangzott a 

rendezvénysorozattal kapcsolatos számos pozitív megállapítás is. Néhány esetben az is, hogy miként lehetne a 
jöv�ben még jobban felkészülni az ilyen típusú kulturális eseményekre. 

A PÜB 2009. 10. 28./20. sz. véleménye – javaslata  
Visegrád város ezer éves évfordulójára szervezett rendezvények pénzügyi bevételeir�l,  

kiadásairól és költségvetési egyenlegér�l 
 

1. A témát bizottságunk alapossággal igyekezett 
feldolgozni: így két ülésen is tárgyaltuk. Nagy 
segítséget jelentett a felmerült kérdések 
tisztázásánál, hogy az ünnepségsorozatért felel�s 
alpolgármester, Dobri Imre is részt vett mindkét 
ülésünkön. � az általunk készített anyagot is 
ismeri. 

2. Városunk ezer éves évfordulójának 
megünneplésére külön alapot hozott létre az 
önkormányzat a 2009-es esztend�re: 34 millió 
forint összegben. 

Ehhez pályázati úton elnyert alapokon további 
összegek kerültek bevételként: 18.750.000 
forintban (Arculat pályázat 8 millió, MOL 
támogatás 1.250.000, OTP támogatás 2 millió, 
V4 Fund 1,8 millió, EU polgárokért 5,7 millió – 
utóbbi kett� még nincs kifizetve). Így az 
összbevétel: 52.750.000 forint, ami jelent�s 
összeg. 

Tovább növelte több mint 7 millió forinttal ezt 
az összeget az is, hogy az ünnepi tér kialakítását 
ajándékba kapta az önkormányzat a Visegrádért 
Egyesülett�l, illetve az UTILIS Kft.-t�l. 
(Vezet�ik: Máthé Gábor és Bánó László.) 

3. A bevételek vonatkozásában bizottságunk 
sajnálatosnak tartja, hogy a Pest Megyei 
Önkormányzat által felajánlott és több fórumon 
is elhangzott 13 milliós hozzájárulást (Kés�bb 
már 10 millióról szólt a beszéd.) – a szoborhoz, 
de akár az ezer éves évforduló ünnepségeihez – 
nem kaptuk meg. 

4. A kapott pénzügyi beszámolók alapján a 
rendezvényekre és egyéb dologi kiadásokra 
elköltött összeg: 53.580.000 forint. Az egyenleg 
jelenleg mínusz 830.000 forint. 

5. Bizottságunk a kiadások részletezését több 
esetben nem tartotta kielégít�nek és 
elfogadhatónak arra nézve, hogy a tételr�l 
véleményt mondjon. A testvérvárosi napok 
5.788.869 forintos kiadása nagy vonalakban 
részletezett volt. (Itt a testvérvárosi pályázat 
sikerdíja szorult magyarázatra, de a 306.000 
forint kiadás indokolt volt.) A rendezvények 
technikai kiadásaira fordított 4.803.689 forint is 
részletezett volt. 

6. Az arculatpályázat nyomdai munkálataira 
fordított 11.351.300 forint kiadás nem volt 

részletezve. Második ülésünkön nem kaptunk 
ugyan írásos részletezést (erre az év befejeztével 
fogunk visszatérni), de felsorolást kaptunk, hogy 
milyen tételekre lehet számítani: m�sorfüzet, 
millenniumi m�sorfüzet, a hivatal arculata 
(logók stb.), millenniumi transzparensek 
(molinók) és zászlók, köztéri információs táblák 
(melyb�l négy készül majd el, és ez jelenti a 
legnagyobb tételt), köztéri útbaigazító táblák 
(még jelenleg készülnek), kis emléktárgyak a 
prominens vendégeknek és a testvérvárosokból 
érkezetteknek stb. A programok, koncertek, 
el�adások 5.637.505 forintos kiadásainak 
részletezését is csak a második ülésen kaptuk 
meg – írásban. A hirdetés, reklám: 2.303.500 Ft-
os kiadás részletezéséhez is szóban kaptunk 
tájékoztatást, hogy hol lett az eseménysor 
reklámozva (pl.: az RTL és Duna TV, 
Dunakanyar és Pilis Rádiók, programmagazin, 
Dunakanyar Info, Komárom-Esztergom Megyei 
Magazin stb. stb.). 

7. A szobor kiadása a már ez évben kifizetett 
15.363.874 forint, illetve az alkotónak még ki 
nem fizetett, de teljesítés alatt lév� 2,5 millió 
forint nem a szobor teljes bekerülési költségét 
jelenti. A szoborra az önkormányzat már a 2008-
as évben kifizetett 16,5 millió forintot. Így a 
szobor közel 34 és fél milliójába került 
városunknak. (Ez az összeg sincs számunkra 
részletezve.) Ilyen nagy kiadással járó szobor 
állítása ilyen kis városnak, mint Visegrád: 
nagyon megterhel� és nehezen indokolható. (Ez 
is szerepet játszhatott abban, hogy négy – t�lünk 
nagyobb – város ezt a szobrot nem állította fel.) 

8. Bizottságunk tudomásul veszi, hogy ez az 
ünnepségsorozat egy egyszeri dolog, hiszen 
hasonló a közeljöv�ben nem lesz, s ennek 
megfelel�en azt is tudomásul veszi, hogy a 
kiadásokon sem lehet változtatni. Mégis 
szeretnénk áttekinteni a nagyobb, de nem 
részletezett tételekb�l egyet-kett�t csupán azzal 
a szándékkal, hogy lehetett volna-e valamit 
megfelel� színvonalon, de olcsóbban megoldani. 
Ez bármilyen kés�bbi rendezvény 
megszervezését is megfelel�en segítheti. 

9. Pénzügyi lehet�ségként is sajnálatos, hogy az 
önkormányzat a már három évvel ezel�tt is meg- 
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lév� városrehabilitációs pályázaton nem indult, 
amelyen 90 millió forintot is lehetet volna nyerni 
a középületeink és központi környezetünk 
megújítására. A jelenlegi ütött-kopott 
középületeink és környezetük rendkívüli 
mértékben rontotta a helyi lakosság közérzetét és 
sajnos növelte az idelátogató külföldi és magyar 
turisták csalódottságát. Ez alapon romolhatott 
Visegrád város megítélése. 

A kilences pont az egyik képvisel�nek nagyon nem 
tetszett és az összes kulturális esemény 
nagyszer�ségét és ezek szükségét fogalmazta meg 
azokkal a kívánságokkal szemben, amit e pont 
tartalmaz, illetve a járdaépítések, útépítések 
jelentettek volna. 

Majd rögtön önmaga állítását cáfolta azáltal, hogy 
a „Szentháromság tér” szépségét és az ottani közös 
er�feszítést méltatta. 

Bizony e tér nagyon megszépült és – a kulturális 
eseményekkel szemben – maradandó emlékévé válik 
az ezer éves évfordulónak. A rajta lév� szobor is 
kedvesebb lesz a visegrádiaknak (szerintem az 
idelátogatóknak is), mint a Duna-parti. 

Régen kezd�dött és sokáig tartott a tér kialakítása. 
Abonyi Géza 12 évvel ezel�tt vetette fel a tér 
rendezésének szükségét és a városfejlesztési 
bizottság programjában folyamatosan szerepelt, de 
rá pénz sosem jutott, csak most. Persze teljes 
szépséggé akkor válik, ha a tér minden része, járdái 
a már meglev� új részhez lesznek igazítva. Ehhez is 
pénz kell. 
Javaslatunk: 

1. A PÜB javasolja, (és tekintettel a mínusz 800 
ezer forint egyenlegre), hogy a még hátralév� 
egyetlen  nagy  esemény – a városi disznótor – 

az eredetileg tervezett 1.100.000 forintos 
kiadáshoz képest: takarékosabb legyen. A 
szervez�k törekedjenek arra, hogy már 
el�zetesen küls� forrásokból szereznek pénzt a 
lebonyolításához.  

2. A PÜB javasolja az önkormányzatnak, hogy az 
ezer éves évforduló eseményeinek 
befejez�désével – az erre a célra létrehozott – 
második alpolgármesteri státuszt 2010. január 
1-jét�l szüntesse meg. 

3. A PÜB az év befejeztével még egyszer áttekinti 
a rendezvénysorozat pénzügyi vonatkozásait. 
Javasoljuk, hogy az önkormányzat is t�zze 
napirendre a témát – legalább a tájékoztatás 
szintjén. A végleges elszámolás jelenjen meg a 
Visegrádi Hírekben is. 

A testületi ülés vitájában felmerült, hogy az ilyen 
jelleg� rendezvényekre is szüksége van városunk 
turizmusának fejlesztéséhez a palotajátékok mellett, 
de erre három-négy nap is elegend�. Ez így van. 

 Persze els�sorban akkor csinálhatjuk ezeket a 
három-négy napos fesztiválokat, ha ezekre elegend� 
pénzeket nyerünk pályázati úton, vagy a helybeli (és 
nem helybeli) érintett vállalkozók anyagi 
szponzorálásával. Tehát úgy, hogy az 
önkormányzatnak és a városnak ne kerüljön külön 
pénzkiadásába. 

No és persze az is szükséges, hogy ezeket a 
programokat ne ugyanaz a gárda rendezze, mint 
általában a többi összest év közben, hanem 
szélesítsük a bázist és tegyünk érdekeltté minél több 
visegrádit ezen új rendezvénysorozat 
megszervezésében és lebonyolításában. 

Kiss Károly,  
a PÜB elnöke 

 
 

 



6                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                    2009. november 

Az Áprily Lajos Általános  

és Alapfokú M•vészetoktatási Intézmény  

hírei 
 

Iskolánkban 174 tanuló kezdte meg a tanévet, közülük 
23-an Kisorosziban. Els�seink Visegrádon 22-en, 
tagiskolánkban pedig 9-en ültek be az iskolapadokba, 
hogy megtanulják a varázslatot: írni, olvasni, számolni. 
Könnyen beilleszkedtek, hiszen már óvodás korukban 
gyakran jártak át iskolásat játszani: jöttek hetente a 
tornacsarnokba tornászni, látogatták az els�söket és a 
mi iskolásaink is hívogatták a Gergely-járással �ket, 
mert: iskolásnak lenni jó! Már �k is részesei annak a 
sok programnak, amik az elmúlt két hónapban 
zajlottak.  

Zeneiskolánkban 72 növendék ismerkedik a zene 
elméletével, hét hangszeren próbálhatják ki 
tehetségüket, szorgalmukat.  

Szeptember 5-én újra megrendezték Visegrád római 
kori történetét idéz� programját a  Gizella-majori 
római er�dben. A Soproni Sándor Egyesület az el�z� 
évek hagyományát folytatva harci bemutatókkal, 
kézm�ves foglalkozásokkal és különleges 
ételkóstolókkal várt minden érdekl�d�t. A III. 
Quadriburgiumi Játékokra az iskola tanulói közül jó 
néhányan kíváncsiak voltak. Délután négy órától 
megnéztük a szolnoki Gladius Egyesület bemutatóját a 
szarmaták és a rómaiak összecsapásáról, majd a 
Brigetio Légió hadialakzat-bemutatóját. Az er�dben 
megkóstolhattuk a római receptek felhasználásával 
készített levest, és élvezettel néztük a Familia 
Gladiatoria gladiátorainak küzdelmeit. Az estet fáklyás 
felvonulás zárta. Köszönjük az el�készítésben segít� 
5., 7. és 8. osztályosok munkáját. 

 

 
Diákjaink a nagy sportágválasztón 

Szeptember 18-án Budapestre indult az iskola 45 
diákja a nagy sportágválasztóra. Közel 80 sportág 
kipróbálására volt lehet�ség. Külön busszal utaztunk a 
helyszínre. A rendezvény zárt területen volt, négy 
csoportba osztottuk szét a tanulókat, akik feln�tt 
pedagógus kísérettel próbálhatták ki az érdekesebbnél 
érdekesebb sportágakat. 10 f� olyan mérésen is részt 
vehetett, aminek kiértékelését megkapva megtudhatta, 
hogy számára mely sportok a legmegfelel�bbek, hisz 
nagyon alapos fizikai vizsgálaton vett részt, ahol még a 
várható testtömeget és magasságot is meg tudták 

mondani. Belépéskor minden tanuló sorjegyet kapott. 
Egyik tanulónk kerékpárt nyert. Mindenki alaposan 
elfáradt, mire mindent kipróbált, de megérte!  

 

 
Gyermekeink német tánca 

nagy sikert aratott a sváb pikniken 
Nemzetiségi tánc Nagymaroson: szeptember 19-én 

Nagymaroson jártunk. Meghívást kaptunk a helyi sváb 
piknikre. Iskolánkat a 4. és 5. osztály német 
nemzetiségi tánccsoportja képviselte. Fellépésünkkel 
nagy sikert arattunk. Láthattuk még a nagymarosi ovis 
gyerekeket táncolni, a kismarosi feln�tt sváb 
tánccsoportot, a zebegényi asszonyok táncosait és a 
helyi fúvós együttest. A fellépés után megvendégeltek 
minket egy gulyással, meg egy bambival. Nagy élmény 
volt a gyerekeknek a frissen préselt sz�l�lé, néhányan 
többször is sorban álltak érte. Bene Éva tanító néni 
tanította be a táncokat, Bozóki Marianna igazgatón� és 
néhány szül� elkísért minket; köszönjük 
közrem�ködésüket. 

Szeptember 26-án Demeter Bálint tanár úr 
vezetésével a természetet és a túrát kedvel� tanulók 
teljesítménytúrán vettek részt Nagymaroson. A táv 14 
km volt. Az id�járás nagyon kegyes volt hozzánk. A 
NAHÁT 2009-es túráját minden résztvev� tanulónk 
teljesítette. Gratulálunk!  

A pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola 
meghívta iskolánk 14 éves diákjait Mihály-napi 
versengésükre. Érdekesség (és nagyon jó ötlet) volt, 
hogy a tanulók nem iskolák szerint alkottak csapatot, 
hanem minden iskolából képviseltette magát diák a 
csapatokban. Hét csapat (10–12 f�) indult el a 10 km-
es útnak, ahol sok ötletes feladatot kellett megoldani: 
pille palack kilövése, pókhálón átkelés, kötélhíd, 
elméleti totó és sok más ügyességi próba várta a 
diákokat. A nap végén egy tál meleg étel, ajándék és 
sütemény várta a megfáradt tanulókat. 

Szeptember 30-án a magyar népmese napja 
alkalmából versenyt rendezett a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház. Iskolánkat  Farkas  Gábor  (1. o.), 
Forró Dominik  
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(2. o.), Ispán Boglárka (3. o.) és Lénárd Dávid (4. o.) 
tanuló képviselte, és az iskolák közötti versenyben 1. 
helyezést értek el! Jutalmuk – a sok olvasott mese 
mellett – egy Visegrád-könyv volt. Gratulálunk!  

Az iskolák osztályainak mesefát is kellett rajzolniuk, 
ahol a faleveleken a mesék címei szerepeltek, ezekhez 
a mesékhez kapcsolódtak a feladatok. Iskolánk csapata 
1. helyezést ért el, és még két külön díj is született. 
Gratulálunk!  

Szeptember 30-án iskolánk 5. és 8. osztályos tanulói 
makkot gy�jtöttek a visegrádi erd�ben az állatoknak 
télire. A bevétel az osztálypénzt gyarapítja. 

Oxigén-túra: október 3-án a szentendrei kistérség 
településeit kerestük fel kerékpárral. Kis csapatunk a 
következ� útvonalat járta be: Visegrád–Pilis-
szentlászló–Szentendre–Szigetmonostor–Pócsmegyer–
Kisoroszi–Visegrád. Gratulálunk minden résztvev�nek! 

Szüreti vigadalom: október 3-án a hagyományos 
szüreti vigadalomban felléptek Bene Éva néni 
vezetésével a 3-4-5. osztályosok közül néhányan. Népi 
gyerekjátékokkal és német tánccal szórakoztatták a 
közönséget. Köszönjük Éva néninek, hogy annyi 
fellépésre készít fel minket! 

Október 1-jén, az id�sek napján mi is köszöntöttük 
az id�seket a Sirály étteremben. Verset mondott 
Vanyák Dóra és Heged�s Áron, hangszeren játszott 
Dányi Balázs és Fekete András. Pár napra rá a 3. 
osztályosok adták el� mesejátékukat a Visegrád-
Szentgyörgypusztán él� id�sek otthonában. Örülünk, 
hogy emlékezetesebbé tehettük ezeket a napokat! 

Október közepén ismét volt papírgy�jtés. Több mint 
8 tonna hulladék gy�lt össze. Kérjük, hogy továbbra is 
segítsék tanulóinkat: tegyék félre a sok felesleges 
papírt, hogy ismét használható tárgyak készülhessenek 
bel�lük! A bevétel az osztálypénzt gyarapítja. 
Tavasszal ismét gy�jtünk! 

 

 
Csapatunk munkában  

a sátoraljaújhelyi Kazinczy-vetélked�n 
 

Október 15–17. között Sátoraljaújhelyen zajlott a 
Kazinczy Ferenc ,,Szépen, helyesen magyarul” 
elnevezés� országos verseny dönt�je. Csapatunk az 
ország 14. legjobbja lett. A háromnapos verseny 
során nem csak a versenyfeladatokat oldották meg 

tanulóink, hanem közösségépít� és szabadid�s 
programokon is rész vettek.  

Csapatunk tagjai: Bártfai Zsófia, Hrubos Lilla, 
Szénási Dalma, Kiss Péter. Felkészít� tanár: Szigetiné 
L�rincz Mária, aki vállalta, hogy bár nyugdíjba vonult, 
felkészíti a lelkes kis csapatatot. Mezei Panni néni is 
elkísérte diákjainkat. Köszönjük minden résztvev�nek 
ezt a kimagaslóan szép eredményt! 

Már készülünk a hagyományos Áprily-hétre, hisz a 
képz�m�vészeti felhívásra, a honismereti vetélked�re, 
a vers- és prózamondó versenyre készülnek diákjaink. 
A hét – illetve idén tíz nap – során rengeteg program 
várja az érdekl�d�ket. Csak ízelít�ül:  

– November 9-t�l már zajlik az Áprily-kupa, 
melynek résztvev�i: Grund- und Hauptschule 
(Dunabogdány), Bozóky Mihály Általános Iskola 
(Pilismarót), Dunakanyar Erdei Általános Iskola 
(Visegrád). Versenyszámok: játékos sor- és 
váltóverseny, floorball, foci.  

– November 10. (kedd): nyílt nap Kisorosziban (a 
napközi is látogatható). 

– November 11. (szerda) 8.00 órától: nyílt nap az 5–
8. osztályban (a délutáni foglalkozások is 
látogathatók). 

– November 12. (csütörtök) 8.00 órától: nyílt nap 
Visegrádon az 1–8. osztályban (a délutáni órák is 
látogathatók). 17.00 órától: színházlátogatás: Ábel 
(Magyar Színház).  

– November 13. (péntek): Áprily-nap. Ez a nap 
tanításmentes munkanap, ekkor kerül sor az 
Áprily-szavalóversenyre a jelentkez� iskolák 
részvételével. Ugyanezen nap kerül sor a 
honismereti vetélked�re a fels�s osztályok között, 
akik a Mátyás Király Múzeumban mérhetik össze 
tudásukat. Köszönjük Mezei Panni néninek és a 
múzeum dolgozóinak a sok segítséget! 

– November 16. (hétf�) 16.30-tól: fogadóóra 
Visegrádon, pályaválasztási szül�i értekezlet a 
továbbtanulni kívánó tanulók szüleinek (4., 6. és 8. 
osztályos tanulók szüleit érinti). 

(Részletes információk honlapunkon találhatók: 
www.aprily-visegrad.hu. Itt a galériában rengeteg kép 
található, amely küldhet� és letölthet�!) 

Pauluszné Tóth Anna 
                                                    igazgatóhelyettes 
 

FIGYELEM! 
 

November 14-én (szombaton)  
délután 16–18 óráig 

 az Áprily Lajos Általános  
és Alapfokú M�vészetoktatási  

Intézményben lesz a 
Márton-napi táncház! 

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk! 
Szabóné Mayer Katalin 
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Kedves Gyerekek! 
El�ször is gratulálok az el�z� hónap gyerekkuckójából 

megismert Mesefa pályázat sikeréhez! Sajnos, más 
elfoglaltságom miatt nem tudtam elmenni a dönt�re, de 
láttam a szebbnél szebb és ötletesebb mesefáitokat. Csak 
biztatni tudlak benneteket, hogy a meseolvasás, a mesék 
szeretete megmaradjon, mert ebb�l sokat tanulhattok, 
gazdagodik szókincsetek, tudásotok és legf�képp a lelketek. 
Úgy látom, hogy Judit néni a könyvtárban szívén viseli a Ti 
olvasóvá nevelésetek ügyét, ezért menjetek minél többen és 
minél gyakrabban a KÖNYVTÁRBA!  

Talán szokatlan lesz a novemberi rovat témája, és 
valószín�, hogy inkább a nagyobbak érdekl�dését kelti fel. 
Sokáig töprengtem, hogy mir�l is írjak nektek, míg egészen 
véletlenül felfedeztem, hogy november 3-a a Magyar 
Tudomány Napja. Kicsit utánanéztem, hogy mit is takar ez a 
NAP, és arra gondoltam, hogy most Visegrád millenniuma 
évében érdemes lenne megnézni, hogy van-e 
településünknek olyan személye, aki a magyar tudomány 
hírét gazdagította. Nos, többet is találtam, és néhányat 
közülük majd szeretnék nektek bemutatni. 

De el�ször néhány gondolat a Magyar Tudomány Napjáról. 
A magyar kultúra, tudomány fejl�désében meghatározó volt 
a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, melyr�l 
1825. november 3-án gróf Széchenyi István nagylelk� 
felajánlása nyomán ezen a napon döntött a pozsonyi 
országgy�lés. Az akadémia alapításának százéves 
évfordulóján Berzeviczy Albert – aki 31 évig volt a 
tudományos intézmény elnöke – a következ� gondolatokkal 
nyitotta meg az ünnepi ülést: „… mi szokva vagyunk – 
éspedig helyesen – ezt a korábbi id�pontot (1825. november 
3-át) tekinteni az Akadémia születésnapjának, annál is 
inkább, mert így még szorosabban csatoljuk történetét 
Széchenyi dics� nevéhez.” A Magyar Tudományos 
Akadémia 1997 óta ünnepli, majd javaslatukra 2003. 
november 3-át az Országgy�lés a Magyar Tudomány 
Napjává tette november 3-át. 

A magyar tudomány sokszín�ségéb�l egy talán kevésbé 
ismert tudományterületr�l, a „homeopátia” orvoslástanból 
ismertetem egy Visegrádon is tevékenyked� orvosprofesszor 
m�ködését. A „homeopátia” megnevezést a görög „homeo” 
(,,hasonló”), illetve a „pathos” (,,szenvedés”) szavakból 
alkotta meg Cristian Hahnemann német orvos a 18. 
században. A gyógyítás alapelve, hogy a test tüneti kezelésén 
túl, az egész ember kezelésére törekszik, a gyógyításban a 
„hasonló a hasonlót gyógyítja” elvét alkalmazza, azt vallják, 
hogy az egészség a test és a lélek egyensúlyi állapotából 
fakad. Az orvostudománynak ez az alternatív ága már a 19. 
században tért hódít Magyarországon is köszönhet�en 
Bakody Tivadar tevékenységének. 

