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Az idei év ismét jubileummal 
köszöntött be: 180 éve, 1823. 
január 1-jén született sokak szerint 
a legnagyobb magyar költ�: Pet�fi 
Sándor. Homéroszért hét város, 
Pet�finkért pedig kett� versengett 
a szül�helyet illet�en. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jankó János rajza dagerrotípia alapján 
 

A legtöbb egyszer� magyar 
család könyvespolcán ha más 
könyv nem is, de a kalendárium s 
a Biblia mellett meglelhet� volt 
Pet�fi verseskötete. Így hát nem 
véletlen, hogy versei 
egyszer�ségüknél, 
közérthet�ségüknél fogva hamar 
utat találtak az észhez és a 
szívhez. Élettörténete mindenki 
el�tt ismert, hisz iskolás éveink 
magyar- és történelemóráinak 
kedves témája volt a János vitéz, 
az Egy gondolat bánt engemet 
vagy a Szeptember végén, nem 
különben a dics�séges 1848–49, 

amikor is a költ� egyik 
vezéralakja lett históriánknak, 
egészen sokat vitatott haláláig. 

Neve összefügg nemcsak a 
magyar, hanem az egyetemes 
kultúrával is, hisz verseit számos 
nyelvre lefordították, s így a széles 
nagyvilág megismerhette 
géniuszát.  

A sors véletlene csupán, hogy a 
költ� születése után három héttel, 
22-én ismét megszületett valami: 
nemzeti imádságunk, Kölcsey 
Ferenc Himnusza. S az sem 
véletlen, hogy e vers születésnapja 
adja már évek óta a Magyar 
Kultúra emléknapját. Nemzeti 
történelmünk, kultúránk 
gazdagságát nem vitathatja senki. 
Árpádtól napjainkig számos 
kiemelked� személyiség tett hitet 
munkásságával, életútjával arról, 
hogy a magyar nép tehetséges, 
életre való, szabadságszeret�; egy 
nemzet fiainál sem alább való. 
Bizonyítja ezt gazdag kulturális 
múltunk, a mással össze nem 
hasonlítható szépséges magyar 
nyelvünk, csodálatos zenénk, 
táncaink, a tudományban elért 
világraszóló eredményeink, a 
népek nemes sportvetélkedésében 
kivívott el�kel� helyezésünk, és 
mindaz, amit összefoglalóan 
magyar kultúrának nevezünk.  

Jó és szép ezért is január 22-én a 
méltó emlékezés, az 
ünnepszentelés. Jó, hogy az alig 
tizenötmilliós magyarság 
létszámával arányban meglep�en 

sok Nobel-díjast adott a világnak, 
öregbítve jó hírünket. S ha volna 
szabadság kategória, akkor én 
most Pet�fit terjeszteném fel a 
Nobel-bizottság elé a méltó 
kitüntetésre. 

A Kárpát-medencében ezer 
esztendeje hazára lelt magyarság 
többször bizonyította, hogy kész 
és képes volt Európa 
megvédésére, megállítva az idegen 
hatalmak hódítását. S míg 
véreztünk, más államok 
felvirágozhattak, mi pedig 
hátrányba kerültünk. 
Lemaradásunk nagy, de nem 
behozhatatlan: szabadságvágyunk, 
nemzeti kincseink, haladó 
hagyományaink, tehetségünk mind 
azt bizonyítja, hogy mégis gazdag 
munícióval fogadhat be minket az 
európai népek nagy családja. 

Kincseket viszünk, csak nehogy 
a gyöngyöket a disznók közé 
szórjuk…  

Borsody István 

 
Pet�fi Sándor:  

ISTEN CSODÁJA 
(részlet) 

 
Mi lesz bel�lünk?… ezt én kérdezem, 
De mily kevesen gondolnak vele. 
Oh nemzetem, magyar nép! éltedet 
Mindig csak a jó sorsra bízod-e? 
Ne csak Istenben bizzunk, mint 
bizánk; 
Emberségünkb�l álljon fönn hazánk! 
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Városházi hírek 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete  
2003. évi munkaterve 

Január 
- Beszámoló a Visegrádi Sportegyesület 2002. évi munkájáról 
- Rend�r�rs beszámolója 2002. évi munkájáról, közbiztonsággal 

kapcsolatos tapasztalatairól 
- Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2003. évi rendezvényének 

el�készítése 
- 4 éves ciklusprogram megalkotása 

Február 
- 2003. évi költségvetési rendelet megalkotása, az iskola 

költségvetését Dömös Község Önkormányzatával együttesen 
elfogadva (intézményfenntartó társulás miatt) 

- Önkormányzati bizottságok feladat- és tevékenységi körének 
meghatározása 

- Szervezeti és M�ködési Szabályzat tervezetének megtárgyalása 
- Önkormányzati bérlakáspályázat beadása 
- Szerkezeti Terv tárgyalása 
- Lepencei Strandfürd� helyzetelemzése a 2002. október 20-i 

népszavazás eredményének értelmében 

Március 
- 2002. évi zárszámadási rendelet megalkotása, a beszámoló 

elfogadása 
- Közmeghallgatás el�készítése 
- Szerkezeti Terv elfogadása, Építési Szabályzat 
- Tájékoztatás a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 

Április 
- Közmeghallgatás 
- Szervezeti és M�ködési Szabályzat elfogadása 
- Beszámoló az önkormányzati tulajdonba kerül� Duna-parti 

területek helyzetér�l (feltöltési munkák, hitelkondíció állása), a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) bevonásával 

