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A magyar kultúra napján  

A kétszáz éve született Arany Jánosról 
 

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 
2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar 
költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság 
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja és főtitkára, a magyar irodalom egyik 
legismertebb és legjelentősebb alakja. A leg-
nagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték 
a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala 
miatt a szalontai nótáriusnak, de szülőváros-
ában – vélhetően természete miatt – a hallgati 
ember titulussal is illették. Fordításai közül 
kiemelkednek Shakespeare-fordításai. 

Szegény református családba született. Szü-
leinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal 

nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztet-
tek. Ő azonban igazi csodagyerek lett, már tizennégy éves korában segédtaní-
tói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. A szegény családi hát-
tér ellenére olyan nagy és sokoldalú műveltségre tett szert, hogy felnőtt korá-
ra a latin, görög, német, angol és francia irodalom remekeit eredetiben olvas-
ta, és jelentős fordítói munkát is végzett. A magyar nyelv egyik legnagyobb 
ismerője, aki páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett, hiszen műveiben 
hatvanezer körüli egyedi szót használt. 

Irodalmi pályafutása 1845-ben Az elveszett alkotmány című szatirikus 
eposszal indult, de igazán ismertté az 1846-ban készült elbeszélő költeménye, 
a Toldi tette. Már pályája kezdetén is foglalkozott a közélettel, és írt politikai 
tárgyú cikkeket. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban nemzetőr-
ként részt vett, és emiatt egy ideig bujdosott, ám végül elkerülte a megtorlás, 
és Nagykőrösön tanári állást tudott vállalni. 

Az élete teljesen megváltozott, amikor Pestre költözött és jelentőségének 
megfelelően a magyar irodalmi és a politikai élet kiemelkedő képviselőjévé 
vált. Irodalmi munkássága kihatott a történelemre is, hiszen a műveiben sze-
replő történelmi alakok neki köszönhetően váltak igazán halhatatlanná. Petőfi 
Sándor kortársa és barátja is volt egyben. Költészetükben nagy különbség, 
hogy a gyorsan érő és rövid életű Petőfivel szemben az övé lassabban bonta-
kozott ki. Halála is összeköti őket, hiszen a már egyébként is gyengélkedő 
népi költőfejedelem 1882. október 15-én egy Petőfi-szobor-avatáson fázott 
meg, és az azt követő tüdőgyulladásban hunyt el 65 éves korában.    

(Forrás: Internet) 

 
Weöres Sándor: 

 
ÚJÉVI 

          KÖSZÖNTŐ 
 
Pulyka melle, malac körme 
liba lába, csőre – 
Mit kívánjak mindnyájunknak 
az új esztendőre? 
 
Tiszta ötös bizonyítványt, 
tiszta nyakat, mancsot 
nyárra labdát, fürdőruhát, 
télre jó bakancsot. 
 
Tavaszra sok rigófüttyöt, 
hóvirág harangját, 
őszre fehér új kenyeret, 
diót, szőlőt, almát. 
 
A fiúknak pléh harisnyát, 
ördögbőr nadrágot, 
a lányoknak tűt és cérnát, 
ha mégis kivásott. 
 
Hétköznapra erőt, munkát, 
ünnepre parádét, 
kéményfüstben disznósonkát, 
zsebbe csokoládét. 
 
Trombitázó, harsonázó, 
gurgulázó gégét, 
vedd az éneket a szádba, 
ne ceruza végét. 
 
Teljék be a kívánságunk, 
mint vízzel a teknő, 
mint negyvennyolc kecske lába 
százkilencvenkettő. 
 

 
 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK VALAMENNYI KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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V Á R OS HÁ ZI  HÍ R E K  
         

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 
 

A 2016. november 16-án tartott testületi ülésen az 
alábbi döntések születtek: 
– Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 

évi III. negyedévi beszámolóját. Az önkormányzat 
2016. III negyedévében 774.857 e Ft bevételt és 
538.867 e Ft kiadást teljesített. Elmondható, hogy a 
2016. szeptember 30-i állapot szerint az adóbevételek 
esetében 100%- a teljesült az éves tervnek, de az egyéb 
bevételek is időarányosan teljesültek. Ehhez képest a 
kiadások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 
terv alatt vannak.  

– Módosította a képviselő-testület az önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II. 11.) önkormányzati rendeletet; átvezetésre kerültek 
az év közben keletkezett előre nem tervezett bevételek, 
valamint a kiadási oldalon megjelentek a képviselő-
testület korábbi döntései, melyek az általános tartalék-
keretből történő átvezetést jelentik. 

– Módosítottuk a Pro Visegrád Nonprofit Kft. alapító 
okiratát, melynek lényege, hogy a kft. a jövőben TAO-t 
befogadó szervezetté válhat. 

– Módosította a képviselő-testület a helyi adórendeletet, 
mely a város honlapján a hatályos rendeletek között 
olvasható. A rendelet változásairól a Visegrádi Hírek 
decemberi számában részletes tájékoztatást adtunk. 

– Megbízást adott a képviselő-testület Gerstmayer János 
egyéni vállalkozónak az önkormányzati épületek ener-
giahatékonysági jellemzőinek javítása céljából végzett 
munkák garanciális keretének terhére, 1.336.050 Ft + 
áfa, mindösszesen 1.696.784 Ft vállalkozói díjért a 
művelődési ház és könyvtár épület, a Sziget utcai kö-
zösségi ház és rendőrőrs épülete garanciális munkálata-
inak elvégzésére, továbbá a városházára vonatkozó 
munkák garanciális keretének terhére történő munkála-
tok kijavítására 10.371.503 Ft + áfa, mindösszesen 
13.171.809 Ft vállalkozói díjért.  

– Mivel a művelődési ház és könyvtár, a Sziget utcai 
közösségi ház, a rendőrőrs, valamint a városháza épü-
leteinek garanciális kötelezettségét a kivitelező vállal-
kozó, a Halastó Camping Kft. nem teljesítette, az ön-
kormányzat a kft.-vel szemben jogai érvényesítésének 
– kárának megtérítésére – peres eljárás keretében kíván 
érvényt szerezni. A képviselő-testület ezért a felhatal-
mazta Félegyházi András polgármestert, hogy az ön-
kormányzat ügyvédjével az önkormányzat jogai érvé-
nyesítésének, kárának megtérítésére a peres eljárást a 
Halastó Camping Kft.-vel szemben indítsa el. 

– A Duna mozi épületének bővítéséhez, átalakításához 
szükséges építész engedélyezési és kiviteli tervdoku-
mentációk elkészítésére 3.210.000 Ft + áfa, mindösz-
szesen 4.076.700 Ft díj ellenében megbízást adott a 
képviselő-testület a Kocsisok Építész Iroda részére. A 
tervezési díjat az önkormányzat a 2016. évi költségve-
téséről szóló 2/2016. (II. 11.) számú rendelet 2. számú 
melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

– A Tölgyfa utca felújítása kapcsán az érintett ingatlantu-
lajdonosok tekintetében az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
28. § (2) bekezdése alapján útépítési érdekeltségi hoz-

zájárulás megfizetéséről döntött a képviselő-testület. 
Ingatlanonként egységesen 100.000 Ft-ban határozta 
meg az útépítési hozzájárulás mértékét, melyet két 
egyenlő részletben – az első 50.000 Ft összegű részle-
tet 2017. április 30-áig, míg a második 50.000 Ft ösz-
szegű részletet 2017. november 30-áig – kell megfizet-
ni. A képviselő-testület az útépítési hozzájárulás meg-
fizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben írás-
beli, indoklással ellátott kérelemre kedvezményt adhat. 

– Nem járult hozzá a képviselő-testület az újonnan alaku-
ló „Visegrád Travel Kft.” névhasználati kérelméhez. 

– Pályázatot írt ki a képviselő-testület a Harangvirág u. 
22. szám alatti önkormányzati lakás költségelven törté-
nő bérbeadására. 

– 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra megbízást 
adott a képviselő-testület az Antemon Szolgáltató Kft.-
nek az önkormányzat és intézményei alkalmazottainak 
foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátására, évi 
333.100 Ft összegű megbízási díj ellenében. A képvi-
selő-testület az Antemon Szolgáltató Kft.-vel a Vise-
grád, Fő u. 38. szám alatti háziorvosi rendelő, hozzá 
tartozó váróterem foglalkozás-egészségügyi feladatok 
ellátására történő használatára, valamint a berendezési 
tárgyak használatára szerződést köt. 

– A Központi Címregiszter összeállításával kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében névtelen közterületeket 
(utcákat) nevezett el a képviselő-testület. 

– Szintén a Központi Címregiszter létrehozása miatt 
szükségessé vált házszámváltozások adminisztrációs 
költségeire 1.000.000 Ft átcsoportosításáról döntött a 
testület a 2016. évi költségvetés általános tartalék kere-
téből a polgármesteri hivatal dologi kiadások sora ter-
hére. 

– Újabb 30 db köztéri pad beszerzéséről döntött a testület 
1.905.000 Ft + 27% áfa, összesen 2.419.350 Ft összeg-
ben. 

 
A 2016. november 30-án rendkívüli ülést tartott a kép-
viselő-testület:  
– Az önkormányzat tulajdonában lévő Unimog U 300-as 

teherautóra szerelendő sószóró berendezés, valamint 4 
db téli gumi beszerzéséről döntött a testület 1.870.000 
Ft + 27% áfa, a téli gumi esetében pedig 424.000 Ft + 
áfa, mindösszesen 538.480 Ft értékben, mely összege-
ket a 2016. évi költségvetés tartalék sora terhére bizto-
sít az önkormányzat. 

 
2016. december 8-án szintén rendkívüli testületi ülésre 
került sor: 
– A Makovecz Imre által tervezett Magyar László Torna-

csarnok felújításának és bővítésének építési engedélye-
zési tervezői munkáival a Sáros és Társa Építésziroda 
Bt.-t bízta meg a képviselő-testület 5.346.000 Ft + 27% 
áfa, mindösszesen bruttó 6.789.420 Ft díj ellenében. 
Ezen összegből 2.500.000 Ft-ot az önkormányzat a 
2016. évi költségvetés dologi kiadások sora, míg 
4.289.420 Ft összeget az általános tartalék sora terhére 
biztosítja.                                                                       
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 – 2016 tavaszán a Kálvária utcában történt pinceomlás 
helyreállítása miatt vis maior pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, melyen 90%-os támogatást kapott 10%-
os önerő biztosításával. A helyreállítási munkálatok 
tervei elkészültek, így az önkormányzat megbízást 
adott a legkedvezőbb ajánlatot adó Geoszolg Kft.-nek 
4.550.000 Ft + 27% áfa, összesen bruttó 5.778.500 Ft 
összegben. 

 
A 2016. december 14-én tartott testületi ülésen az aláb-
bi döntések születtek: 
– Elfogadta a képviselő-testület a Visegrádi Polgármeste-

ri Hivatal, valamint a helyi adóhatóság 2016. évi mű-
ködéséről szóló jegyzői beszámolót. A képviselő-
testület felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy az el-
kezdett úton haladva a továbbiakban is minden lehet-
séges eszközt vegyen igénybe, és tegyen meg az adó-
hátralékok behajtása érdekében. 

– Jóváhagyta a testület a 2017. évi ülés- és munkatervét, 
valamint a 2017. évi éves belső ellenőrzési tervet. 

– Eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a 
2016. november 16-ai ülésén kiírt, Harangvirág u. 22. 
szám alatt lévő önkormányzati ingatlanra bérleti jogvi-
szonyára vonatkozó pályázatot és ismételt pályázati el-
járás megindításáról döntött. A pályázatok benyújtási 
határideje 2017. január 13. A részletes pályázati kiírást 
e lapszámban és a város hivatalos honlapján olvashat-
ják, a lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati 
rendelet tartalmazza. 

– Elfogadtuk a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát. 

– Lezárult a Sziget utca 11. társasház homlokzati 
hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési 
munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás. Az eljárás 
nyertese – figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet 
mértékére – az összességében legelőnyösebb ellen-
szolgáltatás bírálati szempont alapján – a Best Solution 
Konstrukt Kft. az általa megajánlott nettó összesített 
ajánlati ár: 25.945.830 Ft + áfa, mindösszesen 
32.951.204 Ft. 

– Elfogadta a testület a Tölgyfa utca kiépítése és csapa-
dékvíz-elvezetésének kialakítása kapcsán műszaki 
szükségességből felmerült, előre nem látható, nem ter-
vezett pótmunkákra a kivitelező Eurokerb Útépítő Kft. 
által benyújtott tételes elszámolást az abban szereplő 
nettó 1.102.900 Ft összeggel. Az önkormányzat a pót-
munkák költségét a 2016. évi költségvetés általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

– Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy Eszter-
gom Város Önkormányzata tagként csatlakozzon a 
Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz. 

– Az energiahatékonysági pályázat keretében a könyvtár 
épület, közösségi ház és rendőrség épületén megvalósí-
tott nyílászáró cseré, valamint a városháza felújítása 
kapcsán elvégzendő garanciális munkálatok műszaki 
ellenőri feladatainak ellátásával Lévay László Márton 
építész műszaki ellenőrt bízta meg képviselő-testület 
869.950 Ft összegben, melyet az önkormányzat a 2016. 
évi költségvetés általános tartalék sora terhére biztosít. 

– Nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen 
meghívásos közbeszerzési eljárás megindításáról dön-
tött a testület az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfo-
kú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének a 
korszerűsítése és fejlesztése tárgyában. Ajánlattételre 
öt ajánlattevőt hívott fel az önkormányzat: a BAU VIP 
GENERAL Kft.-t a Cz Építő, Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Kft.-t, a TENDER-GENERÁL Építő-
ipari, Tervező, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-t, az ALP-INTER Magasépítő Kft.-t, valamint a 
Kőművészet Kő- és Műkőipari Kft.-t. Ennek tükrében 
módosításra került a 2016. évi közbeszerzési terv. 

– Lemondott a képviselő-testület az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogáról a Vise-
grád 60 hrsz-ú „kivett közpark” megjelölésű, 1500 m² 
alapterületű ingatlan esetében. 

– A képviselő-testület figyelemmel a gazdasági és pénz-
ügyi ellenőrző bizottság javaslatára úgy döntött, hogy 
nem vállalja, hogy az általa beszedett IFA 25%-át 
2017. évtől évente a Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület részére a VEKOP – 1.3.2-15 
pályázat fenntartási időszakának végéig átadja. Viseg-
rád Város Önkormányzata a 2014–2020 időszakban az 
adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kí-
ván végrehajtani a VEKOP-4.1.1. és VEKOP-4.1.2. 
felhívások keretében. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Vise-
grád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület-
tel a szervezet jövőbeli működésére és székhelyhaszná-
latára vonatkozóan, valamint arra is, hogy a Visegrád 
és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel 
folytasson tárgyalásokat a pályázat kapcsán összeállí-
tott szakmai tevékenység közösen történő megvalósítá-
sa érdekében. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester 2016. augusztus második 
felétől december első feléig járó alpolgármesteri 
tiszteletdíjának 628.179 Ft felajánlását a Keresztelő 
Szent János Visegrád Alapítvány javára a Mária-
kápolna és a kálvária 2017. évi rekonstrukciójára. 

– Szintén elfogadta a testület Bártfai István képviselő 
2016. évi tizenegy havi tiszteletdíj felajánlását az aláb-
biak szerint: egy havi (február) 53.995 Ft-ot a Keresz-
telő Szent János Alapítvány javára a kálvária felújításá-
ra; két havi (március–április) 161.980 Ft-ot a Kereszte-
lő Szent János Alapítvány javára a Szent Sebestyén-
kápolna külső karbantartására; nyolc havi (május–
december) 647.920 Ft-ot a Visegrádi Ifjúsági Sziget 
Egyesület javára felújításra, karbantartásra, eszközfej-
lesztésre, programok támogatására, túrák, közösségi 
programok szervezésére, visegrádi sportlehetőségek 
fejlesztésére. 

– Úgy döntött a testület, hogy az Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telkének beépítési 
paramétereire vonatkozó szabályozási tervrész (SZT-3 
jelű) az iskola tervezett bővítése miatti módosítását 
kezdeményezi. A szabályozási elemek hatálytalanításá-
val érintett javasolt terület a 85/2 /3 /8 és /7 hrsz.-ú tel-
kek területe. A képviselő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy az EKO 96’ Mérnöki és Humán Szolgáltató 
Kft. által végső szakmai véleményezésre alkalmas terv-
dokumentáció elkészítését követően a szakmai és       
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 partnerségi egyeztetést a módosítás kapcsán folytassa 
le, majd készítsen egy újabb előterjesztést, melyen a 
Helyi Építési Szabályzat módosítás jóváhagyásáról a 
végleges döntés meghozható. 

– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Mikesy 
Tamás képviselő 2016. év október, november hónapra 
járó tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 161.980 Ft 
felajánlását az alábbiak szerint: egy havi 
tiszteletdíjának megfelelő összeget, 80.990 Ft-ot az Ars 
Danubiana Visegrád Alapítvány (2025 Visegrád, 
Széchenyi u. 11.) támogatására; egy havi 
tiszteletdíjának megfelelő összeget, 80.990 Ft-ot a 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (2500 
Esztergom, Bottyán János u. 10.) támogatására. 

 

A 2016. december 14-én tartott zárt ülésen 
– a képviselő-testület elutasította és helybenhagyta a 

jegyző által hozott I. fokú határozatot a Központi 
Címregiszter létrehozása kapcsán a Salamon-torony 
utca, valamint a Mátyás király utca néhány lakosa által 
benyújtott fellebbezést. 

– Döntést hozott a testület arról, hogy Visegrád 175/1 
hrsz.-ú, a Visegrád 175/4 hrsz.-ú, valamint a Visegrád 
175/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére a kiírt nyilvános 
pályázatán részt vesz és az ingatlanok megvételére az 
önkormányzat tárolási, raktározási gondjainak megol-
dása érdekében nettó 80.000.000 Ft összegben (legfel-
jebb 101.600.000 Ft) vételi ajánlatot tesz, azaz az in-
gatlanokat meg kívánja vásárolni.                               

VVÖ 
 

Visegrád város 2016. évi fejlesztéseiről 
 

Gát, iskola 
Visegrád városa meglehetősen nagy várakozásokkal 

vágott neki 2016-nak, a fejlesztések két kiemelt pontját az 
árvízvédelmi beruházás II. üteme és az általános iskola 
kisépületének teljes újjáépítése jelentette. 