 Ki is volt tehát Bakody Tivadar és mi köze volt 
Visegrádhoz? 1825. május 4-én született Gy�rben. Apja is 
orvos volt, aki különböz� gyógyítási módokkal saját magán 
végzett kísérleteket. Bakody el�bb bölcsészeti és jogi 
tanulmányokat folytatott. Az 1848/49-es szabadságharc 
idején Görgey Artúr f�hadiszállásán honvéd kapitányi 
rangban szolgált. Orvosi diplomát ezután szerez Bécsben. 
Orvosi m�ködésének egyik legnagyobb sikere, hogy sikerül 
elfogadtatni a homeopátiát az elméletben (oktatják az 
egyetemen) és a gyakorlatban (az els� ilyen alapon m�köd� 
kórház a Bethesda). Orvosi m�ködése mellett 
tulajdonképpen a hazai tornamozgalom elindítójának 

tekinthet�. El�ször javasolta, hogy a testmozgást vegyék 
tantárgynak az iskolában, valamint tornaintézetet alapított, 
kezdeményez�je és támogatója volt különböz� testnevelési 
egyleteknek. 1870 körül telepedett le Visegrádon. A 
Salamon-torony utca 1. sz. épületben Kneipp-intézetet 
vezetett be, amelyben a Várhegy tövében fakadó forrás 
vizével gyógyította a betegeket. (A Kneipp-kúra a 
természetes vizek gyógyító erejére alapozta gyógymódját.) 
Az itteni egészséges leveg�vel párosult szépségeket 
felismerve m�ködtette Visegrád els� szanatóriumát. Az 
orvoslás mellett jelent�s társadalmi szervez�dések 
kezdeményez�je és aktív tagja volt.  

1911. március 29-én Budapesten hunyt el. A család egy 
kés�bbi leszármazottjával (dr. Bakody Aurél) együtt 
Visegrádon találták meg végs� nyugalmukat.  

Remélem, kedves Gyerekek, hogy ez a kis tudományos 
bemutató elnyerte tetszéseteket, és újabb ismerettel 
gyarapította Visegrádról való tudásotokat.  

Örülnék, ha valaki közületek venné a fáradságot és 
fényképet küldene a Bakody-villáról, vagyis a Salamon-
torony u. 1. sz. épületr�l és leírná, hogy most mi m�ködik 
ebben a házban! Várom a fotót! 

 
A A A A régi magyar vers ürégi magyar vers ürégi magyar vers ürégi magyar vers ünnepénnnepénnnepénnnepén    

 

Október 20-a, Balassa Bálint születésének napja, már 
több mint tíz éve a régi magyar vers ünnepe is. A dal és a 
költészet összetartozott a magyar nyelv� irodalom 
kezdetén és még sokáig az énekelt vers volt a 
legnépszer�bb közlésforma.  

A régi irodalom és régi zene m�vel�i, a hagyományok 
ápolói nem véletlenül Balassa Bálintot választották 
példaképül és az � születésnapján hívnak mindenkit, aki a 
költ� tisztelete alapján ma is fontosnak tartja, hogy 
kultúránk megmaradjon az általa megkezdett úton. Erre az 
ünnepre kaptunk meghívást Watzek Lucával, aki ez év 
tavaszán megnyerte a Balassa Bálint szavalóversenyt 
Esztergomban.  

Nagy megtiszteltetés volt számunkra a Budai Várban a 
Magyar Kultúra Alapítvány által szervezett 
megemlékezésen való részvétel. Az elegáns el�adóterem 
megtelt az érdekl�d�kkel, a téma neves tudósai, a régi 
zene kiválóságai idézték fel a költ� és korának hangulatát. 
Láthatunk egy filmet, mely Balassa kalandos életének 
helyszíneit mutatta be. (Milyen jó lenne, ha ez a DVD 
eljuthatna az oktatási intézményekbe!) A középiskolás 
diákok meghívásával az is volt a szervez�k célja, hogy 
ilyen módon is ösztönözzék a mai fiatalokat 
hagyományaink tiszteletére és ápolására. A budapesti 
Piarista Gimnázium és az esztergomi középiskolások nagy 
sikert arattak.  

Luca szavalatára – mint felkészít� tanára – büszke 
voltam, és az is jó érzéssel töltött el, hogy iskolánk 
valamikori diákjával, Tóth Franciskával is találkozhattam, 
aki az esztergomi delegáció tagjaként vett részt a 
rendezvényen. Az � esztergomi irodalomtörténeti 
tevékenységét az egyik el�adó, Prokopp Mária 
m�vészettörténész is kiemelte. Beszélgetésünk alapján a 
jöv� év tavaszán kirándulás keretében szeretnénk 
meglátogatni a Tóth Franciska tervei alapján rendezett 
Babits-emlékház kiállítását.                      Mezei Anna 
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(Benedek Elek születésének 150. évfordulóján) 

 

Immár ötödik éve mi is megemlékezünk Elek apóról. Szeptember végén, a népmese hete keretében minden 
csoportban a gyerekek életkorának megfelel� népmesét választunk. Ezeket többször meghallgatják a gyerekek, 
elbábozzuk, eljátsszuk. Szerepl�iket lerajzoljuk, megfestjük, róluk bábokat készítünk. 

A magyar népmesék ismert dallamaira alszunk el. 
Mesetarisznyánkba idén összegy�jtöttük a nagycsoportosok szüleinek gyermekkori kedvenc népmeséjét. A 

délutáni pihen� idején ezekb�l olvastunk nekik. Jókat derültünk a gyakran vicces történeteken. 
Majd gondoltunk egy nagyot, s meseírásra kértük meg a nagycsoportos szül�ket. A történetet néhány 

mondattal elindítottuk, s izgatottan vártuk a folytatást. Eleinte kicsit döcögött a dolog: néhány napig üresen 
éktelenkedett a hatalmas papír a folyosó falán. De úgy látszik, most is igaz volt a mondás: A jó munkához id� 
kell! 

Hiszen nagy örömünkre a mese elkészült. Nagy élmény volt a gyerekek számára (nemkülönben a miénkre, óvó 
nénikére) ,,anya meséjét” hallgatni. Köszönet érte mindegyik tollat ragadó (,,ügyes meseíró” kitüntetéssel 
jutalmazott) anyukának. Ezt a kincset, a ,,mi mesénket” szeretnénk most megosztani az újság olvasóival is.  

Jó mulatást hozzá! 
Imre Gáborné–Szalai Dóra 

 

A MI MESÉNK 
 

Mesét mondunk nektek, nem is akármilyet!  
Szüleitek írták, kik jól értik a viccet.  
Kezd�djék a mese, soká legyen vége,  
Minden nagycsoportos nagy-nagy örömére! 

 
Régen történt, nagyon régen, valahol Seholországban, 

hogy a legkisebb királyfi akkora koronát kapott 
édesapjától, hogy azt bizony még a füle sem tudta 
megtartani. Elbúsult a kis királyfi, hogy lesz így bel�le 
Seholország királya, ha még a korona is a nyakába 
csúszik. 

Gondolkodott, gondolkodott, még jó tanácsadójával, a 
suszterbogárral is megbeszélte a dolgot. A nagy 
tanakodásban arra az elhatározásra jutottak, hogy 
megkeresik a szomszédos Szamárország királyát. 
Mégiscsak neki a legnagyobb a füle a környéken. Biztos 
tud tanáccsal szolgálni, mit is tegyen a kis királyfi, hogy 
fülei meger�södjenek. 

Felpakoltak egy szekeret, két szolgálóval együtt neki is 
vágtak a nagy útnak a Szamárkirály országába, a 
Harmadik Erd�ségbe. Mikor az Els� Erd�ségbe értek, 
megpihentek egy tisztáson. Arra jött a Ravaszdi Róka. 
Elmesélték neki, hogy mi járatban vannak. A róka azt 
javasolta a kis királyfinak, hogy ha azt akarja, hogy jó 
nagy legyen a füle, nincs más dolga, mint füllenteni egy jó 
nagyot! Akkor majd akkorára n� a füle, hogy a 
Szamárkirály is megirigyelheti. A Suszterbogár tanácsos 
erre felvonta a szemöldökét: 

– Egy füllent�s királyfi? Nem lesz ez így jó... 
De a királyfi nem hallgatott rá. Akkora butaságokat talált 

ki, hogy minél nagyobbat füllentsen, hogy olyanokat még 
az öregapám öregapja sem hallott. A hetedik nap reggelén 
aztán furcsa dolog történt vele. Gyorsan belenézett a 
tükörbe – Hát lássatok csudát: félméteres fülek ékesítették 
a fejét. Megörült nagyon, be is húzta a fejébe a koronát és 
büszkén ment be a hírrel a palotába. A várt siker azonban 
elmaradt. Kinevették, összesúgtak a háta mögött az ország 
lakói. Most aztán még jobban elszomorodott a királyfi: 

– Mégiscsak el kellett volna menni a Szamárkirályhoz! 

Nem volt mit tenni, újra nekikészültek a nagy útnak. 
Ezúttal a Második Erd�ségbe jutottak. Itt is találtak egy 
szép tisztást. El�vették az elemózsiát, s már éppen 
nekiláttak volna a falatozásnak, mikor az egyik bokor alatt 
megpillantottak egy kis nyulat. 

Megkínálták egy kis répatortával, s a kisnyúl hálából 
tanácsot adott a királyfinak: 

– Az én fülem attól n�tt így meg, hogy örökké füleltem. 
Hátha neked is sikerül a füledet megfelel� méret�vé 
varázsolnod, csak hallgass és figyelj mindig egy keveset, 
miel�tt megszólalsz. 

A királyfi annyit hallgatott és fülelt, hogy legalább 
nyuszi méret�re zsugorodott fél méteres füle. Az apja mát 
orvoshoz is vitte, hogy megtudja, fia miért nem beszél. 

Amint ott várakozott a toronyszoba el�tt, fülelt. Hát 
hallotta, amint két kisegér beszélget: 

– Ez a kis királyfi ugyancsak beképzelt! Minek neki 
annyira az a korona? 

E szavak szöget ütöttek a fejében: 
– Tényleg, minek is? 
– Játék közben kényelmetlen, ha leveszem-elhagyom, a 

többiek meg csak irigykednek. Nem is kell még nekem ez 
a korona! Mire megnövök, biztosan a fejem is belen�! 

Amint ezt kigondolta, lássatok csudát: a fülei ismét a 
régi méret�re zsugorodtak. Ekkor a királyfi betette a 
vitrinbe a koronát s boldogan rohant a társaihoz játszani. 

Mialatt a királyfi megjárta az Els� és Második Erd�séget 
s a rengeteg kalandot, azalatt édesapja, Seholország 
királya égen-földön kereste a koronáját, mert alattvalói 
meghallgatásra vártak a trónteremben. Egy király pedig 
ugye nem király koronája nélkül! Megnézte hát újra a 
vitrinben s nagy csudálkozására a korona ott volt. Így 
aztán a megfelel� fejre kerülhetett. 

,,Seholsincs országnak sosem volt királyfia” ekkor 
álmából felriadt, odakapott a füléhez, s nagyot sóhajtott: 

– De jó, hogy ezt az egészet csak álmodtam! 
 
A mesét írták: 
Lénárd Napsugár anyukája, Máthé Kamilla anyukája, 
Gróh Laura anyukája, Félegyházi Kinga anyukája, 
Polgár Ákos anyukája, Máté Erik anyukája 



10                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                    2009. november 
 

NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

       Der Nikolaus klopft! 
 

 Horch nur, horch, es pocht und 
 pocht und pocht an unsre Tür. 
 Das ist bestimmt der Nikolaus. 
 Herein! Wir sind schon hier. 
 

 Komm nur herein mit Sack und 
 Pack, du lieber Nikolaus, 
 lass deine Rute unterm Rock, 
 und leer dein Säcklein aus. 
 

                  
 

 Wir waren artig, ganz gewiss, 
 beinah das ganze Jahr. 
 Der Nikolaus vergisst den 
 nicht, der beinah artig war! 
 

 Ganz brave Kinder gibt es wohl 
 kaum auf der weiten Welt, 
 doch glaub ich, dass ein Kind 
 wie ich, dem Nikolaus gefällt. 

 

E I N L A D U N G 
M E G H Í V Ó 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat  
    szeretettel hívja  
    Visegrád város lakosait 
2009. december 17-én este 18 órára  
a Sirály étteremben tartandó 

�	%�&�
�'������(


    egyben  

)*+���,����������

 
A m�sorban szerepelnek:  
    a Fellegvár Óvoda gyermekei, 
    a Áprily Lajos Iskola diákjai, 
    a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
    és a Német Nemzetiségi Énekkar 
 

Kiegészítés: A Visegrádi Hírek el�z� számában köszönetet mondtunk 
mindazoknak, akik hozzájárultak szüreti bálunkhoz. Ebb�l a felsorolásból 
akkor kimaradt Dudás Lászlóné Ani és Gerstmayer Imre.  

Ezúton szeretnénk nekik is megköszönni a segítséget és elnézést kérni, 
hogy akkor kimaradtak.                                         Burgermeister Istvánné 

 

 
Hadi jelenet egy régi Visegrád-metszeten 
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BESZÁMOLÓ A MILLENNIUMI ÉV ESEMÉNYEIR�L 
 

(Folytatás a 2. oldalról) 
szítését (millenniumi fesztivál) és kis összegben 
ajándéktárgyak elkészítését tartalmazta. Azt gondolom, 
hogy ez a pályázat volt az egyik legsikeresebb 
munkánk az idén, hiszen Visegrád grafikai arculata 
hosszú évekig lehet a város jele a köztudatban. Külön 
köszönet ezért Kacsán Györgynek, aki a Visegrád-
logótól kezdve a táblákig az összes kiadványunk 
tervezését végezte. A pénzügyi bizottság ülésén 
minden felmerült kérdésre választ adtam, a 
millenniumi év pályázatainak és rendezvényeinek 
szerz�dései rendelkezésre állnak a képvisel�k számára 
is.      

Az ígért támogatások közül még nem kaptuk meg a 
Pest Megyei Önkormányzattól várt 10 millió forintot, 
de az Arculat pályázat megvalósítása során az 
információs táblák reklámhelyeinek értékesítése után is 
legalább 1,5–2 millió forint bevételre számítunk. 
Egyel�re ezek nélkül is csak 830 ezer forinttal léptük át 
a költségvetést, azonban végül, ha ezek a bevételek is 
megérkeznek, jelent�s, több millió forintos bevételi 
többlettel zárhatjuk az évet. Vagyis elmondhatjuk, 
hogy a millenniumi évünk nemcsak a programokban 
lett sikeres, hanem  pénzügyileg  is az lehet. A 
millenniumi  év 

költségeinek lezárásáról az év végén külön beszámolok 
majd a pénzügyi bizottságban és képvisel�-testület 
el�tt, valamint részletesen közreadom a költségeket 
Önöknek a Visegrádi Hírekben is. 

A millennium tapasztalatai a jöv�re is biztatóak, ezért 
a képvisel�-testületnek azt javasoltam, hogy minden 
évben próbáljunk meg egy legalább két-három napos 
könny�zenei fesztivált rendezni a nyár végén, amivel a 
nyár eleji palotajátékok mellett egy kicsit más jelleg� 
szórakoztató programmal er�síthetjük Visegrád vonz-
erejét. Ennek alapját a Visegrádi Négyek kulturális 
intézeteivel elindult együttm�ködés adhatja, és velük 
együtt a program finanszírozása is jóval biztosabban 
megoldható lehet. A millenniumi év egyedi 
programsorozat volt, jöv�re természetesen már nem 
lesznek ilyen nagyszabású események, az idén elindult 
jó kezdeményezéseket azonban kár lenne veszni 
hagyni.  

Az év végén tervezett városi disznótor is ilyen 
hagyományteremt� esemény lehet, ráadásul viszonylag 
kis költséggel megrendezhet� – ezért mindenképpen 
szeretném, ha megvalósítanánk, hogy egy újabb 
ünnepe legyen Visegrádnak. 

Dobri Imre 

 
Visegrád utolsó sz�l�sgazdája (I. rész) 

��������	
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Születésem óta Visegrádon élek, és bár ez a város nem 
része egyetlen hazai borvidékünknek sem, itt is 
hagyománya van a borgazdálkodásnak – így esett 
választásom erre a témára. 

Forrásom egy beszélgetés Scheili Laci bácsival; az � 
életének mindig is szerves része volt a sz�l�termesztés és 
borkészítés, megélte a visegrádi sz�l�földek virágkorát és 
hanyatlását is. 

 

Történelmi el�zmények 
Laci bácsi családja egyike azoknak a visegrádi 

családoknak, akik a török ki�zése után újra benépesítették 
a középkorban virágzó királyi székhelyet. Az idetelepül� 
német ajkú népesség már csak romokat talál Mátyás 
király egykor legendás palotájának a helyén. A 18. 
században a Starhemberg család birtokolja a területet, a 
Scheili névvel ekkor találkozunk el�ször; Laci bácsi is ezt 
a családnevet viseli. 

A 18. században a Dunakanyar országosan is jó hír� 
borvidéknek számított. Visegrádon az anyakönyvi 
bejegyzések alapján nyolc kádármester dolgozott, akik 
nemcsak az uradalom bortermésének készítették a 
hordókat, hanem a Dunakanyar vagy távolabbi 
borvidékek számára is. A kádármesterek a visegrádi 
erd�kben található, hordókészítésre alkalmas, jó 
min�ség� tölgyfák miatt települtek Visegrádra. 

Visegrád gazdasági életének korabeli jellemz�ire 
következtethetünk az els� hiteles kataszteri felmérés 
adataiból: 

 

M�velési ágak kat. holdban és százalékban 1865-ben 
 

Visegrád Szántó Rét Legel� Erd� Sz�l� Haszna vehetetlen Összes 
Kat. hold 422 112 254 3819 241 820 5670 
(%-ban)   7,4   2,0 4,5 67,4 4,6 14,5 100 
Országos 
átlag (%-ban) 

 
37,1 

 
12,5 

 
15,6 

 
25,4 

 
1,6 

 
  7,0 

 
100 

 

(Az adatokat Magyar Eszter Visegrád története 1684–1756 c. könyvéb�l vettem. 21. o.)                             (Folytatás a 16. oldalon) 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

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

mely 
 

2009. november 27-én (pénteken) 
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

id. Cseke László 
szakíró 

tart el�adást 
 

Visegrád az irodalomban 
címmel 

 

2009-ben, a millenniumi év alkalmából az el�adás-
sorozat egészét e témakörnek szenteljük. Hónapról 
hónapra, id�rendi sorrendben haladva a város 
történetének más-más korszakát ismerhetjük meg 
jobban, remélve, hogy felkeltjük az Önök 
érdekl�dését is. 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

 

EErrdd��ss  PPéétteerr  
eerrdd��mméérrnnöökk  

mmuunnkkááiibbóóll  kkéésszzüülltt  
  

����������������������
ccíímm��    

kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa  
  

22000099..  nnoovveemmbbeerr  2288--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórráárraa    
aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  

 

A kiállítás 2009. december 31-ig tekinthet� meg  
a könyvtár nyitva tartása szerint. 

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

 

�������	�
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Örömmel adjuk hírül, hogy november végére 
megjelenik a 2010-es falinaptár. A naptárban Szkok 
Iván helybeli fest�m�vész alkotásai kapnak helyet. 
Kiadványunk az Eper Stúdió igényes munkáját, 
szakértelmét dicséri. 

A naptár ára nem változik, azaz 1.500,– Ft lesz, és a 
már megszokott módon és helyeken lehet megvásárolni. 
Aki úgy gondolja, hogy esetleg több darabra is szüksége 
lenne, az jelezheti vásárlási szándékát a m�vel�dési 
házban, és mi szívesen kivisszük részére azokat. 

Reméljük, hogy a naptárral örömet szerzünk 
mindenkinek, és boldogságban, egészségben fogják 
nézegetni a 2010-es év minden napján!  

                                                            Mikesy Tamás 

Szoboravató a F• utcában 
Vasárnapi ver�fényben, nagyszámú érdekl�d� el�tt került 

sor október 25-én Visegrád legújabb nevezetességének, a 
Szentháromság-szobornak leleplezésére, avatására, 
felszentelésére. A Visegrád közönsége által támogatott szép 
alkotás a polgárok, az adakozók nemes szándékából és a 
tervez� szobrászm�vész, Lesenyei Márta ihletettségéb�l 
született. Gróh Dániel merésznek t�n� elképzelését az égiek 
is támogatták, így az Atya, Fiú és Szentlélek szent 
háromsága k�be faragva testesült meg a F� utca 
hangulatosan kialakított terecskéjén. 

Az ünnepségen m�sort 
adott a Szent János-templom 
kórusa és a kisebbségi 
fúvószenekar. Kontsek Judit 
m�vészettörténész tartalmas 
megnyitója és Hadházy 
Sándor polgármester 
köszönt�je után lehullt a 
lepel a szoborról. Kalász 
István esperes-plébános 
felszentelte a m�alkotást, 
Vörös Ákos ref. lelkész pedig 

áldást mondott. A bens�séges ünnepség a Himnusz 
elhangzása után szerény vendéglátással és a szobornak 
emléket állító ízléses kiadvány szétosztásával végz�dött. (A 
kiadványhoz a kat. templomban és a könyvtárban lehet 
hozzájutni.) 

Visegrád a Szentháromság-Istennek állított méltó egyházi 
köztéri alkotással gazdagodott.                      Borsody István 
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Helyszíni bejáráson ismertették a Pilisi Parkerd� Zrt. 
szakemberei a „Parkerd� természetesen” elnevezés�, Visegrád 
és Pilisszentkereszt környéki erd�k számos pontját érint� 
természetvédelmi program jelenleg folyó legfontosabb 
munkálatait. 

 

 
Az Apátkúti-patak mederkotrása 

 

Míg a természetvédelmi program tavaszi indulásakor az 
�shonos erd�állományok megújulását segít� fafajcsere volt a 
fókuszban, jelenleg az erdei vizes él�helyek rehabilitációjára 
összpontosul a figyelem. Jelen pillanatban három kiemelt 
körzetben, összesen hét helyszínen folyik ilyen jelleg� munka. 
A visegrádi Apátkúti-patakból és tóból 6–7000 m3 hordalékot 
kotornak ki, a patakon két, hallépcs�vel ellátott vízvisszatartó 
m�tárgy épül. A pilisszentkereszti Szurdokban szintén 
országos viszonylatban egyedülálló, a vízi él�lények számára 
átjárható m�tárgyat építenek. Az ismert túraútvonalakat is 
érint� beavatkozások természetvédelmi értéke igen magas, 
hiszen a munkálatok nyomán több, évek óta veszélyeztetett 
vizes él�hely újul meg, s tölti be újra a szerepét. 

 

 
Gátépítés 

 

A program keretén belül, 2009 februárja és 2010 augusztusa 
között, összesen 460 millió forintos európai uniós 
támogatással és 110 millió forintos önrésszel eddig példa 
nélküli természetvédelmi fejlesztés valósul meg a f�város 
környéki parkerd�kben. Az idén 40 éves fennállását ünnepl� 
Pilisi Parkerd� Zrt. gondozásában zajló projekt összesen 32 
községhatárt, több száz helyszínét érinti.   

Lomniczi Gergely 
                                                                              szóviv� 

Október az id�sek hónapja volt 
 

„…virág volt a vers …” címmel amat�r versmondó 
versenyt hirdetett az esztergomi Helischer József Városi 
Könyvtár. A verseny érdekessége az volt, hogy 50–70 
éveseket, vagy még azon felülieket vártak erre a kedves 
eseményre. Lehet, hogy a szervez�k is meglep�dtek, hogy 
közel 40 id�s hölgy és úr jelent meg az ország különböz� 
pontjáról a Dobó Katalin Gimnázium aulájában október 
10-én. A résztvev�ket megkülönböztetett tisztelettel, 
kedvességgel és szeretettel fogadták a házigazdák és a 
zs�ri, melynek elnöke Bács Ferenc színm�vész volt.  