Május 
- A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok tervezett költségvetése 
- Beszámoló az Áprily Lajos Általános Iskola 2002/2003. tanévi 

munkájáról 
- Beszámoló az önkormányzati bizottságok els� féléves munkájáról 

Június – Július – Augusztus 
Nyári szünet 

Szeptember 
- 2003. évi költségvetési rendelet módosítása 
- Beszámoló a 2003. év I. félévi költségvetési rendelet teljesítésér�l 
- Beszámoló a Visegrádi Napköziotthonos Óvoda 2002/2003. tanévi 

munkájáról 

Október 
- Beszámoló a 2003. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

rendezvényér�l 
- A Református Lelkészi Hivatal tájékoztatója a templom építésével 

kapcsolatban 
- A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 

2003. évi tevékenységér�l 
- A település Ifjúságpolitikai, illetve Szociálpolitikai Koncepciók 

létjogosultságának kérdésköre 

November 
- Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója 2003. évi 

munkájáról 
- Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2003. évi tevékenységér�l 
- Jegyz� tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal 2003. évi munkájának 

tapasztalatairól, illetve a körzetközponti feladatok ellátásáról 

December 
- 2004. évi költségvetési koncepció 
- Bizottságok beszámolója 2. félévi munkájukról 
- Képvisel�-testület 2004. évi munkatervének meghatározása 

A 2002. december 12-i képvisel�-testületi ülésen történtek: 
– A 2002. évi XLII tv. el�írása szerint módosításra került a helyi 
adórendeletünk, miszerint egyes – kizárólag vállalkozókat érint� – 

kedvezményeket hatályon kívül kell helyezni az Európai Uniós 
csatlakozásokkal összefüggésben, hogy az önkormányzatok EU-
kompatibilis adópreferenciával élhessenek a rendeletalkotás során 
(PM tájékoztatója szerint). A változás lényege, hogy minden 
vállalkozást érint� mentességet és kedvezményt hatályon kívül kell 
helyezni, egy kivétellel: az ipar�zési adónál az éves 1 M Ft árbevétel 
alatti vállalkozások adómentességére. 
A megszüntetend� mentességek a következ�k:  
– építményadónál megsz�nik a 30%-os kedvezmény, 
– ipar�zési adónál megsz�nik a szakmunkástanulót, munkanélkülit 
foglalkoztatók kedvezménye, a 25%-os kedvezmény, amely ingyenes 
fejlesztési, ill. karbantartási munkát végz� vállalkozók részére volt 
biztosított, megsz�nik az 50%-os kedvezmény, amely a vállalkozók 
nagy részét érinti (amikor az éves nettó árbevétele meghaladta az 1 
M Ft-t, de nem érte el a 10 M Ft-ot), 
– idegenforgalmi adónál pontosításra került a településünkön munkát 
végz� személyek meghatározása, amely adóbefolyásoló tényez�, 
valamint a kereskedelmi szálláshelyek esetében a díjtétel emelkedik, 
– építményadónál a mentesek köréb�l törlésre kerültek a 
közszolgáltató szervezetek (pl.: Posta), 
– gépjárm�adó tétele emelkedett (ld. 3. old.). 
– Meghatározásra kerültek a 2003. évben érvényes közterület-
használati díjtételek (ld. 3. old.). 
– Egyhangúlag elfogadásra került a 2003. évi költségvetési 
koncepció. 
– Az önkormányzati bizottságok küls�s tagjai közé lettek 
megválasztva: Almássy Lászlóné és Helm János – Pénzügyi  
Bizottság, Dr. Lelkes Lászlóné és Heier Józsefné – Népjóléti 
Bizottság, Watzek Istvánné, ifj. Dudás István és Mikesy Tamás – 
Közm�vel�dési és Sport Bizottság. 
A többi küls�s bizottsági helyr�l a kés�bbiek folyamán fognak 
dönteni a képvisel�k. A megválasztott tagok a következ� rendes 
testületi ülésen, január folyamán teszik le az esküt, amely kivétele 
után gyakorolhatják feladatuk ellátását. 
- A t. képvisel�k meghatározták a jöv� évi munkatervüket (ld. 2. 
old.). 
- Jóváhagyásra kerültek a 2003. évi kéménysepr�-szolgáltatási 
díjtételek. 
- A képvisel�k áttekintést kaptak a folyamatban lév� önkormányzati 
szerz�désekre vonatkozóan. 
 

A 2002. december 18-i  
rendkívüli képvisel�-testületi ülésen történtek: 

Az önkormányzat tulajdonában lév� K-7 sz. hévízkút vízkészletének 
hasznosítására vonatkozó szerz�dések módosításra kerültek. 

Visegrád Város Jegyz�je pályázatot hirdet 

KÖRZETKÖZPONTI  
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI EL�ADÓI ÁLLÁS 

BETÖLTÉSÉRE 

2003. március 1-jét�l 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, 
– építészmérnöki egyetemi végzettség, 
– legalább 2 év szakmai gyakorlat. 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát  
   (az eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni). 

Bérezés a Ktv. szerint. 

A pályázatokat 2003. január 31-ig. 
VISEGRÁD VÁROS JEGYZ�JÉHEZ 

kell leadni. 
2025 Visegrád, F� u. 81. 

Tel.: (26) 398-255, 398-090 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
13/2002. (XII. 12.) számú  

RENDELETE 
a 9/1997. (VI. 18.) számú többszörösen módosított 

Közterület használatáról  
és a közterület használati díj megállapításáról 

1. §. 

2. 
A rendelet 3. számú melléklete helyére a következ�  

rendelkezés lép. 

A közterület használati díjak a 2003. évre 

Igénybevétel Díjtétel 2002. Díjtétel 
2003. 