Az árvízvédelmi beruházás II. üteme a Mária-kápolna és 
a rév közötti védműszakasz kiépülését, a földmű meg-
erősítését és meghosszabbítását, az Apát-kúti-patak két 
oldalán a 11-es út hídjától a Fő utcai hídig futó védmű 
megépítését, valamint mobilfal elemek tárolójának 
megépítését jelentené – ehhez négy különböző engedélyt 
kellett beszerezni, ami nagyon lassan sikerült (illetve ezek 
közül az utolsó beszerzése lapzártakor még folyamatban 
volt). A beruházás megindításához szükséges támogatási 
szerződés – ami közel 900 millió forintról szól – aláírása 
is elhúzódott, a munkálatokkal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárást pedig a hosszú idő után megszülető hatósági 
kifogások miatt augusztusban újra kellett indítani. A 
három ok együttesen vezetett arra, hogy jelenleg nyílt 
eljárásban keressük a II. ütem kivitelezőjét, és így a 
munkakezdésre 2017-nél előbb nem kerülhet sor. 

Az általános iskola három épületből álló együttese 
különböző korokban elkészült egységekből áll össze. 
Mindhárom egység (öregépület, kisépület, Magyar László 
Tornacsarnok) erősen rossz állapotú, mindegyik 
felújításra szorul. A kisépület újjáépítése nagyobbrészt 
állami támogatásból valósul meg. A felújítási program 
időigényét az akkor felelős állami szerv szűken mérte, 
nagyon szoros időbeosztást határozott meg. A szűkös 
időbeosztást úgy kellett összerakni, hogy közben az iskola 
működését biztosítani kell, legalább a munkák egy részét 
a nyári szünetre időzítve. A szűk időkeret azzal a 
veszéllyel járt, hogy bármely elemének előre nem látható 
elhúzódása a kivitelezést akár egy évvel is eltolhatja. 

A kisépület felújításához szükséges régészeti feltárás 
egy részére sor került, azonban az tudható volt, hogy a 
régészeti feltárást nem lehet majd a rövid időkeretbe 
beszorítani – különösen úgy nem, hogy sokkal jelentősebb 
leletanyag került elő, mint az várható volt. 

Az előkészítés más elemei is lassabban haladtak a 
vártnál; húzódik az iskolát helyettesítő konténeriskola el-
helyezéséhez szükséges engedélyezési eljárás, a ki-
vitelezési közbeszerzés megindítása. Emiatt a tényleges 
építkezés 2017-ben kezdődhet meg. 

Pályázatok, közbeszerzés 
Visegrád város is abban a helyzetben van, hogy 

jelentősebb fejlesztéseit általában pályázatos úton elnyert 
támogatások segítségével tudja csak megvalósítani. A 
pályázatok nagyobbrészt az Európai Unió különféle 
alapjaiból származnak, kisebb részben hazai költségvetési 
forrásokból. Pest megye viszonylagos fejlettsége miatt az 
EU-források Visegrád számára nagyon kevés lehetőséget 
biztosítanak. Az árvízvédelmi fejlesztésen és az óvoda-
felújítási pályázaton túl 2016-ban nem jelent meg olyan 
EU-pályázat, amelyen városi szinten érdemes lett volna 
elindulni. Mivel a kormányzati szándék az volt, hogy 
2015–2016-ban szinte az összes jelentős pályázatot meg-
jelentetik, ezért a jövőben sem számíthatunk különösebb 
EU-támogatásra, kivéve a közvetlenül az EU-nál 
benyújtható pályázatokat. 

A hazai költségvetési támogatások jelenleg elég 
korlátozott forrással bírnak. Kormányhatározat rendel-
kezik ugyan a Pest Megyei Alapról, de az alap eddig 
pályázatot nem írt ki, és az alap forrásai is szűkösek, 
hiszen száznál is több település fejlesztéseit kellene 
támogatnia – mégis, a Pest Megyei Alap lehet olyan, 
amelyből nagyobb fejlesztés megvalósítható. Általában 
azonban kényszer-pályán mozgunk, és olyan célokra 
tudunk pályázatot benyújtani, amit a kiírók támogatnak – 
függetlenül attól, hogy az Visegrádon fontos, vagy esetleg 
kevésbé fontos. 

A kedvezőtlen körülmények ellenére Visegrád 2016-ban 
pályázatot nyújtott be az egészségház belső 
átalakításának, korszerűsítésének támogatására (nem 
nyert); a Fő utca Millenniumi-kápolna és Csuka-patak 
közötti járdáinak teljes felújítására (nem nyert); a 
Fellegvár Óvoda épületeinek teljes felújítására (VEKOP – 
bírálat folyamatban); az Újkert utcai árok környezetében 
bekövetkezett károk felszámolására (vis major – 
támogatott pályázat); a Zách Klára utcai pinceomlás 
elhárítására (vis major – támogatott pályázat); két köz-
területi sportpark létesítésére (bírálat folyamatban); az 
iskola öregépülete felújításának műemlékvédelmi 
támogatása (támogatott pályázat). 

Általában elmondható a pályázatoknál, hogy határidők 
csak a pályázókat kötik. 

 
Ingatlanszerzés 

A 2016. év legjelentősebb ingatlanszerzése a CBA 
épületével és telkével kapcsolatos, a még le nem zárult    
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 kisajátítási eljárás egy közbenső lépése, amellyel 
Visegrád város az ingatlan bejegyezett tulajdonosává vált. 
Ez lehetőséget teremt arra már 2017-től kezdően, hogy a 
város központjában álló terület régóta elmaradt fejlesztés 
érdemben elindulhasson. 

Talán nem széles körben ismert, hogy Visegrád város 
közigazgatási területének, azaz a teljes belterületnek és 
külterületnek 90–92%-ban az állam a tulajdonosa, 
különféle állami szervek, állami tulajdonú gazdasági 
társaságok a vagyonkezelői. A városi fejlesztések ezért 
szinte minden esetben érintik az állami tulajdont, gyakran 
csak állami tulajdonon, vagy annak bevonásával 
valósíthatóak meg. Állami tulajdonból 2016-ban, „röpke” 
négy év után a város tulajdonosa lett a Fellegvár Óvoda 
melletti, volt rendőrségű üdülőnek – „apró” gond, hogy 
időközben egy, az ingatlan egy részére elbirtoklás címén 
per indult. 

Hasonlóan hosszú ideje próbálja megszerezni a város azt 
a leromlott állapotú Fő utcai ingatlan együttest (Rencz-
ház), ami az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség 

(OMF) telephelye volt. A közvélekedéssel ellentétben az 
ingatlan sosem volt városi tulajdon – az önkormányzat 
kapott ugyan egy ígéretet 2011-ben az akkori vagyon-
kezelőtől, hogy átadják a városnak, azonban az ingyenes 
vagyonátadáshoz szükséges jogszabályi feltételeket a 
város 2011-ben nem teljesítette, így az átadásra nem 
került sor. Később pedig a vagyonkezelő (KÖH, Forster 
Központ) elzárkózott a javaslatainktól, majd többfordulós 
egyeztetések után sem sikerült egyelőre olyan megoldást 
találni, ami mindkét fél (jelenleg az államot képviselő 
MNV ZRt. és Visegrád városa) számára elfogadható 
lenne. 

A város jó néhány utcája is állami tulajdonban van – 
ezek önkormányzati tulajdonba vétele a jogszabályi 
környezet mesterséges akadályai miatt nehézkesen halad, 
de nem adjuk fel: talán 2017-ben születik meg a 
megoldás. 

 

Épületeink állapota 
Amikor városfejlesztésről beszélünk, nem árt, ha át-

tekintjük, milyen épületeink vannak, és azok milyen 
állapotban vannak. 

 
 

Épület Állapot Elvégzett felújítás Tervezett felújítás 
Általános iskola 
öregépület 

részben felújított, 
egyébként leromlott 

tető teljes felújítás 

Általános iskola 
kisépület 

leromlott – teljes felújítás 

Általános iskola 
tornacsarnok 

leromlott – teljes felújítás 

Városháza jó teljes felújítás – 
Egészségház jó részleges felújítás belső átalakítás 
Magtár jó új épület – 
Duna mozi leromlott fűtésrendszer egy része teljes felújítás, átépítés 
Óvodaépület közepes homlokzat, nyílászárók teljes felújítás, bővítés 

Konyha felújított teljes körű felújítás belső átalakítás, 
 eszközfejlesztés 

Volt rendőrségi üdülő leromlott – bontás, helyén  
új óvodaszárny építése 

Rendőrség – 
okmányiroda 

jó tető, szigetelés,  
belső átalakítás 

belső átalakítás 
(folyamatban) 

Művelődési ház közepes belső felújítások, 
hőszigetelés, nyílászárók, 
fűtésrendszer,  
padlóburkolatok 

homlokzat,  
a belső felújítás folytatása 

Sziget utcai  
közösségi ház 

jó hőszigetelés,  
nyílászáró csere 

– 

Sportpálya öltöző jó új építésű kisebb javítások 
VGCS bázis leromlott raktár, nyílászárók tetőcsere, szigetelés,  

nyílászárók 
Lang-ház leromlott – teljes felújítás 
Szolgálati lakás közepes – teljes felújítás 
Önkormányzati 
lakások 

közepes vagy leromlott kisebb felújítások hőszigetelés,  
szerkezeti felújítások 

Önkormányzati 
tulajdonú 
üzlethelyiségek 

leromlott – teljes felújítás 

 
Megvalósult fejlesztések – apróbbak, nagyobbak: 
járda, buszmegálló, utca, utcabútor 
 

2016-ban elkészült a Fő utcában a rendőrőrs által is 
használt épület tetőszerkezetének felújítása, így az épület 
a megvalósult hőszigeteléssel, ablakcserével már kor- 

szerűbb, gazdaságosabban üzemeltethető lesz. Jelenleg a 
belső átalakítások folynak, és várhatóan sor kerül az 
udvar rendezésére is, így 2017-ban a rendőrőrs, a körzeti 
megbízott és helyi civil szervezetek, illetve más bérlők is 
birtokba vehetik a megújult irodákat, helyiségeket.         
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  2016-ban sor került több helyi közút fejlesztésére, így 
teljes egészében megvalósult a 2012-től 2016-ig tartó 
engedélyezési eljárást követően a Tölgyfa utca burkolata, 
részben megújult a Rákóczi utca, a Csukavölgy utca és a 
Bányatelep utca. A Visegrád Tours Kft., a Mahart Zrt. és 
a város együttműködésében – a két társaság finanszíro-
zásával – elkészült a benzinkút és a hajóállomás közötti 
védműszakasz környezetének rendbetétele és parkoló-
helyek kialakítása. Nem városi fejlesztésként, hanem 
állami forrásból valósult meg a 11-es út egy szakaszán a 
burkolatjavítása – nem kell ahhoz telhetetlennek lenni, 
hogy csupán részeredménynek érezzük; minden kérésünk, 
javaslatunk ellenére sem valósulhatott meg a rév és a 
Delta közötti szakasz felújítása. 

A város folytatta ebben az évben a megkezdett 
járdaprogramját: ebben az évben a Nagy Lajos király 
utcában, a Mátyás király úton a temető térségében, a Fő 
utcában önkormányzati forrásból, a temetőn belül kép-
viselői tiszteletdíj felajánlások segítségével valósultak 
meg járdaépítések. 

Ugyancsak programszerűen kerül sor a városi utca-
bútorok (pad, kuka, hirdető, zászlótartó stb.) cseréjére is – 
az első ütem lezajlott, a második ütem bútorainak 
kihelyezésére 2017-ben kerül sor. Ugyancsak elkészült a 
városháza zászlóinak talapzata, így a zászlók már díszítik 
a rendezvényteret és a Fő utcát. Nem utcabútor, de fontos 
képi eleme a városnak az utcafásítás – közel 200 darab fa 
ültetésére került sor, és bár a lombhullás valóban okoz 
majd némi munkát, a fák árnyéka, a párologtatás hűtő 
hatása remélhetőleg ellensúlyozza ezeket a kényelmet-
lenségeket. 

Sokak által vitatott szépségű, illetve hasznosságú busz-
megállópár készült Lepencén; a párból 2016-ban készült 
el a második. A buszmegállókat építészhallgatók tervezik 
és valósítják meg; köztük már visegrádi építészhallgató is 
dolgozott. Az elkészült buszmegállók az építészi pályájuk 
kezdetén állók első megvalósult művei – mint minden 
épület, építmény esetében, itt is lehetnek később kisebb 
kijavítani, módosítani való részletek. A 
buszmegállópárról azonban elmondható, hogy ilyen 
Magyarországon biztosan nincs még egy, de még talán 
hasonló sem. 

A városgazdálkodási csoport ezeken túl számos apróbb-
nagyobb fejlesztést valósított meg úgy, hogy az év idő-
járása, a csapadékos nyár miatti folyamatos karbantartási, 
közterület-ápolási munkák önmagukban is jelentősen le-
kötötték kapacitásukat; az idei esztendő nem kedvezett a 
saját kivitelezésben történő építési munkák elvégzésének. 

Köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik forrá-
saikat és részben az önkormányzat támogatását is fel-
használva szépítették a várost azzal, hogy közterületet, 
utcát meghatározó homlokzatokat, kerítéseket javítottak 
ki, újítottak fel. Ahhoz, hogy a város megőrizze 
vonzerejét, szükséges a házak, utcafrontok, kerítések 
folyamatos karbantartása, javítása, gondozása. 

 

Tervezés: TRT, mozi, öregépület, EUROVELO 6, 
strand 

A városi fejlesztések szinte kivétel nélkül részletes 
terveken, engedélyeken alapulnak – e két folyamat nem 
hagyható el, azonban jelentős idő- és forrásigénye van. A 
város törekvése, hogy mindig legyenek kész, 
engedélyezett tervei, amelyek forrás függvényében 

megvalósíthatóak. Ilyen tervezési-előkészítési munkálat 
van folyamatban a Duna mozi épületére, amely lehetővé 
teszi, hogy az épületegyüttes felújítása akár 2017-ben 
megkezdődhessen – a tervek úgy készülnek, hogy több 
ütemben is meg-valósítható legyen a felújítás. 

A városi tulajdonú épületek egy jelentős részénél nem 
áll rendelkezésre olyan felmérés, amely a tervezéshez 
szükséges: ilyen felmérést kellett készíteni korábban a 
Magyar László Tornacsarnokra, az iskola öregépületére és 
a Lang-házra is. A Magyar László Tornacsarnok esetén a 
felmérésre építve 2017-ben már az engedélyezéshez 
szükséges tervek megrendelésére került sor. 

Az év egyik kiemelt tervezési feladata volt az 
EUROVELO 6 kerékpárút (Rajka–Budapest közötti 
szakasz Visegrád közigazgatási területét érintő része) 
újragondolása. A terven túl arra is szükség volt, hogy 
maga a fejlesztés is kiemelt kormányzati beruházássá 
válhasson, illetve hogy a Dömös–Szentendre közötti 
szakasszal kapcsolatos viták lezáródjanak, és az is az 
országos fejlesztés része maradjon – ebben jelentős 
érdeme volt az érintett települések városvezetői 
szerepvállalásának. 

Átfogóan határozza meg Visegrád következő évtizedét a 
területrendezési terv felülvizsgálata, amely 2015-ben 
kezdődött. A tervezési munka számtalan részletből áll 
össze, nagyszámú egyedi kérést kell megvizsgálni, meg 
kell határozni a város jövőképét, és ki kell alakítani a 
jogszabályban meghatározott területhasználati 
egységeket, kötelező tervrészleteket. A tervezési munka 
jelentősen előrehaladt, 2017-ben várhatóan a hatósági 
egyeztetési szakaszig juthat. 

A város egyik leginkább fájó hiánya a vízpart, a vízhez 
jutás, vízi sportok, a strandolás lehetőségének hiánya. 
Sem az Duna, sem a korábbi Lepencei Strandfürdő nem 
tölti be azt a szerepet, amit be kellene töltenie. A Duna 
biztosította lehetőségek kihasználása érdekében több 
körben is egyez-tettünk vízügyi szervekkel, az állami 
vagyon kezelőivel, de eddig előrelépés nem történt. 
Annyiban van előrelépés, hogy meghatároztuk azon 
helyszíneket a TRT készítés folyamatában, amelyek 
alkalmasak lehetnek dunai ki-kötőhely létesítésére, 
esetleg strand kialakítására. A Le-pencei Strandfürdővel 
kapcsolatban műszaki és gazdasági vizsgálat készül, 
amely alapján eldönthető, milyen for-mában, milyen 
fejlesztésekkel üzemeltethető ismét a strand. 

 

Jövő év – szervezeti diagnózis tükrében 
Várost fejleszteni közmegelégedésre nagyon nehéz. Egy 

szervezeti átvilágítás keretében közzétett kérdőíven 
néhány tíz válaszadó megnevezte, mit tekintene kiemelt 
városfejlesztési feladatnak – a válaszokat köszönjük, 
összegezzük, és figyelembe vesszük a bennük meg-
fogalmazott elvárásokat. A városfejlesztés azonban akkor 
tudna az egész közösség hasznára lenni, ha sokkal széle-
sebb körben kapnánk jelzést, ismernénk meg a véle-
ményeket arról, mi a fontos a település lakóinak, az ide-
látogatóknak, esetleg mi az, ami ténylegesen is nagyon 
hiányzik. Keressük a „köz véleménye” megismerésének 
legjobb módját, és köszönjük mindazoknak, akik akár 
írás-ban, akár szóban elmondják, mit tartanának kiemelten 
fontosnak. 

A 2017. év meghatározó jelentőségű abból a 
szempontból, hogy esély mutatkozik két közismert épü-  
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 lettorzó építési munkálatainak folytatására. A magán-
kézbe került, a Löffler-bányában épült szállodaépület 
tervezői már elkezdték a szükséges egyeztetéseket; a 
Salamon-torony feletti volt banküdülő pedig az 
ismereteink szerint szintén magántulajdonba került 2016-
ban, így talán van esély a környezetet is csúfító látvány 
feljavítására. 