A továbbiakban mint egyik résztvev� szeretném 
megosztani az élményeimet. Magyar Lacival együtt 
képviseltük a „hatvanasokat” Visegrádról, de örömmel 
fedeztük föl az ismer�söket: Pálmai Józsit és Szilágyi 
Gábort Dömösr�l, és az id�sek otthonából érkezett két 
résztvev�t: Pap Árpádnét és Zentai Lászlónét. Hát igen; 
talán erre a helyzetre is igaz a mondás: „akasztják a 
hóhért”, mert valószín�, hogy a résztvev�k mindegyike 
eddigi élete során valamilyen módon találkozott a verssel, 
a versmondással.  Talán fiatal diákéveiben vett rész utoljára ilyen 
megmérettetésen, vagy zs�ritagként értékelte a gyerekek, 
fiatalok szavalását. És most ott toporogtunk, izgultunk, 
szorongva méregettük egymást; ki mit hozott?, milyen 
meglepetéssel rukkol el�? Féltünk és féltettük egymást, 
hiszen az izgalom akár bajt is okozhat! Aggodalmunk 
feleslegesnek bizonyult, mert a zs�ri és legf�képp Bács 
Ferenc tisztelettel, tapintattal és megértéssel fogadta a 
mikrofonhoz kiálló vagy kiül� versmondókat. És szóltak a 
szép szavak, versek a szép korúak ajkáról.  

Nehéz visszaadni a hangulatot; volt, aki csak kísér�vel 
találta meg a pódiumot, de a légyzümmögést is hallani 
lehetett volna, miközben Dsida Jen� Psalmus Hungaricusát 
mondta, vagy amikor ugyanezt a verset egy el�z� nap a 
kórházból érkezett id�s hölgyt�l hallottuk. Volt, aki 
beszédesen az életér�l is mesélt és hozzáf�zte, hogy mit 
jelent jelenlegi állapotában a vers, a versmondás. Így 
hallgattuk egymást megért� figyelemmel, hálás szeretettel 
és köszönettel. Köszöntük egymásnak a hangulatot, hiszen 
értettük egymást, mert közel egykorú élményanyagot 
s�rítettünk a versmondásunkba. Ebb�l talán már az is 
kiderül; nem a verseny volt a lényeg! (Bár ebben is szépen 
teljesítettünk!) 

Várady Eszter, a program házigazdája minden résztvev�t 
már október 12-én egy kedves levéllel keresett meg: „Még 
egyszer köszönöm részvételét október 10-i versmondó 
rendezvényünkön. Számomra nem várt élményt jelentett – 
úgy véltem, nem tudok majd kilépni szervez�i mivoltomból, 
s a házigazda kritikus szemével kísérem figyelemmel az 
eseményeket. Aztán azon kaptam magam, hogy magukkal 
ragadtak a versek, az el�adók. Önök valamennyien, 
személyiségük, egyéniségük, odaadó figyelmük, egymás és 
a versek iránti mélységes tiszteletük.” 

Azért tartottam fontosnak, hogy mint résztvev�, 
szerénytelenül én számoljak be err�l az eseményr�l, mert 
példamutató kezdeményezésnek értékelem az esztergomiak 
meghívását és csak buzdítani tudom minden kortársamat, 
hogy bátran éljen a felkínált lehet�ségekkel, mert az ilyen 
alkalmak adnak „Életet az éveknek”! 

Aki kíváncsi és lehet�sége van, internetr�l letöltheti az 
egész eseményt a www.etvonline.hu weboldalon. 

M. A. 
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���� Olvasói levelek 
Régi dallamok 

 

A Visegrádi Hírek októberi száma átvette 
Rózsa Gyula Dallam és statika c. írását, 
amely eredetileg 2009. szeptember 2-án a 
Népszabadságban jelent meg. 

Rózsa Gyula, aki évtizedeken keresztül 
egyik legnagyobb tekintély� képz�m�vészeti 
kritikusa volt a Népszabadságnak, az utóbbi 
id�ben lapgazdaként szerepelt az újság 
impresszumában. 

Most, hogy újra megjelent az írása – s mert 
a modern szobrászm�vészethez nem értek –, 
mindössze annak egy bekezdését 
kifogásolnám, mert azt bántónak és 
megalázónak tartom. 

A kifogásolt bekezdés a következ�: „Azóta 
ezek az imkompetencia – emlékm�vek 
mértéktelenül elszaporodtak a falvak és 
városok terén és nagy szerencséje 
Visegrádnak, hogy az idén, és nem kilencven-
hatban ünnepelte a maga ezer évét: nincs 
köze ahhoz a kegyesség-, dilettantizmus- és 
középszer� dömpinghez, amely a zászlós 
esztend�kben az országot megszállta.” 

El�ször is 1996-ban Magyar Bálint volt a 
kultuszminiszter, aki inkább abban volt 
érdekelt, hogy a honfoglalás millecentená-
riumán igazán jelent�s esemény ne történjen. 

Emlékezetem szerint néhány, nem túl 
jelent�s rendezvényen kívül más nem is 
történt. Helyi kezdeményezésb�l felállítottak 
néhány kopjafát és az egész ünnepi év egy 
nagy szürkeségbe fulladt.  

Az államalapításunk évfordulóján 2000-ben 
tényleg számos köztéri szobrot és kopjafát, 
életfát állítottak országszerte. Lehet, hogy 
ezek többsége Szent István-szobor volt, mert 
ez fáj egyeseknek, de mi másról kellett volna 
megemlékeznünk ezen évfordulón, ha nem az 
államalapító királyunkról. Talán Szva-
toplukról, ahogy ezt Fico úr követeli? 

Azt elfogadom, hogy az utóbbi évtizedben 
felállított köztéri emlékm�vek közt van 
számos gyenge alkotás is, de sommásan az 
egészet leszólni talán nem kellene. 

Sajnos, húsz évvel az úgynevezett 
rendszerváltás után is a régi reflexek élnek. 
Amit az elkötelezett, baloldali m�kritikus 
elfogad, az jó, modern, progresszív, amit 
nem, az dilettáns és középszer�. Igazán 
támogatni csak az el�bbit érdemes. 

Egyébként nem volt célom a cikk ünnepi 
hangulatát rontani, de a nemzet emlékezetét 
meg�rz� szándékot, ha helyenként hibás és 
gyenge színvonalú is, illik megért�bben 
támogatni. 

 Sz�ke Mátyás 
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Napokban olvastam az újságban, hogy az iskolában nem szabad 
megütni a tanárnak a gyereket. Hát most olyan modern világban 
vagyunk, hogy a gyerek azt csinálhatja, amit akar. Nem tör�dnek az 
illemmel, nem tisztelik azt, aki embert nevel, farag bel�lük. 
Csúfolódnak, kinevetik, gúnynevet adnak nekik. Szégyen az ilyen 
diák, aki nem csak az iskolában, de talán otthon is ilyen.  

Valamikor 60–70 évvel ezel�tt mi is kisiskolások voltunk, és igen 
szigorú nevelést kaptunk. Akkor volt a tanító keze ügyében bot, 
vessz�, és s�r�n volt alkalmazva a fülhúzás. Akadt olyan tanítóm, 
akinek 3-4 féle botja, vessz�je volt. Nem sokat teketóriáztak, aki nem 
viselkedett úgy, ahogy kellett, az megtapasztalhatta, milyen a botütés. 
Ötöt, tízet, tizenötöt is kaptunk a fenekünkre. De ez semmi volt ahhoz 
képest, hogy egy tanító felhúzta a fülünket és akkora pofont lekevert, 
hogy beleszédültünk. Volt, aki a tolltartó fedelével vert az ujjunkra.  

Hát a mai gyerekek nem is tudják elképzelni, milyen volt az akkori 
diák élete. Akkor nagyon sok volt a szegény gyerek, háború után meg 
nem volt se irka, se könyv. Mégis jártunk iskolába és tanulni kellett, 
ahogy lehetett. Hát sok gyereknek ma sem ártana egy-két pofon, akkor 
talán tisztelnék a tanárukat, tanítójukat. Manapság már nem szabad a 
diákot megverni, se szigorúan büntetni, mert a drága szül� feljelenti a 
tanárokat.  

Elnézést kérek azoktól a szül�kt�l, akiket ezzel megbántottam volna, 
csak rá akartam világítani arra, hogy 60–70 évvel ezel�tt a kapott 
verés és büntetés ellenére is a diákok jobban tisztelték a pedagógiát, a 
tanítójukat, a nevel�jüket, mint most. 

Egy id�s visegrádi lakos (név a szerkeszt�ségben) 
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Nem tudom elképzelni, hogy milyen az a gyermek–szül� kapcsolat, 
amikor a fiú vasárnaponként a focipályán keményen harcol, küzd, 
dolgozik, hogy eleget tegyen a szül�i elvárásnak, de a szül� még arra 
sem veszi a fáradságot, hogy gyermekének a munkáját megnézze. 

Az én meglátásom szerint nem igazán tör�dnek azzal, hogy a 
gyermekük milyen teljesítményt nyújt. Én néha lejárok a pályára, és 
nézegetem a kis csemetéket, azt az elszántságot, azt a szigorú nevelést, 
amit ott a pályán láttam, csodáltam. Olyan lelkes önfeláldozó edz�jük 
van, aki apai szeretettel neveli és tanítja a foci rejtelmeibe a 
gyerekeket. Minden dicséret megilleti Szendr�di Lajos oktató-vezet� 
edz� munkáját. 

A magam nevében sok szerencsét, egészséget, türelmet kívánok 
nehéz tanító munkájához. Nehéz megértenem, hogy a szül�k sem 
szurkolnak nekik. Szeptember 12-én Pomáz csapata ellen játszottak, 
ahol a pomázi szül�k elkísérték gyermeküket, és igen biztatták �ket. 
Keresték a visegrádi szül�ket, kérdésükre nem tudtam válaszolni. 
Kicsit szégyelltem magam.  

Sajnos, a nagycsapatnál is ez van. Büszkék lehetnénk, van szép 
focipályánk, közel van a városközponthoz, van lelátó, s�t párnázott 
székek és még szép büfé is a drukkerek rendelkezésére áll. 

Elnézést kérek a szül�kt�l, ha netán megbántottam volna valakit, de 
ez kikívánkozott bel�lem. 

Még szeretném megemlíteni Bártfai Istvánt is, aki szívvel-lélekkel 
gondozza, fejleszti az egész területet. 

Köszönöm! 
Szinay István 
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 Tisztelt Visegrádiak! 
 

Nemrégiben elindult egy új internetes portál, amely 
Visegrád híreivel és az itt lakókkal foglalkozik. Nem 
csak a hivatalos híreket szeretnénk feltenni erre az 
oldalra, hanem a helyiek aktuális problémáival is 
szeretnénk foglalkozni. Nagyon sok visegrádi él távol 
szül�városától, akár azért, mert más településre 
házasodott, akár azért, mert más városba, országba 
szólította a munkája, a tanulmányai.  

Kérem Önöket, hogy látogassanak el a 
szeretemvisegradot.hu oldalra, és tekintsék meg, 
milyen lehet�ségek vannak rajta. Szeretnénk 
mindenkinek lehet�séget biztosítani arra, hogy 
mindenki, aki kedvet érez hozzá, bekapcsolódhasson 
az cikkek írásába, és a megjelent cikkekhez hozzá is 
szólhasson. Ami az oldalon található:  

• információk (mozim�sor, visegrádi programok, 
m�vel�dési ház hírei, traffipax információk);  

• képgaléria (ide tölthetik fel azokat a képeiket, 
amelyeket szeretnének megosztani a többiekkel. 
Greguss Tamás képei már megtekinthet�ek itt);  

• vállalkozások (a helyi vállalkozóknak szeretnénk 
itt hirdetési felületet biztosítani);  

• hírek (helyi aktualitások és a nagyvilág hírei);  
• fórum (bármilyen témáról lehet beszélgetni 

egymással);  
• sport (a Visegrádi Sportegyesület hírei);  
• apróhirdetések (teret biztosítunk mindenkinek, 

aki szeretne apróhirdetést feladni, akár helyi, akár 
nem);  

• környezetvédelem (mindannyiunk közös érdeke, 
hogy Visegrád élhet� maradjon, ehhez találunk itt 
tanácsokat, cikkeket). 

Ezt az oldalt ne úgy képzeljék el, mint egy újságot, 
ahol csak az írhat, aki a szerkeszt�ségben dolgozik. 
Ma már az internet lehet�séget ad arra, hogy egy 
település lakói maguk alakítsák saját városuk oldalát. 
Erre az oldalra mindenki írhat cikkeket. Ennek két 
módja is van: akár úgy, hogy ,,beregisztrál” az oldalra, 
azaz létrehoz magának egy felhasználói felületet, 
amelynek segítségével közvetlenül a honlapon lehet 
létrehozni a cikkeket. A másik megoldás, hogy a 
kéziratot személyesen vagy e-mailben eljuttatja 
nekem. Az e-mail címem: 
szeretemvisegradot@gmail.com. A személyes 
továbbítás módja: a Rákóczi u. 2/b-ben Vigh Ildikó 
postaládájába is be lehet dobni a megjelentetésre szánt 
m�veket. 

Mivel ez a portál civil kezdeményezésre alakult, nem 
tudjuk vállalni, hogy minden írás órákon belül közzé 
lesz téve. Amit meg tudunk ígérni, hogy a kéziratok a 
beérkezést�l számított 24 órán belül felkerülnek a 
netre. 

Kérek mindenkit, nézze meg az oldalt, és ha kedve 
és ideje is van, írjon cikket vagy véleményt. Tegyük 
él�vé az oldalt, hiszen Ön is, én is ,,Szeretjük 
Visegrádot”. 

                                                          Gajdos Attila, 
a honlap koordinátora 

Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért  
és a Demokráciáért 

(2025 Visegrád, Nap u.) 
 

A Visegrádi Szövetség a lakosság segítségével  
szeretne megvalósítani egy 

 

FOTÓKIÁLLÍTÁST  
VISEGRÁDRÓL 

 

Id�pontja: (várhatóan) 2010. február hónapja 
Helye: a Mátyás Király M�vel�dési Ház (eredeti terv szerint) 
Célja: 
– Visegrád lakosai életének és életkörülményeinek, 
– természeti szépségének, 
– az itt él� emberek kulturális és társadalmi tevékenységeinek, 

munkájának bemutatása régi és mostani fotók alapján 
 

Kérjük, minél többen adjanak képeket, fotókat  
a kiállításhoz! 

 

(Pl.: munkavégzésekr�l, kulturális eseményekr�l, valamikor 
m�ködött kulturálus csoportokról, egyházi eseményekr�l, 
közös kirándulásokról és túrázásokról; olyan épületekr�l, 
intézményekr�l, melyek ma már nem léteznek, vagy 
átalakultak; hagyományokról, bálokról stb.) 
 

A fotókat szeretnénk 2009. december 15-ig begy�jteni! 
 

A lakosság az alábbi személyekhez adhatja le a fotókat, 
fényképeket:  

id. Zeller Márton, ifj. Zeller Márton, Hasenberg István, 
Zörg� Tibor, Gajdos Attila, Mátay György, Varga Brigitta, 
Dubniczki Tibor, Takács Istvánné, Kiss Károly – akik 
igazolást adnak az átvételr�l (darabszámot és témakört 
megjelölve), illetve a képeket a számítógépbe történ� 
beszkennelés után visszajuttatják az érintetteknek, legkés�bb 
2010. január közepéig. 

Amennyiben bárki lehet�séget biztosít, hogy a fotókat nála 
szkenneljük be, úgy telefonáljon a (20) 4150-020-as számra. 

A Visegrádi Szövetség Elnöksége 
 

Kisfaludy Károly: 
 

VISEGRÁD 
 

 Bús düledék! Mily csendesen állsz ködlepte tet�dön, 
      Nézve komoran alá a Duna habja közé! 
 Lakja királyinknak, Visegrád! Hajdanti virágod 
          Porba omolt, s élted nemzeti gyászba vegyült. 
 Barna falad roppant vázként mered a leveg�nek, 
          Mintha kivágyna korunk mostoha terhe alól. 
 Hasztalan! Elhúnytál; az enyészet vas keze rajtad 
          Vad diadalmi jelül hamvadon edzi dühét. 
 

 Küzdeni bár, de magas díszeidnek hullani kelle, 
          Míg pártolt fiaid oszlopa, sírja levél. 
 A múlt századokat látom felt�nni körüled, 
          S lengve vonúlni az est s�rü homálya felé; 
 S mint a hon-vesztett lángképzeti visszaröpülnek, 
          Lelkem is úgy felleng a kegyes árnyak után. 
 Tornyaidat látom büszkén csillogni az éghez, 
          S játszi habok tükrén képedet úszni alant; 
 Épületid sorait látom – – – 
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Visegrád utolsó sz�l�sgazdája 
(Folytatás a 11. oldalról) 

Visegrád és a bor 
Az 1880-as évek filoxérajárványa új fejezetet nyitott 

Magyarország sz�l�gazdálkodásában, bortermelésében. 
Rengeteg borvidéken sz�nt meg végleg a sz�l�termesztés, 
illetve kezdtek el új, ellenállóbb fajtákat termeszteni. 
Visegrád az utóbbi kategóriába tartozik, a filoxéra által 
megtámadott nemesebb sz�l�k helyén az 1880-as években 
a direkt term� otellót, konkordiát, novát és oportót 
kezdték el termeszteni. Ezen fajták termesztését alacsony 
cukortartalmuk miatt ma már nem támogatják az EU-s 
el�írások. Valóban, Visegrád borai savanykásak, 
könny�ek, alkoholtartalmuk csupán 9–10%. Éppen emiatt 
nem gazdaságos, nem lehet vele piacra vagy versenyre 
menni. Viszont a célnak épp megfeleltek.  

A régi parasztemberek évente kétszer-háromszor disznót 
vágtak, nagy volt a család, és a zsíros disznóhúsból 
készült ételeknek ideális kísér�je volt ez a bor. Laci bácsi 
elmesélése szerint még a gyerekek is megkóstolták 
titokban, de 9–10% alacsony alkoholtartalom nekik sem 
ártott meg túlságosan. 

 

 
 

Megérett a sz�l� 
 

Szagos sz�l�kr�l van szó, melyeknek ezért fajtára 
jellemz�, jellegzetes, finom íze van. 

Laci bácsi szülei 1883-ban születtek, gyerekek voltak, 
amikor jött a pusztulás, ami a régi sz�l�söket tönkretette, 
ekkor hozták be külföldr�l az el�bb említett új fajtákat, 
amik máig megvannak Visegrádon – már ahol 
megvannak.  

A direkt term� annyit jelent, mint vad alany. Ilyeneket 
termesztettek még Mátyás király idejében, azóta 
nemesítik, korszer�bbé teszik, így a sz�l� is kényesebb, 
tehát védekezni kell a kórokozók ellen. Azokat már 
permetezni kell, ellenben a direkt term�ket nem kell 
permetezni. 

Két helyen: a Sibrik-dombon és a Loványi-sz�l�ben 
próbáltak fehér, nemesebb sz�l�ket termelni, de azokat 
gondozni, permetezni kellett volna, mégis tönkre mentek. 

Visegrádon a direkt term� sz�l�k termesztése szüleinek 
gyerekkorában kezd�dött. Laci bácsinak, aki 1926-ban 

született, az egész életét végigkísérte a sz�l�vel való 
foglalatosság. 

Akkoriban Visegrádon 40–50 családnak volt egy-egy 
kisebb földje, ahol sz�l�t termesztett. 
Hogyan is nézett ki egy év a sz�l�sben? 

A munka kora tavasszal kezd�dött a metszéssel. A 
venyigét levágták 1-2 szemre, letakarították, ezután 
gyenge kis kapálással nyitottak, ugyanis még a fagy el�tt a 
tövére húzták a földet, egymásra hajtották a t�kéket a fagy 
elleni védelemért. Amikor megn�tt már a vessz�, virágzott 
a sz�l�, akkor jött a kötözés. Emellett ki kellett takarítani 
a medd�, üres szárakat, hogy a sz�l� leveg�t kapjon, 
évente egyszer-kétszer kapálni kellett, majd amikor 
beérett, akkor jött a szüret. Ez szeptemberben volt. 

Mivel kis földekr�l volt szó, az egész m�velet egy napig 
tartott – lehet�leg iskolai napon, jegyezte meg Laci bácsi. 
Ilyenkor kivonultak kocsival, amin 2-3 darab 5-6-7 
hektoliteres hordót vittek, amik az egyik felükön nyitva 
voltak, oda öntötték be a leszedett sz�l�t. A gyerekek a 
hátukon batyuban hozták le a hegyoldalról a sz�l�t, egy 
batyuban akár három vödörnyi sz�l�t is cipelni kellett. 
A pincében… 

A hazahozott sz�l�t levitték a pincébe, ahol egy nagy 
kádra rátették a darálót, hogy összenyomja a 
sz�l�szemeket, amik utána egyenesen a kádba kerültek. A 
kádat letakarták, és körülbelül hét nap alatt kierjedt, 
kiforrott a bor. Forrás közben a forrás következtében 
felszínre kerül� törkölyt le kellett nyomkodni naponta 
kétszer-háromszor; mindezt két okból: kapjon oxigént az 
erjed� bor, a bezárt baktériumok ne alakítsák át a cukrot 
tejsavvá, vajsavvá, mert ez kellemetlen ízt okoz; a másik 
ok pedig, hogy a feljöv� törköly is kiforrjon. A forrás 
miatt gáz keletkezik, amit az emberi szervezet nem tud 
elviselni, sajnos többször el�fordult az az eset, hogy 
valakik lementek a pincébe iszogatni, nem vették észre, 
hogy nem jutnak oxigénhez, elájultak és meghaltak. Ezért 
célszer� gyertyával lemenni. Mivel a láng oxigén nélkül 
elalszik, meg tudjuk állapítani, hogy hol nincs oxigén. 

 

 
 

Példás rend a pincében 
A kiforrott bort a sz�l�vel, a csumával együtt 

beleöntötték a présbe, amib�l kifolyva került a hordóba. 
A hordók tölgy-, akác- és k�risfából készültek. Ezeknek 

a fáknak a vastag törzséb�l készítették a hordókat. Annak 
idején volt egy szakember, aki ezzel foglalkozott, a kádár. 
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Sajnos, ma már nincs kádár mester a közelben. Egy 
hordót általában 50–60 évig használtak, Laci bácsi hordói 
már száz évesek. Fontos része a bor el�állításának a hordó 
kezelése: el�ször tisztára kell mosni, majd hagyni kell 
kiszáradni, végül kénezni. Ez azt jelenti, hogy egy 
kéncsíkot meggyújtunk, a hordóba lógatjuk, és ott 
hagyjuk elégni. Ez olyan gázt fejleszt, ami a borra 
ártalmas bacilusokat tönkreteszi. Laci bácsi ezt az egész 
m�veletet a gyerekneveléshez hasonlítja. Úgy kell 
vigyázni mindenre, mint a gyermekre.  

Ebbe a tiszta, kezelt hordóba került a friss bor, amit 
másfél hónap múlva lefejtettek: eltávolították a bor alján 
lév� sepr�t, mivel az egy ideig táplálja a bort, de kés�bb 
már fert�zi. 