Közterületbe 10 cm-en benyúló  
üzlethomlokzat, kirakatszekrény,  
üzleti véd�tet�, hirdet�berendezés,  
cég- és címtábla, azok teljes  
felületére vetítve 80 Ft/m˛/hó 500 
Ft/m˛/hó 

Árusító- és egyéb fülke 350 Ft/m˛/hó 1000 
Ft/m˛/hó 

3,5 t tömeget meghaladó teher-   
és különleges gépjárm�vek, ezek  
vontatmányai (kivéve: közúti  
parkolás)  300 Ft/m˛/hó 100 
Ft/m˛/nap 

Önálló hirdet�berendezés, azok  
teljes felületére vetítve 360 Ft/m˛/hó 5000 
Ft/m˛/hó 

Építési munkával kapcsolatos  
állvány, épít�anyag családi ház  
építésénél, építési engedély  
birtokában a kérelem után 1 évig  
díjtalan, azt követ�en 200 Ft/ m2/hó 200 Ft/ 
m˛/hó 

Alkalmi és mozgóárusítás  
(kivéve: visegrádi állandó lakos  
mez�gazdasági kistermel�) 400 Ft/m2/nap 1000 
Ft/m˛/nap 

Javító és szolgáltató tevékenység 150 Ft/ m˛/hó 300 
Ft/m˛/nap 

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari  
el�kert 270 Ft/ m2/hó 1500 
Ft/m˛/hó 

Mutatványos tevékenység 70 Ft/m˛/nap 100 
Ft/m˛/nap 

Közhasználatra még át nem adott  
közterület ideiglenes hasznosítása 70 Ft/ m˛/hó 300 
Ft/m˛/hó 

Tüzel� tárolása 15 napig díjtalan,  
azt követ�en 300 Ft/ m2/hó 300 
Ft/m˛/hó 

Minden más esetben a díj mértékét a fentiek figyelembevételével 
esetenként állapítja meg a polgármester. A strand területére a 
polgármester külön szabályokat állapít meg. 

A közterület használat mértékét minden megkezdett m˛ után egésznek 
kell tekinteni. 

A közterült használati engedélyt abban az esetben is meg kell 
kérni, ha a használat díjtalan, ebben az esetben viszont a kérelem 
illetékmentes. 

Visegrád, 2002. december 12. 

Hadházy Sándor s. k.                  Mezei Orsolya 
s. k. 
      polgármester                                                 jegyz� 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

Visegrád, 2002. december 12.              Mezei Orsolya 
s. k. 
                                                                                    jegyz� 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
12/2002. (XII. 12.) sz. 

RENDELETE 
a 8/1991.(XI.27.) számú többszörösen módosított 

„H E L Y I  A D Ó K R ÓL” c. 
rendelet módosításáról 

Preambulum 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2002. évi 
XLII. sz. tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 
É P Í T M É N Y A D Ó 

1. A rendelet 3. § (1) bek. c) és e) pontja az alábbiak szerint módosul: 
c) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló épület. 
e) az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 
növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, 
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.: istálló, üvegház, 
terménytároló, magtár, m�trágyatároló), feltéve, hogy az épületet az 
adóalany rendeltetésszer�en állattartási, növénytermesztési 
tevékenységéhez kapcsolódóan használja. 

2. § 
I D E G E N F O R G A L M I   A D Ó 

1. A rendelet 17. § (1) bek. c) pontja helyébe a következ� rendelkezés 
lép: 
c) A közép és fels�fokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói 
jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a 
szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a 
településen székhellyel vagy telephellyel rendelkez� vagy a Htv. 37. §-
ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz� vállalkozó esetén 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által 
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén 
tartózkodó magánszemély. 
2. A rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Az adó mértéke: 
kereskedelmi szálláshelyek esetében:         300,– Ft/nap 
nem kereskedelmi szálláshelyek esetében: 200,– Ft/nap 

3. § 
H E L Y I  I P A R � Z É S I  A D Ó 

1. A rendelet 16/B. § (2) bek. b) pontja helyébe a következ� rendelkezés 
lép: 
b) egyéb tevékenység esetén 5000,– Ft/nap. 

4. § 
G É P J Á R M � A D Ó 

1 A rendelet 19. § (3–4) bekezdése helyére a következ� rendelkezés lép:  
(3) Az évi adótétel – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 
adóalap minden megkezdett száz k. után 800,– Ft, 2004. 01. 01.-jét�l 
1000,– Ft.  
(4) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, lakóautó és a sátras utánfutó adója 
5000,– Ft/év. 

5. § 
Z Á R Ó   R E N D E L K E Z É S E K 

1. A rendelet 21. §-ának (3) bek. helyébe a következ� rendelkezés lép: 
(3) A méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálása a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal hatáskörébe 
tartozik. 
2. A rendelet 21. § (5) bekezdésének szövegében ,,a jogi személy” 
megjelölés hatályát veszti.  
3. E rendelet 2003. 01. 01-jét�l lép hatályba és vele egyidej�leg hatályát 
veszti a rendelet 3. § (3–4) bekezdés, a 16/C. § (1–3) bekezdés, a 16/D. 
§ (1) és (3) bekezdés és a 21. § (4) bekezdés. 
4. A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
Visegrád, 2002. 12. 03. 
Mezei Orsolya s.k. jegyz�  Hadházy Sándor s.k. polgármester 
A rendelet kihirdetése megtörtént. 
Visegrád, 2002. 12. 03.             Mezei Orsolya s.k. jegyz� 
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Építkezni szeretnék 8. 
�

Az illetékekr�l szóló törvény 2003. január 1-jei hatállyal megváltozott. Az építéshatósági eljárásokban alapvet� változás, 
hogy nincsen illetékmentesség, a lakóházakkal összefügg� építéshatósági eljárások is illetékkötelesek. Az eljáráskor 
fizetend� illetékek mértéke az alábbiak szerint változott: 
 

,,1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha ez 
a)  elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 

5000 forint, 
b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 

15.000 forint, 
c)  új lakóépület, valamint a rendeltetésszer� használatával 

összefügg� rendeltetés� új építmény építésére, illet�leg meglév� 
ilyen építmény b�vítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló 
rendeltetési egységenként 10.000 forint, 

d) egyéb rendeltetés� építmény építésére vonatkozó engedélyre 
irányul 
_ önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 

15.000 forint, 
_ a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterület� rendeltetési 

egységenként 50.000 forint, 
e)  m�tárgy építésére, valamint egyéb építési tevékenységre 

vonatkozó engedélyre irányul, 10.000 forint, 
f)  meglév� építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, 

korszer�sítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá – a c) 
pontban foglaltak kivételével – b�vítésére vonatkozó engedélyre 
irányul, 10.000 forint, 

g)  felvonó, mozgólépcs� és mozgójárda építésére vonatkozó 
engedélyre irányul, 15.000 forint, 

h) módosított építésügyi hatósági engedélyre, illet�leg az 
építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények 

jogszabályban meghatározott el�írásaitól eltér� m�szaki 
megoldás engedélyére irányul, 10.000 forint illeték alá esik. 