Az idei évben elvégzett munkánkra alapuló reményeink 
szerint 2017-ben megkezdődhet a gátberuházás II. üteme, 
az iskola két, de akár három egységének felújítása, a mozi 
terveinek engedélyezése és a városi források 
függvényében megkezdődhet az épület felújítása, sikeres 
pályázat esetén a Fellegvár Óvoda épületegyüttesének 
felújítása is. 

Továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
pályázatos lehetőségeket – az EU-forrásokon túl bízunk a 
hazai forrásokban, a Pest Megyei Alap elindulásában és a 

közvetlenül Brüsszelbe benyújtandó, nemzetközi együtt-
működésben megvalósuló pályázatokat is vizsgáljuk. 

A városi költségvetés terhére elvégzendő fejlesztések, 
beruházások összeállítása folyamatban van, de 
bizonyosan lesz útfelújítás, mert arra már 2016-ban 
elkülönített forrás áll rendelkezésre. Folytatódik a 
járdafelújítási program; a pontos helyszínek 
meghatározása folyamatban van. Folytatódik 
homlokzatfelújítási pályázat, aminek beadási határideje 
néhány napon belül lejár – biztatunk mindenkit, hogy 
gondolja át terveit, és használja ki a lehetőséget. Tovább 
kell lépnünk a középületek kisebb-nagyobb fel-újításában, 
akár tervezés, akár kivitelezés formájában. 

Összességében fejlesztési szempontból izgalmas évet 
várunk; bízunk abban, hogy a legfontosabb ügyekben 
komolyan előre tudunk lépni.                                       

VVÖ 
 

Hírek az egészségházból  
 

Változás a háziorvosi rendelésben  
2017. 

 

Kedves Betegeim!  
Ez úton tájékoztatom Önöket, hogy 2017. január 1-

jétől a következőképpen változik a háziorvosi ren-
delés ideje: 

HÉTFŐ 
09.00–12.00 óra 

KEDD 
08.00–12.00 óra 

SZERDA 
13.00–17.00 óra 
CSÜTÖRTÖK 
08.00–12.00 óra 

PÉNTEK 
10.00–13.00 óra 

Ugyancsak változás, hogy a hétfői és szerdai napokon 
egészséges tanácsadást tartunk a rendelőben, amely 
során egészséges személyeket fogadunk, akik egészsé-
gük megőrzése érdekében tanácsadást igényelnek, az 
egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével 
kapcsolatban kérdésekkel fordulhatnak hozzánk, ezál-
tal egészségügyi felvilágosításban részesülhetnek.   

Az egészséges tanácsadás időpontjai: 
HÉTFŐ 

08.00–09.00 óra 
SZERDA 

12.00–13.00 óra 
A tanácsadás igénybevételéhez előzetes előjegyzés, 

időpont kérése szükséges! 
Cím:  

2025 Visegrád, Fő u. 38. 
Telefon:  

06 (26) 397 474; 06 (20) 379-0630 
e-mail:  

hovisegrad@gmail.com 
Dr. Balogh Mónika  

                                                               háziorvos 

Beszámoló  
az elmúlt időszakban lezajlott  

egészségügyi szűrésekről  
 

„Testünk a kert, akaratunk a kertész.”  
(W. Shakespeare) 

Nagy örömömre szolgált, hogy novemberben ismét 
átfogó szűrővizsgálatok történtek a háziorvosi ren-
delőben.  

Két-két alkalommal nőgyógyászati, urológiai és 
bőrgyógyászati, egyszer érszűkület- és belgyógyá-
szati vizsgálat zajlott.  

Négy napig a Szent Kozma és Damján Rehabilitá-
ciós szakkórház munkatársai végeztek komplex szű-
réseket; ezek között volt többek között hasi ultra-
hang, ér-ultrahang, laktózérzékenység-vizsgálat, 
széklet- és vérvizsgálat, vérnyomásmérés, vércukor-
szint-mérés, testzsír, illetve testtömegszámítás és 
dietetikai tanácsadás.  

A szűréseken megjelentek száma 341 fő volt.  
Az általános egészségi állapot a tavalyi évhez ké-

pest javult, viszont idén több széklet vérteszt lett 
pozitív. Ezeket kontrolláltuk és a megfelelő szakor-
voshoz utaltuk. Az urológiai vizsgálaton több beteg-
nek javasolták a vérvételt, ez is megtörtént a rende-
lőben.  

Örömömre szolgál, hogy a visegrádiak éltek a le-
hetőséggel, és szép számban megjelentek a szűrése-
ken. 

Remélem, hogy a jövő évre tervezett szűrővizsgá-
latokat még többen fogják igénybe venni, mivel az 
egészség rendkívül fontos és pótolhatatlan dolog.  

 

„Az egészség olyasmi,  
mint a gondosan égetett gyertya.  

Ha körültekintő figyelmet szentelünk gyertyánknak,  
sokáig fog égni!”    

(Manfred Kets DeVies) 
 

 
Pappné Pintér Klára 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
A 239/2016. (XI. 16.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL,  

VALAMINT A LAKBÉREK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 12/2014. (12. 18.) SZÁMÚ  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBEN FOGLALTAK SZERINT 

 

pályázatot ír ki 
 

A VISEGRÁD, HARANGVIRÁG U. 22. SZÁM ALATT LÉVŐ INGATLAN BÉRLETI JOGVISZONYÁRA 
 

A lakás jellemzői:  
alapterülete: 102 m² 
szobák száma: 3 + ½ szoba 
komfortfokozata: összkomfortos 
 

A bérleti szerződés időtartama: 
Egy évre szóló határozott idejű szerződés, melynek lejártá-
val, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén 
– a népjóléti bizottság javaslatára a képviselő-testület dönté-
se alapján – a bérlővel további egy évre szóló bérleti szerző-
dést lehet kötni. 
 

A lakbér összege: 58.300 Ft/hó 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. január 13.  (péntek) 12.00 óra 
 

A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve 
kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy 
személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a 
polgármesteri hivatalban vagy letölthető a város hivatalos 
honlapjáéról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat 
önkormányzati bérlakásra”.  
 

A pályázatok elbírálásának ideje:  
2017. január 18. 
 

A pályázatok elbírálásának módja: 
A benyújtott pályázatokat a népjóléti bizottság véleményezi 
és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a képviselő-
testületnek, aki dönt a lakás kiutalásáról. A pályázatokat a 
pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell 
bírálni. Érvénytelen az a pályázat, amelyet a lakások és he-
lyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, 
valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató téve-
désbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak 
be. Amennyiben nincsen 

kellő számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek 
mindenben megfelel, akkor a lakás bérlője lehet az is, aki a 
feltételeknek csak részben felel meg. 
 

Az eredmény közlésének módja és időpontja: 
A pályázat elbírálásától számított öt napon belül, a képvise-
lő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat megküldé-
sével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázó-
val a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester 
köti meg.  
 

Pályázati feltételek:  
A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az 
jogosult: 
– aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem 

rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas 
saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti 
jogával vagy bérleti jogával, és 

– egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 128.250  Ft-ot, több tagú háztartásnál az 
egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
100.000 Ft-ot és 

– legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózko-
dási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon 
fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony. 

A lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élvez-
nek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. életévü-
ket be nem töltött személyek.  
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhe-
tő az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.  
A lakás megtekintésére a polgármesteri hivatalban előzetesen 
egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk; tel.: 06 (26) 
398-255. A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mérté-
kéről szóló  12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendelet tar-
talmazza.                                                                                                                                                                       
 

VVÖ 
 

FONTOS KÉRÉS AZ AUTÓTULAJDONOSOKHOZ 
 

Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy aki teheti, autójával ne az utcán parkoljon, hanem álljon be a garázsába vagy az ud-
varára, hiszen az utca takarításánál gondot jelent a sok parkoló autó. A téli időszakban az esetleges hókotrási munká-
kat pedig kifejezetten nehezíti a sok parkoló jármű. Megértésüket és segítségüket köszönjük.     

 

A városgazdálkodási csoport dolgozói 
HELYESBÍTÉS 

A HOMLOKZATFELÚJÍTÁSI 
PÁLYÁZATBAN 

 

Tisztelt Visegrádi Ingatlantulaj-
donosok!  

A 2017. évi utcai kerítés- és 
homlokzat-felújítási pályázat 
benyújtási határideje helyesen 
alább olvasható: A pályázatok 
beérkezését 2017. január 13. 
péntek 12 óráig várjuk. 

MEGHÍVÓ  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI LAKOSSÁGI FÓRUMRA 

 

Tisztelt Visegrádiak!  
2017. január 25-én 17 órától várjuk Önöket a Duna mozi nagytermébe 

 

A tervezett program: 
 

          1. Visegrád belterületi közterületi és zöldterületi koncepciója 
          2. Visegrádi Táborok 2014–2016 – dokumentumfilm bemutató 
          3. A Visegrádi Tábor jövője – Kaláka Visegrádon 

 
 

NE HAGYJÁK SZÓ NÉLKÜL! 
Visegrád Város Önkormányzata 



XXXIII. évfolyam 1. szám                                       VISEGRÁDI HÍREK                                                                         9 
 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HUL-
LADÉKGYŰJTÉS  

Tájékoztatjuk Visegrád Tisztelt Lakosságát, hogy 2017. 
évben városuk családi házas övezetében a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést az eddigiekben megszokott heti 
rendszeres háztartási vegyes hulladékszállítás mellett, havi 
rendszerességgel, egy-egy alkalommal külön-külön zsákokba 
gyűjtve szállítjuk el. 

A továbbiakban is a felhasznált zsákokkal megegyező da-
rabszámú és színű zsákot helyezünk el a gyűjtéssel egyidejű-
leg, mint amennyit az ingatlanától az adott napon elszállí-
tunk. 

Amennyiben több papír vagy műanyag hulladék keletke-
zik a háztartásban, és azt átlátszó zsákban a meghirdetett 
gyűjtési napokon az erre rendszeresített zsákok mellé kihe-
lyezik, a szolgáltató azt is elszállítja.  

Papírhulladék gyűjtése:  
kék színű zsákban történik, melybe maximum 25 kg 

papír helyezhető el. 
A kék színű zsákokba újságpapír, prospektus és egyéb 

csomagolópapír, valamint kartonpapír gyűjthető. 
Az elkülönítetten gyűjtött papír csomagolási hulladék nem 

lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! 
Műanyaghulladék és fém italos doboz gyűjtése:  
sárga színű zsákban történik, melybe maximum 20 kg 

műanyaghulladék helyezhető el. 
A sárga színű zsákokban 
– üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztí-

tószeres flakonok, 
– tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű cso-

magolóanyagok), 
– fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók gyűjthetők. 
– fém italos doboz helyezhető el. 
Kérjük, hogy az újrahasznosítható anyagokat a jelzett szál-

lítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon 
reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanjaik elé kihelyezni. 

Kérjük továbbá, hogy a kék, illetve sárga gyűjtőzsákokba 
csak a fent felsorolt anyagokat szíveskedjenek elhelyezni! 

A kommunális hulladék ezekbe a zsákokba nem helyezhető 
(amennyiben kommunális hulladékot tartalmaz, nem szállít-
juk el), azt változatlan módon és a már megszokott időben 
szállítjuk el. 

 

Papír Műanyag 
     2017. január 18.      2017. január 25. 
     2017. február 15.      2017. február 22. 
     2017. március 22.      2017. március 29. 
     2017. április 19.      2017. április 26. 
     2017. május 24.      2017. május 31. 
     2017. június 7.      2017. június 28. 
     2017. július 19.      2017. július 26. 
     2017. augusztus 16.      2017. augusztus 23. 
     2017. szeptember 20.      2017. szeptember 27. 
     2017. október 18.      2017. október 25. 
      2017. november 22.      2017. november 29. 
     2017. december 20.      2017. december 27. 
 

Ügyfélszolgálatunk a 06 (34) 600-700 telefonszámon, 
vagy az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu  

e-mail-címen érhető el! 
 

Köszönjük együttműködését,  
tegyünk együtt a tisztább környezetért! 

 

Karácsonyi ünnepség 
a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szol-

gálatnál 
 

Intézményi hagyományainkhoz híven a 2016-os esztendőt a 
családok részére rendezett karácsonyi ünnepséggel zártuk, 
amelyhez a helyszínt a Budakalászi Kós Károly Művelődési 
Ház biztosította.  

Kézműves 
foglalkozás 

után táncházi 
programmal 
kedvesked-

tünk vendége-
inknek, 

amelybe 
szívesen 

kapcsolódtak 
be mind a gyerekeknek, mind a felnőttek. A jó hangulatról és 
a tánclépésekről a Netz táncprodukció gondoskodott. 

Az est folyamán a legizgalmasabb pillanatot a karácsonyfa 
alatti ajándékok átadása jelentette. A gondosan elkészített 
csomagokban mindenkinek személyre szóló meglepetéseket 
helyeztek el szolgálatunk munkatársai.  

Az ünnepséget közös vacsorával zártuk, amelyet adomá-
nyozónk a La Fiesta Party Service biztosít számunkra évről 
évre. 

Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem jöhetett volna 
létre támogatóink, és a lakosság adományai nélkül, akiknek 
ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat: La Fies-
ta Party Service, Budakalászi Önkéntes Tűzoltóság, Budaka-
lászi Kós Károly Művelődési Ház, Cseperedő Waldorf Óvo-
da, Gálfy Lívia, Doser Katalin, Temesvári Ágnes, Gyöngyös 
Krisztina, Varga Brigitta, Coop ABC Szentendre, Kecze-
Hady Kézműves Pincészet, Templomdombi Általános Isko-
la, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1/b osztálya, Papír-
bolt Szentendre Fulcó deák utca, Kékvölgy Waldorf Iskola, 
Lakatos Elena, Fellegvár Óvoda Visegrád, Áprily Lajos Ált. 
Iskola Visegrád, Szent Endre Gyógyszertár, Suttogó Közös-
ség Szentendre és Visegrád, Budakalász Zöldséges, Lőrincz 
István vállalkozó, Húsbolt Tahitótfalu, Security Automatika 
Kft. 

Ezen kívül köszönjük azoknak a magánszemélyeknek, akik 
tartós élelmiszer, ruházat, játék és egyéb adományaikkal 
szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a Dunakanyarban nehéz 
élethelyzetben élő családoknak meghittebbé tudjuk varázsol-
ni az ünnepeket. 

A település lakosságának eredményekben gazdag, boldog 
új esztendőt kíván a DCSGYSZ minden munkatársa 

 
Ünnep után… 

 

Még karácsonyra várva írom soraimat, néhány nappal túl a 
már megszokott „szeretetvendégségen”, melyet egy lelkes 
csapat és néhány láthatatlan, jó lelkű ember varázsol a temp-
lomkertbe oly sok éve a város lakóinak. Szeretném megkö-
szönni a lányoknak-asszonyoknak a finom sütiket, a fiúknak, 
hogy segítettek a helyszín kialakításában és visszarendezésé-
ben. Köszönöm mindenkinek az önzetlen munkát, és termé-
szetesen azok segítségét is, akik egyéb módon hozzájárultak 
a karácsonyi várakozásban eltöltött délutánunk megvalósítá-
sához. Továbbá köszönet mindenkinek, aki elfogadta meghí-
vásunkat és megtisztelt bennünket jelenlétével, örömet sze-
rezve ezzel magának és vendéglátóinak.  Mindenkinek kívá-
nok áldott, békés, szeretetben gazdag új esztendőt!                                                             

 
Bártfai István 

mailto:ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
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Advent a Fellegvár Óvodában 
Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erő-

sítik a legkisebb gyermek közösség számára is. Az óvo-
dában a karácsonyvárás hangulata járta át december hó-
nap minden egyes napját. Közösen kezdtük el a készülő-
dést, mindhárom csoport feldíszítette az adventi koszorú-
ját, és a kész koszorút körbe ülve minden nap meggyújtot-
tuk a gyertyát. A gyertyalángnál felidéztük az ismert 
énekeket, verseket. A soron következő hetekben egyre 
több gyertyaláng égett. Az ünnep előtti napokban már sok 
teendő várt ránk: mézeskalácsot sütöttünk és a sülő mé-
zeskalácsok illata lengte be az óvodát. Rendet raktunk a 
csoportszobákban a polcokon, kitakarítottuk a babakony-
hát, feldíszítettük a termeket és a folyosót – ezzel is kará-
csonyi hangulatot teremtve óvodánkban. Beszélgettünk 
róla, ki miért várja az ünnepet. A szülőket is bevonva újra 
mézeskalács-készítési versenyre invitáltuk a családokat.  

 

 
 

Már a bejárati ajtón belépve az óvodába érkezőket is 
megérintette az ünnepi hangulat, melyet az ügyes kezű 
óvó nénik csodálatos dekorációi, és a gyerekek munkái is 
fokoztak. 

 
 

 
Adventi dekorációk az óvodában 

 

Az adventi ünnepkört mindhárom csoportban december 
21-én, szerdán angyalkavárás és a nagycsoportban a Csa-
ládi karácsony műsor zárta le, ahol együtt ünnepeltünk a 
szülőkkel, családtagokkal.  

Köszönjük a sok-sok támogatónknak, hogy egész évben 
segítették a munkánkat, mellyel a gyermekek mindennap-
jai és ünnepei szebbé és tartalmasabbá válhattak.  

Az új esztendőt az alábbi verssel várja a Fellegvár Óvo-
da apraja-nagyja: 

 

Mentovics Éva: 
 

Újévi köszöntő 
 

Szeretetben, egészségben 
legyen részed egész évben. 

Légy szerencsés, vidám, boldog, 
felejtsd el a bút, és gondot. 
Kezdődjön hát egy új élet: 
legyen békés, boldog éved! 

 
Gyurián Mária intézményvezető

 
Beszámoló a Fellegvár Óvoda Alapítvány 2016. évi működéséről 

Az alapítvány 2015 évi beszámolójának közzététele ha-
táridőben megtörtént. Megtekinthető a bíróság weboldalán 
(http://birosag.hu). 

Bevételünk túlnyomó része a felajánlott személyi jöve-
delemadó 1%-ból származik. Szintén jelentős bevételi 
forrást jelentenek a KÁOSZ üzletházban lévő gyűjtőládá-
ba elhelyezett adományok. A visegrádi lakosok által fel-
ajánlott ruhaneműkből több mint 250.000 Ft-os támoga-
táshoz jutott a Fellegvár Óvoda Alapítvány. 

Bankszámlaszámunk záró egyenlege 2016. december 1-
jén: 506.908 Ft. 