Van, aki a lepréselt sz�l�háncsot félreteszi, 
megcukrozza, a sepr�t ráönti, hagyja megerjedni és 
tavasszal kif�zeti, ebb�l lesz a törkölypálinka. Laci bácsi 
is, mióta nyugdíjas, foglalkozik pálinkakészítéssel, 
összeszedi a beérett, lehullott gyümölcsöt, elviszi 
Szentendrére, ahol van hivatalos pálinkaf�zde. 

 

Ha valami nem úgy sikerül… 
El�fordul, hogy a bor megecetesedik. Ha nincs tele a 

hordó és nincs kitöltve a bor, ami gyenge is, ecet lesz 
bel�le, „elmegy bel�le az er�” – Laci bácsi szavaival élve. 
Az � tanácsa az, hogy inni kell, hogy fogyjon. Ha mégis 
elromlik, még nincs minden veszve: le lehet f�zetni, 
pálinkát készíteni bel�le, mert a lepárlás következtében 
csak a felszálló g�z kerül bele az új italba, az ecet viszont 
már nem. 

Penész is megtámadhatja a gyenge bort, ha nincs 
kitöltve: egy hártya jön létre rajta, amit borvirágnak 
neveznek. Ezt le kell venni, a bort pedig kitölteni, hogy 
tele legyen a hordó. 

Megtörténik az is, hogy a sz�l� nem érik be annyira, 
viszont le kell már szüretelni. Ilyenkor, mivel nincs ideje 
a keményít�nek cukorrá alakulni, savanyú lesz a bor. Még 
savanyúbb. 

                                             Szigeti Réka 
 

(Az írást következ� számunkban folytatjuk.) 

 
 

Magyar László: 
 

SZOBOR 
 

Vagy a fa n�tt nagyot, 
vagy én mentem össze… 
gyermekkoromban is csak négyen-öten értük körbe, 
ötvennégyben, ötvenötben – 
s most ülök alatta, 
hátamat nekivetve e vén, göcsörtös, 
most támaszt adó fának, 
s fölöttem a mégoly fáradt ágak, 
mint egy sátor traverzei, 
támaszt tartanak az égi kupolának. 
 
Az ágakon milliom ülnek levelek. 
Megannyi rügycsomóból immár, 
mint zárt ökölb�l kinyíló, 
tárt tenyérrel kinyúló, 
keresve kutató, érzékel� kezek, 
kapaszkodnak egyre feljebb a legfels�bb ,,fent!” – felé, 
hová a viszonyított – oly parány – fel nem érhetek, 
szívem bár egyre csak lég-lehellet illatát, 
lüktet� ereinek áramát, 
                        –  mámorának mámorát – 
s így a szintézisnek része is már én, 
beleolvadok e nagy-nagy semmiségnek látszó 
végtelen mindenségbe. 
 
Ezer évem e tölgy! 
 
A zsigereimben érzem, 
mint asszimilál magába a táj, 
a víz, a hegy, a völgy. 
Hunyt pillám levélfonák fonadékán sz�röm a fényt, 
s a pászmák, a fénynyalábnak e csodás foton-gyermekei 
dobként dübörgik dalát szívemnek; 
sámán subám látlelet terítékén tág mez�k és puszta ég 
ölelkezik, 
              – s mi még!: regö rejtem 
                                                     regö rejtem 
                                 itt születek 
                                                    megszülettem 
                                 földre szültek 
                                                   földdé lettem 
                                 égre szültek 
                                                   égbe vesztem 
                                 testem 

                                           
                                          föld már 
                                                  lelkem lélek 
                                 lebegése 
                                              lebegésnek 
                                                   benne élek 
                                 benne égek 
                                                   könnyem pára 
                                 foszlány harmat 
                                                  forrás nyálam 
                                 búvó barlang 
                                                 folyó, s völgye 
                                 kezem-lábam 
                                                álmok álma 
                                 álmom álma – 
s a nagy fa, 
e csodaszülött csodatünemény nekem támaszkodik, 
holott hittem: támasztom én. 
 

Hephaisztosz, ha munkál, hát b�ven d�l salak. 
A magma ég, ég az agy: 
                                   dolgozik a gondolat! 
A melléktermék most nem számít, 
legyen bár bazalt, andezit, markazit vagy smaragd, 
a lényeg most: 
                       mit teremt a term� akarat! 
 
Vajk-Istváni szakralitás, 
vagy István-Vajk lelke üdve? 
Ezer év a munka tükre, 
s hogy maradjunk mindörökre! 
 
S e k�szobor, 
e fányi faként �si bálvány, 
eszméb�l sz�tt hatalmas kiáltvány, 
úgy mozdítja levelét, 
hogy benne rezdül ész, ösztön, akarat 
és száz és százezernyi lüktet� remény, 
indulat, sóhaj, panasz – és ,,jaj!” – kiáltás, 
hisz hány és hány puhány tengeri parány 
sejtje, teste, váza, vágya e több tonna tömbnyi mész! 
E habarcsolt kovász! 
Ez összeprésel�dött meg, s megannyi létezés! 
 
A mi húsz, huszonöt nemzedékünk…?! 
 
Majd sétálok mellette, s ha egy padra leülök, 
Álmodozzak bár a múltakon, 
A jöv�mbe merülök. 
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Öko Panna és Öko Palkó kalandjai…  
(II. rész) 

Mit kell tudnunk a háztartási hulladékokról  
és a szelektív gy�jtés szabályairól? 

 

El�ször is nézzük meg, mib�l is keletkezik a háztartási 
hulladék: 

– ételeink maradékából, 
– tisztítószereink felhasználásából, 
– elhasznált elemekb�l (Visegrádon pl. az Áprily 

iskolában gy�jtik), 
– lejárt gyógyszerekb�l (a patikákban gy�jtik), 
– kerti, udvari maradványokból, 
– elromlott háztartási készülékekb�l stb., 
– és különböz� termékek csomagolási maradványaiból. 
Az itt felsoroltakat egy varázsszó hoz közös nevez�re: a  

c s o m a g o l á s – mely az egyik legfontosabb funkciója 
a termékeinknek. 

Lássuk hát tételesen felsorolva, mi is a szerepe 
termékeink csomagolásának: 

1. megvédi a terméket a szennyez�dést�l, a sérülést�l, 
2. tartósít vagy növeli az eltarthatóságot, 
3. megkönnyíti a szállítást és tárolást, 
4. információkat közöl a fogyasztóval a termékr�l 

(származási hely, min�ség, összetétel, lejárati id� stb.), 
5. tetszet�ssé, vonzóvá teszi a terméket. 
Belátjuk így, hogy csomagolás nélkül a mai kor termékei 

sem eltarthatóak, sem eladhatóak nem lennének – 
csomagolásra tehát egyszer�en szükség van! 

A termékek elhasználását követ�en a csomagolóanyagot 
kidobjuk a szemetesbe, de különös gonddal járunk már el 
– szelektiven gy�jtünk –, hogy csökkentsük a környezet 
terhelését! 

A szelektív hulladékgy�jtés azt jelenti, hogy a 
háztartási hulladékokat anyagfajtánként külön gy�jtjük; 
ez a SZABÀLY. 

Ismerjük meg, milyen anyagfajtánként csoportosíthatjuk 
a háztartási szilárd hulladékot: 

– papír és karton,         
– színes üveg,              
–  fehér üveg,               
– fa,                            
– komposzt, 
– fém, alumínium, 
(– papír, pl.: csoki csomagolásaí), 
– m�anyag, 
– textil, 
– társított csomagolás. 
A szelektív gy�jtés legfontosabb szabálya, hogy a külön 

válogatott hulladék újrahasznosításra kerülhessen, mert 
csak ezzel a módszerrel lehet a környezet terhelését 
csökkenteni (nem gy�zzük eléggé hangsúlyozni!). 

Fontos, hogy a különböz� anyagfajtákat pontosan 
szétválasszuk!  

Most hulladéktípusonként mutatjuk be a helyes gy�jtést: 

1. PAPÍR 

Az újrafeldolgozás feltétele, hogy a papír ne legyen 
zsíros vagy egyéb módon szennyezett, továbbá semmilyen 
más anyag nem kerülhet a gy�jtésre kijelölt edénybe. 

Mi az, ami a gy�jt�edénybe kerülhet? 
– fekete-fehér újságpapír, 
– színes újságpapír, 
– kartonpapír, kartondoboz, 
– boríték, levélpapír, 
– tiszta csomagolópapír, 
– irodai papírhulladék. 
Mi nem kerülhet a gy�jt�edénybe? 
– füzetborító, m�anyag mappa, 
– belül fóliázott papír (pl.: hentesáru csomagolása), 
– m�anyag kötöz� zsinór, 
– ragasztószalag, 
– zsíros ételmaradékos papír. 
A felsoroltak miatt tehát soha ne kössük át az 

összegy�jtött papírt m�anyagzsineggel és ne tegyük 
m�anyag-fóliába! 

 

2. ÜVEG 
Nagyon hatékonyan hasznosítható anyag, tehát igen 

fontos a pontos különgy�jtése! 
Mit kell tennünk a gy�jt�edénybe? 
– üdít�s üvegeket, 
– sörös üvegeket, 
– bef�ttes üvegeket, 
– röviditalos és egyéb alkoholos italokat tároló üvegeket. 
Nem kerülhet a gy�jt�edénybe: 
– m�anyag palack, 
– zárókupakok (m�anyag vagy fém), 
– ablaküveg, autóüveg, 
– porcelán, kerámia, h�álló üvegtál, pohár, 
– fénycs�, izzólámpa. 
Színes üveghulladékot a ZÖLD színnel jelölt edénybe 

gy�jtjük, a FEHÈR színnel jelölt edénybe értelemszer�en 
a fehér üvegeket gy�jtjük. Ha nincs külön gy�jt�edény a 
kétféle üveghulladék elválasztására, addig a kétféle 
üvegtípust egybe gy�jtjük. 

Sorozatunk következ� részében folytatjuk a többi 
anyagfajta gy�jtési ismertetését, bepillantunk a különböz� 
gy�jtési módszerekbe.                  
Herendi 

                                      
A Pilis Segély Alapítvány tájékoztat arról,  
hogy a 2008. évi szja 1% visszatérítésb�l  

az alapítvány 202.126 Ft-ot kapott. 
Köszönet az adakozóknak! 

Erd�s Péter kuratóriumi elnök 
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A monarchia országai, városai –  
Történelmi ismeretek, m�emlékek, kultúra! 

 

PÜNKÖSDI KIRÁNDULÁS  
CSEHORSZÁGBA 

 

Ideje: 2010. május 21–24. (péntek–hétf�) 
Úticél: 
– Brno városközpontjának, m�emlékeinek és történetének megismerése, 

valamint a Macocha-szakadék meglátogatása; 
– Prága legfontosabb nevezetességeinek, történelmének megismerése 

(Óváros, a Vár és a Kis-oldal, valamint Vysegrad városrész meglátogatása; 
– Kutná Hora – katedrális és a Csontkápolna megtekintése. 
Résztvev�k: a Visegrádi Szövetség tagjai és pártoló tagjai, valamint „küls�” 
jelentkez�k. 
Szállás: 3 éjszaka Prágában – turista jelleggel, de kétszemélyes szobákban. 
Étkezés: vacsora és reggeli közösen az adott helyen (három félpenzió). 
Költ�pénz: cseh korona (itthon be lehet szerezni); elfogadják az eurót is. 
Költség (maximum): a legfontosabb a szállás és a félpenzió: 
– szállás + félpenzió: 28/f�/nap×3= 84 euró/f� (ezt euróban kell fizetni), 
– egyéb (belép�, idegenvezetés stb.) kiadások: kb. 5.000–5.500 Ft/f�, 
– útiköltség (a jelenlegi olcsó utazási feltételekkel): 7.000 Ft/f�. 

PROGRAM: 
MÁJUS 21., PÉNTEK: 

Visegrád–Brno (300 km), Brno–Prága (220 km)  
05.00–05.15  Gyülekez� a Fábián–Sebestyén-kápolnánál 
Kivéve, ha más helyen szállsz fel (utóbbit egyeztetjük) 
05.15–09.30  Utazás: Visegrád–Pozsony–Brno (közben pihen�) 
09.30–12.00  Brno Óvárosának megtekintése – idegenvezetéssel,  
                      pihen�kkel 
12.00–13.30  Szabadid� – ebédid� 
13.30–16.30  Macocha-szakadék – idegenvezetéssel 
16.30–19.30  Utazás Prágába, közben rövid pihen� 
19.30–          Szállás elfoglalása és vacsora, majd szabadfoglalkozás 

MÁJUS 22., SZOMBAT: 
         –09.00  Ébreszt�, reggelizés stb. 
09.00–12.00  Prága Óvárosának, belvárosának megtekintése –  
                      idegenvezetéssel 
12.00–14.00  Szabadid� – ebédid� (individuálisan) 
14.00– 16.00  Utazás Prága Vysegrad városrészébe – idegenvezetéssel  
16.00–19.00  Szabadfoglalkozás 
19.00–           Vacsora, közös id�töltés  

MÁJUS 23., VASÁRNAP: 
        – 09.00  Reggelizés, el�készület a napra 
09.00–13.00  A Vár és a Kis-városrész megtekintése –  
                     idegenvezetéssel 
13.00–18.00  Szabadid� 
19.00–22.00  Vacsora 

MÁJUS 24., HÉTF�: 
Prága–Kutná Hora–Visegrád (520 km) 
         –08.00  Reggeli, el�készület az utazáshoz 
08.00–12.00  Utazás Kutná Horára: a katedrális és a Csontkápolna  
                      megtekintése – idegenvezetéssel 
12.00–13.00  Egy órai szabadfoglalkozás 
13.00–21.00  Utazás Visegrádra 
                     (közben 17.00–19.00 között borkóstolás harapnivalóval) 

Összes út kb. 1200–1300 km. 
Még lehet jelentkezni 2009. december 20-ig 10% befizetésével együtt: 
Szebeni Imrénénél (Terike), tel.: 398-335, illetve Kiss Károlynál, tel.: 
(20) 4150-020. 

     A Visegrádi Szövetség Elnöksége 

.!5���!67

8�9����:!�
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Többéves  

lovasoktatói gyakorlattal vállalom 
viselkedési zavarokkal, 
tanulási nehézségekkel, 

egyéb problémákkal rendelkez� 
gyermekek, fiatalok  

fejlesztését 

Érdekl�dni lehet: 

Bróz Anna 
(20) 319-2733 

brozanna@freemail.hu 

�

Színház, koncert  
és egyéb események  

látogatásához  
kínáljuk  

18–21 f�s buszainkat  
kedvezményes áron! 

 

Kérje ajánlatunkat:  

Visegrád Tours Kft. 
Telefon: (26) 398-160 

Fax: (26) 397-597 
e-mail: vistours@visegradtours.hu 

�

ÁLLATKÓRHÁZ 
Folyamatos,  

éjjeli és hétvégi ügyelettel 
Szentendre központjában, 

Római sánc u.2/b. 
Telefon:  

(26) 317-532,  
(30) 9370-863 

Ügyelet:  
(30) 6626-849 

Rendel�:  
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. 

Telefon: 
(26) 385-152 

Pénteki napokon körjárat:  
kiszállási díj nélkül  
házhoz megyünk!  
Dr. Szolnoki János 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa:  
2.000,– Ft/q,  

hasított t�zifa:  
2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

Közérdek� címek, telefonok 
 

Segélyhívó 112 
Ment�k 104 vagy 26 310 424 
T�zoltók 105 
Rend�rség 107 
Visegrádi rend�r�rs 06 26 398 273 
Visegrádi körzeti megbízott 06 20 338 4674 
Orvosi ügyelet 06 26 387 030 
    (Tahitótfalu, Visegrádi u. 3.) 
Fogorvosi ügyelet  06 1 317 6600 
    (Budapest VIII. Szentkirályi u. 40.) 
DMRV hibabejelentés 06 26 501 650 
ELM� hibabejelentés 06 40 38 38 38 
TIGÁZ hibabejelentés 06 26 501 100 
KábelTV ügyfélszolgálat 06 26 590 072  
T-Com ügyfélszolgálat 1412 
Temetkezési vállalkozás 06 26 390 813,  
 06 30 226 2173 
 
Polgármesteri Hivatal 
Visegrád, F� u. 81.  Tel.: 06 26 398 090 
Okmányiroda 
Visegrád, F� u. 57.  Tel.: 06 26 597 072 
Gyámhivatal 
Visegrád, F� u. 38.  Tel.: 06 26 597 050 
Postahivatal 
Visegrád, F� u.77.  Tel.: 06 26 398-020 
Orvosi rendel� 
Visegrád, F� u. 38.  Tel.: 06 26 397 507 
Fogorvosi rendel� 
Visegrád, F� u. 38.  Tel.: 06 26 397 574 
Véd�n�i tanácsadás 

Visegrád, F� u. 38.  Tel.: 06 26 397 474 
Gyógyszertár 
Visegrád, F� u. 44.  Tel.: 06 26 398 365 
Kórház 
Visegrád-Gizellatelep  Tel.: 06 26 801 700 
Állatorvos 
dr. Patócs András 
Tahitótfalu, Elekfy u. 4.  Tel.: 06 26 387 177  
Áprily Lajos Ált. és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 
Visegrád, Rév u. 2.  Tel.: 06 26 398 312 
Dunakanyar Erdei Iskola 
Visegrád, Mátyás király u. 94.  Tel.: 06 26 397 430 
Fellegvár Óvoda  
Visegrád, F� u. 18.  Tel.: 06 26 398 130 
Napközis konyha  
Visegrád, F� u. 18.  Tel.: 06 26 398 100 
Id�sek Otthona  
Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.  Tel.: 06 26 597 016 
Mátyás Király Múzeum 
Visegrád, F� u. 23.  Tel.: 06 26 597 010 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtár 
Visegrád, Széchenyi u. 11.  Tel.: 06 26 398 128 
Dunakanyar Takarékszövetkezet 
Visegrád, Rév u. 9.  Tel.: 06 26 398 150 
MOL üzemanyagtölt� állomás 
Visegrád, 11-es f�út  Tel.: 06 26 398 056 
Atlantis Visegrád Club Kft. 
Visegrád, Révállomás  Tel.: 06 26 398 344 
Pilisi Parkerd� Rt.  
Visegrád, Mátyás király u. 4.  Tel.: 06 26 598 000 
Plébániahivatal  
Visegrád, F� u. 40.  Tel.: 06 26 398 006 
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    ����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 


 Ne kockáztassa Ön 
 és járm�ve biztonságát, 
 épségét! 
7 °°°°C A nyári gumiabroncs 7 °°°°C alatt 
 nem biztosít megfelel� tapadást 
 az útburkolaton 
 még száraz id�ben sem! 
A kopott tél i  abroncsra legyen gondja! 
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centrírozás, javítás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

����������		

�����
�����	

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

KÁOSZ Üzletház  
Visegrád, F� u. 104. 

Tel.: (26) 398-374 
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 

 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP, 
DUNABOGDÁNY 

 

FIGYELEM!  
MOST GONDOLJON A TÉLRE! 

 

HORDOZHATÓ  
CSERÉPKÁLYHÁK,  

T�ZHELYEK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK, 

OTP-HITELRE IS ELVIHET�K! 
 

BARKÁCSGÉPEK,  
BÁDOG, VILLANY, 

VEGYI ÁRU,  
TAKARÓLÉCEK, 

CSAVAROK,  
SZIGETEL� ANYAGOK 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

KOSSUTH LAJOS ÚT 3. 
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN) 

PFEIFER FERENC 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 R é g i  i d�k  í ze i :  
 Borda lecsókolbász 1040 Ft helyett 850 Ft, 
 Borda sertés párizsi 1040 Ft helyett 850 Ft, 
 Borda füstölt májas 1160 Ft helyett 900 Ft 
 kedvezményes áron kapható! 
 A grillkolbászok már pizzás és zöldf�szeres ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Minden héten más-más sertéshús-akció –  
 a készlet erejéig! 
 Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés- és m�belek, vakbél, gyomor folyamatosan 
 kapható! 
 Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,  
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták,  
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és  
 grillf�szerek nagy választékban, jó min�ségben,  
 kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!   

                                                 Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel várjuk Önöket! 
  szerda 7.00–17.00 Udvarias kiszolgálás –  jó parkolás 
  csütörtök 7.00–17.00 (már az udvarban is) 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
 e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,  
              igazolványkép-készítés 
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Kosztolányi Dezs�: 
�

Karácsony 
 

 Ezüst es�ben száll le a karácsony, 
 a kályha zúg, a hóesés s�r�; 
 a lámpafény aranylik a kalácson, 
 a kocka pörg, g�zöl a tejs�r�. 
 

 Kik messze voltak, most mind összejönnek 
 a percet édes szóval ütni el, 
 amíg a tél a megfagyott mez�ket 
 karcolja éles, kék jégkörmeivel. 
 

 Feny�szagú a lég és a sarokba 
 ezüst tükörb�l bókol a rakott fa, 
 a jó barát boros korsóihoz von. 
 

 És zeng az ének áhítatba zöngve… 
 Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
 sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

 

                              
 

�������������
���	

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

���� �

����������!����"
�
��#�
�

$��%��&��%
��%��
�
�
����	�����%���
�����'�%�#�

�������	
�

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

�

��������	�
���������
�

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

�


	�����	���������
	
�

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

�

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

����!�	�������
������!�����������
�

������
��
�

"#$$����������������	�	��
%$#$$���������	�����������

%$#$$�
��%&#$$����������������������
%'#$$����������	������ !�	��

�����	����������������������������������
"�������!��

�

#�
������$��
�����	����	���������
%&���	����������!
�

#��������������������'����(���������
���������$���
��)�

#�
����������������������	���*�'����������
������������
�������	�����	�������$���

�

#�
�����������*����+*
���
����
���������������� ��
!�"#��$��

��%#����&"'��"�(��������$��
��)�����!���*����+� ��+��,���

�����)�����!��-����#�� ������)!����#�./�0�
1�"��2+����

�

 ���������������	���������



2                                                                               VISEGRÁDI HÍREK                                                  2009. december 
 

I-Health Meridian diagnosztikai, 
termográfiás szkennelés 

 

Holisztikus módszer, mely a hagyományos kínai gyógyászat és 
a nyugati medicina elemeit egyesíti. 1,5–2,0 órás vizsgálat 
 

A készülék segítségével fájdalommentesen tudjuk 
felmérni a testünkön, illetve testünkben futó meridiánok 
(energiacsatornák) aktuális energiaállapotát. 

Kimutathatóvá válnak az energiablokkok, áramlási 
zavarok, jobb és bal oldali meridiánok közötti 
diszharmóniák, illetve az ebb�l következ� funkcionális 
eltérések. 

A szervezet önszabályzó, öngyógyító képességét tudjuk 
kimutatni, mely a hagyományos kínai orvoslás szerint 
legf�bb tényez� az egészség szempontjából. 

Az energetikai mérések során megtörténik az Ön alkati 
besorolása, a kínai medicina öt elem tana szerint. 
Életvitelét, táplálkozását tekintve meg tudjuk Önnek adni 
a legoptimálisabb választásokat, amely szükséges 
egészségének meg�rzéséhez.  

A mérések eredményeképpen egy útmutatót kap a 
kezébe: mi az, amit kerülnie kell egészsége érdekében, és 
mivel javíthatja fittségét.  
 