2. Bármely fennmaradási engedély iránti kérelem illetékére az 1. c)–
g) pontban foglaltak az irányadók. 

3. Ha az építésügyi hatósági eljárás bármely használatbavételi 
engedélyre irányul, a kérelmen – önálló rendeltetési egységenként – 
10.000 forint illetéket, azokban az esetekben pedig, ahol – külön 
jogszabály értelmében – a használatbavételt csupán be kell jelenteni 
az építésügyi hatósághoz, 2000 forint illetéket kell a bejelentésen 
leróni. 

4. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély – önálló 
rendeltetési egységenként – 10.000 forint illeték alá esik. Ha 
azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles 
munkával jár együtt, az illetékre az 1. c) és d) pontban foglaltak az 
irányadók. 

5. Az 1–4. pont alá nem es� els�fokú építésügyi hatósági eljárásért 
(pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének 
meghosszabbítása), továbbá az építésrendészeti hatósági intézkedés 
kéréséért 10.000 forint, az építésügyi hatósági eljárásban igénybe 
vehet� valamennyi fellebbezésért 20.000 forint illetéket kell fizetni.” 

 

2003. évi kéménysepr�  szolgáltatási díjak (10,71% áfával) 
 

Kémény-
típus 

Mérték-
egység 

 

Hagyományos 
 

Hagyományos 
 

Gáz 
 

Gáz 
 

Tartalék 
 

Tartalék 

SZJ: 74.70.150 Lakossági Közületi Lakossági Közületi Lakossági Közületi 
Egyedi Ft/év   780,–   860,–   780,–   860,– 390,– 430,– 
Üdül� Ft/év, ill. 

Ft/negyedév 
 

1300,– 
 

1300,– 
1300,– 1300,– – – 

Gy�jt� Ft/szint   500,–   520,–   500,–   520,– – – 
Rezsióradíj Ft/rezsióra/f� 3500,– 

 
 

Megnevezés 
Mérték- 
egység 

Bruttó  
Ft 

Áfa  
tartalom 

Kéményvizsgálat darab 4680,– 10,71% 
Kéménysepr�-ipari felülvizsgálat egyedi kémények esetén 
(Q<60 kW) SZJ 74.20.310 

 
1 db rendeltetési egység esetén 

 
4000,– 

 
20% 

Méretezés ellen�rzés h�- és áramlástechnikai szempontból 
egyedi és központi kémények esetén  
(Q</>60 kW) SZJ 74.70.150 

 
 
1 db méretezés esetén 

 
 

8800,– 

 
 

10,71% 
Kéménysepr�-ipari felülvizsgálat és méretezés ellen�rzés  
központi kémények esetén  
(Q>60 kW) SZJ 74.20.310 

 
1 db rendeltetési egység  
és 1 db méretezés esetén 

 
 

13.754,– 

 
 

20% 
Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról  
SZJ 74.70.150 

1 dokumentum kikeresése  
esetén 

 
500,– 

 
20% 

 

Filó András igazgató 

A Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság felhívása 
 

Az önkormányzat kulturális ügyekkel 
foglalkozó bizottsága 2002. december 17-én 
tartotta alakuló ülését. A bizottság tagjai: 
Bártfai István, E�ry Dénes, Vaik Mónika 
képvisel�k, ifj. Dudás István, Mikesy Tamás 
és Watzekné Várhegyi Marianna küls�s tagok. 
A bizottság munkáját Katonáné Herr Valéria 
gyámügyi el�adó segíti a hivatal részér�l. 

Els� összejövetelünkre meghívtuk Balogh 
Zoltánné véd�n�t, aki a gyermekjóléti 
szolgálat 2002. évi munkájáról adott 

tájékoztatást. A bizottság elkészítette 
ciklusprogramját, valamint 2003. évi 
munkatervét. Ennek els� lépéseként kérjük 
mindazokat a településünkön m�köd� 
intézményeket, civil szervezeteket, bármilyen 
profilú közösségeket, hogy juttassák el 2003. 
évre tervezett programjukat. Bár lehet, hogy 
kissé elkéstünk, de hasznosnak találjuk egy 
rendezvény- és m�sornaptár elkészítését. 

A programot bármelyik bizottsági tagnak 
átadhatják, vagy a polgármesteri hivatal 
titkárságán leadhatják január 30-ig. 

Fáradozásukat megköszönöm, s remélem, 
hogy a bizottság felhívását minden érintett 
szervezet szívesen teljesíti, hiszen ezzel 
els�sorban a közösség érdekeit szolgáljuk. 

 
Mezei Anna, a Közm�vel�dési, Ifjúsági 

és Sport Bizottság elnöke 
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Tiltakozom 
 

Az elmúlt év utolsó, december 18-i rendkívüli 
képvisel�-testületi ülésének napirendjén a polgármester 
úr el�terjesztésében két szerz�dés megkötése szerepelt. 
A két, egymással összefügg� szerz�dés a lepencei K-7 
jel� termálkút hasznosítási jogát rendezi. A 
szerz�dések már nyilvánosak, mindenki számára 
elérhet�ek, aki veszi magának a fáradságot, hogy 
elolvassa, véleményt alkothat arról, hogy mennyire 
el�nyösek, vagy nem el�nyösek a város és lakói 
számára. A tiltakozásom tárgya nem az, amelyet a két 
szerz�dés tartalmaz. Az ellen a mód ellen tiltakozom 
nyilvánosan, ahogy ezeket a szerz�déseket a 
polgármester úr el�terjesztette, valamint az ellen, 
ahogyan a képvisel�-testület elfogadta. 