Köszönjük a felajánlásokat és kérjük, hogy aki teheti, a 
2016. évi adóbevallásnál is gondoljon a visegrádi ovisok-
ra; s köszönettel várjuk a ruhaneműk felajánlását is. 

Adószámunk: 18282852-1-13 
Rendszeresen elvégezzük az alapítvány által adományo-

zott kerti babaház karbantartását (ebben az évben csak a 
festéket biztosítottuk, a munka elvégzésének megszerve-
zésében az óvodavezető segített). 

Húsvéti ajándékként 26.300 Ft értékben kerti játékokat, 
valamint 23.722 Ft-ért rollereket adományoztunk a gyere-
keknek. Rendszeresen részt veszünk a Márton-napi ün-

nepségen; ebben az évben új poharak beszerzésével járul-
tunk hozzá az ünnep lebonyolításához. 

Megszerveztük a Mikulás látogatását, a csomagokat az 
alapítvány tagjai állították össze, közel 45.000 Ft érték-
ben, az óvodások karácsonyi ajándékvásárlásához 25.000 
Ft-tal járultunk hozzá. 

További támogatásként játékbörzét szervezünk a mozi-
ban, ahol is a jó állapotban lévő, de megunt játékokkal 
szeretnénk örömet szerezni a gyerekeknek (december 14–
15-én). 

Jövő évi programjaink célközönsége természetesen az 
óvodás gyermek, kiket élményekkel, játékokkal, eszkö-
zökkel szeretnénk gazdagítani. 

Köszönöm Hartégen Veronikának a szakszerű, precíz 
könyvelői munkát, az alapítvány tagjainak és támogatói-
nak az önzetlen segítséget.  

Békében, szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánok a Fellegvár Óvoda Alapítvány 
tagjai nevében: 

  
 

Dobó Istvánné, a kuratórium elnöke 
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N E M ZE T I S ÉGI  OL D A L   

– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

Nemzetiségi nap – 2016 
 

A nemzetiségek napja (hivatalos napja december 18.) 
alkalmából december 16-án, pénteken közmeghallgatást 
és kulturális gálát rendeztünk a moziban. A közmeghall-
gatáson az önkormányzat éves beszámolóját olvasta fel 
Szigeti János képviselő (Scheiliné Herendi Ida betegség 
miatt nem tudott az eseményen részt venni). A beszámoló 
havi bontásban sorolta, milyen események, tevékenységek 
történtek az év során, és hogy milyen forrásból mekkora 
mértékben gazdálkodott az önkormányzat. 

A közmeghallgatást követően a kulturális műsorok sorát 
az óvodások előadása nyitotta. A középsősök sváb gyer-
mekjátékokat és -körtáncokat mutattak be. Az óvodásokat 
az iskolások váltották a színpadon. Idén négy osztály adta 
elő produkcióját. Hallhattunk adventi és karácsonyi dalo-
kat és az ötödikesek jóvoltából egy kis színdarab keretén 
belül megtekinthettük, hogyan ünnepli Pippi a karácsonyt 
(Astrid Lindgren: Pippi und das Weihnachtsfest). Nagyon 

örülünk, hogy a műsorokban több mint ötven gyermek 
szerepelt. Köszönjük az óvónőknek és tanárnőknek, hogy 
foglalkoztak a gyerekekkel és felkészítették őket. 

Az iskolások után a nemzetiségi énekkar s végül a fú-
vószenekar állt a színpadra. A zenekar alapításának húsz 
éves jubileumának alkalmával emléklapot adtunk át idő-
sebb Zeller Mártonnak mint a zenekar megszervezőjének 
és elkötelezett támogatójának, továbbá a három töretlenül 
aktív alapító tagjának: Ott Rezső karvezetőnek, Szebeni 
Imrének és Szigeti Jánosnak, valamint tizennyolc éves 
szolgálatával ,,nagykorúvá váló”, szintén töretlenül aktív 
tagjának, Barabás Gábornak. 

A produkciók között és a műsor után az előcsarnokban 
büfé várta a fellépőket és vendégeinket. Köszönjük min-
denkinek a segítő munkáját, aki hozzájárult a nemzetiségi 
napi rendezvény sikeres lebonyolításához. 

VNNÖ 
  

 

 
 

 
Der erste Tag  

des Jahres 
 

Bei den Ungarndeutschen der 1. 
Januar war traditionell der Tag, 
andem sich die jungen 
Burschen getroffen haben und 
im Dorf herumzogen um ein 
frohes neues Jahr zu wünschen. 
 
Für den Neujahrsspruch haben 
die Kinder meistens Apfel, 
Gebäck oder Geld bekommen. 
 

Ungarndeutsche 
Neujahrsspruch  
aus Kschnaarad 

 

„Hier steht ein kleiner Mann, 
der nicht viel wünschen kann. 
Ich wünsch euch so viel Glück, 
was Gott im Himmel gibt.” 
 
 

Guten Rutsch  

ins neue Jahr  

2017 
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A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár januári programkínálata 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága 
 

2017. január 10-én (kedden) 17 órától 
 

NYILVÁNOS  
SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉST 

tart, a könyvtárban, 
melyre tisztelettel várja a Kedves Olvasókat! 

 

 
 

KRESZ-TANFOLYAM 
 

Többen jelezték igényüket egy Visegrádon  
tartandó KRESZ-tanfolyam indításával  

kapcsolatban 
 

Ezért a Mátyás Király Művelődési Ház 
várja mindazok jelentkezését, 
akik A, B, Sm kategóriákban 

szeretnének jogosítványt szerezni 
 

Az elméleti órákat Visegrádon tartanánk,  
vizsgázni Szentendrén kell, 

és a vezetési órák is Szentendréhez kötődnek, 
de visegrádi kezdéssel is szervezhető 

 

Az oktatás általában heti két alkalommal lenne, 
a kora esti órákban 

A tanfolyam díját részletekben is lehet fizetni 
 

Az induláshoz 
 tíz fő jelentkezése szükséges! 

 

Jelentkezési határidő:  
2017. január 20. 

 

Részletesebb információ 
a 06 (30) 210-8580-as számon, 

vagy személyesen  
 művelődési házban kapható! 

 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2017. január 18-án (szerdán)  
17 órára 

a mozi épületébe 
 

dr. Rashwan Mohamed 
filozófus 

 

Az iszlám  
mint kriminális eszme  

című  

előadására 
 

A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

M E G H Í V Ó 
 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2017. január 20-án (pénteken) 18 órára 
a DON VITO pizzériába, 

ahol a 2017. évi 
ZOLLER-DÍJ ÁTADÁSÁRA 

kerül sor 
 

 
 

A díjátadást követő emlékkoncerten 
a zene Zoller Attila emlékére szól 

 

Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Kedves Asszonyok, Lányok, Férfiak, Fiúk! 
 

Akik szeretnek nótázni, népdalokat énekelni, 
azokat szeretettel várjuk 

 

2017 januárjától minden hónap 
harmadik péntekén 18 órától 

a Mátyás Király Művelődési Házban 
 

Első alkalom 2017. január 20. (péntek) 18 óra 
 

Érdeklődni a 06 (30) 257-8133-as telefonon lehet 
 

Batyus jellegű! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, mely 

 

2017. január 27-én (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

A magyar kultúra napjához  
kapcsolódóan 

 

Péterfy Gergely 
Kitömött barbár című 

könyvének visegrádi bemutatójára  
kerül sor 

 

Beszélgetőtárs 
Gróf Péter 

 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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J A N U Á R I  M O Z I M Ű S O R  
 

Belépőjegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 500 Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi, Facebook: @DunaMozi 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Január 5. csütörtök, 19.15 
 

A M ARTFŰI RÉM  
Magyar thriller, 121’, 2016  
Rendező: Sopsits Árpád 
Főszereplők: Hajduk Károly, Csépai Eszter, Trill Zsolt 
 

1957-ben halálra ítéltek egy férfit egy fiatal nő brutális meggyil-
kolásáért Martfűn. Hét évvel később azonban ismét egymást 
követik a megrázó halálesetek. A forradalom utáni politikai 
tébolyban nehéz megtalálni az összefüggéseket és újra felvenni 
a nyomozás fonalát. Egy országban, ahol nem léteznek sorozat-
gyilkosok, egyre több az áldozat. A kirendelt fiatal ügyésznek 
minden kitartására szükség lesz, ha le akarja leplezni a rettegő 
kisváros kíméletlen ragadozóját.  
 

Január 6. péntek, 17.00 
 

KALIFORNIAI ÁLOM  
Magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 126’, 2016  
Rendező: Damien Chazelle 
Főszereplők: Emma Stone, Ryan Gosling 
 

Mia, a feltörekvő fiatal színésznő és Sebastian, a szépreményű 
jazz zongorista Los Angelesben keresi álmait. Mia meghallga-
tásról meghallgatásra jár, és csak arra vágyik, hogy végre ne 
szakítsák félbe, Sebastian pedig szenvedélyesen küzd azért, 
hogy a klasszikus jazzt újra divatba hozza. Távlati terveikben a 
hollywoodi karrier, illetve egy saját zenés klub megalapítása 
szerepel –ekkor botlanak egymásba egy zsúfolt autópálya kellős 
közepén. A két fiatal szerelemre lobban, és vállvetve segíti 
egymást a kudarcokkal kikövezett úton. A sikerért keményen 
meg kell küzdeniük, ám eljön a nap, amikor dönteniük kell, 
mennyit hajlandóak feláldozni az álmaikért.  
 

Január 6. péntek, 19.15 
 

SZÖVETSÉGESEK  
Magyarul beszélő, amerikai thriller, 124’, 2016  
Rendező: Robert Zemeckis 
Főszereplők: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan 
 

A II. világháború idején két kém azt a megbízást kapja, hogy 
likvidáljanak egy náci tisztet. Miközben megpróbálják végrehaj-
tani életük legnehezebb küldetését, romantikus kapcsolat alakul 
ki köztük. A szerelemből házasság lesz, és megszületik első 
gyermekük is. Csakhogy a férfi egy nap olyan információt tud 
meg, mely örökre megváltoztatja az életét. Az információk 
szerint ugyanis a nő, akit szeret, maga is náci kém.  
 

Január 7. szombat, 15.00 
 

VAIANA  
Magyarul beszélő, am. családi animációs film, 103’, 2016  
Rendező: John Musker, Ron Clements 
 

Vaiana vakmerő küldetésre indul, hogy megmentse népét. Útja 
során találkozik az egykor hatalmas félistenként tisztelt 
Mauival, aki szárnyai alá veszi a lányt. Együtt vágnak neki a 
nyílt óceánnak, az út pedig nem szűkölködik az eseményekben. 
Hatalmas szörnyekkel és elképesztő veszélyekkel szállnak 
szembe, s közben Vaiana teljesíti ősei küldetését és felfedezi azt, 
amit a legjobban keresett: saját magát.  
 

Január 7. szombat, 17.00 
 

SZÖVETSÉGESEK  
Magyarul beszélő, amerikai thriller, 124’, 2016  
Rendező: Robert Zemeckis 
Főszereplők: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan 

 

Január 7. szombat, 19.15 
 

KALIFORNIAI ÁLOM  
Magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 126’, 2016  
Rendező: Damien Chazelle 
Főszereplők: Emma Stone, Ryan Gosling 
 

Január 12. csütörtök, 19.15 
 

HALJ M ÁR M EG!  
Magyar játékfilm, 106’, 2016  
Rendező: Kamondi Zoltán 
Főszereplők: Kováts Adél, Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, 
Hegedűs D. Géza, Cserhalmi György 
 

Egy hatvanas éveiben járó titokzatos mozdonyvezető hirtelen 
halála után a feleség, a szerető és törvénytelen lánya, és sok más 
kétes karakter a férfi múltjából szeretné megtudni, mégis ki volt 
az a férfi, akit szerettek. Majd meghalnak azért, hogy megtud-
ják: melyiküket szerette igazából a férfi, és hogy hol rejtegette 
eddig kettős életének fantasztikus gyümölcsét. Hőseink halálos 
küzdelmeik során egy szatirikus komédia kellős közepén találják 
magukat, amelynek bűnös gyökerei a nyolcvanas évekig nyúl-
nak vissza.  
 

Január 13. péntek, 17.00 
 

HALJ M ÁR M EG!  
Magyar játékfilm, 106’, 2016  
Rendező: Kamondi Zoltán 
Főszereplők: Kováts Adél, Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, 
Hegedűs D. Géza, Cserhalmi György 
 

Január 13. péntek, 19.15 
 

UNDERWORLD –  VÉRÖZÖN  
Magyarul beszélő, amerikai akció-horror, 91’, 2016  
Rendező: Anna Foerster 
Főszereplők: Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies 
 

A vámpírok és vérfarkasok háborúja talán sosem ér véget. De 
hozhat még néhány váratlan fordulatot. Selene egyszerre próbál-
ja túlélni a lycan klánok brutális támadásait és az őt eláruló 
vámpírok ostromát. Kevesen állnak az ő oldalán, de azt a né-
hány férfit most arról próbálja meggyőzni, hogy békét kell 
teremteniük – még akkor is, ha nem értenek semmi máshoz, 
mint a háborúhoz, és akkor is, ha az csak egy módon születhet 
meg: a végső, legnagyobb áldozat kell hozzá.  
 
Január 14. szombat, 15.00 
 

BELLE ÉS SÉBASTIEN –  A KALAND 
FOLYTATÓDIK  
Magyarul beszélő, francia kalandfilm, 97’, 2015  
Rendező: Christian Duguay 
Főszereplők: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic 
 

Belle és Sébastien megható kalandjai egy új fejezetben folyta-
tódnak. A szereplők új kalandokkal és izgalmakkal néznek 
szembe, ahol ismét próbára kell tegyék bátorságukat, barátságu-
kat és tanúbizonyságot kell tenniük emberségből. A kalandok 
során pedig Sébastien családi titkaira is fény derül.  
 

Január 14. szombat, 17.00 
 

KALIFORNIAI ÁLOM  
Magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 126’, 2016  
Rendező: Damien Chazelle 
Főszereplők: Emma Stone, Ryan Gosling 

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi
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Január 14. szombat, 19.15 
 

ASSASSIN’S CREED  
Magyarul beszélő, amerikai–angol–francia akciófilm, 2016  
Rendező: Justin Kurzel 
Főszereplők: Michael Fassbender, Marion Cotillard 
 

Egy új technológia segítségével Callum Lynch újraéli egyik őse, 
a 15. századi Spanyolországban született Aguilar kalandjait. A 
férfi így érti meg, hogy egy titokzatos, ősi szövetség, az 
Assassinok rendjének leszármazottja. Hihetetlen tudással és 
ügyességgel rendelkezik, de csak azért, hogy szembeszállhasson 
a nagy erejű és gonosz szándékú Templomosokkal. 
 

Január 19. csütörtök, 19.15 
 

A NAGY FAL  
Magyarul beszélő, amerikai–kínai akcióthriller, 104’, 2016  
Rendező: Yimou Zhang 
Főszereplők: Matt Damon, Willem Dafoe, Pedro Pascal 
 

A rendkívül látványos és izgalmas filmben egy elit osztag az 
emberiség utolsó harcát vívja a világ legikonikusabb építmé-
nyén, a Nagy Falon. A főszereplőt, Matt Damont a világhírű 
lovasíjász, Kassai Lajos tanította és edzette a hitelesség érdeké-
ben.  
 

Január 20. péntek, 17.00 
 

AZ ISMERETLEN LÁNY 
Feliratos, belga filmdráma, 113’, 2016  
Rendező: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
Főszereplők: Adele Haenel, Louka Minnelli, Olivier Bonnaud 
 

Egy fiatal doktornő túlórában dolgozik gyakornokával, amikor 
rendelője ajtaján csöngetnek. Úgy dönt, a záróra után nem nyit 
ajtót. Másnap a rendőröktől értesül arról, hogy egy halott lányt 
találtak a közelben, s kiderül, ő csöngetett be előző este. A 
rendőrség semmit nem tud a halott személyazonosságáról, így 
bűntudattól vezérelve maga próbálja kideríteni a nevét, és hogy 
ki lehetett a felelős a haláláért. Ahogy az ismeretlen fényképével 
kérdezősködni kezd, egyre több embert hoz kellemetlen hely-
zetbe, s idővel már saját maga is bajba sodródik.  
 

Január 20. péntek, 19.15 
 

ASSASSIN’S CREED  
Magyarul beszélő, amerikai–angol–francia akciófilm, 2016    
Rendező: Justin Kurzel 
Főszereplők: Michael Fassbender, Marion Cotillard 
 

Január 21. szombat, 15.00 
 

ÉNEKELJ !  
Magyarul beszélő, am. családi animációs film, 107’, 2016  
Rendező: Garth Jennings 
 

Buster, az elegáns koala egy valaha szebb napokat látott színház 
igazgatója. Látva, hogy élete álma az összeomlás szélén áll, úgy 
dönt, megrendezi a világ legnagyobb énekversenyét. Öt ver-
senyző emelkedik ki a többiek közül: egy simulékony egér; egy 
félénk tini elefánt, egy túlhajszolt anya, aki 25 kismalacot gon-
doz; egy ifjú gengszter gorilla, aki szakítani akar a kétes múlttal; 
és egy punk-rock tarajos sül, aki arrogáns pasiját igyekszik 
lerázni magáról.  
 

Január 21. szombat, 17.00 
 

MIÉRT PONT Ő?  
Magyarul beszélő, amerikai komédia, 111’, 2016  
Rendező: John Hamburg 
Főszereplők: Bryan Cranston, Zoey Deutsch, James Franco 
 

Laird a széltől is óvja imádott lányát. Most végre megismerheti 
a lány szerelmét: aki eléggé dilis, teljesen elviselhetetlen és 
meghökkentően gazdag. A családfő nem hajlandó eltűrni a srác 
szeszélyeit, ellenfele viszont nem nyugszik bele, hogy a csaja 
apja morcos. A srác bármit megenged magának. A lányos apa 
semmit nem akar megengedni neki. A srác feleségül akarja 
venni a szerelmét. Az apát a gutaütés kerülgeti? Legfőbb ideje, 
hogy eltöltsenek együtt egy hosszú víkendet. 