A vizsgálat kimutatja: 
• energiaáramlási zavarokat, blokkokat, 
• kórállapotok eredetét, 
• kínai medicina szerinti alkatot, 
• kerülend� ételeket, 
• táplálkozási javaslatokat, 
• kerülend� mozgásformákat, 
• Wellness ajánlatokat, 
• Bach-virágterápiás javaslatot, 
• aromaterápiás javaslatot. 
 

Kezelések: 
• elektromágneses rezonanciával, 
• autogén frekvencia terápiával, 
• Zap-Scan termográfiás frekvenciakezeléssel, 
• fény akupunktúrával. 

 

Meridian MSAS-Professional  
eszközös állapotfelmér� vizsgálat 

 

Fájdalom- és vérmentes módszer, gyermekeknél is 
alkalmazható, sírásmentes állapotfelmérés. 1,5 órás vizsgálat 
 

Az MSAS eszközös vizsgálat jó kiegészít� módszer a 
nyugati orvoslás számára, jó segítség a kórállapotok 
pontosabb tisztázásához. 

Már a szervezet megbetegedési hajlamait is képes el�re 
jelezni, tehát tünetmentes állapotban, amikor egy vérkép- 
és UH-vizsgálat is negatív. 

Az orvos a vizsgálat során a kínai klasszikus meridiánok 
végpontjain, az ún. bioaktív pontokon mér, több tízezer 
adatot visz be a számítógépbe a szervezet aktuális 
állapotáról. Az adatokat elemezve a számítógép jelzi a 
fiziológiástól, egészségest�l eltér� állapotokat. 

Az MSAS készüléket a NASA kutatólaboratóriumában 
fejlesztették ki az �rhajósok gyors vizsgálatára.  

 

A vizsgálat kimutatja: 
• stressz, rizikófaktorok jelenlétét, 
• panaszmentes pácienseknél megbetegedési hajlamokat, 
• rejtett gyulladásos gócokat (bakteriális, vírusos, 

parazita, gombás fert�zések), 

• ételallergiákat, 
• inhalatív (belégzési) allergéneket, 
• immunállapot gyengeségeit, 
• gombás betegségek jelenlétét (fert�zések tipizálása), 
• táplálkozási hiányállapotokat (ásványi anyag, 

vitaminok), 
• hormonális zavarokat, 
• fogászati anyagok hatását a szervezetre, 
• gyógyszerek hatását, 
• rejtett panaszok, zavarok hátterének okát (hiányos 

enzimm�ködés kimutatása), 
• mozgásszervi panaszok eredetét, 
• hagyományos terápiák hatékonyságát. 

 
Medical Wellness szolgáltatás Visegrádon 

 
Segíteni szeretnék Önnek abban, hogy meg�rizze egészségét, 

vitalitását, szépségét. 
Ön is érzi, sejti, hogy ennek hiányában er�sen függünk a 

körülményekt�l, a külvilág döntéseit�l, környezetünk 
jóindulatától. 

Józan igényünk, hogy szeretnénk elkerülni a bajt, a különböz� 
megbetegedéseket. Akkor tehát itt az alkalom, hogy pontosabb 
képet kapjon saját egészségér�l is. 

Komplex energetikai, egészségállapot-felmérés alapján 
kimutathatók már a vészjelek, figyelmeztet� jelek jó korán, 
mikor még egy vérkép talán negatív eredményt jelez, és egy 
ultrahangvizsgálat semmir�l sem árulkodik.  

A felmérések alapján megállapítható, hogy mi az Ön számára 
optimális, fájdalom- és mellékhatásmentes módszer az 
egészségének meg�rzésében, szépségének visszanyerésében, 
felfrissítésében, fenntartásában. 

Vizsgálatokkal el�re jelezhet�k a megbetegedési hajlamok, 
segíthetünk azok kialakulásának elkerülésében. 

Személyre szabott életmódtanácsokkal, terápiás eljárásokkal, 
útmutatók adásával segítséget kap, életerejének megújításához, 
egészségének visszaszerzéséhez, a szelíd természetes orvoslás 
eszközeivel.  

Az állapotfelméréseket és kezeléseket orvos végzi.   
LEHET�SÉGEK: 
• MSAS Meridian diagnosztika és kezelés, 
• I-Health Wellness modul diagnosztika és kezelés, 
• kezelések komplementer medicina eszközeivel: 

akupunktúra, lézer akupunktúra frekvenciakezelés, 
• I-Health Meridian feltöltés, immuner�sítés, 
• frekvenciakezelések. 
Információ és bejelentkezés:       

Dr. Balázs Mária Anna háziorvos 06 (30) 747-0987 
 

 
A  g yógy szer t ár  ünn ep i  n y i t va  t a r tá s a  

 
Kedves Betegeink! Értesítem Önöket, hogy az ünnepek alatt 

december 24–27-ig zárva tart a patika.  
28-án (hétf�n) 8.30–12.00 és 13–17.00 óra között nyitva 

leszünk; december 29–31. között leltár miatt zárva tartunk, 
ugyancsak zárva leszünk 2010. január 1–3. között.  

Január 4-t�l (hétf�) a rendes nyitvatartási id� szerint 
várjuk kedves Betegeinket. 

Kérjük, hogy szükség esetén az ügyeletes gyógyszertárakat 
szíveskedjenek megkeresni.  

Áldott karácsonyt és békés, egészséggel teli új esztend�t 
kívánok! 

Robicsek Katalin gyógyszerész 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A Visegrád Város Önkormányzatának 
13/2009. (XI. 26) rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2005. (XII.16.) sz. 
rendelet módosításáról  

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a következ� rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Idegenforgalmi adó 
 

A rendelet 21.§ (2) a) pontja az alábbiak szerint változik: 
Az adó mértéke: 
kereskedelmi szálláshelynél      410,– Ft/vendégéjszaka; 

 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 

 

Visegrád, 2009. november 26. 
 

Hadházy Sándor           dr. K�szegi Géza 
    polgármester                                           h. jegyz� 
 

A rendeletet kihirdettem 2009. november 27-én. 
      

     dr. K�szegi Géza 
                           h. jegyz� 
 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSA 

 

2009. december 18-án (pénteken) 8–16 óráig tartunk 
nyitva. 

2009. december 19-én (szombaton) 8–12 óráig tartunk 
nyitva pénteki ügyfélfogadás szerint! 

2009. december 21-én (hétf�n) 8–17 óráig tartunk nyitva. 
2009. december 22-én (kedden) 8–16.30 óráig tartunk 

nyitva. 
2009. december 23-án (szerdán) 8–16 óráig tartunk nyitva. 
Fenti napokon a szokásos ügyfélfogadási rend szerint 

tartunk ügyfélfogadást! (h: 13–16-ig, sze: 8–12 és 13–16-ig, 
p: 8–12-ig)  

2009. december 28-29-30-31-én ügyeletet tartunk 8–12 
óráig, ügyfélfogadás nincs! 
 

AZ OKMÁNYIRODA  
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSA 

 

2009. december 18-án (péntek) csütörtöki munkarend, 
ügyfélfogadás: 8–12 óráig 

2009. december 19-én (szombat) pénteki munkarend, 
ügyfélfogadás nincs. 

2009. december 21-22-23-án a megszokott 
ügyfélfogadáshoz képest változás nincs. 

2009. december 28-29-30-31-én ügyeletet tartunk 8–12 
óráig. 

Polgármesteri hivatal 
 

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK KELLEMES ÜNNEPEKET 
 ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád Város 
Képvisel�-testülete úgy döntött, hogy támogatást nyújt a 
leányfalui m�jégpálya fenntartásához, cserébe minden 
érvényes diákigazolványt felmutató visegrádi lakos, minden 
nap a teljes szezonban, 8–20 óráig díjtalanul használhatja a 
leányfalui m�jégpályát! 

Jó szórakozást kívánunk!                        
A képvisel�-testület 

 

Tisztelt Lakosok! 
 

Ezúton szeretném Önöket örömmel tájékoztatni, hogy a 
gyámhivatal ügyfélfogadási ideje visszaállt. Az 
ügyfélfogadási id�t az egészségház falán található táblán 
tekinthetik meg.  

Németországi ösztöndíj utamról visszaérkeztem. Ebben a 
nemzetközi programban kilenc ország húsz f�vel vett részt. 
Tapasztalatokban, élményekben b�velked� két hónapot 
tudhatok magam mögött. Lehet�ségem nyílt a németországi 
és ennek keretén belül még jobban Berlin és Köln város 
gyermekvédelmi és szociális rendszerébe bepillantanom; a 
két városnak erre a területre szánt finanszírozási hátterét is 
megismerni. Nem csak szakmai, kulturális, gasztronómiai, 
hanem magánjelleg� programokat is sikerült megszervezni.  

Szeretnék köszönetet mondani E�ryné dr. Mezei Orsolya 
jegyz�asszonynak azért, mert lehet�vé tette azt, hogy ebben a 
nemzetközi programban részt tudtam venni.  

 

 
 
Magánjelleg�  
találkozó  
családunk 
régi barátjával 
Berlinben,  
Németország  
újonnan  
megválasztott  
közlekedési  
miniszterével,  
dr. Peter  
Ramsauerrel 

 
 
 

Vaik Mónika 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény hírei 
 

MOZGALMAS NOVEMBER 
 

A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában a 
november az egyik legmozgalmasabb hónap, hiszen az e 
hónapban született névadónk tiszteletére ekkor tartjuk az 
Áprily-hetet. Már szeptembert�l készültünk arra, hogy 
idén is változatos programokkal tölthessük meg ezt a tíz 
napot.  

November 9-én kezd�dött az Áprily-kupa, e napon négy 
iskola (Grund- und Hauptschule – Dunabogdány, Bozóky 
Mihály Általános Iskola – Pilismarót, Dunakanyar Erdei 
Általános Iskola – Visegrád és a vendéglátó Áprily) alsó 
tagozatos diákjai mérhették össze, hogy melyikük idén a 
legügyesebb csapat. Mi küzdöttünk a 
legeredményesebben! Másnap délután labdarúgással 
folytatódtak a sportversenyek. Ebben a számban 
Dunabogdány csapata nyert (szokás szerint) nagy 
fölénnyel. Szerdán került volna sor az Áprily-kupa 
floorball versenyére, de ezt technikai okok miatt a 
következ� hétf�re halasztottuk. Floorballban azonban egy 
hét elteltével sem t�rtünk ellentmondást. 

A kupa sorsa a nagy küzdelmek után az idén a 
következ�k szerint alakult:  

1.  Visegrád – Áprily, 
2.  Dunabogdány,  
3.  Pilismarót, 
4.  Visegrád – Erdei Iskola. 
A hét legels� napjára Vendégségben a házigazdák 

címmel beszélgetést szerveztünk a fenntartó 
önkormányzat képvisel�ivel, akik – köszönet érte – szép 
számmal elfogadták meghívásunkat. Közösen végigjártuk 
az iskola épületeit, számba vettük az el�ttünk álló 
lehet�ségeket, s beszélgettünk arról, hogyan lehetne az 
iskolát a lehet� legjobb, legbiztonságosabb körülmények 
között m�ködtetni.  

Nemcsak az önkormányzat tagjai, hanem a szül�k el�tt 
is kitártuk az intézmény kapuját. Három napra 
szerveztünk nyílt tanítási napot: november 10-én 
Kisorosziban, 11-én a fels� tagozaton, 12-én pedig a teljes 
visegrádi iskolában. Örülünk neki, hogy az idei évben sok 
szül� szerette volna látnia a gyerekek mindennapjait, mint 
ahogyan a pályaválasztási szül�i értekezlet és a 
fogadóórák is nagy érdekl�dést mutattak. 

Az iskola életét alapvet�en meghatározza, hogyan kíván 
gondoskodni a feln�tt világ a gondjaira bízott 
gyermekekr�l. Fontos tehát mind a szül�i ház, mind a 
fenntartó önkormányzat tájékoztatása, véleményeink 
egyeztetése. S fontos a volt kollégák áldozatos 
munkájának elismerése is. Idén november 19-én 
köszöntöttük az Áprily-hagyományokat megteremt� 
pedagógustársainkat, akik már megérdemelt pihenésüket 
töltik. Örülünk, hogy minden évben eljönnek hozzánk egy 
kis beszélgetésre! 

A rendezvénysorozat egyik legfontosabb célja, hogy 
kizökkentsük egy kicsit az id�t, ünnepet teremtsünk 
tanulóink számára a szürke hétköznapok közt. A tanulást, 
az ismeretszerzést együtt kicsit más alapokra helyezzük. 
Hagyományokat teremtsünk és adjunk tovább. 
Megtanuljunk méltón ünnepelni és örülni.  

Ennek szellemében szerveztünk tanulóink számára 
kulturális programokat. 

Mir�l mesélnek a kövek? címmel rendhagyó történelemóra 
volt az 5. osztályban. Tanulóink a Palotában egy restaurátor 
m�helyt látogattak meg. Reméljük, segített a 
régészjelölteknek az el�adás. Nekem ne lenne hazám? 
címmel filmvetítéssel egybekötött rendhagyó földrajzórán 
ismerkedtek a hetedikesek sz�kebb hazájuk 
természetföldrajzával. 

Színházlátogatás is belefért a sokszín� programba: Áprily 
Lajoshoz hasonlóan erdélyi születés� Tamási Áron is, akinek 
regénye ihlette a budapesti Magyar Színház Ábel cím� 
el�adását. Fels�seink ért�en nézték és elismer�en 
nyilatkoztak a darabról. 

November 13-a a tíz napos rendezvénysorozat kiemelked� 
napja volt.  

Ünnepi m�sorban emlékeztünk meg a névadóról és a 
millenniumát ünnepl� városunkról. Idén a népi kultúra egy 
szeletével ünnepeltük a parajdi születés� és Visegrádon 
elhunyt költ�t. Székelyföldi forgatóst adtak el� a nagymarosi 
Kittenberger Kálmán Általános és M�vészeti Iskola Néptánc 
Tanszakának növendékei, s magyar népi játékokat, valamint 
sváb táncokat a mi nemzetiségi tánccsoportunk tagjai.  

Visegrádi kirándulás cím� képz�m�vészeti pályázatunkra 
több mint száz pályam� érkezett, a délel�tti kiállítás 
megnyitón számos oklevél, különdíj és ajándék várta a 
díjazottakat – közöttük sok visegrádi diákot.  

E napon rendeztük meg a vers- és prózamondó versenyt is, 
amelyre tíz iskola diákjai jelentkeztek, s adtak el� az 
ezeréves Visegrádhoz kapcsolódó m�veket. A feladat nagy 
kihívást jelentett a versenyz�knek, hiszen kötelez� és 
szabadon választott m�vel is kellett készülniük. Iskolánk 
tanulói valamennyi korcsoportban dobogós helyezettek 
voltak. Legjobbjaink: Bene Júlia (1. helyezett), Mészáros 
Péter (2. helyezett). 

Az ünnepi délel�ttön alsós tanulóink – a kisoroszi 
tagintézményben tanuló gyerekek is – ismerkedtek Áprily 
Lajos életével és olyan alkotásokat készítettek, amelyek az 
ezeréves Visegrádhoz kapcsolhatók.  

A városi könyvtárban fels�s jelentkez�ink számára 
honismereti csapatvetélked�t szervezett Mezei Anna – 
iskolánk volt igazgatója –, akit Gerstmayer Bea is segített 
munkájában. A résztvev�k nemcsak a helyszínen, hanem 
már a felkészülés szakaszában is sok információt 
szerezhettek meg településünk múltjáról. A vetélked� végül 
az „Anjou Liliom” csapat gy�zelmét hozta – hiába: a név 
kötelez! 

A szombati szeles, nyirkos id� sem tántorította el érdekl�d� 
csapatunkat a Sibrik-dombon lév�, nemrégiben avatott 
f�esperesi templom romjainak megtekintését�l, ahol Gróf 
Péter régész segített visszatekinteni a hely több ezer éves 
múltjába. Vasárnap pedig református istentiszteleten 
vehettek részt az érdekl�d�k. 

Rendkívül tartalmas tíz napot zártunk. Köszönjük 
vendégeinknek, segít�inknek, a zs�ri tagjainak a részvételt, a 
szakmai munkát, a sok biztatást és az elismer� szavakat. 
Reméljük, saját tanulóink és az idelátogató fiatalok is 
valamennyien ünnepként élték meg a „kizökkent id�t”. 
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Az iskola további hírei 
A zeneiskola növendékei és tanárai – 

akik a város és az iskola szinte minden 
megemlékezésén, ünnepén méltón 
képviselik iskolánkat – november 23-án 
tartották hangversenyüket a polgármesteri 
hivatal zsúfolásig megtelt dísztermében. 

Dányi Balázs – Kun Ádám tanár úr 
növendéke – az Országos 
Klarinétversenyen mindannyiunk 
megelégedésére színvonalasan szerepelt, s 
nagyszer� el�adásával egyetlen ponttal 
maradt le a dönt�r�l. 

A szakmai és informatikai normatívára 
sikeresen pályáztunk szeptemberben: 
összességében egymillió forintot 
költhetünk végz�s osztályunk 
berendezésére (mert megérdemlik – 
reméljük), számítógépre, digitális 
tananyagra. December 4-én (pénteken) 
délel�tt emlékezünk meg Miklós 
püspökr�l Visegrádon, 17 órától 
Kisorosziban. A kicsik ajándékot is 
remélnek… 

December 10–11-én ásványkiállítás és 
el�adások Visegrádon. 

December 15-én (kedden) alsós 
színházlátogatás: Kolibri Színház. 

December 17-én (csütörtökön) látogatás 
a Terror Házába – 7–8. osztály. 

December 19-én (szombaton) 
munkanap – iskolai tanítási nap – lesz. 
Ezen a napon tanulóink Paulusz József 
vezetésével fellépnek a városi karácsonyi 
m�sorban. Az érdekl�d� szül�ket várjuk.  

December 22-én (kedden) jövünk idén 
utoljára iskolába, amikor osztálykeretben 
is megünnepeljük a karácsonyt. Aznap 
ünnepi m�sorral búcsúzunk egymástól.  

December 23-án Kisorosziban 
falukarácsonyon lépnek fel a kisiskolások. 

Január 4-én (hétf�n) várjuk újra 
iskolába gyermekeinket.  

A téli szünetre a gyerekeknek 
tanulásmentes napokat, a családoknak jó 
egészséget, békés ünnepeket kívánunk, s 
aztán – friss er�t, tettrekészséget – bort, 
búzát és békességet az új esztend�ben!  

Az Áprily Lajos Általános Iskola  
és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény  

nevel�testülete 
 

3� �+!��
 

   Mikulás a kedves,  
   Mikulás az aranyos! 
   Kedves jó Mikulás 
   hozza az ajándékot.  
   Gyere már, gyere,  
   hiszen úgy várunk! 
   Kedves jó Mikulás,  
   hozd az ajándékunk! 

Mészáros Boglárka  
3. osztályos tanuló 

A Fellegvár óvoda hírei 
 

Nagy várakozással készültünk az immár hagyományos Márton-napi lámpás 
felvonulásra. Lámpásokat készítettünk, libákat festettünk, énekeket tanultunk. 
Lelkesedésünk a nagycsoportos szül�kre is átragadt, �k segítettek az „eszem-
iszom” rendezésében, lebonyolításában. Sajnos, olyan hideg, es�s id� lett 
délutánra, hogy nem mertük kitenni a gyerekeket egy esetleges megfázásnak így a 
Márton-napi felvonulásunk elmaradt.  

Furcsa ilyen tavaszias id�ben Mikulás-váró dalokat énekelni, de közeledik a nap, 
és rajzolunk, festünk, levelet írunk… szóval nagyon várjuk a Mikulás bácsit. Aki 
a hagyományoknak megfelel�en szekéren (esetleg szánkón?) érkezik, és minden 
kisgyereket megkocsikáztat, persze feln�tt felügyelettel.   

Elkészítettük az adventi naptárainkat is, és meglepetéssel készülünk mindhárom 
csoportban a szül�k részére. A nagyok hagyományosan megtartják karácsonyváró 
délutánjukat, de ebben az évben a kicsik és a középs�sök is készülnek együtt 
ünnepelni a szül�kkel. Arra gondoltunk, megállítjuk egy pillanatra az id�t és 
feln�tt–gyermek együtt éli meg az óvodában az ünnep örömét. Bábozással, 
süteménysütéssel, rajzolással, vetítéssel… a lényeg, hogy együtt anyáékkal. 
Nagyon reméljük, hogy kezdeményezésünk tetszést arat és mindenkit megérint 
egy pillanatra az óvodai karácsony.  

Szeretnék ezúton is minden munkatársam nevében boldog ünnepeket és sok 
örömet kívánni mindenkinek, aki ezeket a sorokat olvassa. 

Dobó Istvánné 
óvodavezet� 

 

Második éve m�ködik  
egy új alapítású „gimnázium”Pilisszentlászlón 

 
Szinte a lehetetlen határát súrolja az a tény, hogy Pest megye egyik 

legkisebb, gazdagnak korán sem nevezhet�, kis falvában civil összefogás 
eredményeképpen két éve már gimnázium is m�ködik. 

A pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola 2003 �szén egyszerre négy 
osztállyal indult, öt évvel kés�bb pedig megnyitotta gimnáziumát is. 
Mostantól a Pilisszentlászlón Waldorf óvodába iratkozott gyermekek 
érettségiig tanulhatnak egyazon intézménycsoport keretei között. Az iskola 
hatására ma már egyre-másra települnek a faluba és a környékre a Waldorf-
pedagógiát ismer�, általában sokgyermekes családok. 

A Kékvölgy az átlagos magyar alapítványi iskolánál lényegesen 
alacsonyabb költségvetésb�l gazdálkodik, a szül�i hozzájárulás mértéke is 
töredéke a magániskoláknál megszokottnak. A családok feln�tt tagjai a heti 
takarítástól az osztálytermek festéséig, a bútorok építését�l az ablakcseréig 
szinte mindent két kezükkel végeznek. 

A Waldorf-pedagógia szellemében a pedagógia legfontosabb feladata az, 
hogy a gyermek egyéni adottságai minél magasabb szint� képességekké 
fejl�djenek. Ebben az iskolában a gyerekek szinte nem használnak nyomtatott 
tankönyvet. Tudásukat maguk gy�jtik, maguk által készített jegyzetfüzetekbe. 
Számukra az adatoknál, évszámoknál jóval nagyobb jelent�séggel bír az 
összefüggések, a törvényszer�ségek megfigyelése, a tankönyvnél a tudás 
sokféle forrásának fel- és megismerése. Az órákon a mozdulatlan csend 
helyett váltakoznak a beszédes és a mozgásba öntött tanulási periódusok, a 
szellemi tudás és a dráma, a zene, a rajz, festés, fafaragás, agyagozás, 
kézimunka.  

A Waldorf iskola nem vallásos oktatási intézmény, ugyanakkor képessé 
teszi diákjait arra, hogy a megfelel� érettség idején felel�sségteljesen 
választani tudjanak hit, vagy ateizmus között.  A Waldorf fels� tagozatokon 
érettségizett diákok egyetemi, f�iskolai felvételi aránya a tapasztalatok szerint 
vetekszik, vagy éppen meghaladja az országos átlagét. A többi iskolákhoz 
képest a Waldorf-iskolákban jellemz�en lényegesen kisebb probléma a 
dohányzás, az alkohol, a kábítószer, vagy az er�szak.  

A Pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola fels� tagozatos tanári 
konferenciája a napokban úgy döntött, hogy lehet�séget ad az idei tanévben 
néhány környékbeli, „küls�” általános iskolában végz� diáknak, hogy 
csatlakozhasson a 2010 szeptemberében induló következ� kékvölgyi 
gimnáziumi (fels� tagozatos) osztályhoz. 