A történet a következ�: egy héttel az ülés el�tt, a 
polgármester úr szóban jelezte, hogy még össze fog 
hívni egy rendkívüli ülést a 2002. évben, amelyen a 
hévízkút hasznosításával kapcsolatos 
szerz�désmódosításról lesz szó. Az írásbeli meghívót 
id�ben megkaptuk, amelyben többek között az állt, 
hogy a napirend tárgyát képez� szerz�déstervezetek a 
hivatal titkárságán megtekinthet�k, de nem másolhatók, 
és elfogadásukig a tartalmát bizalmasan kell kezelni. 
Sajnos, velem együtt, más képvisel�knek sem volt ideje 
és módja rá, hogy a rendelkezésre álló három 
munkanap valamelyikén bemenjen a hivatalba, és 
megfelel� alapossággal tanulmányozza ezeket a 
szerz�déseket. Három társammal együtt kérvénnyel 
fordultunk a polgármester úrhoz, amelynek a f�bb 
pontjai az alábbiak voltak: 

– javasoljuk, hogy egy kés�bbi id�pontban tárgyaljunk és 
döntsünk a szerz�désekr�l, hiszen nem volt módunk azok 
megismerésére, tanulmányozására (az általunk javasolt új 
id�pont 2003. január 9. volt); 

– szeretnénk néhány választónkkal, továbbá szakért�kkel 
megbeszélni a szerz�dések fajsúlyos pontjait; 

– javasoljuk, hogy el�zetesen a képvisel�-testület 
Városfejlesztési Bizottsága is tárgyalja meg és 
véleményezze a szerz�déseket;   

– név szerinti szavazást kérünk a szerz�désekkel 
kapcsolatban. 

 
Röviden id�t kértünk és lehet�séget a szerz�dések 

megismerésére, a lehet�ségek mérlegelésére, a 
döntésünk megalapozására.  

A testületi ülés kezdetén kiosztották a két szerz�dést. 
Mind a kett� 22 pontból állt és a hévízkút hasznosítási 
jogát 99 évre adja át egyrészt egy MAVA nev� 
befektetési kft., másrészt a már régr�l ismert Castrum 
Kft. részére. Az ülésen mint ügyrendi javaslat, rögtön 
szóba is került a négy képvisel� által jegyzett 
beadvány. Arra a kérdésre, hogy miért kell mindenáron 
még az idén (azaz 2002-ben) rendkívüli ülésen dönteni 
ebben az ügyben továbbra sem lett számomra világos. 

Tény, hogy az egyik szerz�d� fél a MAVA Befektetési 
Kft. jelenlév� jogi képvisel�je azt nyilatkozta, hogy 
különböz� év végi elszámolási szempontok miatt ez így 
el�nyös. Egyik képvisel� hangsúlyozta, hogy nem volt 
lehet�sége elolvasni a szerz�dést, ezáltal nem is tud 
vele kapcsolatban véleményt alkotni. Ennek hatására a 
polgármester úr 15 perces szerz�désolvasási szünetet 
rendelt el. A szerz�désolvasási szünet után még mindig 
többen úgy nyilatkoztak, hogy jobban szeretnék 
elhalasztani a szerz�dések feletti vitát és döntést. Ekkor 
a polgármester úr szünetet rendelt el. A szünet 
„jótékonyan” hatott, és a szünet után a képvisel�k 
többsége már amellett foglalt állást, hogy még ezen az 
ülésen döntsünk a kérdésben. A többségi állásfoglalást 
követ�en a képvisel�-testület pontonként végighaladt a 
szerz�déseken. Szorított az id�, hiszen a Kisebbségi bál 
a program szerint már megkezd�dött, és mindenkinek 
meghívója volt az ünnepségre. Amint az várható volt, 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a polgármesteri 
el�terjesztésnek megfelel�en a két, 99 évre szóló, több 
milliárd forint érték� szerz�dést egy bet� változtatása 
nélkül egyszer� többséggel elfogadta.   

Remélem, hogy jól emlékeztem és sikerült a 
valóságnak megfelel�en leírnom a történteket. 
Szándékosan nem neveztem meg a hozzászóló 
képvisel�ket; aki mélyebben kíváncsi a történtekre, 
annak az ülés jegyz�könyve rendelkezésre áll a 
hivatalban, mint ahogy a név szerinti szavazás 
jegyz�könyve is.  

Az ülés folyamán két ízben tiltakoztam az eljárás 
módja ellen, és azt is közöltem, hogy nyilvánosságra 
fogom hozni véleményemet a Visegrádi Hírek 
hasábjain.  

Íme: 
– Tiltakozom az ellen a szemlélet és eljárás ellen, hogy a 

képvisel�-testület megkérdezése, véleménykérés és 
egyeztetés nélkül történjenek tárgyalások és szerz�dés- 
el�készítések a város nevében. 

– Tiltakozom az ellen a mód ellen, hogy a város 
képvisel�-testületét mint szavazógépet használják, egy már 
eldöntött ügy törvényesítésére. 

– Tiltakozom az ellen, hogy a város képvisel�i a hivatali 
titok meg�rzésére vonatkozó esküjük ellenére nem 
kaphatnak meg a döntésükhöz szükséges anyagokat. 