Január 21. szombat, 19.15 
 

A NAGY FAL  
Magyarul beszélő, amerikai–kínai akcióthriller, 104’, 2016  
Rendező: Yimou Zhang 
Főszereplők: Matt Damon, Willem Dafoe, Pedro Pascal 
 

Január 26. csütörtök, 19.15 
 
 

AZ ISM ERETLEN LÁNY  
Feliratos, belga filmdráma, 113’, 2016  
Rendező: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
Főszereplők: Adele Haenel, Louka Minnelli, Olivier Bonnaud 
 

Január 27. péntek, 17.00 
 

ÉN,  DANIEL B LAKE  
Feliratos, angol–francia filmdráma, 100’, 2016  
Rendező: Ken Loach 
Főszereplők: Dave Johns, Hayley Squires, Micky McGregor 
 

Az 59 éves Daniel Blake egész életében szorgalmasan dolgozott. 
Egy szívroham miatt életében először tétlenségre ítélik, így 
segélyért kell folyamodnia. A brit egészségügy adminisztratív 
útvesztőjében bolyongva összebarátkozik egy kétgyerekes, 
egyedülálló anyukával. A rendszer egyikükkel sem kegyes, a 
bürokrácia lassan kezdi felőrölni az idegeiket, Daniel azonban 
nem adja fel, bármi áron segíteni akar.   
 

Január 27. péntek, 19.15 
 

…ÉS M EGINT DÜHBE JÖVÜNK  
Magyarul beszélő, olasz vígjáték, 109’, 1978  
Rendező: Sergio Corbucci 
Főszereplők: Bud Spencer, Terence Hill 
 

Miamiban egy hírhedt görög tartja a markában a kaszinókat. 
O'Connor admirális megelégeli a dolgot és hadat üzen az alvi-
lágnak. Johnny Firpo-t bízza meg az akció lebonyolításával. 
Féltestvére, Charlie régen szerencsejátékosként kereste kenyerét, 
most betanítja a kártyatrükkökre testvérét is, így a két fivér 
együtt indul harcba a maffia ellen a kaszinóban.  
 

Január 28. szombat, 15.00 
 

SZELEB URDI SVÉD CSALÁD SÍEL  
Magyarul beszélő, svéd családi film, 92’, 2014  
Rendező: Gustaf Akerblom 
Főszereplők: William Ringström, Morgan Alling 
 

Mihez kezd Sune, amikor megtudja, hogy szeretett Sophie-ja a 
hegyekbe készül sportos és jóképű osztálytársával, Santosszal? 
Meggyőzi családját, hogy a szünetet töltsék ők is ott. Bár nem 
tudnak síelni és a vakációra sincs pénzük, nagy lelkesedéssel 
vetik bele magukat a kalandba. A vidám bonyodalmak közepette 
Sunénak egyetlen célja van: visszanyerni Sophie-t.   
 

Január 28. szombat, 17.00 
 

…ÉS M EGINT DÜHBE JÖVÜNK  
Magyarul beszélő, olasz vígjáték, 109’, 1978  
Rendező: Sergio Corbucci 
Főszereplők: Bud Spencer, Terence Hill 
 

Január 28. szombat, 19.15 
 

UTA ZÓK  
Magyarul beszélő, amerikai sci-fi kalandfilm, 116’, 2016  
Rendező: Morten Tyldum 
Főszereplők: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen 
 

Az Avalon nevű űrhajó 5259 utassal a fedélzetén 120 éven át 
siklik távoli célja felé. Addig az utazók biztonságosan lefa-
gyasztva alusszák kiro-álmukat, és új otthonukban fiatalon 
ébredhetnek fel. Elvileg. A programba hiba csúszik, és két em-
ber felébred. Jim és Aurora egy hatalmas, néma űrhajó fedélze-
tén találja magát és még 90 év van hátra a célig. Segítségben 
nem is reménykedhetnek, saját erejükből próbálják megoldani a 
helyzetet. Ha életben akarnak maradni, meg kell érteniük, mi 
történt velük. 
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Könyvtári   hírek 
 

Márai-program VI. forduló 
könyv- és hangoskönyv ajánló 

 

Felnőtt szépirodalom: 
Alekszijevics, Szvetlana: Csernobili ima 
Hamsun, Knut: Éhség 
Hamvas Béla: A babérligetkönyv; Hexakümion 
Háy János: Hozott lélek 
Nádas Péter: Emlékiratok könyve I-II. 
Salinger, J. D.: Rozsban a fogó 
Spiró György: Diavolina 

 

Felnőtt szakirodalom: 
Géczi János: Bunkerrajzoló (életrajz) 
Thoreau, H. D.: Walden: a polgári engedetlen-
ség iránti kötelességről 

 

Bestsellerek: 
Asimov, Isaac: A mezítelen nap (Robot sorozat 
2.) 
Asimov, Isaac: Robotok és Birodalom (Robot 
sorozat 4.) 
Clarke, Arthur C. Űrodisszeia 

 

Gyermek- és ifjúsági irodalom 
Andersen, Hans Christian: A császár új ruhája 
Bálint Ágnes: Tündér a vonaton 
Csukás István: Sün Balázs gyerekversek 
Rushdie, Salman: Hárún és a mesék tengere 

 

Hangoskönyvek: 
Kertész Imre, Esterházy Péter: Egy történet 
(felnőtteknek) 
Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi (gyerekek-
nek) 
Lázár Ervin: Hapci király (gyerekeknek) 
Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg (gye-
rekeknek) 
Travers, P. L.: A csudálatos Mary visszatér 
(gyerekeknek) 
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi (gyere-
keknek) 

 

Továbbá ajánljuk:  
 

Felnőtteknek:  
Hahner Péter: 33 szerelmi háromszög a történe-
lemben 
Kepes András: Világkép 
Kirby, M.: Last Descandents – A New York-i 
felkelés  
Nyáry Krisztián: Festői szerelmek 

 

Gyermekeknek, fiataloknak:  
Gáll Viktória Emese: Borsi a hóban 
Miler, Zdeněk: Kukucskálás a kisvakonddal 
Rowling, J. K.: Harry Potter és az elátkozott 
gyermek 

 

2017 januárjától a Nemzeti Kulturális Alap által 
terjesztett kiadványokon túl könyvtárunk a kö-
vetkező folyóiratokat fizette elő: 

Élet és Tudomány, Földgömb, Magyar Burda, 
Magyar Nemzet, Nők Lapja, Praktika, Rubicon 

 

Szeretettel várjuk Önöket a könyvtárban 2017-
ben is! 

Kotz Eszter könyvtáros 
 

Újabb visegrádi siker 
 

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (International Council of 
Museums), az ICOM tagszervezete, a Múzeumi Új Audiovizuális, 
Kép- és Hangtechnológiák Nemzetközi Bizottsága (International 
Committee for Audiovisual and New Technologies of Image and 
Sound) az AVICOM által rendezett F@IMP 2.0 (Múzeumok és 
Műemlékek Nemzetközi Audiovizuális Fesztiválja) 2016. évi 
arany díját a középhosszú múzeumi filmek kategóriájában a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma nyerte el A kirá-
lyok Visegrádja című filmmel.  

 

 
 

A díjat a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 2016. novem-
ber 22-én vehette át Buzás Gergely múzeumigazgató. A Mátyás 
Király Múzeum a középkori magyar királyok visegrádi rezidenciá-
jának emlékeit – a királyi palotát és a várat – mutatja be a közön-
ségnek. A kilenc perces animációs film ennek a középkori királyi 
székhelynek három évszázados történetét meséli el virtuális re-
konstrukciók segítségével. A múzeum és a Pazirik Informatikai 
Kft. együttműködésével készült film a visegrádi királyi palotában, 
a díszudvarból nyíló vetítőteremben tekinthető meg. 

Reméljük, minél több visegrádi és idelátogató vendég megnézi a 
filmet, amelyet különösen a diákoknak ajánlunk.             

Gróf Péter 
 

Egy kislány, aki a királyné nevét kapta 
 

Visegrádi eseményünk száztíz évvel ezelőtt, vagyis 1906-ban 
történt. 

Bár november főként a halottakra való emlékezés hava, ez azon-
ban nem zárja ki, hogy valami örömteli történet ne kötődjön hozzá. 

A 19. században, a 20. század elején még nem fenyegetett a nem-
zet kihalása, bő volt a gyermekáldás. Valóban áldásként vették a 
gyermek világra jöttét. E történet is ilyesmiről szól. 

Egy kereskedéssel foglalkozó család otthonában Trenkó Mariska 
néni, a község bábaasszonya egy aranyos kislányt segített világra 
jönni. A csöppség a család tizenegyedik gyermeke, s ezen belül a 
nyolcadik kislány volt. Nos, ez volt az, ami némi ,,gondot” oko-
zott, mivel az előző hét lány már ,,lefoglalta” a kor legszebb le-
ánynevét Annától Máriáig. Még a legnagyobb lány, a tizennyolc 
éves Katica is próbált segíteni kishúga nevének kiválasztásában, 
míg egyszer csak megszólalt a bába: ,,…Wie soll das Mädel 
heissen, wie soll sie heissen? Sie soll, wie unsere Königin, 
Elisabeth heissen!...” (,,…Hogy hívják a kislányt, hogy hívják őt? 
Mint a királynénket, Erzsébetnek!...”) 

Így kapta végül is a kislány az Erzsébet nevet, a magyarok köré-
ben is kedvelt királyné, Sissi keresztnevét. 

A kislány, teljes nevén Niedermüller Erzsike felnőtt –, asszony-
korában két fiút hozott a világra, én voltam a második.     

                                                                                     Scheili Béla 
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„Lélekpendítés” 
 

Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny 2017. január 27-én Visegrádon 
 

„Az esemény jön és elsuhan / az emléknek száz ideje 
van.” 

(Weöres Sándor) 
 

 
Fábián Zoltán  

 
Fábián Zoltán emléke harmincnégy éve kötelez ben-

nünket, hogy szellemisége és munkássága ne merüljön fe-
ledésbe. Különösen kötelez bennünket itt, a Dunakanyar-
ban élőket, ahol élt, alkotott és szervezte a környék kultu-
rális-irodalmi-művészeti életét, mint például Visegrádon 
az Őrtorony Irodalmi és Művészeti Kört vagy a Visegrádi 
Színjátszó Napokat. Tragikus halála is lakóhelyéhez kö-
zel, Szentendrén érte.  

Fábián Mária Magdolna – az író testvére – kezdemé-
nyezésére indult el az a mozgalom, ami huszonegy éve a 
Dunakanyar általános iskolásainak hirdeti meg az olvasás 
megszerettetése érdekében a vers- és prózamondó ver-
senyt. A ma már nyugalmazott pedagógus így emlékszik a 
kezdetekre: 

„1996-ban Fábián Zoltán író 70. születésnapjára emlé-
kezve rendeztük az első prózamondó versenyünket a Fá-

bián Zoltán Alapítvány támogatásával. Céljaink között az 
olvasás állt az első helyen. A dunabogdányi általános is-
kola akkori igazgatója, Gelniczky György nagyon szíve-
sen vállalta fel a szervezést és arra meghívta a környék 
iskoláit is. A kezdeményezést lelkesedés övezte a tanárok, 
a szülők és gyerekek részéről egyaránt. Azóta is, mint ed-
dig minden évben, felváltva rendezte meg más-más iskola, 
illetve könyvtár vagy művelődési központ a versenyt.” 

 Az Áprily Lajos Általános Iskola most ötödik alkalom-
mal vállalja fel a verseny megrendezését, de Visegrádon 
két alkalommal a Dunakanyar Erdei Iskola is házigazdája 
volt az eseménynek. 

„… az emléknek száz ideje van …” Fábián Zoltán ha-
gyatékát és a róla szóló emlékezéseket a Petőfi Irodalmi 
Múzeum és a Fábián Zoltán Alapítvány gondozásában 
több könyv is napvilágot látott; Cingár Herkules, ma-
gyar–lengyel nyelvű fordításban a Lélekpendítés, Íme, Eu-
rópa (Napló helyett), valamint a mese- és prózamondó 
versenyek történetét dokumentáló VOX HUMANA A DU-
NAKANYARBAN és a szeptemberben bemutatott az 
ugyancsak Lélekpendítés I. címmel megjelentetett album, 
mely a Fábián Zoltán által elindított és támogatott Olvasó 
népért mozgalmat dolgozza fel.  

Napjainkban, amikor az olvasás talán nem a legnépsze-
rűbb szabadidős tevékenység – különösen nem a fiatalok 
körében –, talán mindennél fontosabb lehet a figyelem rá-
irányítása az irodalom, az olvasás, a művészetek felé. Fe-
leségéhez írt egyik levelében így ír Fábián Zoltán: „Örök 
emberi feladatunk: kiterjeszteni a Világmindenség mélyén 
s az önlelkünkben tengő Istent! Ez tesz alkotóvá, ő Hozzá 
hasonlóvá bennünket. Harcok, kétségek árán jutunk el 
egy-egy Isten-tudatosságig, amelynek szimbólumvilága: a 
művészet.” 

Huszonegy éve ezzel az alkotóerővel felvértezve érkez-
nek – remélhetően sokan – a Dunakanyar iskoláiból me-
sével, prózával a 8–14 éves gyermekek, kísérőik. Kíván-
csian és szeretettel várjuk Őket!                                 

Mezei Anna 
 

 

Könyvbemutató: 25 év  
 

Recenzió egy „Emlékkönyv” kapcsán 
 

2015 nyarán a parajdi iskolások Visegrádon táboroztak, 
2016 júniusában pedig a visegrádi iskola diákjai voltak a 
parajdi Áprily Lajos Általános Iskola vendégei. Miben 
volt más ez a két találkozás a hagyományos VI–PA-
táboroktól? Talán csak abban, hogy az 1990-ben megköt-
tetett testvériskola-kapcsolat negyedszázados évfordulóját 
ünnepeltük mindkét helyszínen; Visegrádon és Parajdon. 

A 2016. június 14–28. időpontban tartó táborozás bú-
csúajándékaként minden jelenlévő átvehette az Áprily La-
jos Általános Iskola Emlékkönyve Parajd – 1990/91–
2015/16 című könyvet. 

Vajon hányan olvasták el figyelmesen? Vajon felkeltet-
te-e a gyermekek érdeklődését a szüleik gyermekkorát 
érintő eseménytörténet? Találtak-e a fényképeken ismerős 
arcokat? Az emlékkönyv írásait aláírók neve ismerősen 
cseng-e? 

Azok kedvéért, akik eddig is szívesen olvasták a két is-
kola kapcsolatáról szóló tudósításokat, fellapozzuk most a 
majdnem 200 oldalas „könyvecskét”. 

A címlapok és a kiadói információk után Áprily Lajos 
versei, a róla készült litográfia – melyet Péterfy László 
készített – „köszönti” az OLVASÓT.  

A Fejedelemhez c. verse megszívlelendő és méltó aján-
lás a mindenkori utódoknak:  

„A századok felhőiből tekints ránk, / vigasztaló sugárral, 
mint a nap. / Tekintetedre hattyús lobogóink / a megren-
dülő földre hajlanak. / Te vonsz majd minket végső szám-
adásra, / Te hallgass meg, ha végzetünk siket. / Ütköze-
tekben megfáradt hadaknak / adj meg nem rendülő, erős 
szívet. / Erős hitet, hogy hattyúidnak ajkán / sokára csen-
dül még a hattyúdal – / s a szellem elrendeltetése: élet, / 
feltámadás és örök diadal!”                                                    
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Az emlékkönyv címoldala 

 

   Az album további lapjain felváltva olvashatók a 
parajdi és visegrádi szerzők emlékei; igazgatók, óvónők, 
tanítók, tanárok, diákok és „kívülálló” támogatók, szim-
patizánsok más-más szempontból leírt gondolatai. 

 

Cseresnyés Attila Mérföldkövek című írásában az elő-
dök emléke előtt tiszteleg, amikor írása kezdetén ezt írja: 
„A negyedszázadi megemlékezés annak köszönhető, hogy 
eleink 307 évvel ezelőtt összefogással iskolát alapítottak 
az akkori kor szellemének megfelelően. Annak is, hogy 
utódaik fenntartották évszázadokon keresztül, aztán ránk 
ruházták további megőrzésre és használatra. Vajon jól 
sáfárkodtunk az anyagi és szellemi hagyatékkal? … Tud-
juk, hogy mindenkinek nem lehet egyszerre eleget tenni, 
de célunkat követve igyekszünk tanulóinkat felruházni 
alapos ismeretekkel és ellátni olyan érzelmi töltettel, 
amellyel alkalmasak lesznek nyelvünket, kultúránkat, 
vallásunkat tisztelő és ahhoz ragaszkodó hasznos polgár-
rá válniuk.” 

 

Tankó Zsuzsanna – aki néhány évig a parajdi iskola 
igazgatója volt – egy Áprily-idézettel bátorít a 25 év foly-
tatására: „S minden nagy érzés új gyökér, / mely földbe 
köt, ha mélyet ér.” Bátorítása mellé a felelősség feladatát 
is megfogalmazza: „A mai generációnak nagy feladata 
Áprily szellemiségét megőrizni, helytállással, áldozatvál-
lalással, kitartással.” 

  

Mezei Anna írása a 25 évvel ezelőtt aláírt Barátság le-
vélben rögzített vállalások megvalósításáról ad számot: 
„Összejöttünk azzal, hogy ha csak arasznyit is, de segít-
hessük a Duna-táji kis hazán túl is azt a remélt szellemet, 
amely a 21. századra talán egy boldogabb otthont építhet 
a Kárpát-medence és Európa népeinek.” (Takáts Gyula) 

 

Bozóki Marianna Emlékkönyvbe szeretetteljes tisztelet-
tel címen jegyezte le gondolatait és emlékeit a 2009 óta 
igazgatóként átvett VI–PA-kapcsolatról: „Érzelmek nélkül 
a VI–PA-táborokkal és az egész kapcsolattal összefüggés-
ben beszélni nem lehet. És azt gondolom, nem is szabad. 
Persze vannak számok, amelyek megmutatják, melyik 
évben hány gyermek és felnőtt jött és ment a két település 
között, s hogy melyik évben milyen témakörökben, mely 
történelmi, földrajzi, néprajzi, irodalmi vagy egyéb tudo-
mányos szempontból kiemelkedő helyszíneken találkoz-
tunk s ezeket számon is kell tartanunk. De a lényeg más-
hol rejtezik. Két iskola, két település magyarjainak kitar-
tó, napjainkig tartó barátságában, s abban az eltökéltség-
ben, ami ezt a kapcsolatot minden nehézség és elfoglalt-
ság ellenére is fenntartja, előre viszi.”  