További információ: www.kekvolgy.hu 
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Dunakanyar Erdei Iskola 

Hírek az Apát-kúti-völgyb�l 
 

A 2009/2010-es tanév a Dunakanyar Erdei Általános 
Iskola életében számos fordulatot hozott. Új igazgatóval, 
megújult profillal vágtunk neki ennek a tanévnek. A 
környezeti nevelés mellett pedagógiai tevékenységünk 
emeltszint� angol oktatással egészült ki. Minden 
évfolyamon tanulnak a gyerekek angolul, els�ben heti 
egy, másodikban heti két, harmadikban heti három, 
negyedikben négy órában, a fels�ben heti öt órában. 

A kicsiknél a min�ségre, a változatosságra építünk 
inkább – így a gyerekek játszva sajátítják el a tananyagot. 
Mesélünk és a mesefeldolgozásokon keresztül 
mondókákat tanulunk, dalokat hallgatunk és énekelünk, s 
különböz� kreatív játékokat játszunk.  

A játékok mindig az adott témához kapcsolódnak, így 
mélyítjük el a tanultakat. Az új szavakat és kifejezéseket a 
játék folyamán használjuk, ismételjük mindaddig, amíg 
mindenki számára egyszer�en és könnyen megjegyezhet� 
nem marad. Nyelvtant nem tanítunk els� osztályban, de a 
mondatszerkezet, és ezáltal a mondatszerkesztés mégis 
automatikusan beépül az agyba.  

Ez jelent�sen megkönnyíti és megalapozza az iskolai, 
illetve a feln�ttkori idegen nyelv tanulását. 

Ma már hatalmas tankönyvválaszték áll rendelkezésre a 
különböz� korosztályú és tudásszint� tanulók számára. 
Éppen ezért volt hálás feladat kiválasztani a megfelel� 
könyveket, s döntésünket igazolta a szül�k és a napközis 
tanító nénik visszajelzése, mely szerint a gyerekek 
lelkesen veszik kézbe mind a napköziben, mind otthon az 
angol könyvüket, s els�ként készítik el a házi feladataikat. 

A fels�bb osztályok emelt szint� angol nyelvoktatásban 
részesülnek, ami heti öt órát jelent. Szerencsére ez nem 
megterhel� a számukra. Kétféle tankönyvb�l, különböz� 
témákat érintve sajátítják el a nyelvet, külön hangsúlyt 
fektetve iskolánk f� profiljára, a környezetre, a 
természetvédelemre.  

A módszertan eszköztára kifogyhatatlanul gazdag. 
Beszédközpontú módszertanunk els�dleges célja a nyelv 

gyakorlati használatának a megtanítása. Mindig tovább 
tudnak lépni – a jól megértett, alaposan begyakorolt 
részismeretek ugyanis készséggé válnak, nagyobb 
egységekké szervez�dnek tudatukban, lehet�séget 
biztosítva az újabb és újabb ismeretek befogadására. 

A magas óraszám lehet�séget nyújt arra, hogy a 
törzsanyag elsajátítása mellett legyen id� a különböz� 
kreatív, készségfejleszt� feladatokra, amelyeket a 
gyerekek jó hangulatban, játékosan oldanak meg, mialatt 
észrevétlenül és nagyon sokat tanulnak. 

Ilyenek a drámajátékok, filmrészletek szinkronizálása, 
dalszöveg hiányzó szavainak kiegészítése a dal hallgatása 
alatt (gap-filling), szituációs feladatok (jegyvásárlás, 
éttermi rendelés, szobafoglalás, információkérés, 
útbaigazítás stb.). 

Célunk, hogy jól felkészült, megfelel� beszédkészséggel 
és megalapozott nyelvtani ismeretekkel rendelkez� 
gyerekeket indítsunk el a középiskolákba, és sikeres 
nyelvvizsgát tehessenek.  

Hagyományainkat követve színes programokkal 
köszöntött be az �sz. Szeptember végén a Pilisi Parkerd� 

munkáját segítettük makkszedésünkkel, októberben pedig 
az erd�k hetét ünnepeltük, melynek keretében papírt 
gy�jtöttünk, utána szüreti mulatságon vettünk részt. 

Október 15-én iskolánk is bekapcsolódott a kézmosás 
világnapja alkalmából az UNICEF által meghirdetett 
nagyszabású programba, mely sok millió gyermek közös 
kézmosási akciója volt. 

Az �szi szünet el�tti utolsó tanítási napon az 1956-os 
megemlékezést követ�en Esztergomba látogattunk, ahol 
megtekintettük a várat, és egy izgalmas városnéz� körútra 
indultunk a helyi kisvonattal. 

 

 
A Mikulás és a Krampuszok 

a diákok társaságában 
 
Az �szi szünet után gyorsan elrepültek a hetek és lovas 

kocsiján ismét eljött hozzánk a Mikulás. Az els�sök 
vidám, de a feln�ttek számára megható m�sorral 
kedveskedtek �szszakállú vendégünknek. Idén a Cardif 
biztosító jóvoltából nemcsak a puttonyból kerültek el� a 
csomagok, hanem a Biztosítótársaság munkatársai és 
vezérigazgatója is megajándékozták tanulóinkat. 

A következ� napon újabb programon vehettünk részt. 
Két busszal utaztunk a 3. Lovas Világkupa 
gyermekrendezvényére, ahol mindenki egy csodálatos 
el�adás részese lehetett. 

A mozgalmas napok után a karácsonyi ünnepekre 
kézm�ves foglalkozásokkal, meghitt ünnepléssel 
készül�dik az iskola egész közössége. 

Az iskola tantestülete 
 

Vörösmarty Mihály: 
 

KLÁRA VISEGRÁDON 
 

  Tündérkert övezé a hajdan büszke Magask�t, 
      Gyér bokor ül szomorún mostani romja kör�l: 
  Oly vala s ilyenné lett a sz�z párta, mid�n az 
      A vadan eltépett lány kebelére lehullt. 
  Természet! Gyászod jól illik e szörnyü falakhoz: 
      Klára elestének képe s boszúja te vagy. 
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Kedves Gyerekek! 
Elérkeztünk a talán leginkább várt és szeretett hónaphoz: 

decemberhez. Leginkább Ti várjátok, hiszen az év 
legszebb ünnepe, a kis Jézus születésének napja erre a 
hónapra esik. Ünnepelünk úgy, hogy együtt van a család, 
többet beszélgetünk, játszunk, nevetünk, 
megajándékozzuk egymást. Ajándékot adni és kapni 
egyaránt jó dolog. Koronként és népcsoportonként 
változók az ajándékozási szokások. Érdekel Benneteket, 
hogy milyen ajándékozási formák alakultak ki különböz� 
népeknél? Hát akkor „uccu neki”! Eredjünk az 
ajándékozási szokások nyomába! 

A 16. században, 
német területen 
terjedt el a Mikulás 
személye. Névadója 
Szent Miklós 
püspök, aki a 
szegényekkel és a 
gyerekekkel sok jót 
tett, ezért az � 
december 6-i 
névnapja lett az 
ajándékozás ünnepe. 
A legenda szerint 
három szegény lány 
ablakába éjjel három 
zsák aranyat tett, 
hogy megszabadítsa 
�ket a nyomorból, és 

tisztességesen férjhez mehessenek. A  Mikulás azóta 
sokfelé elterjedt. A méltóságteljes szent emberb�l 
azonban lassan jóságos öreg apóka lett, aki nemcsak 
december 6-án jár házról házra, hanem beállt a karácsonyi 
ajándékhozók népes táborába is. Orosz földön Jégapónak 
hívják, aki három rénszarvas vontatta szánon érkezik az 
ezüstkék sz�rmeruhás Hópehely leánnyal. Hollandiába a 
Mikulás a hiedelem szerint Spanyolországból érkezik, 
fehér lovon, egy fekete szolga kíséretében. A holland 
gyerekek jellegzetes facip�iket a kandalló elé teszik, és 
cukorral meg szénával töltik meg a megfáradt ló számára. 
Reggelre mindkett� elt�nik, s helyébe édesség, ajándék 
kerül. A rosszakat azzal szokták ijesztgetni, hogy a szolga 
elviszi �ket Spanyolhonba. Apropó: Spanyolország! 
Náluk január 6-a az ajándékozás napja, s a csomagokat a 
lovas háromkirályok hozzák, visszafelé jövet a csecsem� 
Jézus köszöntéséb�l. Némely észak-európai országban 
nem éppen barátságos figurák hozzák a meglepetéseket. 
Ruprecht szolga például lóháton vagy szarvasok vontatta 
szánon éjszaka érkezik, különös állatok kíséretében. 
Megjelenése elég ijeszt�: érkezésekor a kandallóban 
fellobban a t�z, amelynek közelében leteszi a csomagokat. 
Az ír gyerekek zsákot raknak ki az ajándékoknak, és 
gondoskodván az útközben biztos megéhezett Mikulásról 
rétest és sört hagynak az asztalon. Nagyon rejtélyes alak 
hozza Svédországban az ajándékot: a neve Julklapp. Se 
nem fiú, se nem lány, és �t magát nem szabad meglátni. 
Ezért aztán váratlanul érkezik, hirtelen kivágja az ajtót, 
bedobja az ajándékot és elt�nik. A meglepetést Julklapp 

sok-sok papírba csomagolja, hogy fokozza a várakozás, a 
kibontás izgalmát. Vesztfáliában úgy tartják, hogy 
Christkind, vagyis a gyermek Jézus hozza az ajándékot. A 
gyerekek levelet írnak neki a kívánságaikkal, s az 
irományt az ablakban hagyják, hogy elolvashassa. 
Kísér�je Hans Tapp, a medveb�rbe bújtatott, feketére 
festett arcú démon, t�le menti meg Christkind a 
gyermekeket.  

Az olaszok „leszavazták” a piros kabátos öreget, ugyanis 
december 6-án a finomságokat a Strega Buffana nev� jó 
boszorkány viszi sepr�jén szárnyalva az arra érdemesült 
gyerekek gondosan kikészített kötött harisnyájába, míg a 
rosszaknak szenet ad. A karácsonyi családi ajándékozás 
napja nem szenteste, hanem vízkereszt napja (január 6.).  

A csehek ötvözték a legendákat: a nemes célért, teljes 
összhangban, a Jézuska jelzi csengetty�vel a Télapó 
érkezését. S�t éjszaka is történhetnek csodák: a sötétség 
megsúghatja a jöv�nket.  

Vitán felül áll, hogy a letteknél a legjobb gyereknek 
lenni: szentestét�l számított tizenkét napon át hordja 
ajándékcsomagjait a nagyszakállú. 

Bizonyára folytathatnánk a sort Európán kívüli országok 
szokásainak ismertetésével. Ha megjött a kedvetek ehhez, 
járjatok utána, kutakodjatok egy kicsit és egészítsétek ki 
ezt a rövid ismertet�t, amivel most én szeretnék minden 
Gyerekkuckó olvasónak békés, boldog karácsonyi 
ünnepet kívánni! 

 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk 
2010. január 9-én (szombat) 18 órára  

a visegrádi moziba 

������	����		
népdalénekes  

1#�4,���#����0��� cím� 
��� !"��#$���		

A belépés díjtalan!  
Együtt Kulturális Egyesület 

 

ÁLLATKÓRHÁZ 
Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel 

Szentendre központjában,  
Római sánc u.2/b. 

Telefon:  
(26) 317-532, (30) 9370-863 

Ügyelet:  
(30) 6626-849 

Rendel�:  
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. 

Telefon: 
(26) 385-152 

Pénteki napokon körjárat:  
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!  

Dr. Szolnoki János 
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(����������������������� – Európai Örökség 
 

Bél Mátyás, az els� magyar helytörténeti lexikon 
szerz�je, már 1737-ben úgy írja le az 1335-ös visegrádi 
kongresszust és annak el�zményeit, illetve azt követ� 
diplomácia eseményeket, hogy Visegrád „a békesség 
temploma” volt, ahol királyok és hercegek igen súlyos 
ellentéteit tárgyalták meg, szövetségeket kötöttek, s aztán 
a szövetségesek jó tanáccsal és anyagiakkal is 
megsegítették egymást. 

Károly Róbert által 1335. november elejére összehívott 
kongresszus legfontosabb megállapodásait rögzít� 
oklevelek aláírására a házigazda feleségének, Piast 
Erzsébetnek a névnapján került sor. 

Ennek a nemes, lovagi gesztusnak az emlékére és 
Visegrád egykori igen jelent�s történeti szerepét felidézve 
döntöttünk úgy, hogy a királyi palotának odaítélt, 
kit�ntet� címet jelent� Európai Örökség táblát november 
19-én, Erzsébet napján avatjuk fel. 

 

 
 

A táblaavatót két könyvbemutató és Erzsébet királyné 
életét ismertet� tudományos el�adás el�zte meg.  

A Visegrád 1335 cím� kötet, amelynek a megjelenését 
múzeumunk is támogatta, els� alkalommal gy�jti össze és 
adja közre a kongresszushoz kapcsolódó legfontosabb 
latinul írt okleveleket, és azok magyar, szlovák, cseh, 
lengyel, illetve angol nyelv� fordításait. 

A Reneszánsz látványtár cím� kötet egy, a múlt év végén 
a Nemzeti Múzeumban megrendezett, hasonló nev� 
kiállításhoz kapcsolódik. Eredetileg a kiadvány a 
Reneszánsz látványtár – Virtuális utazás a múltba cím� 
kiállításhoz katalógus kötetként készült, de ennél jóval 
több lett, mert számos értékes tanulmány található benne. 

Az Európai Örökség táblát a palota bejáratánál, a 
fogadóépület falán helyezték el. 

A tábla méltó környezetének kialakításához egy-egy 
üvegb�l készült magyar, illetve európai uniós zászlóval 
Polyák János és Sz�ke Barbara üvegm�vészek járultak 
hozzá, akiknek ajándékát ezúton szeretnénk megköszönni. 

Az avató beszédet Mihályfi László (f�osztályvezet�, 
OKM Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs 
F�osztály) mondta, akinek engedélyével annak szövegét 
az alábbiakban közreadjuk. 

Sz�ke Mátyás 

Tisztelt Igazgató Úr, Tisztelt Megjelentek! 

„Az a gondolat, hogy mindent fel kell halmozni, létre kell 
hozni egyfajta általános archívumot, az a szándék, amely szerint 
minden id�t, minden korszakot, minden formát, minden ízlést be 
kell zárni egyetlen helyre, hogy minden id� számára ki kell 
alakítani egy helyet, amely a maga részér�l kívül esik az id�n, 
ami ekképpen nem kezdheti ki, az a terv, hogy egy 
elmozdíthatatlan helyen meg kell szervezni az id� folytonos és 
határtalan összegy�jtését, nos, mindez a mi modernitásunk 
fejleménye.” 

Michel Foucault idéztem, aki korunk gy�jtési, védési és 
meg�rzési szenvedélyér�l ír, melynek következtében olyan 
tereket, helyszíneket hozunk létre, ahol tárolhatjuk a 
meg�rzésre ítélt emlékeinket. A technika fejl�désének, az 
archiválás új formáinak és a digitalizálásnak 
köszönhet�en manapság – hasonló céllal – már virtuális 
terek is léteznek, továbbá nem csak a kézzel fogható, 
tárgyi, hanem szellemi értékeinket is igyekszünk védeni és 
�rizni. 

A visegrádi Királyi Palotát már Mátyás király 
értékesnek és meg�rzend�nek tartotta, azonban akkor ezt 
� más módon fejezte ki: modernizálta, átépítette, és 
b�vítette el�dei, az Anjouk és Zsigmond palotáját. 
Hatalmának reprezentációjára a kor akkor 
legaktuálisabb és legmodernebb nyelvét hívta segítségül: 
az itáliai reneszánsz m�vészetet, melyet az Alpokon túl 
els�ként és példateremt� módon támogatott. Mátyás tehát 
újrahasznosította és saját reprezentációs céljainak 
megfelel�en használta fel a korábbi épületet.  

A védelem és konzerválás mellett ma is kiemelt feladat, 
hogy funkciót adjunk az épületnek. Fontos, hogy védett 
emlékeinket bemutassuk, és használható közösségi térként 
vagy látogatható helyszínként jelenjen meg 
társadalmunkban, hiszen csak így felelhet meg új 
funkciójának, hogy közös múltunk forrásaként, �rz�jeként 
és nyomaként tekintsünk rá és – mégis – használjuk. 
Mátyáshoz hasonlóan nekünk is vonzó és izgalmas 
helyszínné kell tenni a m�emléket. 

Ezt a célt fogalmazta meg az Európai Örökség Címr�l 
szóló kezdeményezés, mely a közös európai kulturális 
örökség megismertetését, tudatosítását és az ahhoz való 
hozzáférés el�segítését tekinti f� feladatának. Egy 
Európai Örökség jegyzék a közös európai identitás 
meger�sítését teszi lehet�vé, úgy, hogy a részt vev� 
országok nemzeti értékeiket együtt, közösen teszik 
hozzáférhet�vé. Értékeink és örökségünk védelme az 
Európai Örökség Címnek is köszönhet�en már nem csak 
nemzeti ügy. Egy határokon átnyúló összefogásról van szó 
annak érdekében, hogy nagyobb egységben, rendszerben 
gondolkozhassunk és beszélhessünk Európa kulturális 
örökségér�l, és hogy Európa közös történelme kerüljön 
el�térbe. Egy hálózat létrehozása a cél, melyben a kiemelt 
helyszínek kapcsolatban állnak egymással, mely fontos a 
tapasztalatcsere és a kulturális turizmus szempontjából, 
és amely biztosítja, hogy az emlékek akár európai 
kontextusban is megjelenjenek. A Visegrádi Királyi 
Palota esetében ez különö- 
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sen indokolt, hiszen az építéstörténetét befolyásoló hatá-sok 
csak európai viszonylatban érthet�k meg, Mátyás 
m�vészetpártoló tevékenységének jelent�sége is csak más 
országokkal, területekkel (és királyi udvarokkal) 
összehasonlítva mérhet� fel igazán.  

Az Európai Örökség címet az európai szellemiséget 
tükröz�, az európai történelem alakulása szempontjából 
meghatározó fontosságú, határokon átnyúló vagy 
páneurópai jelent�ség� épített örökségi helyszínek kaphatják 
meg. Ebb�l a szempontból a Visegrádi Királyi Palota nem 
csak Mátyás idején, hanem korábban, 1335-ben a Visegrádi 
királytalálkozó helyszíneként is meghatározó jelent�ség� 
Európa történelmében.  

Az 1335-ös Visegrádi királytalálkozó a nemzetközi kon- 

fliktusok diplomáciai úton való megoldásáról szólt. Arról, 
hogy a háború elkerülése, a gazdasági-politikai 
együttm�ködés minden részt vev� félnek gyümölcsöz� és 
el�nyös. A középkori konferencia hatása napjainkban újra 
kézzelfogható módon megnyilvánul: az 1990-es évekt�l ismét 
együttm�ködés kezd�dött Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia között a gazdasági, diplomáciai 
és politikai érdekek közös képviselete céljából. A középkori 
együttm�ködés felújítására Visegrádon – hol is máshol? – 
került sor. 

Visegrád tehát, a „maga részér�l nem esik kívül az id�n”, 
és az Európai Örökség cím átadásával közös európai 
tudatunk részeként nem csak emblematikus, hanem él� és 
vonzó helyszín marad a jöv�ben is. 

 

Fiatal középkoros régészek konferenciája  
Visegrádon 

 

Visegrád millenniumi évében, 
november 26–28. között került 
sor a Mátyás Király Múzeum 
nagytermében a Fiatal 
Középkoros Régészek I. 
Konferenciájára. 

 Az ország egész területér�l és a 
határon túlról is érkezett 
szakemberek ezen a három napos 
találkozón ismertették 
legfrissebb tudományos 
eredményeiket. Beszámolókat 
hallhattunk a középkori egyházi 
és világi építészet, a korabeli 
anyagi kultúra, gazdálkodás, 
kézm�ves- és ipartörténet stb. 
témáitól egészen a középkori 
éghajlat-, környezet- és 
tájtörténet összefüggéseit 
tárgyaló el�adásokig. Külön 
el�adásblokkban számoltak be a 
középkori Kána falu és a szíriai 
Margat-vár feltárásán dolgozó 
régészek és restaurátorok. A 
felvezet� el�adások mindegyike 
a 11–18. századi Visegrád 
régészeti kutatásában elért eddigi 
eredményeket taglalta. 

Külön öröm volt, hogy a 116 
regisztrált résztvev� között az 
ELTE Régészettudományi 
Intézetének hallgatói mellett a 
szegedi és a pécsi egyetem 
diákjai is szép számmal 
megjelentek. Rajtuk kívül az 
ország összes nagyobb 
múzeumából érkeztek hallgatók 
és el�adók egyaránt. Ezen a 
három napon Visegrád biztosan a 

középkori régészet f�városává 
vált. 

A megjelenteket Visegrád város 
nevében Hadházy Sándor 
polgármester köszöntötte, a 
konferenciát Sz�ke Mátyás 
múzeumigazgató nyitotta meg. 
Az el�adásokat levezet� elnökök 
Laszlovszky József (Közép-
Európai Egyetem), Feld István 
(ELTE Régészettudományi 
Intézet) és Buzás Gergely 
(Mátyás Király Múzeum) voltak. 

A konferencia keretein belül 
több könyvbemutatóra is sor 
került. November 26-án este, a 
királyi palota Anjou-termében a 
fiatal szerz�páros, Zágoni Balázs 
és Jánosi Andrea Kincses 
Képeskönyv sorozatát (a 
Kolozsvárt, Marosvásárhelyet és 
Visegrádot illusztráló eddig 
elkészült köteteket) mutatta be 
Buzás Gergely, Sarkadi Nagy 
Emese és Soós Zoltán 
marosvásárhelyi 
múzeumigazgató. A bizonyára 
már sokak számára ismert 
Visegrád-könyvet Bánó László 
méltatta meleg szavakkal. Ezt a 
rendezvényt Jánosi Andrea 
illusztráció-kiállítása egészítette 
ki. November 28-án vehette kézbe 
a szakmai közönség a 
Csontvázak a szekrényb�l cím� 
tanulmánykötetet, amelynek 
szintén van némi visegrádi 
vonatkozása; ez a könyv a 
Mátyás Király Múzeumban 
2002–2009 között évente két 

alkalommal megrendezett 
archeozoológiai szimpóziumok 
el�adásaiból válogatott 
tanulmányokat tartalmazza. A 
könyvismertet�t ez alkalommal 
Barto-siewicz László (ELTE 
Régészettudományi Intézet), Gál 
Erika (MTA Régészeti Intézete), 
Tóth Csaba (Magyar Nemzeti 
Múzeum) és Gróf Péter (Mátyás 
Király Múzeum) tartotta. 

Hogy a konferencián részt vev� 
vendégek jó érzésekkel 
távozhattak Visegrádról, abban 
sokaknak igen nagy szerepe volt. 
Köszönet illeti ezért az Utilis 
Kft. vezet�jét, Bánó Lászlót, aki 
anyagilag is támogatta ezt a 
rendezvényt, valamint Mikesy 
Tamást, a m�vel�dési ház 
igazgatóját. A lebonyolítás 
„szakmai” hátterét a múzeumban 
Burgermeister Ágnes, Király 
Zsófia, valamint az itt 
gyakorlatukat végz� egyetemi 
hallgatók: Buránszki Nóra, 
Polgár Balázs és Sarkadi 
Gergely munkája adta, de az 
intézmény gazdasági irodája is 
sok segítséget nyújtott.  