Nem kétlem, hogy polgármester úr és tanácsadóinak, 
barátainak köre megfelel�en tudja irányítani a várost és 
képviselni a város érdekeit és ez az irányítás megfelel az itt lakók 
többségének. Err�l sok egyéb mellett meggy�zött a helyhatósági 
választás eredménye is. Ismerem és tisztelem azokat a politikai 
és vezetési képességeket, amelyekkel az elmúlt id�szak több 
nehéz helyzetéb�l sikerült gy�ztesen kikerülni. Itt a nyilvánosság 
el�tt, most mégis arra kell kérnem a polgármester urat és a város 
jegyz�jét, hogy vegyék figyelembe, a város nem azért választott 
képvisel�ket, hogy legyen kikkel megszavaztatni a polgármesteri 
és hivatali döntéseket. 

                                                (Folytatás a 6. oldalon)  
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(Folytatás az 5. oldalról) 

Az el�bbiekben ismertetett konkrét ügyre vonatkozóan, 
véleményem szerint el�ször magának az eddigi szerz�dés 
megváltoztatásának szándékát kellett volna megfelel� 
indoklással a képvisel�-testület elé vinni, majd ennek 
megtárgyalása és elfogadása után, az ott közösen 
kialakított elképzeléssel és jogosítványokkal kellett volna 
leülni tárgyalni a partnerekkel. Nem állítom, hogy az így 
létrejöv� új szerz�dés jobb lett volna, mint amelyet 
december 18-án a képvisel�-testület elfogadott, de úgy a 
polgármester úr, mint a város képvisel�i valóban közös 
munka gyümölcseként, együttes eredményként élték volna 
meg ennek a szerz�désnek a létrejöttét.  

Biztos vagyok benne, hogy valamennyi képvisel� azért 
határozta el, hogy közösségi feladatot vállal, mert 
hasznára szeretne lenni városának, jobbá és szebbé 
szeretné tenni az itteniek életét. Úgy láttam, hogy 
valamennyi képvisel� erre törekszik, szeretne önállóan 
véleményt alkotni, felel�séggel, a város és választói iránti 
elkötelezettséggel tenni a dolgát, és dönteni a város 
jöv�jét befolyásoló ügyekben. 

  A magam részér�l én is szeretném komolyan venni 
képvisel�i posztomat. Szeretnék hasznára válni ennek a 
városnak, szeretnék megfelelni azoknak az embereknek, 
akik rám szavaztak. Szeretném betartani képvisel�i 
eskümet, amely a város érdekeinek védelmére, a hivatali 
titok meg�rzésére kötelez. Szeretnék dolgozni egy olyan 
képvisel�-testület tagjaként, amelyiket nem befolyásol, és 
nem vezet más, csak a város javáért és jöv�jéért végzett 
közös munka.   

Végül szeretném értésre adni, hogy ez a nyilvános 
tiltakozás, a bírálat, a kritika, amelyt�l remélem, a jöv�ben 
sem lesz mentes a város közélete, szándékom szerint nem 
az újabb konfrontációnak akar utat nyitni.  

Pontosan ellenkez�leg. Egy olyan légkört, egy olyan 
közéletet szeretne megteremteni, ahol, bárki szívesen 
leírhatja, és bárki szívesen elfogadhatja a bírálatot, mert 
�szinte, és mert célja nem a másik fél személyes 
megbántása, hanem a vállalt feladat teljesítése.      

                                                       Abonyi Géza 
önkormányzati képvisel� 

 
Tájékoztató a termálkút hasznosításáról 

 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Engedjék meg, hogy a Visegrádi 
Hírek hasábjain is tájékoztassam 
Önöket egy, a városunk jöv�jét 
befolyásoló, 2002. december 18-i 
képvisel�-testületi döntés 
hátterér�l. 

Az önkormányzat a Lepence-
fürd� üzemeltetésére 1993-ban 
szerz�dést kötött a Castrum Kft.-
vel. A kft. a fürd� üzemeltetése 
mellett a fürd� területén lév� K-7-
es kút üzemeltetését is ellátta, 
lefolytatta a víz elismert 
ásványvízzé történ� min�sítését is. 
Ezt követ�en üzleti ajánlatot tett az 
önkormányzat felé az ásványvíz 
közös hasznosítására, amelyet 
akkor az önkormányzat túl 
kockázatosnak tartott, így a közös 
hasznosításban nem vett részt.  

A Castrum Kft.-vel az 
önkormányzat 1995-ben (1995. 
május 30.) vízhasznosítási 
szerz�dést kötött a K-7-es kút 
ásványvizének hasznosítására, 
amely alapján a Castrum Kft. 
befektet�partnerével, a Pilisi 
Parkerd� Rt.-vel megépítette a 
palackozó üzemet. Az id�k során 
többszöri tulajdonosváltozás 
következett be, amelynek 

eredményeként ma már a Castrum 
Kft. (illetve jogutóda, a Castrum 
Visegrád Kft.) még csak 
résztulajdonnal sem rendelkezik a 
palackozó üzemben. Az 1995-ös 
szerz�dés 35 évre adott jogot a 
Castrum Kft.-nek az ásványvíz 
hasznosítására.  

Az önkormányzat 2000. 
szeptember 6-án új megállapodást 
kötött a Castrum Kft. jogutódjával, 
a Castrum Visegrád Kft.-vel a K-7-
es kút vizének hasznosítására, 
amely összhangban volt a strand 
adásvételi szerz�désével. Ez utóbbit 
azonban a 2001. március 17-én 
megtartott helyi népszavazás 
elvetette, amely alapján az 
önkormányzat kezdeményezte az 
adásvételi szerz�dés – és a mellette 
lév� erd�területre vonatkozó 
el�szerz�dés – felbontását. Ezen 
törekvésünk eddig nem járt sikerrel, 
ezért bírósághoz fordultunk a 
népszavazás eredményének 
érvényesítése céljából (a jogi 
képviseletet Dr. Hiripi Zsolt ügyvéd 
úr látja el). 