 

VI–PA-táborok emléke címmel írt az emlékkönyvbe 
Schmidt Anna visegrádi tanár, aki 2004–2009-ben mint 
igazgató irányította is a testvériskola-kapcsolatot. Nevelé-
si üzenete így szól: „Mindkét település fiataljai tanítóiktól 
útravaló tarisznyájukba Áprily Lajos költészetéből, termé-
szetszeretetéből, humánumából bőséggel kaptak. Kívá-
nom, hogy a VI–PA-táborok a következő nemzedékek 
életét is gazdaggá tegyék!” 

 

Érdekes, hogy a parajdi emlékezők – többsége az iskola 
valamikori diákjaként – azt emelik ki, hogy milyen moti-
vációk irányították őket a pedagógus-pszichológus pálya 
irányába, milyen erőt, példát adott az „alma mater”, a 
névadó Áprily Lajos, az anyaországhoz az iskolán keresz-
tül kialakult kötődés. 

 

Példák a fentiekhez: 
Muresan Erika-Krisztina: „Ahányan vagyunk a világon, 

talán annyiféle összefüggést találnánk a ’tanárlét és a 
diáklét’ között. Valahol mélyen – úgy gondolom – szerves 
egészet alkot e két dolog, összefonódnak a különállónak 
tűnő szálak, s akarva-akaratlanul, tudat alatt, mégis kihat 
további életünkre, viselkedésünkre, mindennapjainkra…” 

 

Veres Annamária Élményekkel Áprily nyomdokain: 
„Ahogy az ő költészete és életpályája is példát mutat 
emberségből, szeretetből, természetközelségből, úgy pró-
bálunk mi, pedagógusok is példát mutatni a jövő nemze-
dékének hazaszeretetből, a ’morajos szikla-ország’ tiszte-
letéből.” 

 

Bíró Zsolt Visszatérő üzenet című írásában bizakodva 
biztat: „Parajd sokak számára a visszatérések faluja, 
iskolája a visszatérések iskolája… A ’hazatérők’ sorából 
magasan kiemelkedik Áprily Lajos személye, aki saját 
vallomása szerint Parajdon töltötte legszebb éveit és 
lelkében mindig parajdi maradt. … Nekünk, tanároknak is 
és nektek, diákoknak is, követnünk kell az előttünk járó-
kat. Nem feltétlenül hatalmas teljesítmények véghezvitelé-
vel, hanem inkább abban, hogy a ránk bízott időt, életünk 
egyik legnagyobb és legtitkosabb kincsét jól használjuk 
fel. Éljünk tehát figyelmesen! Ne sajnáljuk az időt a szép-
re és a jóra!” 

 

Maksai Judit Visszatekintés című írása így fogalmaz: 
„Az elmúlt huszonöt év pedagógiáját az útkeresés jellem-
zi, ’elég jó’ nevelők szeretnénk lenni. Ez azonban csak 
akkor fog sikerülni, ha gyökereinkben, elődeink munkájá-
ban felismerjük a jót és a múlt pozitívumait tovább visz-
szük. Úgy gondolom, hogy ezen a pályán kiégés nélkül 
megmaradni és fejlődni csak úgy lehet, ha van miből 
töltekezni.” 

 

A fiatal generáció írásai mellé egy Visegrádhoz kapcso-
lódó pedagógiai kísérletről számol be Kiss Odeth, Szabó 
Judit és Vida Zsuzsa Hunyadi Mátyás udvartartása című 
írása: „Iskolánk küldöttsége látogatott el a visegrádi test-
vériskolához, amikor megszületett a gondolat: méltókép-
pen megünnepelni a reneszánsz évet. Ötletindítóként a 
2008-as reneszánsz év szolgált, amit közös tevékenység-
nek képzeltünk el testvériskolánkkal, a visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskolával együtt. A 17 éves testvériskolai 
kapcsolat során több mint 200 tanuló látogatott el Vise-
grádra, szemlélhette meg Mátyás király palotáját.”                     
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  Záruljon ez a könyvbemutató azok írásával, akik pél-
dák lehetnek mindazoknak, akik az ifjúságot a jövő zálo-
gának tekintik, akik fontosnak tartják az ifjúság felvérte-
zését értékálló gondolatokkal, eszmével, hittel. 

 

Elsőként két húsz éves fiatalt idézek; Kelemen Kriszta-
Mónika parajdi és Paulusz Balázs visegrádi volt áprilys 
diákokat, akik elsőként vehették át 2011-ben az Év Diákja 
kitűntetést és az Áprily-plakettet. 

 

Kelemen Kriszta A felnőttkor küszöbén így fogalmazza 
meg érzéseit: „Diákéveim meghatározó költője volt Áprily 
Lajos, éppen ezért különleges ez az emlékplakett, melyet 
unokája férje, Péterfy László készített. Megtisztelő érzés 
volt. Ugyanakkor büszkeség és elégedettség járta át a 
szívemet, hiszen beigazolódott, hogy a sokéves tanulás, 
munka, igyekezet nem volt hiába való és meghozta a gyü-
mölcsét.” 

 

Az Év Diákja cím első büszke tulajdonosa, Paulusz Ba-
lázs pedig a díj mostanig kiható felelősség tudatát osztja 
meg velünk: „Teszem a dolgom, és nagyon bízom abban, 
hogy nem hagyom cserben azokat, akik úgy döntöttek, 
hogy én leszek az első Áprily-díjas diák!” 

 

 
Delegációnk az 1990-es névadó ünnepségen  

Parajdon 
 

S mintha a fiatalok ígéretét erősítené az emlékkönyv 
legtapasztaltabb bejegyzője, a nyolcvanöt éves Cseke 
László-né Emmike néni, amikor történelmi háttérbe helye-
zi a két iskola kapcsolatának jelentőségét: „Trianon tra-
gédiáját teljesen feldolgozni soha nem lehet, de csökkent-
hető, és ez a csökkenés a megbékélés nyugalmát hozhatja. 
Elsősorban azzal, hogy a határainkon kívül rekedt ma-
gyarokkal és utódaikkal minél szorosabb kapcsolatra 
törekszünk, eredményeiket, gondjaikat igyekszünk megis-
merni, tőlünk telhetően segítséget nyújtani, a ’kölcsönös’ 
kapcsolat során egymás eredményeiből erősödni, egymás 
hibáiból okulni.” 

 

Dr. Gróh Dániel régész azt a példát mutatja be írásában, 
hogy a két iskola barátsága révén hogyan szélesedett a 
kapcsolat a régészek, építészek, néprajzosok bevonásával 
az „Értékek mentén” az értékek megőrzése érdekében: 
„Számos fényképen örökítettük meg – ma már akár 
mondhatjuk így is – a régi Parajd házait, kerteket, csűrö-
ket, ablakokat, tornácokat, oromdíszeket, kapukat, a tetőn 
büszkén álló kakasokat, szőtteseket, hímzéseket … szeret-
ném minden, faluját szerető parajdi lelket arra kérni és 
biztatni, hogy ha tehetik, védjék, őrizzék meg múltjuk 
emlékeit és értékeit, mivel ezzel önmagukat is megőrzik 
ebben a nagyon gyorsan és sokszor nem előnyére változó 
világban.” 

Borsody István pedig a személyes barátságok családi 
kapcsolódássá változható (Huszonöt év – kicsit másképp) 
példáját mutatja be, vagyis miképp lesz „családi örökség” 
a VI–PA-gyökerekből: „Huszonöt évvel ezelőtt két iskola 
valahonnan elindult: Áprily Lajos volt a közös nevező, 
hiszen ő köt össze határokon és időn túl is embereket, 
általa teremtek új és új tartalmas emberi kapcsolatok, 
hogy a kezdetektől örülünk egymás örömeinek és aggó-
dunk akkor, ha innen vagy onnan kedvezőtlen, ijedelmet 
okozó hírek jönnek.” 

 

Az emlékkönyv írásai közül utolsónak hagytam Bánó 
László rövid, de frappáns válaszát: ,,Néhány hete Mezei 
Anna ezt kérdezte tőlem: Te 25 éve anyagilag a Visegrád–
Parajd-találkozókat, miközben még egyiken sem vettél 
részt, egyszer sem jöttél el velünk Parajdra. ’Mivel ma-
gyarázod ezt?’ 

Pannikám!  
Az állításod nagyon meglepett! Már 25 év telt el? 
Nemcsak a visegrádi és parajdi iskolát ,,támogatom” 

lehetőségem szerint, hanem több más oktatási és vallási 
intézményt is. (Erről mást nem mondanék.) 

Egyszer valahol olvastam, hogy egy ember egyéniségé-
nek 75%-át a kapott gének határozzák meg. A maradék 
25%-ot a környezet alakítja, melyből mindössze 5% az 
otthonról kapott adatsor.  

Miközben mindez megdöbbentőnek hangzik, lehet, hogy 
igaz. 

Jómagam az Úristen kegyeltjének tartom magam, mert 
sok jó, konzervatív gént kaptam. A környezeti hatás 25%-
a is jól sikerült. Szüleim és tanáraim – az általános iskola 
első osztályától az egyetem tizedik félévéig bezárólag – 
mind oktatási, mind nevelési vonatkozásban elsöprő há-
nyadban kiváló emberek voltak, kiváló képzést kaptam 
tőlük. A kapottakból csak keveset idézek fel: Megtanítot-
tak, ráneveltek Isten, haza, a nemzet szeretetére, tisztele-
tére és szolgálatára. 

Pannikám!  
A velem született gén és a belém nevelt kötelesség pa-

rancsolja, hogy nemzetem szolgáljam. Például néha sem-
mitmondó segítséggel a parajdi iskolát. Ugye, ez még nem 
szirupos duma?  

Ez a magyarázatom. 
Ölellek                                                         

Bánó László” 
 

,,A koldusnak, a páriának, / A jöttmentnek is van joga / 
Istenéhez apái módján / És nyelvén fohászkodnia. / 
Csak nektek ajánlgatják templomul / Az útszélét s az 
égbolt sátorát? / Ne hagyjátok a templomot, / A templo-
mot s az iskolát!”  (Reményik Sándor: Templom és isko-
la – részlet) 

 

Zárszó a recenzióhoz: 
Tisztelt Olvasó! Nem csatolom az emlékkönyv hivatalos 

adatait, a dokumentumok felsorolását, mindazt, ami egy 
könyvbemutatót teljessé teszi. Annyi bizonyára kiderült, 
hogy ha nem is az oldalak sorszáma szerint, de tematiku-
san, nevesítve vagy csoportosítva sikerült a lényeges 
tudnivalókat átadni, kedvet adni az olvasáshoz. A parajdi 
iskola 25 évének emlékkönyve a mi emlékkönyvünk is. 

Az iskolában és a könyvtárban megtalálható, érdeklődés 
esetén az Áprily Iskoláért Alapítvány vállalja az album 
beszerzését.                                                            

Mezei Anna 
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MEGHÍVÓ 
 

a magyar kultúra napja alkalmából 
 

2017. január 24. (kedd) 18 órára a visegrádi moziba  
 

  
 

Havasi Péter kassai színművész 
 

ŐRJÁRAT című 
 

Márai-estjére 
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Együtt Kulturális Egyesület 

  

Csanádi Imre: 
HÓNAP-SOROLÓ 

 

Új év, új év, 
új esztendő! 

Hány csemetéd van? 
Tíz meg kettő! 

 

Jégen járó január, 
fagyot fújó február, 

rügymozdító március, 
április, füttyös, fiús, 

május, május, virágdús, 
kalászkonyító június, 
kaszasuhintó július, 

aranyat izzó augusztus, 
szőlőszagú szeptember, 
levélhullató október, 
ködnevelő november, 

deres, darás december. 
 

A karácsonyi jótékonysági vásár margójára 
 

Idén immár harmadik alkalommal tartottuk meg hagyo-
mányteremtőnek szánt karácsonyi jótékonysági vásárun-
kat. Minden évben szívet melengető azt az összefogást és 
szeretetet megtapasztalni, ami ilyenkor körbe vesz min-
ket. A vásár előtti héten már érkeznek a szép kézműves 
alkotások; lépten-nyomon megszólítanak bennünket az 
emberek, hogyan juttathatják el hozzánk az adományai-
kat. Egyikünk nappalijában gyűlünk össze, amit ilyenkor 
beleng a sült alma illata, és izgatottan bontogatjuk a cso-
magokat. Újra és újra elcsodálkozunk, mennyi kreatív, 
ügyes kezű és ötletekben gazdag ember él a mi kis város-
unkban. Kézzelfoghatóvá válik a segíteni akarás, úgy 
érezzük, hogy a díszek, kézműves tárgyak, míves méze-
sek formájában szinte testet ölt a szeretet, hiszen ezek az 
adományok egytől-egyig szívvel, lélekkel, jó szándékkal 
készültek. Nagyszerű dolog látni, megtapintani, megsza-
golni mindezt és így indulni neki az adventnek.  

 

 
 

A másik, számunkra igen meghatározó élmény maga a 
vásár napja. A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai 
mellett egymás után érkeznek az önkéntesek sátrat, aszta-
lokat állítani, díszíteni, kipakolni, a büfét elrendezni. 
Harmadik évre összeszokott csapattá váltunk: mindenki 
vidáman teszi a dolgát, jár a kezünk, és közben sokat 
nevetünk. Mialatt dolgozunk, sorban érkeznek az asszo-
nyok, ki ezt, ki azt tesz le a büféasztalra, ahol kezdésre 
rengeteg finomság sorakozik. Alig készülünk el, már itt is 
vannak az első látogatók és a karácsonyi muzsika mellett 
hamarosan önfeledten rohangáló gyerekek zsivaja tölti be 
a teret. Innentől kezdve nincs megállás, az érdeklődés 
kitart egészen estig. Amikor elfáradunk, és lefagy a ke-

zünk, belekapaszkodunk teás vagy forralt boros bögrénk-
be, és erőt merítünk a meleg italból. Közeleg az este, 
lassan elkezdünk pakolni. Még nem tudjuk, milyen ered-
ménnyel zártunk, de úgy érezzük, nem is az a legfonto-
sabb. Többről van itt szó, mint adománygyűjtésről; ta-
pinthatóvá vált egy délutánra advent üzenete: az összefo-
gás, az odafigyelés, az önzetlenség, mások és a Jóisten 
szolgálata, szeretete. Biztosak vagyunk benne, hogy láto-
gatóink is hazavittek ebből a szívükben valamit.  

A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány szeretne 
köszönetet mondani mindazoknak, akik kézműves, bolha-
piaci, pénz- vagy büféadományukkal, önzetlen segítsé-
gükkel és vásárlásukkal hozzájárultak a december 3-án 
tartott karácsonyi vásár sikeréhez. Több helyi vagy helyi 
kötődésű kézműves termékeit, valamint idén először az 5. 
és 6. osztályos hittanosok alkotásait kínáltuk az érdeklő-
dőknek. A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai mel-
lett sok lelkes önkéntes – Bánóné Rédai Anna, Bálint 
Istvánné, Fieszl Józsefné, Hoffmann Mártonné, Lischka 
Zoltán, Schandl Béla, ifj. Schandl Béla, Schüszterl Ká-
rolyné, Sovány József, Sovány Józsefné, Tóth Klára, Vaik 
Viktorné és Vaik Mónika – segítette a munkánkat. A vásár 
szép eredménnyel zárult, 230.000 Ft-tal gyarapodott a 
kálvária helyrehozatalára tavaly elkezdett gyűjtés. A ren-
dezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult az az ösz-
szefogás és önzetlenség, amellyel közösségünk tagjai 
ebben az évben is a kezdeményezés mellé álltak. Köszön-
jük az adományozóknak, köszönjük a segítőknek, és na-
gyon köszönjük a sok lelkes vásárlónak. Külön köszönet 
illeti Schandl Bélát és fiát, akik kellemes meleget, a lel-
keket és az átfagyott kezeket egyaránt melengető tüzeket 
varázsoltak a piactérre. 

Örömünkre szolgált, hogy a vásár idejére csatlakozott 
hozzánk a Mesegombolyító alkotóműhely, ahol Jókainé 
Gombosi Beatrix népi iparművész és Szél Marietta éne-
kes-zenész segítségével a gyerekek karácsonyi díszeket 
készíthettek, és karácsonyi dalokat tanulhattak. 

 
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány 
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Királyi vadászatok Visegrádon  
(III. rész) 

Száz éve halt meg Ferenc József 
1884-ben Görgey István tovább gyarapította visegrádi 

birtokát. Ekkor került a közjegyző tulajdonába az a Duna-
parti zsellérház, amelyet átépítettek, és ebben az 1930-as 
években Latinovits Flóra és férje, Radnótfáy György 
lakott. A háború utáni államosítást követően ebben az 
épületben alakították ki a Pest Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal helyi irodáit. A zsellérház és udvar megvásárlásá-
val egyidejűleg a Görgey család megszerezte az alsóvár 
vízibás-tyájáig lefutó két kortinafal közötti, szőlővel beül-
tetett meredek hegyoldalt is. 

Az 1885-ben készült községi kataszteri térképen a Sala-
mon-torony u. és a Fő u. által határolt terület alsóvár felőli 
harmadán, egy kissé sematikusan ábrázolva, a Görgey-
villa díszes előkertjét látjuk. A nyarakat már 1871-től 
évente valószínűleg Visegrádon töltő Görgei Artúr, aki a 
hozzá fűződő legenda szerint szívesen kertészkedett, 
bizonyára kivette a részét a kert növényeinek ápolásából. 

Az alsóvár alatti Görgey-birtok nagysága tetemesen gya-
rapodott 1889-ben, mert ekkor vásárolta meg Dedinszky 
Aurélia az akkori bécsi tulajdonostól, Maldeghem Kamill 
gróftól az eredetileg Lichtenstein-villa (Salamon-torony u. 
3.) előkertjét, amely a két utca közötti terület középső 
harmadát foglalta el. Ennek a szintén sematikus ábrázolá-
sát is láthatjuk az előbb említett, 1885. évi községi katasz-
teri térképen.  