Köszönettel tartozunk 
kedvességükért és 
rugalmasságukért, valamint a 
magas színvonalú vendéglátásért 
a Jeka Mátyás-ház, a Fekete 
Holló panzió, a Honti panzió és a 
Vár hotel, ill. a Reneszánsz 
étterem vezet�inek, 
üzemeltet�inek és minden 
dolgozójának egyaránt.                      Kováts István 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

A Borbála-napról 

Az év utolsó hónapja b�velkedik jeles napokban. A Visegrádi 
Hírek hasábjain már többször olvashattak ezekr�l, de talán a 
december 4-i Borbála-napról (németül Barbara-Tag) még nem 
volt szó. Német nyelvterületen és a magyarországi sváboknál is 
megemlékeztek e napról, hozzákapcsolódó szokások lassan 
feledésbe merülnek. A közeli Mikulás-nap miatt is talán.  

Ki volt �, milyen szokások köt�dnek e naphoz? Szent 
Barbara a legenda szerint Kr. u. a 3. évszázadban élt Kis-
Ázsiában. Amiért megkeresztelkedett, apja bezáratta, azt 
remélte, lánya a fogságban jobb belátásra tér. De Barbara 
kitartóan harcolt az ellen, hogy pogány isteneket szolgáljon, így 
apja saját kez�leg fejezte �t le. Röviddel mártírhalála után 
szentté avatták. Bányászok, tüzérek, tet�fed�k, 
épít�munkások és várak véd�szentje lett.  

Barbara nevéhez f�z�d� legismertebb szokás, a Barbara-ágak 
(Barbarazweige) vágása. A 18. századtól kezdve visznek 
cseresznyeágakat a meleg szobába, hogy karácsonyra vi- 

rágba boruljanak. Sok családban ezekkel a virágzó ágakkal 
díszítik fel a karácsonyi jászlat.  

E szokás eredetét egy legendában kell keresnünk: A fogdába 
vezet� úton Barbara ruhájába egy cseresznyeágacska akadt. Az 
ágat egy kevés vízbe rakta, amit szomjúságának oltására kapott. 
Az ág lassan rügyezni kezdett, majd virágba borult. Barbara 
számára e ,,természeti csoda” reményt adott. Cseresznyeágak 
híján almafa, mandulafa vagy barackfa ágait is virágoztathatjuk 

Egy másik ismert szokás a ,,Barbara-kertecske” (Barbara-
Gärtchen) készítése: a hagyománytisztel�k Barbara napján 
búzamagokat szórnak itatóspapírra vagy vattára, amit aztán egy 
lapos edénybe raknak, és ott  jó nedvesen tartják. A magok 
karácsonyra kihajtanak, majd a zöld ,,mez�cskét” a betlehemi 
jászol mellé helyezik. A Barbara-ágakhoz hasonlóan  a zöldell� 
kertecskék is a remény szimbólumai, sugallják: a természet nem 
halt meg, hamarosan újraéled. Az alábbi dalszöveg is azt mondja 
el, hogy a kinyíló virágokkal isten a szeretetét mutatja ki. 
Érdemes felfrissíteni e szép hagyományokat.                    
Schmidt Anna 
 

Knospen springen auf,   
Blüten an den Zweigen Lasst uns gehen mit frischem Mute Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. 
blühen in der Winternacht. in das neue Jahr hinein! Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. 
Neues Leben ist erwacht. Alt soll unsere Lieb und Treue, Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. 
Gott will durch sein Kind neu soll unsere Hoffnung sein. Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was. 
seine Liebe zeigen. 
 

  A Német Kisebbség i   
  Önkormányza t   
  valamennyi  Olvasónak   
  kel lemes ünnepeket   
  és  boldog új  évet  k íván! 

 
 

     Wir wünschen  
     a l le  Ihnen 
     f rohe Weihnachten 
     und g lückl iches 
     neues Jahr! 
 

 
Ruinen des Schlosses Visegrad in Ungarn 
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KRESZ-tanfolyam 
 

A, B, C, Sm kategóriákban indul. 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 tíz f� jelentkezése 

szükséges. 
Jelentkezni a m�vel�dési házban lehet, vagy a (26) 

398-128-as telefonszámon. 

Kiállítás Visegrád  

egyház- és vallástörténetér•l 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
A Visegrádi Hírek hasábjai korábban megjelent 

felhívással ellentétben ezúton szeretnénk tudatni a város 
lakosságával, hogy az egyháztörténeti kiállítás 
megnyitójára 2010. január 22-én, pénteken, a magyar 
kultúra napján, a királyi palota Anjou-termében kerül sor 
és február második feléig, körülbelül egy hónapig lesz 
látogatható. A kiállítás a korábban megjelentekkel ellentétben nem 
csak a 19–20. századot mutatná be, hanem a keresztény 
Visegrád teljes egyháztörténetét a 11–19. század közti 
id�szakból. 

Tisztelettel szeretnénk megköszönni az eddigi 
felajánlásokat is. Továbbra is várunk minden, a témával 
kapcsolatos tárgyat és dokumentumot (imakönyv, 
rózsafüzér, kereszt, szobrászati alkotás, keresztlevél stb.). 
Természetesen minden ilyen jelleg� dolgot átvételi 
elismervény ellenében veszünk át és épségükért, 
biztonságukért teljes felel�sséget vállalunk. A kiállításra 
gy�jtött, a lakosság által felajánlott bemutatandó tárgyak, 
dokumentumok a Mátyás Király Múzeumban lesznek 
elhelyezve egészen visszaszolgáltatásukig. 

Köszönettel: 
                                                                Kováts István 
                                                            06 (20) 365-4734 

Mátyás Király Múzeum 
 

December 13-án, vasárnap délután 4 órakor  

Luca-napi táncház lesz  
az Áprily Lajos Általános Iskolában 
Sok szeretettel várjuk a Lucákat is,  

a kicsiket és nagyokat! 

Szabóné Mayer Katalin 

 

December 28-án, hétf�n 17 órától tartjuk 

nyilvános  
szerkeszt�ségi ülésünket, 

melyre tisztelettel hívjuk kedves Olvasóinkat! 
A Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottsága 

Meghívó 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
2009. december 19-én (szombaton)  

14.30 órai kezdettel 

rendezi meg hagyományos 

karácsonyi ünnepségét, 
 

melyen 70 éven felüli polgárait m•sorral 
és ajándékkal köszönti 

A rendezvényre szeretettel hívunk  
és várunk mindenkit! 

Az ünnepség helyszíne: 
Magyar László Sportcsarnok 

Az id•sek szállításáról gondoskodunk; 
kérjük, igényüket a 398-255/6-os melléken 

Zeller Albertnénál jelezzék! 

Kedves Visegrádiak! 
 

Mindenekel�tt köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik megtisztelték a Mátyás Király 
M�vel�dési Házat és Városi Könyvtárat azzal, hogy 
könyveiket a gondjainkra bízták. Az elmúlt hónapokban 
is rengeteg adományt kaptunk. A könyveket a 
nyilvántartásba vétel el�tt átválogattuk, hiszen sokszor 
el�fordult, hogy egyik-másik már megtalálható volt 
polcainkon. Így történt, hogy sok értékes tartalmú, jó állapotú könyv 
nem került be a gy�jteményünkbe, ezért itt hívom fel 
szíves figyelmüket arra, hogy e példányokat a 
leselejtezettekkel együtt jelképes áron meg lehet 
vásárolni. Biztos vagyok benne, hogy ezek a könyvek még sok 
embernek szerezhetnek örömet, akár úgy is, hogy a 
karácsonyfa alá kerülnek. 

Könyvadományáért köszönet illeti: Anthony Máriát, 
Borsody Istvánt, Gróf Pétert, Hintenberger Andrást, Illés 
Istvánnét, Iván Lászlót, Kormos Imrét, Kováts Ildikót, 
Mándi Mónikát, Neiser Jánost, Péterfy Lászlót és Zörg� 
Tibort. Adományaikat 2010-ben is szívesen és köszönettel 
fogadjuk. 

Valamennyi kedves Olvasónknak áldott ünnepeket, sok 
olvasmányélménnyel teli, boldog új évet kívánok! 

Fehér Judit könyvtáros 

)*+,--*.$,'/,-01*-��
/231!4#�

Többéves lovasoktatói gyakorlattal  
vállalom 

viselkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 
egyéb problémákkal rendelkez� gyermekek,  

fiatalok fejlesztését 

Érdekl�dni lehet: 
Bróz Anna 

(20) 319-2733 
brozanna@freemail.hu 
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Visegrád utolsó sz�l�sgazdája 
(II. rész) 

 

Ma 
A termel�szövetkezetesítés a visegrádi term�földeket, 

sz�l�söket sem kímélte, talán ekkor kezd�dött a hanyatlás. 
A gazdáknak többé már nem volt érdeke vigyázni a 
sz�l�re, gondozni, és sajnos a rendszerváltás után sem 
álltak vissza a régi tulajdonviszonyok. Laci bácsiék így 
vesztették el földjeik jelent�s részét. Azóta szépen lassan 
mindenki felhagyott a sz�l�termesztéssel, mert nem volt 
gazdaságos. Mostanában már csak lugassz�l�t – 
csemegesz�l�nek – lehet látni házaknál. 

 

 
Fontos kellékek az állványon 

 

Laci bácsi sz�l�gazdálkodását a borzok tették tönkre. A 
borz egy kutya méret� állat, amely nem tör�dve a 
kerítéssel, átássa magát alatta, és kiissza a sz�l�szemekb�l 
a ned�t. Emiatt már két éve nem szüretel, és bár még min-
dig elvégzi a szokásos tevékenységeket a t�kéken, mint a 
tavaszi metszés, hogy legalább látszódjon, hogy van 
gazdája a sz�l�nek, termés már alig van. Már nem látja 
érdemesnek a megm�velést, úgy gondolja, legjobb lesz 
kivágni a t�kéket. A korábban virágzó, sz�l�vel és élettel 
teli hegyoldal mára elnéptelenedett, csupa bokor egy-két 
hétvégi házzal, senki nem m�vel semmit, a szomszédok 
sem járnak ki már két éve. 

Másrészt a t�kéknek is van egy élettartamuk, és ezek a 
t�kék már több mint száz évesek, amiket fel kéne újítani, 
de szorgalmas emberek híján ez is elmarad. 

Már Laci bácsi sem reménykedik abban, hogy valaha is 
újjáéled a visegrádi sz�l�termesztés. 

Így az sajnos, lassan feledésbe merül, de a borkészítést 
továbbra sem hagyja abba Laci bácsi: a sz�l�t 
Pilismarótról és Kunpeszérr�l hozza, évente 700 kilót. 
Pilismarót nincs messze Visegrádtól, ott nagyobb lapos 
terület van, ahol folytatnak sz�l�m�velést, viszont nem 
használják fel bornak. Ezt a sz�l�t az el�bb leírt módon 
dolgozza fel ma is ugyanúgy, ugyanazokkal az 
eszközökkel, mint szülei, csaknem száz éve. Mivel nincs 
kádár, aki megjavítaná a hordóit, van néhány nagyon régi 
darab, amit már egyáltalán nem lehet használni. 

A többi visegrádi gazda is máshonnan hozza a sz�l�t, 
például Gyöngyösr�l, Tátról, Esztergomból. Kádár mester 
híján a fából készült dézsákat is lassan felváltják a 
m�anyagból készültek. 

Továbbélés a hagyományban 
Visegrádon minden év október 11-én 11 óra 11 perc 11 

másodperckor pincemestert avatnak. Ezt a címet 
valamelyik borkészítéssel foglalkozó pincetulajdonos 
kapja meg. Laci bácsi 1996-ban nyerte el a címet. 

A hegybíró, Gerstmayer Johann nyitja meg az 
ünnepséget, énekszóval, elbeszélésekkel, viccel�déssel 
emlékeznek meg a borról. Ez a nap a bor ünnepe. 

Ezekre az alkalmakra Laci bácsi úgy gondol, mint ok az 
ivászatra. � maga úgy vállal szerepet az eseményben, 
hogy régi borszeret� emberekr�l mesél el kis történeteket. 
Az egyik ilyen történet három bácsikájáról szól. �k azt 
mondták: háromféle bort ismernek: jót, jobbat és 
legjobbat. 

Amikor még virágzott Visegrádon a sz�l�termesztés, 
vasárnaponként, mise után, a templomból kijövet a régi jó 
barátok öten-hatan felmentek egy-egy pincébe bort 
kóstolni. 

 

 
Jó, ha tele a demizson… 

 

Ezeknek a régieknek háromféle boruk volt: a mustból 
készült, a merített és a présbor, amit csígernek hívnak. 
Ilyenkor a sz�l�t még egyszer lepréselték. Ebben az utolsó 
présben ,,még a lelket is kipréselték a sz�l�b�l”, pici vizet 
is öntöttek rá, hogy minden benne lév� anyagot fel 
tudjanak használni. 

 

A visegrádi bor ,,jöv�képe” 
Laci bácsi elbeszéléséb�l is kiderül, hogy � nem sok 

jöv�t jósol az eredeti visegrádi bornak. A valamikori 
sz�l�skertek helyén ma nyaralók állnak, de a vadkárok 
miatt a még meglév�, bekerített kertek sincsenek 
biztonságban. Arról már nem is beszélve, hogy Laci bácsi 
nemzedékével elt�nik az a korosztály, akik szorgalommal 
szolgáltak a földet, él� teremtménynek tekintették a 
sz�l�t. A német nemzetiség a hagyományok feltámasztásával 
igyekszik Visegrádnak ezt a kevésbé ismert legendáját 
éltetni. Ennek köszönhet�, hogy a visegrádi pincesor ma 
már turisztikai látványosság, és az itt megrendezett szüreti 
és Szent Márton-napi mulatságok ismét életet lehelnek a 
valamikori visegrádi ned�t �rz� hegyoldalba. 

                                        Szigeti Réka 
                         a Budapesti Gazdasági F�iskola 

III. éves turizmus-vendéglátás szakos hallgatója 
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Visszaemlékezések a múlt század derekáról 
 

Kocsmák, üzletek és mesterek 
 

Mai ésszel szinte elképzelhetetlen, hogy mennyi 
üzlet volt és mesterember élt és dolgozott 
Visegrádon a múlt század közepén. Álljon itt 
bizonyságul egy felsorolás, ahogy én 
visszaemlékszem arra az id�re: 

Kocsma- és vendégfogadó tulajdonosok: 
Neiser Ferdinánd, Papp Ferenc, Papp József, 
Fröhlich József, Fehér István, Scheili József, Kiss 
Balázs, Nádler Mihály, Fridrich Istvánné, 
Bergmann István, Meszárek Imre, Niedermüller 
Béla 

Vegyesüzlet-tulajdonosok: Birkl József, 
Schubauer Géza, Okári Gyula, Fridrich Flórián, 
Schubauer Ferenc, Gerstmayer István, Kiss 
L�rinc, Garami János, Hoffmann Emil, Nóta 
Elza, Hasenberg Gyula, Zeller Ignác 

Hentes üzletek: Holdampf János, Gerstmayer 
József, Scheili Lénárd, Zöld József, Meszárek 
György 

Trafikosok: Szinay György, Lovas Kovács 
Ferenc 

Úri szabók: Simon Jen�, id. Grósz Ferenc, ifj. 
Grósz Ferenc, Rudolf Ferenc, Less lányok, 
Holdampf lányok 

Cipészek, suszterok: Lévai Ern�, Delecasse 
Mihály, Schubauer József, Helm Mihály, Kiss 
Ferenc, Szedlacsek István, Afra György, 
Schüszterl Mihály, Szacelotti György, Kernyik 
András, Zeller József, Zeller András, Schandl 
Hubert 

Borbélyok: Mangai Ignác, Pécs József, Neiser 
János, Kiss Antal, Zeller Jakab. 

Ácsok: Scheili József, Delecasse Mihály, Zeller 
Péter, Zeller Ádám, Zeller András, Zeller József, 
Scheili János, Fridrich Ferenc, Farkas József 

Bádogosok: Hoffmann Ern�, Zeller Gyula, 
Rabauch József 

Lakatosok: Hasenberg Pál, Heim György, 
Tischler József 

Kovácsok: Scheili Albert, Buhovin János, id. 
Gercsák Ferenc, ifj. Gercsák Ferenc, Scheili 
János 

Kádárok: Mayer István, Fröhlich János 
Faesztergályosok: Wolnof Ferenc, Helm 

Mihály, Gerstmayer Mihály, Gerstmayer Ferenc, 
Mayer Mihály 

Villanyszerel�k: Kulcsár János, Kincses Tibor, 
Fábián Zoltán 

Asztalosok: Schült István, Schült József, Sipos 
József 

Szódakészít�: Neiser János 
A k�m�veseket nem is említem, mert igen sok 

k�m�ves dolgozott akkoriban Visegrádon, 
mindre nem tudnék visszaemlékezni, és senkit 
nem szeretnék kihagyni.                        Szinay 
István Olvasói ���� levél 

Id�sek világnapja után 
 

Az id�sek világnapja ünnepségnek ismét a Sirály étterem adott 
otthont. Hagyomány az önkormányzat részér�l megünnepelni a 
település 70 év feletti lakóit. Jó együtt lenni, azokkal is szót 
váltani, akikkel ritkán találkozunk. Nem kis kárörömmel 
megjegyezni: már ismét többen vagyunk, akik betöltöttük ezt a b�-
vös számot. Az este hamar eltelt: a polgármester úr köszönt�je, az iskolások 
m�sora és a versmondó lány tette színessé a hangulatot. 

Köszönet az önkormányzatnak, hogy gondoltak ránk; a szociális 
bizottság lelkes tagjainak a szervezést és örömet szereztek nekünk. 

Szintén az id�sek világnapja alkalmából rendezett 
megemlékezésre kaptam meghívót a SZIG Alapítványtól. Ez a Pest 
Megyei Könyvtár és Színházteremben rendezend� gálam�sorra 
szólt. Jó szórakozásnak ígérkezett, örömmel elfogadtam. A 
m�sorban fellép�k megérdemelten sok tapsot kaptak, de 
legnagyobb sikere a Visegrádi Férfi Dalárdának volt. A kivetített 
nóták szövege együtt éneklésre bíztatta a közönséget, és nagy 
tapssal köszönték a vidám perceket. 

A 2010-es id�sek világnapi rendezvényekre igaz legyen: Veletek 
ugyanitt! 

Sipos Lajosné 
 
Újra látható lesz a helyi televízió 

 

Kedves Néz�ink!  
Hosszú kényszerszünet után várhatóan még karácsony el�tt ismét 

látható lesz a térségi televízió-m�sora.  
Korábbi tájékoztattuk Önöket, hogy a kábeles m�sorelosztó 

m�szaki hibára hivatkozva nem továbbítja adásainkat. Az elmúlt 
hónapokban azonban a Magyar Telekom vette meg a hálózatot. Az 
új m�sorelosztóval felvettük a kapcsolatot a térségi televízió 
m�sorának továbbítása ügyében. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ajánlatunkat az új m�sorelosztó befogadta. Jó esély van arra, 
hogy december közepére befejez�dnek az egyeztetések és a 
technikai kivitelezés, így újra fogható lesz a térségi televízió a 
kábelhálózaton.  

Az elmúlt hónapokban indult el honlapunk is, melyen a fontosabb 
hírek, események már megtalálhatók, de az oldal még fejlesztés 
alatt van. Címe: www.danubia-televizio.hu 

A miel�bbi viszontlátásra! 
Balázs Csilla 

ügyvezet�-f�szerkeszt� 
Danubia Televízió 

 

Színház, koncert és egyéb események 
látogatásához kínáljuk 
18–21 f�s buszainkat 

kedvezményes áron! 
 

Kérje ajánlatunkat:  

Visegrád Tours Kft. 
Telefon: (26) 398-160  Fax: (26) 397-597 

e-mail: vistours@visegradtours.hu 
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A december olyan, mint egy királyi 
korona: a december a csúcs, a 
csillogás, az eredmény, az öröm, az 
ünnep, a fény hónapja.  

Decemberben szinte mindenki újra 
felfedezi azokat az érzéseket, 
amelyeket akár egész évben 
érezhetnénk, de Isten tudja miért, 
nem érzünk. Decemberben szeretünk 
szinte mindenkit. Ajándékot veszünk 
családtagnak, barátnak, ismer�snek, 
üzletfélnek, és legalább egy lapot 
(vagy sms-t) küldünk annak is, akit 
talán nem is szívlelünk annyira, de 
valahol � is hozzá tartozik 
életünkhöz.  

Decemberben szinte mindent 
könnyebben veszünk. 
Nagyvonalúbban. Elvégre december 
van, és ezzel befejeztünk egy újabb 
évet. Megcsináltuk, átéltük, túléltük. 
Vannak, akiknek különösen kedves 
volt ez az év: a várt kisgyermek 
születése, igaz házasság megkötése, 
az áhított munkahelyi siker és 
elismerés elnyerése, az álmodott 
kedves megtalálása. És vannak, 
akiknek sajnos inkább szomorú 
eseményekr�l marad emlékezetes az 
elmúló esztend�.  

A nagyvilágban az idén a gazdasági 
válság és az ,,új” influenza vitte, 
viszi a prímet. Ez az év is tanúja lehet 
annak, hogy a világ nem tanult 
semmit, és környeztünk szennyezése 
csak azért nem fokozódott még 
nagyobb mértékben, mert a válság 
hatására egy sor gyárat le kellett 
állítani.  

A környezeti katasztrófák 
világszerte folytatódtak tovább, 
csakúgy, mint a háborúk, és az 
ártatlan embereket feláldozó tömeges 
merényletek. Itthon is mondhatni, 
hogy „maradt minden a régiben”, 
ami kb. azt jelenti, hogy az ember 
lassan már semmin nem tud 
meglep�dni.  

A legszomorúbb az egészben, hogy 
a híradók által közvetített hazai 
politikai események min�síthetetlen 
tartalma és hangvétele kezd 
megszokottá válni az ember számára. 
Már sokaknak meg sem kottyan egy 
nagy szélhámosság napvilágra 
kerülése, vagy egy durva hangvétel� 
közlemény megjelenése. 

Ami városunkat illeti, az idei egy 
különleges év volt: idén ünnepeltük 

1000 éves születésnapunkat. Úgy 
gondolom, hogy amilyen mértékben 
ez a város a jelenlegi helyzetében 
képes és alkalmas rá, olyan 
mértékben sikerült megrendeznie az 
ünnepségsorozatot.  

Voltak szép mozzanatok, és voltak 
negatív hangok. Volt összefogás, és 
volt aláírásgy�jtés. Volt botrányos 
közmeghallgatás, és volt gyönyör� 
szabadtéri mise. Volt ragyogó telt 
házas el�adás, és volt meghívott 
zenekar, amely a nagy téren csak 
magának játszott. Ez így egészében 
híven tükrözte a mai Visegrádot.  

Mindenesetre számtalan program 
mellett ez évben újult meg küls�leg a 
katolikus templom, az idén szentelték 
fel a még befejezésre váró református 
templomot, újították fel a 
vadászkastély bejáratát, állítottak fel 
egy emlékm�vet a Sibrik-dombon, 
egy Életfát a Duna-parton, egy 
Szentháromság-szobrot a F� utcában 
és két lelátót a városközpont helyén.  

Két igen pozitív mozzanata van az 
éves ünnepi folyamatnak: az egyik, 
hogy a város vezetése t�le telhet�en 
megpróbálta a civil szervezeteket is 
belevonni az el�készítésbe és a 
munkába. A másik, az a nagyszámú, 
köztük néhány igen nagy összeg� 
hozzájárulás, amelyet a város 
polgárai juttattak a cél érdekében a 
város rendelkezésére.  