A 2000. szeptember 6-án aláírt 
szerz�dés alapján a Castrum 
Visegrád Kft. a teljes vízmennyiség 
után fizette az önkormányzatnak a 

szerz�dés szerinti vízhasznosítási 
díjat, amely az önkormányzat 
bevételeit jelent�s mértékben 
megnövelte.  

Az eltelt id�szakban számos 
körülményben változás történt, 
amely egy új tárgyalássorozatot 
indított el a vízhasznosítás 
kérdéskörében. A tárgyalások 
résztvev�i: a MAVA (Magyar–
Amerikai Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány) mint a Visegrádi 
Ásványvíz Kft. tulajdonosának 
képvisel�je, a Castrum Visegrád 
Kft. mint szerz�déses partner és az 
önkormányzat volt. A MAVA 
szándéka, hogy az ásványvíz 
vagyon a lehet� leghatékonyabb 
módon hasznosuljon, ezért szakmai 
befektet�t kíván keresni, aki a víz 
piacra jutását megfelel� háttérrel 
biztosíthatja. Ehhez azonban 
szükség van arra, hogy a Visegrádi 
Ásványvíz Kft. hosszú távon 
rendelkezzen megfelel� 
mennyiség� vízkészlettel. Ennek 
biztosítása érdekében a 
szerz�déstervezetben meghatározott 
kondíciókat hajlandó az 
önkormányzat felé teljesíteni. A  
Castrum Visegrád 

                   (Folytatás a 7. oldalon) 
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(Folytatás a 6. oldalról) 
Kft. nem kíván az ásványvíz 
hasznosításával foglalkozni, ezért a 
2000. szeptember  6-i szerz�désben 
kapott hasznosítási jogáról hajlandó 
az ásványvíz kontingens tekintetében 
lemondani, és azt a Visegrádi 
Ásványvíz Kft.-nek (az 
önkormányzaton keresztül) átadni.  

A két szerz�dés összhangban van 
egymással. 

A két új szerz�dés megkötése az 
önkormányzat és így a város számára 
az alábbi el�nyöket jelenti: 

– Visegrádi Ásványvíz Kft. a 
szerz�dés szerint egyösszeg�, 30 
millió forintot fizet az önkormányzat 
kasszájába. 

– A Visegrádi Ásványvíz Kft. a 
felhasznált víz után évente cca. 10 
millió forintot fizet az 
önkormányzatnak. 

– Mindezek mellett a Castrum 
Visegrád Kft.-vel kötend� új 
megállapodás alapján az 
önkormányzat megtartja az egyéb 
célra történ� vízkitermelés utáni 
bevételeket. 

– A Castrum Visegrád Kft.-vel 
kötend� új szerz�dés alapján három 
év alatt 40 millió forint bevételhez 
jut. 

– Az önkormányzat megtartja a 
stratégiailag fontos, évi 50.000 m3 
termálvizet, amely a 
szállodafejlesztésekhez szükséges. 

Tisztelt Visegrádi Polgárok!  
A képvisel�-testület többségével 

egyetértésben meggy�z�désem, hogy 
ezek a megállapodások nagyban 
szolgálják Visegrád fejl�dését, mind 
az önkormányzati bevételek növelése, 
mind városunk természeti kincseinek 
teljes kör� hasznosítása 
szempontjából.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a 
lakosság tájékoztatását e kérdésben, 
szóban és írásban is. A 
megállapodásokat tárgyaló testületi 
ülés jegyz�könyve  bárki  számára  
elolvas-ható.  

A fenti tárgyakban elfogadott 
szerz�déseket bárki megtekintheti a 
polgármesteri hivatalban.    

Visegrád termál- és 
ásványvízvagyonának 
hasznosításából származó 
önkormányzati bevétel nagy 
segítséget jelent a választási 
ígéreteink között szerepel�, a négy 
éves ciklusra szóló, 2003. 
januárjában nyilvánosságra hozandó 
„Cselekvési Program” 
megvalósításában, amely egész 
Visegrád, annak minden polgárának 
érdekeit fogja szolgálni. 

                              Hadházy Sándor 
                                  polgármester 

 
Id�sek karácsonya 

 

2002. december 21-én rendeztük meg az id�sek 
karácsonyát. 247 f� részére állítottunk össze csomagokat. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kalotai Árpád 
alpolgármester úrnak, Schandl Lajos, Bognár Ferenc és Tóth 
Ferenc volt képvisel� uraknak, Bánó Lászlónak és az általa 
vezetett Utilis Kft.-nek, Cseke Lászlónak és a Szent György 
Lovagrendnek, ifj. Cseke Lászlónak, Mezei Anna képvisel� 
asszonynak, Abonyi Géza képvisel� úrnak és a KÁOSZ 
üzletnek, Scheili Richárdnak, a Nyelvtudor Bt.-nek, mert 
lehet�vé tették, hogy az ajándékozásra szánt sz�kös keretet 
megnöveljük, Polgár Zsoltnak és munkatársainak a csomagok 
összeállításában és szállításában nyújtott segítségért. 

A m�sorban közrem�köd� ovisoknak és az �ket felkészít� 
pedagógusoknak, Dobó Judit vezetésével, az Áprily Lajos 
Ált. Iskola tanulóinak és tanárainak, a Dunakanyar Erdei 
Iskola diákjainak és az �ket felkészít� pedagógusoknak, a 
Junior körnek és vezet�jének, Répás Ildikónak. 

Végül, de nem utolsó sorban a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak. 

Vaik Mónika 

FLÓRA-DÍJ A VISEGRÁDI FIATALOKNAK 
�

Azt hiszem, az a legszebb – nehézségei mellett – a 
humán foglalkozásokban, hogy olykor teljesen 
váratlanul érik az embert kellemes meglepetések. 
Ilyenkor érezzük, hogy érdemes elvetni a magot, mert 
el�bb vagy utóbb kivirágzik és termésbe fordul, 
mintha tényleg Flóra istenn� külön gondoskodása 
segítené. 