A díszkert középtengelyében egy lépcsősor készült, 
amelynek a Salamon-torony u.-tól induló felső szakasza 
kétágú volt. A középtájon kialakított pihenőn szökőkút 
állt, innen a lépcső az alsó telekhatárig folytatódott. A rajz 
szerint a négykarélyú tállal készült díszkutat valószínűleg 
a lépcsősor alsó része alatti kerek pincében lévő gépház-
ból működtették, amely ma a Reneszánsz étteremhez 
tartozik. A neogótikus stílusban épült impozáns méretű 
villát is eladta Maldeghem gróf. A vevő az özvegy gróf 
Pálffy-Daun Lipótné teánói hercegné (született Lónyai 
Olga) volt, aki 20.000 Ft-ot fizetett érte.  

A Lichtenstein-villa és előkertje az építtető eladósodása 
miatt már az 1870-es évek derekán árverése került. Előbb 
átmenetileg a nagymarosi takarékpénztár (alapítója 
Lichtenstein F. Lajos) tulajdonába került. A következő 
tulajdonos Rosenblum Szaniszló, orosz származású bécsi 
bankár lett, felesége magyar volt. Néhány év múlva egy 
újabb árverésen Maldeghem gróf birtokába került. Úgy 
tűnik, hogy Maldeghem gróf is csak befektetésnek szánta 
visegrádi tulajdonát, mert pár év múlva túladott rajta.  

A Görgey-villával szemközti, ugyancsak 1869-ben épült 
Bakody-villa (vagy szanatórium) tulajdonosa ebben az 
utcában helyhiány miatt már nem tudott terjeszkedni (ma 
Salamon-torony u. 1., Aranykor idősek otthona). A 
Bakody család az 1880-as években a Fő u. mai nagy par-
kolóval szomszédos szakaszán vett telket vagy házat. 
Előbb 1884-ben Csiky Gergely színműíró, aki dr. Bakody 
Tivadar homeopata orvos, egyetemi tanár megözvegyült 
lányát, Amandát vette feleségül, vásárolt telket és házat 
ezen a részen. A Fő u. 47. alatti villában (ma Mátyás-
tanya néven ismert) nyaraló és dolgozó Csiky Gergelynél 
vendégeskedett egy alkalommal 1885-ben Mikszáth Kál-
mán. Állítólag gyakran megfordult a Csiky-villában Gör-

gey tábornok is, aki 1891-ben jelen volt a jeles író temeté-
sén is. A következő évben, vagyis 1885-ben, a Bakody-
család a kiskorú unoka, Villecz Erna részére megvásárolta 
a mostohaapa, vagyis a Csiky Gergely villájával balról 
szomszédos kertet. Ma ezen a Fő u. 45. alatti telken az 
MTA volt üdülője áll. A Csiky-villával jobbról szomszé-
dos házat és kertet (Fő u. 49.) 1888-ban Bakody Tivadar 
doktor és felesége, Schreter Amanda vette meg. Ezzel a 
vétellel három egymás mellett fekvő telek került a 
Bakody család tulajdonába. 

Visszatérve a Görgey- és házasságok révén egymással 
rokonságba került Návay-, Latinovits- és Sántha-családok 
1890. utáni visegrádi vagyongyarapodásának történetére, 
sajnos nem tudok választ adni, mert erre az időszakra 
vonatkozóan nem végeztem levéltári kutatást. Így arra a 
kérdésre, hogy az a bizonyos legendás „Görgey-
szőlőbirtok” mikor és pontosan hol alakult ki, egyelőre 
nem tudok válaszolni. A helyrajzi számok alapján ismere-
tes, hogy Görgey István már a kezdetben, vagyis 1869-
ben a Várkertben vásárolt egy pincét, majd rövidesen a 
mellette lévőt is megvette. A telekjegyzőkönyvekből nem 
derült ki, hogy a pincékhez tartozott-e szőlő is. 
 

 
 

Görgey-, Bakody-, Maldeghem- (Lichtenstein-) villák és 
kertek. Visegrád nagyközség 1885. évi kataszteri térkép-
éhez készült felvételi előrajzok 32. lapja. Hitelesítették: 
Metzker Károly jegyző és Nádler István bíró. 1882. no-
vember 22. 

 

A filoxéra 1882-ben jelentkezett először Visegrádon, de 
pusztított távolabbi környékeken, pl. Békásmegyeren és 
Vácott is. A járványszerűen terjedő szőlőbetegség ellen 
lassan megindult a védekezés, majd néhány év múlva a 
gazdák és földbirtokosok megkezdték az elpusztult tőkék 
pótlását. A szőlők újratelepítése megnövelte a szőlőoltvá-
nyok iránti keresletet. Ezt a konjunktúrát használta ki 
Görgey Istvánné, aki 1895-ben kínált eladásra szőlővesz-
szőt, ill. a lánya, Sántha Kálmánné, aki 1896-ban szintén 
gyökeres szőlővessző előállításával foglalkozott. Azt, 
hogy ezek a szőlőtelepek Visegrád határában pontosan 
hol és mekkora területűek voltak, egyelőre pontosan nem 
tudom megmondani. Feltételezem, hogy Sántha Kálmán-
né birtoka a       
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 Várkertben feküdt. Ezt azzal tudom bizonyítani, hogy 
ismert egy valószínűleg  1900  körül  készült  képeslap, 
melyen a dombon álló, mai, neoklasszicista stílusban 
épült, ún. Latinovits-villa helyén egy kisebb ház (esetleg 
présház?) látható. A domboldalt szőlő borítja. A kép alá-
írása „Sántha Kálmánné visegrád-várkerti szőlészete”, 
Görgey Istvánné szőlőtelepe viszont a Mogyoró-hegyen 
lévő telken lehetett, amelyet az 1900-as évek elején a csa-
lád „Bulgária”-nak nevezett. Bizonyára erre a telepre ke-
restek 1913-ban újsághirdetés útján előmunkás vincellért 
havi 60 koronás fizetésért. A Visegrádon termett szőlővel 
Görgey Istvánné 1896-ban részt vett a Budapesten meg-
rendezett IV. országos őszi szőlő- és gyümölcskiállításon, 
ahol azt a millenniumi nagy érmével díjazták. 

Az 1890-es években kialakult visegrádi szőlőtelepeken 
folyó munkákba vagy azok irányításába nem tartom való-
színűnek, hogy a nyolcvanadik életéve felé közeledő 
Görgei tábornok valóban bele tudott szólni. Az 1867-es 
kiegyezést követően a Klagenfurt melletti viktringi szám-
űzetésből hazatért, országosan árulónak kikiáltott, va-
gyontalan, nehéz anyagi helyzetben lévő Görgei Artúr itt-
hon nagyon nehezen vagy egyáltalán nem jutott munká-
hoz. Klagenfurtban született két gyermeke közül csak 
Kornél (1855–1933) nevű fiáról kellett gondoskodnia, 
mert lánya, Berta (1850–1934) még hazatérése előtt, 1867 
augusztusában Viktringben férjhez ment a világosi föld-
birtokoshoz, Bohus Lászlóhoz. A tábornok francia felesé-
gétől, akivel már a száműzetés utolsó két évét sem töltöt-
ték együtt, a hazatérését követő években lassan elhidegült. 
Aubouin Adél (1822–1900), különválva a férjétől, vissza-
költözött Lőcsére, ahol a francia nyelv tanításából tartotta 
fenn magát. 

A száműzetés utolsó éveiben, 1859-től Görgei Artúr az 
osztrák kormánytól évi 4000 Ft életfenntartási járulékot 
kapott, amely a hazatérését követően, 1867-ben megszűnt. 
Ettől kezdve, ha néha munkát kapott, akkor nem, de több-
nyire vagyonosodó István öccse támogatására szorult. 
Helyzete 1884-től javult, mert a magyar kormány évi 
2400 Ft nyugdíjat utalt ki számára, amelyet 1889-től évi 
3000 Ft-ra emeltek fel. 

Az 1871-től nyarait Visegrádon töltő Görgei Artúr előbb 
öccse Salamon-torony u.-i villájában lakott, majd 1892 
után sógornője, Dedinszky Aurélia számára a Duna part-
ján épült új villába (ma: Hotel Vár) költözött. Az 1880–
90-es években a tábornok a módosabb középosztálybeliek 
életét élte. Visegrádról, ha nem is túl gyakran, de azért 
kimozdult. Öccsével, Istvánnal 1889 kora tavaszán pár 
hetes itáliai utat tettek meg, amelynek során többek között 
ellátogattak Rómába és Nápolyba is. 

A lassan egyre divatosabbá váló, Vág melletti pöstyéni 
gyógyfürdőbe először 1891-ben, ahogy a tábornok nevezi 
Latinovits Frigyesnét, „kishúgommal” együtt utazott 
gyógykezelésre. A pöstyéni fürdőt a következő évben is 
felkereste. Abban az évben Londonban is járt, ahol máso-
dik férjével, Bubna-Litić Ferenc gróffal élő Berta lányát 
látogatta meg. 

Sógornője és annak lányai kíséretében 1893-ban meg-
fordult az akkor felkapott adriai fürdőhelyen, Abbáziában 
is. A következő alkalommal 1904-ben járt ismét a horvát 
tengerparton. A saját családjától eltávolodott, feleségétől, 
gyermekeitől elzárkózó magányos tábornok visegrádi 
nya-rait  minden  bizonnyal  együtt töltötte István öccse 
nyara- 

lójában sógornője, Dedinszky Aurélia és a Návay gyerme-
kek társaságában. Az, hogy együtt laktak-e Pesten, leg-
alábbis eleinte, már nem tűnik ennyire egyértelműnek. 
Előzetes kutatásaim alapján 1875-ben Görgei Artúr Pes-
ten az István tér 2. alatt lakott. Öccse 1906-ban kelt vég-
rendelete szerint a tábornok Visegrádon is és Pesten is (az 
akkori lakáscím IV., Deák Ferenc u. 5.) az ő családjával 
együtt élt. Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy 
1907-ben Görgei Artúr lakáscíme IV., Erzsébet tér 2. Eb-
ben a lakásban készült vele 1908-ban egy riport, amely az 
Új Idők c. lapban jelent meg. A következő évtől, vagyis 
1909-től a haláláig, 1916-ig öccse IV., Mária Valéria u. 
17. alatti lakásában, közös háztartásban élt annak család-
jával. A Mária Valéria u. 17. (ma Apáczai Csere János u. 
17.) alatti ház egyike volt azon épületeknek, amelyeket 
Weiss Manfréd (1857–1922) nagyiparos Pesten építtetett. 
A Weiss Manfréd Lőszer Acél- és Fémművek Rt. közpon-
ti irodái az épület földszintjét és első emeletét foglalták el, 
a következő szinten már lakások voltak. Valószínűleg ez 
ad alapot annak a legendának, hogy a II. emeleti lakást 
Weiss Manfréd, a gazdag gyáros, tiszteletből díjtalanul 
Görgei Artúr rendelkezésére bocsájtotta. Valójában ez a 
lakás István öccse tulajdona volt, akitől a felesége örököl-
te. A családból az utolsó lakó, a néhai közjegyző mosto-
halánya, özv. Sántha Kálmánné Návay Erzsébet volt, aki 
haláláig, 1928-ig élt itt. 

Kossuth Lajos a szabadságharc bukását követően török 
földre menekülvén, 1849. szeptember 12-én Viddinben ír-
ta meg a francia és angol követeknek azt a híres levelet, 
amelyben Görgeit árulónak nevezte. Ebben a levélben 
(amelyet talán memorandumnak is lehetne nevezni) Kos-
suth azt bizonygatja, hogy a szabadságharc bukásának 
egyszemélyes okozója Görgei katonai főparancsnok áru-
lása volt. Ez az országosan elterjedt hamis és igaztalan 
vád az 1867-ben hazatért Görgei életét ellehetetlenítette. 
A tábornok itthoni hívei mindent megpróbáltak, hogy 
felmentsék a súlyos és megalázó vád alól. A Kossuth-
pártiak, ill. az uralkodóház iránt lojálisak változatlanul ra-
gaszkodtak az árulás vádjához. Az utóbbiak még azt is ál-
lították, hogy Görgei nagyobb bűnt követett el esküszegé-
sével, mert katona volt, mint Kossuth, aki polgárként for-
dult uralkodója ellen. Ahogy az évtizedek múltak, az áru-
lás vádja lassan enyhült. A sajtó is mindent megtett, hogy 
az uralkodót és Görgeit valahogy összebékítse, pl. a sző-
lőküldés históriája. Ez valójában nem történt meg, pedig 
meg lett volna az alkalom a személyes találkozásra, ami-
kor Ferenc József 1888., 1889., 1892. és 1894. évben Vi-
segrádon vadászott. Az uralkodót és a tábornokot ezeken 
a napokon mindössze néhány száz méter távolság válasz-
totta el egymástól. A király egyetlen alkalommal sem ér-
deklődött Görgeiről, de a tábornok sem kért audienciát a 
kabinetiroda személyzetén keresztül. 

Az 1800-as évek végén, majd az 1900-as évek elején 
nagyszámú, Görgeiről szóló publikáció jelent meg, ame-
lyek jó része igyekezett őt felmenteni az árulás vádja alól. 
A tábornok ázsiója mint katonaideál, az első világháború 
kitörésekor nőtt meg nagyobb mértékben. A monarchia 
Oroszország ellen vívott háborúja idején jól jött olyan ka-
tonai példakép, aki legalábbis részben sikeresen harcolt a 
hazánkra támadó orosz csapatok ellen.  
 (A cikk folytatását februári számunkban olvashatják.)  
                                                                  Szőke Mátyás  

c. múzeumigazgató 
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HÉV-történet  
(II. rész) 

 

Jóval nagyobb léptékű igényként mutatkozott a Szent-
endréről a Dunakanyarba irányuló továbbutazási szándék. 
A vasút folytatását már nem sokkal kiépülése után szor-
galmazni kezdték. Ennek hatására az 1920-as évek elején 
Szentendrétől a Tahi hídfőig ki is épült a vonal alépítmé-
nye. Ma a kisváros Duna-parti korzóján is ezen a töltésen 
sétálhatunk. Voltak további tervek is, előbb Dunabogdá-
nyig, majd Visegrádig épült volna ki szakaszosan a HÉV-
pályája. Azonban a beruházás leállt, így egy idő után az 
üzletigazgatóság HÉV-pótló autóbuszjáratot szervezett. 
Egyes menetek Tahi hídfőig, mások Visegrád központjá-
ig jártak. Azonban hétvégén, napi négy alkalommal, és 
ha valós igény volt rá, akkor a gizellatelepi szanatóriumig 
tovább közlekedett az autóbusz.  

A HÉV és a BSZKRT kombinált átszállójegyeket is 
rendszeresített a kétféle közlekedési eszközt igénybe 
vevőknek. A II. világháborút követően rövid ideig ma-
gántársaság, majd a MÁVAUT vette át az autóbuszjára-
tot.  

A HÉV-közlekedésben az áttörés az 1950-es, illetve az 
1960-as években történt, ekkor már kilenc kocsis vonatok 
is előfordultak, Békásmegyerre rendszeresen indultak 
betétjáratok. A szezonban vasár- és ünnepnapokon vi-
szont Pomázig is jártak mentesítő vonatok, a már említett 
óbudai szárnyvonal mellett. Az 1960-as években próbál-
koztak gyorsjáratokkal is, amelyek útközben csak az 
Árpád hídnál, Békásmegyeren és Pomázon álltak meg.  

A nyári félévben a hétvégi nagy forgalmat csak úgy tud-
ták lebonyolítani, hogy a dél-pesti HÉV-vonalakról is 
érkeztek újabb szerelvények. Ezek hajnalban, majd késő 
este a budapesti Nagykörúton át jöttek-mentek a telep-
helyükre. A feltételezett útvonaluk: Bem tér – Bem utca – 
Mártírok útja – Margit híd – Nagykörút – Mester utca – 
Közvágóhíd. 

 

 
Budapest-Császár fürdő állomás 

 

Amikor a 2-es metró budai szakaszának megépítésére 
sor került, akkor a HÉV vonalát a Margit hídtól kéreg 
alatti vezetéssel, annak Batthyány téri állomásának köze-
lébe hosszabbították meg. Ez az állapot van ma is, de az 
építkezés eléggé elnyúlt, így 1970 nyarától 1972 kará-
csonyáig a HÉV csak a Császár fürdőnél kialakított ideig-
lenes végállomásig járhatott be. Az átszállások megköny-
nyítése érdekében, szintén ideiglenes jelleggel, ide telepí-
tették át öt villamosvonal végállomását is.  

A gyorsabb utazás érdekében 1978-ban két éles kanyart 
is megszüntettek a Filatorigátnál, az útvonalból így kima-
radó állomás helyett újat alakítottak ki. Azonban a régi 
helyen még évtizedekig üzemelt a teherpályaudvar. A 
Szépvölgyi útnál 1974-ben létesítettek megállót, és nem 
sokkal ezután állandósították a Tímár utcai megállást is. 
Előtte az itt működő textilgyár műszakváltásaikor állt 
csak meg a HÉV.  

Békásmegyeren 1981-ben nyitották meg a ma is haszná-
latos középperonos HÉV-állomást, az ettől a Batthyány 
tér felé néhány száz méterre lévő oszlopos állomást vi-
szont kiiktatták a forgalomból. Ugyanígy megszűnt a 
Békásmegyer-Téglagyár időszakos megállóhely is. Pedig 
ha ez megmaradt volna, akkor Szentendre a tíz kilométe-
res övezetben lenne, és olcsóbb bérleteket és jegyeket 
kellene kiadnia a BKV-nak. 

 

 
HÉV-kocsi 1949-ből 

 

A metróhoz való kapcsolódás miatt még inkább köz-
kedvelt lett a szentendrei HÉV; volt olyan nyári vasár-
nap, hogy a teljes vonalon végigközlekedő szerelvények 
5-10 percenként követték egymást. A hétköznapi csúcs-
forgalmi időszakokban meg Békásmegyerig tíz perc alatt 
irányonként három vonat is indult: 3-3-4 perces követési 
periódussal. Az életvitel változásával és a társadalmi 
helyzet átalakulásával ez a menetsűrűség lényegesen 
ritkult, úgyhogy most nem beszélhetünk ennek a vonal-
nak a fénykoráról. 

Pomáz és Pannóniatelep között, de az utóbbihoz lénye-
gesen közelebb, a Szentendre-Elágazás nevű állomást is 
már jó néhány éve elbontották. Itt sosem álltak meg a 
személyszállító szerelvények; a kiágazó iparvágányon 
tehervagonokat vontattak, elsősorban a Papírgyár részére. 