Ugyanígy elismerést érdemel 
mindazok munkája és energiája, akik 
önzetlenül és anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül adták tudásukat, idejüket és 
energiájukat a szervezéshez és a 
programok lebonyolításához. 
Mindezek arra mutatnak, hogy a 
polgárok nagy része valóban 
magáénak érzi ezt a várost és ezt az 
ünnepet. De ez a „milleneumi év” is 
csakúgy, mint a többi, lassan véget 
ér, és a hamarosan ránk köszön� 
2010-es esztend� nyitja meg 
városunk második évezredét, új 
lehet�ségek és új kihívások 
kíséretében. 

Így decemberben az ember már egy 
kicsit ezt a közelg� évet is 
kóstolgatja. Megveszi a következ� 
évi naptárat, végig gondolja, lesz-e 
valamilyen kerek évforduló a 
családban („Jézus Mária, a Jani 
jöv�re már 70 lesz!”), melyik 
iskolába tanuljon tovább a gyerek, 

vagy sajnos, soknak azon kell törni a 
fejét, hogy milyen munkát is lehetne 
jöv�re már találni? Nem könny�ek 
ezek az évek szinte senki számára. 
Egyre többen és többen döbbennek 
rá, hogy csak magukra számíthatnak 
ebben a mai világban, amelyik 
cseppet sem barátságos és cseppet 
sem segít�kész. Mert ide jutottunk.  

Mégis mit gondolhat, mit tehet az 
ember? El�ször is örülhet annak, 
hogy vannak szerettei. Hogy vannak 
barátai. Örülhet annak, ha tartozik 
valahova. Egy családba. Egy baráti 
társaságba, egy klubba, egy dalkörbe, 
egy csapatba, egy egyesületbe. Hogy 
van szomszédja, akivel leállhat 
beszélgetni. Hogy van barátja, vagy 
barátn�je, akinek �szintén kiöntheti a 
szívét. Hogy van ismer�se, akivel 
megihat egy pohár bort.  

Amíg ezek háborítatlanul 
megmaradhatnak, addig érdemes 
várni a decembert, érdemes várni a 
jöv� évet. És érdemes bizakodni 
abban, hogy jobb lesz. Nem csak az 
anyagi helyzet, hanem valahogy az 
egész világ körülöttünk. Nem lesz 
annyi b�nözés, nem lesz riasztó a 
jöv�, visszaszorul a környezet 
szennyezése, barátságosak lesznek 
egymással az emberek, 
kiszámíthatóbb, biztonságosabb lesz 
az emberi élet. 

Ennek az id�nek miel�bbi 
beköszöntében bízva szeretnék 
minden Olvasónak boldog karácsonyt 
és vidámságban, szerencsében 
b�velked� új évet kívánni. 

Abonyi Géza 
 

FELHÍVÁS 
 

Felhívjuk kedves Olvasóink 
figyelmét, hogy akik még nem 
jutottak hozzá a Szentháromság-
szoborról szóló kis füzethez, 
átvehetik azt a Mátyás Király 
M�vel�dési Házban, Mikesy 
Tamástól! 

Gróh Dániel 

Kedves Visegrádiak! 
A napokban megjelent Visegrád cím� 

albumot (ára karácsonyig 3.990 Ft) és a 2009-
es Visegrád naptárat (ára 1.500 Ft), mely 
Szkok Iván képeib�l készült, a m�vel�dési ház 
mellett a visegrádi boltokban is megtalálják. 
Nagyobb rendelés vagy akadályoztatás miatt 
szívesen házhoz is szállítjuk, ha felhívja a (26) 
398-128-as telefonszámot ez ügyben.  

Mikesy Tamás 
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A napokban Visegrád utcáin bóklászva a következ� 
feliratra lettem figyelmes: „Ez a telek tombolán 
megnyerhet�! Részletek itt és itt”. Eléggé megdöbbentett a 
dolog, hogy ilyen tényleg létezik, mert manapság az ember 
hall olyan rémhíreket, hogy állami földeket prédálnak el így, 
jóval áron alul. Mindeddig ezek csak amolyan hírmorzsák 
voltak az ország távolabbi részeib�l, viszont most nekünk is 
szembesülnünk kell vele, testközelb�l, teljes valójában. És 
akkor még nem is említettem, hogy a telken folytatott 
régészeti feltárás során egy templom romjaira is bukkantak, 
mely tovább növeli az ingatlan értékét. 

 

 
Utána nézve, hogy mi is ez az egész, a következ�kre 

bukkantam. A tombolát lebonyolító cég bejegyzési helye 
nem más, mint a Panamai Köztársaság (micsoda véletlen), 
ami már önmagában gyanakvásra ad okot, még akkor is, ha 
félretesszük el�ítéleteinket. Önmagát pedig úgy hirdeti, hogy 
alternatív megoldást kíván azok számára, akik szeretnének 
megszabadulni ingatlanjaiktól. De miért szeretnénk, illetve 
miért szeretne valaki megszabadulni ett�l a telekt�l? 

Ahhoz, hogy valaki nyerhessen a tombolán, regisztrálnia 
kell, bankszámlaszámának megadásával. Volt már rá 
precedens, hogy internetes oldalon kérték ezt az információt, 
garantálva, hogy a „játék” teljesen ingyenes. Csak a hó végi 
bankszámla-kimutatásból derült ki aztán, hogy a szolgáltatás 
szépen vonogatott le összegeket a naiv regisztrálótól.  

Ebben a dologban valahol biztos nagy üzlet van, és 
valakinek nagyon megéri az egész, de továbbra is abszurdnak 
tartom, hogy szinte jelképes összegekért lehessen ilyen 
értékes földterületekhez jutni.  

És hogy mik a tervek a telekkel? Az önkormányzat 
építéshatósága engedélyezte, hogy egy 11 lakásos társasházat 
húzzanak fel ide, de „természetesen, ha a nyertesnek más 
elképzelése van, a helyi építési szabályzat 
figyelembevételével azt megvalósíthatja”. Az engedélyezés 
viszont a telekszomszédok beleegyezése nélkül történt… 

Most pedig képzeljük el a F� utcát társasházastul. Nagyon 
ügyesen kell megtervezni az épületet, ha azt akarjuk, hogy ne 
üssön el a többi lakóháztól, és beleilleszkedjen az utcaképbe. 
Mindehhez azt is figyelembe kell majd venni, hogy 
megfelel�en járjanak el a romokkal, úgy építsék meg az 
épületet, hogy az semmi kárt ne tegyen ebben a múltból 
fennmaradt emlékben. Mindazonáltal remélem, hogy a 
majdani nyertesnek más elképzelései lesznek, és a mérleg 
nyelve inkább egy egyszer�bb épület javára billen el a 11 
lakással szemben. 
Ez azonban még a távolabbi jöv�, el�ször lássuk, ki lesz a 
szerencsés nyertes! Mi, visegrádi lakosok csak 
reménykedhetünk, hogy majd arra méltó kezekbe kerül… a 
jöv� év márciusában minden kiderül… 
                                     Szabó Réka 
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December 28-án 19 órakor 
�

Szeretsz engem? 
�

ZENÉS EL�ADÓI EST  
 

 

 
 
 
 

Kiss Mari és Dunai Tamás  
el�adásában 

 

a Royal Club Hotel****-ben! 
(egy pohár Royal forralt bor  

és szerencse pogácsa kíséretében,  
melynek nyereménye  

egy 1 napos wellness használat  
a Royal Club Hotel**** -ben) 

Zongorán közrem�ködik: Kemény Gábor 
Esterházy Péter, Márai Sándor,  

Shakespeare legszebb gondolatai, 
 ismert musicalek közkedvelt dallamai 

(Heged�s a háztet�n, Cabaré) 
A belép� ára: 3200 Ft 

Jegyek kaphatók: 
Royal Club Hotel****  

2025 Visegrád, 11-es f�út 43,2 km  
Tel: 06 (26) 597-100 www.royalclubhotel.hu  

Concert & Media jegyiroda 
 Tel: 06 (1) 222-1313 www.jegyelado.hu 

Búcsúzunk… 
 

November 13-án pénteken hunyt el barátunk Herczog 
József. Miután búcsúztatása sz�k családi körben 
történt, barátai és ismer�sei nem tudtak végs� búcsút 
venni t�le. Ezért most a Visegrádi Hírek hasábjain 
köszönünk el T�le: 

Kedves Bogya! 
Barátként, munkatársként is szerettünk, becsültünk. 

Hiányozni fognak a napi találkozások, beszélgetések. 
Emlékedet meg�rizzük! Nyugodj békében! 

Barátaid 
Lelki üdvéért a szentmise 2009. december 12-én 14 

órakor lesz a visegrádi plébániatemplomban.  
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Öko Panna és Öko Palkó kalandjai... a szelektív gy�jtés szabályai és ... 
(III. rész) 

 

3. M�ANYAG 
 

A m�anyagoknak és hulladékainak számos fajtája ismert, 
pl.: PET, polietilén, polisztirol, polipropilén stb., de ennek 
ellenére egy gy�jt�edény kerül kihelyezésre. A különböz� 
m�anyagok szétválasztása a válogatás során történik meg. 

 

Mit tegyünk a gy�jt�edénybe? 
• PET üdít�s palackok, 
• nylonzacskó, fóliák, m�anyag csomagolóanyagok, 
• m�anyag tárolóedények, 
• elöblített tejfölös, joghurtos pohár, margarinos doboz, 

 

Mit ne tegyünk a gy�jt�edénybe? 
• üveget, 
• papírcímkét, 
• ételmaradékot, 
• vegyszeres m�anyagdobozokat, edényeket. 
A m�anyagokat a SÁRGA szín� konténerbe gy�jtjük! 

 

4. FÉMEK 
 

Gy�jtésük kulcsfontosságú. A fémek a legkevésbé 
érzékenyek a különböz� szennyez�désekre, hasznosításuk 
jelent�s energia-megtakarítás a bányászott nyersanyaghoz 
képest. 

 

Mit tegyünk a gy�jt�be? 
• fém konzervdobozok, 
• fém zárókupakok, 
• alumínium edények, üdít�s palackok, 
• alufólia. 
A fém hulladékot a SZÜRKE szín� edénybe gy�jtjük. 

 

5. SZERVES HULLADÉKOK 
 

A szerves anyagok korlátlanul komposztálhatók, arra 
kell figyelnünk, hogy fert�z�, beteg, sérült anyagok ne 
kerüljenek bele, azokat lehet�ség szerint el kell égetni! 

A komposztálást gombák és baktériumok végzik. 
Nagyon ügyeljünk arra, hogy a komposztba veszélyes 
anyagok (pl. elem, festékek, akkumulátor darabok) ne 
kerüljenek, ugyanis a komposzt révén a káros anyagok a 
növényekbe, majd így az emberi szervezetbe is eljutnak és 
betegséget, mérgezést indíthatnak. 

Összefoglalva tehát leszögezhetjük, hogy a szelektíven 
gy�jtött hulladék értékes, hiszen újrahasznosítható. 
Másodnyersanyag keletkezik bel�le, amit újra fel lehet 
használni termékgyártáshoz (pl. papírból papírt), és ez 
jelent�s energia- és nyersanyag-takarékossággal bír, mivel 
ezek a folyamatok már kevesebb technológiai lépést igé-
nyelnek. A szelektív hulladékgy�jtés bevezetése, m�ködtetésének 
eredményessége nagyon sokban a lakosság 
tájékoztatásának sikerességén és hatékonyságán múlik. 

Roppant fontos a lakossági együttm�ködés és ezt 
hatékony tájékoztatással és az iskolai oktató-nevel� 
tevékenységgel tudjuk elérni. 

A szelektív gy�jtés végeredménye pedig az, hogy 
csökken a hulladék mennyisége, ezáltal növekszik a 
hulladéklerakó élettartama és csökken a 
környezetterhelés! 
 

Fontos még kiemelni a gy�jtési módszereket is: 
1. gy�jt�sziget – a helyi szolgáltató által kijelölt terület, 

melyen konténerek vannak felállítva, 
2. konténeres gy�jtés – a gy�jt�szigethez hasonlóan ún. 

gy�jt�pontokat alakítanak ki (pl. 
bevásárlóközpontoknál, s�r�n lakott helyeken), ahol 
15–20 m3-es konténerek állnak, rekeszekre osztva: 
papír (kék), m�anyag (sárga), üveg (zöld), fém 
(szürke), 3. zsákos gy�jtés – általában 3 hulladéktípus gy�jthet� 
ezzel a módszerrel: 
• nedves és intim hulladék, 
• szerves hulladék, 
• száraz csomagolási hulladék papír, m�anyag, fém. 

 

A zsákokat a helyi kommunális szolgáltató juttatja el a 
háztartásokba, a leadott zsákoknak megfelel� mennyiség� 
zsákot hagyva a postaládában. 

Ez a gy�jtési forma a zöldövezeti környékre jellemz�. 
Lényeg, hogy a szelektív gy�jtés már a háztartásban 
elkezd�djék! 

Az említett gy�jtési megoldások gy�jt� edényzetét 
megfelel� célgépekkel gy�jtik össze (pl.: darus konténeres 
teherautó) majd a válogatóm�be szállítják. 

Sorozatunk következ� részében megismerkedhetünk a 
válogatóm�vel, majd az anyagok körforgásával. 

Herendi 
 

Középiskolai tanár 
angoltanítást és korrepetálást vállal 

Tel.: 06 (20) 947-1381 

 

Régi könyvek javítása, átkötése, 
szakdolgozat gépelése-szerkesztése, 

névjegyek, szórólapok készítése kedvez� áron! 
Tel.: 06 (20) 357-0996 

 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa:  
2.000,– Ft/q,  

hasított t�zifa:  
2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 
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Az el�z� beszámolónkat a Duna Maratonnál zártuk, és most onnan folytatnánk 
 

Július utolsó hétvégéjén került megrendezésre a Balaton 
Régió Bringa fesztivál, a Balaton-felvidék csodálatos 
területén. Szerencsére nem csak a gyönyör� tájat élvezhettük 
a nyeregben, hanem a verseny utáni eredményhirdetésen is 
fülig ér� mosollyal örülhettünk egymás sikerének. A 
középtávon U17-es kategóriában Honti Tamás ért el els� 
helyezést, illetve Bálint Zsolt a Master 2-es besorolásban 4.-
kent ért célba.  

Augusztusban két versennyel zárult a Top Maraton sorozat. 
A hónap els� vasárnapján a Bükk Maratonon vettünk reszt. 
Kis különítményünkkel mi is próbáltuk legy�zni a hihetetlen 
forróságot, a port és az általunk kiválasztott távokat. A 
helyszín az Egert�l néhány kilométerre található Berva-
völgyben volt kijelölve. Itt is, mint a többi idei versenyen 
rekord számú induló vett részt, megmutatva, hogy hazánkban 
is egyre népszer�bb a kerékpározás. Ezen a hétvégén is 
dobogós helyezéssel tértünk haza Müller Zsuzsának 
köszönhet�en. Az utolsó sorozatbeli maratont a Mátrában rendezték meg, 
ahol már nem is lep�dtünk meg a rekordszámú indulókon. A 
versenypálya igen változatos volt, mind a 
szintkülönbségében, mind az útvonal min�ségét tekintve. Az 
aszfaltos útburkolattól a köves, sziklás szakaszon át, a 
süpped� saras pocsolyáig különböz� akadályokon kellett 
végig tekernünk.    Ezzel együtt egy nagyon színvonalas rendezvénnyel zárult 
az idei Top Maraton sorozat, melyen úgy érezzük 
tisztességgel helyt álltunk, sok újabb szép eredményekkel is 
gazdagodtunk (egy összetettbeli 2. helyezés Master 3 
kategóriában Müller Zsuzsa). 

Szeptemberben a mindannyiunk által nagyon várt 24 órás 
váltóverseny következett, amit Csillebércen szervezett a 
rutinos Sport aktív Team.  Idén is 3 csapattal indultunk neki 
az egész napos megmérettetésnek, melyre egy nagyon 
felszerelt háttércsapat is elkísért minket. Sátraink között egy 
harminc f�t kiszolgáló konyha komplexumot építettünk, ahol 
folyamatosan zajlott a f�z�cskézés, teakészítés. A 
f�szervez�k, illetve az indulók nagy része a mi szurkoló 
táborunkat folyamatosan dicsérte, mert a pálya szélén állva 
buzdítottunk mindenkit szinte éjjel-nappal. A saját indulóink 
is tölt�dhettek a drukkoló szavaktól, s próbáltak minél jobb 
körid�ket tekerni a 3 km hosszúságú kanyargós pályán.  
Szerencsére az id� is kegyes volt hozzánk. Száraz 
körülmények között tudtuk a 24 órát abszolválni. 

Véleményünk szerint az új tagok is egy hatalmas élménnyel 
gazdagodtak és jöv�re is legalább ekkora táborral fogjuk 
képviselni Visegrádot. Külön szeretnénk megemlíteni a 
Hegyi mazsolák SE (Dunabogdány–Szentedre kerékpáros 
csapata) sikerét, és gratulálni nekik a remek helyezésükhöz. 

Szeptember utolsó szombatján két programunk is volt. 
Kora délel�tt�l délutánig tartott az immáron második 
alkalommal megrendezett Oxigén túra, melyen a régió 
települései versenyeztek egymással. Itt az iskoláiknak 
gy�jtöttek pontokat. Korosztálytól függetlenül lehetett 
indulni és letekerni a kiválasztott távokat. 

Városunkat is sokan képviselték, ezért külön köszönet az 
indulóknak, akik harmadik helyet szereztek meg 
iskolánknak. S�t Bártfai István és Honti Tamás mind a 13 
települést érintve teljesítettek a majdnem 100 km-es távot. 
Jöv�re is várunk még több jelentkez�t erre a kellemes prog-
ramra, mert mindenki találhat magának megfelel� útvonalat 
és népszer�sítheti a kerékpározást. 

A túra után az évzáró rendezvényünket tartottuk meg, ahol 
a csapattagokon kívül – a szintén nagyon fontos szerepet betölt� 
– segít�ink is jelen voltak 

Közös képnézegetés, élménybeszámoló volt napirenden, illetve 
a következ� évre szóló terveinket beszéltük meg.  

Jöv�re szeretnénk minél több gyerekkel foglalkozni, és 
megszerettetni velük eme sport szépségét. Részletekkel 
tavasszal igyekszünk szolgálni azoknak, akik úgy érzik, 
csatlakoznának csapatunkhoz. 

Októberben a Pilisi Teker� néven indítottak egy remélhet�leg 
rendszeressé váló kerékpáros vetélked�t. A rajt Pilisszentlászlón 
volt, ahol sok induló várakozott a kora reggeli órákban.  

Visegrádot is többen képviseltük ezen a jól megszervezett 
programon, amely abban különbözött a többi versenyünkt�l, 
hogy nem csak az id�vel, hanem a megadott hegyi források 
megkeresésével és különböz� feladatok teljesítésével kellett 
megbirkózni. Történelmi kérdések, ügyességi és tájékozódási 
feladatok után kellett eljutni Szentendrére.   

 

 
 

Kerékpárosok egymás között 
 

A célba érkezés után a szponzorok által felajánlott 
ajándékok kisorsolásakor szerencsések voltunk, több 
ajándékkal térhettünk haza.  

Kijelenthetjük, hogy a 2009-es esztend� egy nagyon 
sokszín�, sikeres éve volt a kerekpáros szakosztályunknak, 
melyet egy még tökéletesebb szezon fog követni.  

Köszönettel tartozunk a támogatóinknak, akik anyagilag, 
vagy más módon segítettek bennünket céljaink elérésében 
(Utilis Kft., Honti panzió, Reneszánsz étterem, Ételbárka, 
Visegrádi Ásványvíz, Tekerenty� szerelde, Bergmann Paja, 
Polgár Zsolt). 

Szeretnénk mindenkinek nagyon boldog sikeres évet 
kívánni!                      MiGreen Team, Kerékpáros 
Szakosztály  
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DUNAKANYAR   
INGATLANCENTRUM 

 

Ingatlanközvetít� Iroda 
 

 Tanácsadás, teljes kör� ügyintézés! 
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796 

 

www.ingatlan- dunakanyar.hu 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

A szerkeszt�bizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: (26) 398-128: 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

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

    ����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

Tet�fedés, autóbeállók, el�tet�k  
és egyéb faipari munkák 

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.acsfer.hu 

 

Elérhet�ség: 
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: acsfer@dunainfo.net 
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Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

� Ne kockáztassa Ön 
 és járm�ve biztonságát, 
 épségét! 
7 °°°°C A nyári gumiabroncs 7 °°°°C alatt 
 nem biztosít megfelel� tapadást 
 az útburkolaton 
 még száraz id�ben sem! 
A kopott tél i  abroncsra legyen gondja! 
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centrírozás, javítás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 

 

Visegrádon külön bejáratú  
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 

Érdekl�dni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

����������		

�����
�����	

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

KÁOSZ Üzletház  
Visegrád, F� u. 104. 

Tel.: (26) 398-374 
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 

 

Nyitvatartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

BARKÁCSÉPÍT�K BOLTJA, 
DUNABOGDÁNY 

 

FATELEP 
OSB, BARKÁCS, LÉCEK, 

CSAVAROK, BÁDOG, VILLANY, 
KELLÉKEK, 

IZOVER MOBAZIL VILLAS 
SZIGETEL� RENDSZEREK, 

VALAMINT ZSINDELY 
ÉS TET�FED� RENDSZEREK 

KAPHATÓK 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP 

Kossuth Lajos útról nyílik 
(a focipályával szemben) 

NYITVA TARTÁS: 

hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig, 
szombaton 7–12-ig 

Tel.: 06 (26) 590-022 
Fax: 06 (26) 590-023 



20                                                                              VISEGRÁDI HÍREK                                                 2009. december 
 

 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Borda csemege debreceni 1240 Ft helyett 1100, 
 Borda vákuumfóliás debreceni 1320 Ft helyett 1150, 
 Borda vákuumfóliás debreceni juhbélbe töltve  
 1420 Ft helyett 1200 Ft áron kapható! 
 Karácsonyra kínáljuk: kocsonyacsomag, pontyszelet, 
 halászlés�rítmény, konzervek, savanyúságok 
 BÉBIPULYKÁRA EL�JEGYZÉST FELVESZÜNK! 
 A grillkolbászok már pizzás és zöldf�szeres ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma! 
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, 
 csemege debreceni! 
                                                                 HÁZ!                                   Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; 
 az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
                                      Sertés-, m�- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható! 
 Min�ségi ecetek, ét- és olívaolaj, ásványvíz, 
 üdít�italok, száraz- és házi tészták, mirelit áruk, 
 mirelit- és grillf�szerek nagy választékban, 
 jó min�ségben, kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
 Minden kedves Vásárlónknak békés karácsonyt, 
 eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk! 
 Köszönjük, hogy minket választottak, várjuk Önöket 
 a 2010-es évben is.                  A Borda húsbolt csapata   

                                                 Nyitva tartás: A 11-es f�út mellett   
  hétf� szünnap jó parkolási lehet�séggel várjuk Önöket! 
 kedd 7.00–13.00 Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy 
  szerda 7.00–17.00 2010. január 1-jét�l január 11-ig ZÁRVA tartunk! 
  csütörtök 7.00–17.00 Nyitás: 2010. január 12-én (kedd) reggel 7 óra 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
 e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás, 
           igazolványkép-készítés 
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