Ezt a vonalat is érintené a tervezett észak-déli regionális 
gyorsvasút, vagy másik nevén az 5-ös metró. Az elképze-
lések szerint, amelyek ma nagyon halványodni látszanak, 
a Szentendréről jövő szerelvények körülbelül a Szépvöl-
gyi út tájékán a föld alá futnának, és a Margitsziget, a 
Dráva utca, a Lehel tér, az Oktogon (esetleg a Klauzál 
tér), az Astoria, és a Kálvin tér mélyállomások érintésé-
vel a Boráros térnél újból a felszínre szaladnának, és a 
vonal fonódna a Csepelre és Ráckevére vezető sínpárok-
kal. Ebben az esetben viszont felhagynák a Szépvölgyi út 
– Batthyány téri szakaszt. A már említett, a HÉV hiányát 
pótolni hivatott autóbusz azonban nehezen birkózott meg 
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    a lökésszerűen jelentkező utazási igényekkel. Ami-
kor a korabeli gépjárművekről beszélünk, nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy még csak tömör-gumis kerekek 
léteztek, és az országutak nagyon rossz állapotban voltak. 
Az akkori fixburkolatú utakat egyébként „pormentesített-
nek” hívták.  
 

 

A közforgalmú 
járművek befogadó-
képessége igen 
csekély volt, míg 
díjszabásuk kifeje-
zetten drágának 
számított. A módo-
sabb, főleg a fővá-
rosból érkező kirán-
duló- és üdülő réteg 
meg tudta fizetni a 
szolgáltatást, az ő 

pénztárcájukkal 
nagyjából szinkron-
ban állt a díjszabás. 
Szintén mutatkozott 
igény a tehetősebb, 
főleg a tisztviselői 
kar tagjai részéről, 
hogy bérletrend-
szerben rendszere-
sen utazzanak a 
főváros és az útba 
eső dunakanyari 
települések között. 

A menetrendszerinti autóbusz-forgalom 1928 július 25-én 
indult meg. A Szentendre-BHÉV-végállomás – Visegrád-
Gizellatelep útvonalra a BHÉV üzletvezetősége két 22 
személyes és egy 35 férőhelyes MÁVAG-Mercedes-Benz 
típusú autóbuszt vásárolt. Szentendrén hat állásos kocsi-
színt és épített hozzájuk, számítva az igények bővülésére.  

Az 1933-as HÉV-menetrend szerint az autóbuszok na-
ponta négyszer fordultak Szentendre és Visegrád között, 
de Szentendréről és Tahi hídfőig még hat további fordulót 
tettek meg. Mint már említettük, a visegrádi buszok men-
tek tovább Gizellatelepig, ha arra igény mutatkozott. Azt 
nem sikerült felderíteni, hogy a korabeli üzemeltetésben, 
hogyan állapították ezt meg, de valószínűnek az látszik, 
hogy a kiadott menettérti jegyek, illetve füzetjegyek alap-
ján. 

 Egy ugyanabban az évben kiadott könyv, a Pilis-
hegyvidéki útmutató szerint, további betétjáratok közle-
kedtek, Dunabogdányba, illetve Leányfaluig. A viteldíjak 
megemlítésekor elsősorban azt kell kiemelni, hogy az 
akkori BHÉV összes vonalán másod- és harmadosztályú 
kocsik is közlekedtek, tehát kétféle utazási körülmény 
között lehetett választani.  

Az autóbuszon viszont csak egy kocsiosztály volt, így a 
kombinált jegyeknél ezt figyelembe vették. Sőt az olykor 
szűkös férőhelyeket elsősorban azoknak ajánlották fel a 
kalauzok, akik a BHÉV-ről vagy arra szálltak át. Az emlí-
tett évben, éppen a nagy gazdasági világválság végén 
vagyunk, egy Pálffy tér – Visegrád, a HÉV-en II. osztá-
lyon utazva 2,90, míg a III. osztályon 2,40 pengő, Gizella-
telepig: 3,30, illetve kerek 3 pengő volt. Ha valaki tíz 
darabos füzetjegyet vett, de ezt többen akár egyszerre is 

elhasználhatták, a budapesti Pálffy tértől Visegrádig, ha a 
HÉV-en II. osztályon utazott 23 pengőt, ha III. osztályon, 
akkor meg 21 pengőt fizetett. Természetesen nagyobb 
csomagokért még külön poggyászdíjak is voltak.  

Az autóbuszok összességében jóval kevesebb helyen 
álltak meg: Szentendrén a végállomást is beleértve négy-
szer, Leányfalun kétszer, Tahiban és Dunabogdányban 
három-három helyen, majd a Kisoroszi révnél, Visegrá-
don is háromszor, de az egyik helyen például ma nem áll 
meg a busz, majd Gizellatelep is három megállóhellyel 
büszkélkedett.  

Míg az 1930-as évek elején Gizellatelepről Szentendréig 
1 ¼ órát tartott a buszút, addig az 1940-es évek elejére ez 
58 percre rövidült. Ma öt percig tart általában ezt beutaz-
ni. Napjainkban sokkal nagyobb a forgalom, több a meg-
álló és persze a járműveken szállított utasok száma is 
sokszorosa a korábbiaknak, sőt mindenkinek a vezető adja 
a jegyeket, nem pedig külön kalauz. Azért összehasonlítá-
sul, az 1930-as évek elején egy dolgozónak, ha volt mun-
kája, napi nettó két-három pengőnek már nagyon örülhe-
tett. 

Azonban mégsem Szentendre felől érkezett meg az első 
menetrendszerinti autóbusz Visegrádra, hanem Eszter-
gomból, 1927. február 4-én. Esztergom szabad királyi 
város autóbuszüzemének kocsijai naponta kétszer fordul-
tak Visegrádra, a két település között két pengőbe került 
egy utazás.    

 

 
Szentendre végállomás  
az 1950-es évek végén 

 

A mellékelt két- és sokszín nyomású plakátszerű képek 
korabeli számolócédulák hátlapjai. Az 1929–33. közötti 
nagy gazdasági világválságban a BHÉV is súlyos anyagi 
vesztességeket szenvedett el. Elsősorban a teherszállítmá-
nyozást érintette a visszaesés, a HÉV-vonalak mentén 
számos vállalatot iparvágánnyal szolgált ki, és mivel több 
cég csődbement, illetve visszafogta a termelését, így a 
jobban fizető teherszállítás is jelentősen visszaesett.  

Természetesen a válság évei alatt a személyszállítás is 
redukálódott. Ennek ellensúlyozására az 1930-as évek 
elején nagyszabású kampányba kezdett az üzletigazgató-
ság, és „Hévvel a szabadba” címmel: képeslapokat, plaká-
tokat és ilyen színes számolócédulákat, amelyekre a ven-
déglők pincérei írták fel az aktuális fogyasztást, terjesztet-
tek mindenfelé. Még külön színes, térképes menetrendfü-
zeteket is kiadtak, amelyek világszínvonalúak voltak.                  

 

Kertész Z. István  
                (Fotók: Fortepan és a szerző gyűjteményéből.) 



 

24                                                                              VISEGRÁDI HÍREK                                                      2017. január 
 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK  
EGY PÁLYAFUTÁSRA II. 

 

 

Vállalkozások 
Nagyon helyes, hogy a következő önkormányzat építeni 

kíván a helyi vállalkozók erejére, segítségére a község prob-
lémáinak megoldásában. Erre már korábban is volt példa. 
Sajnos közülük már többen eltávoztak körünkből, így nem 
tudják maguk bizonyítani, hogy mennyit segítettek. Nagyban 
rajtuk múlott, hogy a község intézményei a kötelező évi 
tatarozás és a szükséges karbantartás időbeni elvégzése miatt 
zavartalanul működhettek. Egyébként más területen is igye-
keztünk helyi kisiparosokat, kereskedőket foglalkoztatni, 
vagyis külső vállalkozókkal szemben előnyt élveztek, mint 
például a Vár étterem mellett húzódó lépcsősor megépítésé-
nél. 
 

Közellátás 
Talán régebben előnyösebb helyzetben voltunk, ugyanis 

akkor bizonyos fokig irányíthattuk az üzletek, legfőképpen 
az élelmiszer boltok működését a lakosság jobb ellátása 
érdekében. Például szabályozhattuk a nyitvatartást, vagy 
nagyobb ünnepek előtt összehívtuk a boltvezetőket és egyez-
tettünk (pl. kenyérrendelés) a nyitva tartás és a napi élelmi 
cikkek teljes körű biztosítása érdekében. Megépült a nagy 
ABC és az újtelepi kis ABC is. De más szakágban is volt 
fejlesztés. Az Újtelepen a lakásépítési programhoz, amely 
állami célhitelből létesült (tehát a Nap utca nem azonos 
ezzel) csatlakozott a GELKA és a Patyolat Vállalat. A Sziget 
utca 5. szám alatt épített négy lakás földszintjén így épült 
meg a GELKA szerviz és a Patyolat felvevő. Ez ma a nyom-
da. Visegrádnak valaha ruházati boltja is volt. Nem tudom, 
hogy ma milyen lehetőség van az ellátás irányítására, de a 
helyi kereskedőkkel való megbeszélések talán nem lennének 
eredménytelenek, főként, ha ők is igyekeznének ilyen témá-
ban beszélgetni egymással. 
 

Községszépítés 
Ez kimeríthetetlen téma és igen fontos nem csak a helyi 

lakosság szempontjából. Mert nem mindegy, hogy mennyire 
érezzük magunkat jól itthon, de nem lehet senkinek közöm-
bös, hogy milyen Visegrád fogadja az ide belépő látogatókat, 
átutazókat. Pedig ez az a téma, amiben tenni lehetne többet, 
mint eddig. Itt kellene a lakosság segítségét kérni, persze 
nem általánosan, hanem konkrét feladat meghatározásával. 
Már többször hallottam, hogy a lakosság nem mozdul. Hát 
nem is fog addig, amíg szóba nem állnak vele. Visegrád 
lakossága az ország más település lakosságához hasonlóan 
már régebben is bebizonyította, hogy akar és képes segíteni, 
csak meg kell találni a módját. Fel kell kérni, és köszönetet 
kell mondani, meg kell dicsérni, az eredményes munkáért! 
Ez igen fontos. Ha ez sikerül, és ennek következtében meg-
szépül községünk, az idelátogatók is jobb véleménnyel lesz-
nek rólunk, és szívesebben jönnek. 

Persze minden ilyen problémát nem lehet kizárólag a lakos-
ság közreműködésével megoldani, hiszen vannak olyan 
feladatok is, amelyek nem háríthatók át. Arra viszont áldozni 
kell. Biztos nem kerül sokba egy-egy csonka padot jó álla-
potban lévőre kicserélni, vagy egy-egy lécet kipótolni rajta. 
Hiszen ezek nem új keletű feladatok, Visegrád már régen 
országos jelentőségű üdülőhely, ebből következően már az 
ötvenes években is komoly feladat hárult a helyi vezetésre. 
Például utcaseprők, már az igen kevés pénzzel gazdálkodó 

időkben is voltak, de kertészek is. Sőt locsoló és seprő kocsi 
is volt, és utcai padok már akkor is voltak. 

Visegrád kiemelt jelentőségéről, történelmi szerepéről nem 
kell beszélni, azt mindenki ismeri. Azt azonban biztos keve-
sen tudják, hogy a műemlékek helyreállításához szerényen, 
de a helyi tanács is hozzájárult. Például a fellegvár helyreállí-
tásához több éven keresztül kapott a tanács központ támoga-
tást, vagy a nagyvillámi kilátó helyreállításában is részt vett. 
Azt a kilátót, melyen most zászló lobog (a fellegvár hajóál-
lomás feletti részén, hogy helyileg meghatározzam) a tanács 
alakítatta ki, vagy a Silvanushoz vezető lépcsősort is a tanács 
építette. Jelentős esemény volt a melegvízforrás kutatása és 
eredménye. Erről csak annyit, hogy a kezdő lépésekre, neve-
zetesen a fúrási munkákra a helyi tanács adta a megbízást. 
Erről azonban mármint a melegvíz kutatása, fúrási, egyéb 
munkák stb. dr. Dobos Irma a Visegrádi Hírekben sorozat-
ban számolt be, mint tevékeny és hathatós közreműködő. 

 

Visszaemlékezéseim írása közben mindig jobban megerő-
södött bennem az a gondolat, hogy szerény anyagi helyze-
tünk ellenére milyen sokat tehettünk, amelyről érdemes lenne 
részletesebben beszélni. 

Kezdem a vízellátással. Mint a szomszédos községekben, 
így Visegrád életében is jelentős feladat hárult a vezetékes 
vízellátás társulati formában történő megszervezésére. A 
kezdeti lépést a tanácsnak kellett megtennie, a tervek elkészí-
tése a lakosság és a vállalatok beszervezése, a kivitelezés 
költségének hozzájárulás formájában történő biztosítása. 
Mivel a lakosságot az egész kiviteli összeggel nem lehetett 
terhelni, komoly feladat volt állami támogatást megszerezni. 
Szerencsére ez sikerült, és megalakulhatott a közmű társulat, 
melynek munkáját természetesen végig támogattuk. Ugyan-
így volt a település csatornázásának megvalósításával is. 
 

Utak, járdák 
Nem a mi feladatunk volt a Fellegvári út megépítése, de 

ezzel kapcsolatban azonban részfeladatunk volt bőven. Cé-
lunk volt a belterületi utak pormentesítése, így a Mátyás 
király, a Nagy Lajos és a Rév utca felújítására sikerült ko-
moly állami támogatást szerezni. A Nagy Lajos utcában a 
bővítés érdekében még házak kisajátítására és lebontására is 
sor került. Ezen utcákhoz tartozó járdák jogi helyzetét is 
rendezni kellett. Ugyancsak felújításra került a Széchenyi, a 
Rákóczi, a Csukavölgy, az Újkert, a Duna és a Török utca. 
Ezek a kisebb utcák és a járdáik a lakosság hathatós segítsé-
gével, a tanácstagjuk irányításával újultak meg. Új utcák 
létesültek az újtelepen is. Az üdülőterületeken is kellett uta-
kat építeni. Az autósforgalom kiszolgálására benzintöltő 
állomás létesült a 11-es út mellett, a Fő utcai nagy autópar-
koló közvetlen közelében. 

Visegrád „országos üdülőhely” rangot kapott. Ez a telepü-
lés részére több előnnyel járt. Jogot kaptunk üdülőhelyi díjak 
szedésére, amely teljes egészében a mi költségvetési bevéte-
lünk lett. Ez azt is jelentette, hogy az itteni üdülő beutaltak 
kötelezve lettek üdülőhelyi díjat fizetni. A későbbi időben, 
amikor Visegrád több területrészét üdülőterületté nyilvánít-
hattuk és rendezési terveket készíttethettünk, megindult a 
hétvégi házak építése. Így a Szentgyörgypusztán, a Hosszú-
völgyben, a Diósban épült hétvégi házak tulajdonosait is 
köteleztük az üdülőhelyi díj fizetésére. Nem szabad megfe-
ledkezni arról sem, hogy az üdülőhellyé nyilvánítás nem 
csak előnnyel járt, hanem sok feladatot is rótt ránk: utak 
építése, karbantartása, szemétgyűjtés stb. Ezek a területek a 
településünk részeivé váltak; nem csak mezőgazdasági terü-
letek maradtak, hanem lakóterületekké lettek nyilvánítva, az 
ezzel járó minden kötelezettséggel egyetemben. 
(Folytatás a következő számban.)                    

 
Horváth Margit 
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Cserépkályha építése,  

átrakása,  
új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

Honti László  
06 (20) 356-6634 
 

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor  

06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 
e-mail: herrsta@gmail.com 

 

Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  
 

(Kossuth Lajos út 116-ban) 
 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 
bio és reform élelmiszerbolt 

nyílt! 
 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK 
 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK, TÉSZTAFÉLÉK 
 

Téli savanyúság akciós áron kapható, 
savanyú káposzta 299 Ft/kg, 

étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg, 
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg, 

sütőtök 65 Ft/kg 
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat 
 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK ÉS MÉG SOK MÁS! 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 

Elérhetőségünk: 06 (30) 265-4679 
 

 

Felhívás 
 

A nyáron valaki a könyvtárbejárat lépcsőjénél felejtett 
egy gyermekbiciklit. Gazdája azóta sem jelentkezett érte. 
A kerékpár a könyvtárban van, aki be tudja azonosítani 
azt szín és méret alapján, nyitvatartási időben átveheti. 

Ugyanitt várja gazdáját egy hasonló körülmények között 
régen itt felejtett gyermekroller is. 

 

 
 

F A T E L E P  
 

2022 Tahitótfalu, Béke út 87. 
(falu végén, Pócsmegyer irányába) 

 

Faáru kedvezményes áron! 
Januárban bruttó 68.500 Ft/m3 

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3 
 

Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB, 
 tetőfóliák, lambéria! 

 

AKCIÓ OSB-lap 8 mm 2953 Ft/db, 10 mm 3443 Ft/db, 
12 mm 3580 Ft/db, 15 mm 4477 Ft/db,  

18 mm 5398 Ft/db, 
normál tetőléc 100 Ft/fm, Bramac tetőléc 110 Ft/fm,  

stafnifa 194 Ft/fm, 
zsindely 1250 Ft/m2-től, lambéria 1600 Ft/m2-től,  

fózolt hajópadló 2700 Ft/m2-től 
 

Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás  
megoldható! 

 

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 7–16 óráig,  

szombaton 7–12 óráig 
 

Telefon: 06 (30) 181-1471 
e-mail: tahifa87@gmail.com     www.tahifaker.hu 

 

 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

SCHILLING AUTO 
Karosszéria – Szakszerviz 

– Kárfelvétel, kárrendezés 

– Lakatos, fényező munkák 

– Vizsgáztatás, időszakos szerviz 

– Gumi, olaj, futómű 

– Autómentés 

– Csereautó lehetőség 

– Hozom-viszem szolgálat 

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3. 

Tel.: 06 (20) 954-0983 

e-mail: szerviz@schillingauto.hu 

www.schillingauto.hu 

mailto:e-mail:%20tahifa87@gmail.com
http://www.tahifaker.hu/
mailto:szerviz@schillingauto.hu
http://www.schillingauto.hu/
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