Az ünnepek egyébként is kínálják a jótékony 
megmozdulásokat, de Visegrád fiatal polgárai most 
több olyan akcióval örvendeztettek meg bennünket, 
amivel kiérdemelték a Flóra-díjat, a köszönetet és 

elismerést. Segítettek meleggé, kedvessé tenni a 
karácsonyvárást az id�seknek, gyerekeknek és 
mindenkinek, aki nyitott szívvel hallgatta, fogadta 
�ket. Köszönjük a legkisebbeknek, az óvoda, az 
iskolák gyermekeinek, a zeneiskolák, zenekar 
fiataljainak, a Junior körnek a m�sorokat, 
foglalkozásokat, figyelmességet. 

Két dolog külön említést érdemel! Mindkett� azért, 
mert hagyományt teremthet, hagyományt teremt, és 
azért is, mert azt igazolja vissza, hogy érdemes elvetni 
a magot egészen kicsi korban, el�ször otthon, a 
családban, majd kés�bb óvodában, iskolában.  

Azok a fiatalok, akik most huszon-harmincévesként 
(bocsánat!) el�adták a nagyszalontai betlehemes 
játékot, 1983-ban iskolásként jártak házról házra 
(akkor el�re egyeztetett helyekre, családokhoz), és 
csaltak akkor is és most is könnyet a szemünkbe, 
amikor énekelték: ,,Nosza, rajta, jó gazda, jó gazda! 
Ha elküldesz utunkra, utunkra: Istennek áldása 
szálljon a házadra!” 

A másik dolog a 2003. évi naptár! Ehhez nem is 
tudok, nem is akarok többet hozzátenni, mint a naptár 
címoldala: ,,Atyánk házátul mi valamit hoztunk …” 

Kedves Fiatalok! 
Gratulálok és csak egyet kívánok, hogy mindazt, 

amit ,,üzentetek” nekünk, szüleiteknek, nevel�iteknek, 
Visegrádnak: mindez valósággá váljon, s akkor Ti is 
boldogok lesztek!  

                                                                                                               
Panni néni 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Visszatekintés a Nemzetiségi estre 
 

December 18-án megtartottuk Nemzetiségi estünket. 
A havas, csúszós utak ellenére igen sokan vettek részt 

rendezvényünkön, amit ezúton szeretnénk megköszönni. (A 
kés�bbiekben is ugyanilyen lelkesedésre, aktivitásra 
számítunk.) 

Nagyon köszönjük támogatóinknak az adományokat, illetve 
a tombola felajánlásokat! 

Támogatóink, segít�ink: 
Cseke László, Zeller Tibor (Sirály étterem), Kárpát Zoltán, 

Lukács Margitka (a finom pogácsa), Jung Éva (a 
tombolatárgyak gy�jtése és lebonyolítása), énekkaros lányok: 
Rozál, Tubi, Margitka (tombolajegyek árusítása). 

Tombola felajánlók: 
Visegrád Város Önkormányzata, Dr. Brém György, Hotel 

Silvanus, CBA üzletház, Patak borozó f�szakácsa, Korda 
Kálmánné (Nóra fodrászat), Horváth Péter (kárpitos). 

Köszönjük nekik! Elnézést kérünk, ha valakit kifelejtettünk! 
Köszönjük az óvoda, a Dunakanyar Erdei Iskola, az Áprily 

Lajos Ált. Iskola kis diákjainak a kedves, egyben 
karácsonyköszönt� m�sorát és a felkészít� pedagógusok 
munkáját, valamint az énekkar és nem utolsósorban a 
fúvószenekar fellépését! 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 
Nemzetiségi nyitogató 

 

Az 1990. évi LXV. tv.-nek megfelel�en 1994-ben 
megalakult Visegrádon a Német Kisebbségi Önkormányzat, 
amely két választási cikluson keresztül, szinte változtatás 
nélkül vitte a német kisebbség kulturális feladatait. 

Az új – 2002. évben – megválasztott Német Kisebbségi 
Önkormányzat ezt a munkát kiemelked�nek, magas szint�nek 
tartotta és több fórumon megköszönte az el�dök munkáját. 

A 2002. december 18-án (szerdán) megtartott Nemzetiségi 
esten az el�z� vezetés munkáját összefoglaló Kiss Károlyné 
leköszön� elnökn� az el�z� két ciklus legfigyelemreméltóbb 
,,teljesítményének” a politikai semlegesség meg�rzését 
tartotta. Ezt a megállapítást a jelenlév� polgármester úr is 
jóváhagyta, meger�sítette. 

És most, innen szeretné az új testület – melynek összetételét 
a Visegrádi Hírekben közöltük – a munkáját folytatni. 

A régi eredmények megtartása mellett egy – ha lehet – még 
szélesebb kulturális együttm�ködéssel a település kulturális 
életébe, koncepciójába belesimulni; minden kulturális 
törekvést támogatva. Mivel a m�ködésünket törvény 
szabályozza – teljes részletességgel meghatározva a 
tevékenységünket –, az ,,alacsonyabb rend�, más 
értelmezés�” szerz�désekkel, szövetségekkel nem 
változtatható. Mindenkivel csak ún. ,,laza” kulturális 
együttm�ködés képzelhet� el olyan szinten, amely nem jár 
semmiféle elkötelezettséggel. 

Tehát marad a kultúra: zene, tánc, ének és 
hagyománygy�jtés. Ehhez kérjük – az eddigi lelkesedés 
fokán – a település lakosságának a segítségét, támogatását  

Német Kisebbségi Önkormányzat 
��������������	�

 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz.  
Es war ganz still.  
So still, daß man hörte, wie die Kerzen zu reden 

begannen. 
Die erste Kerze seufzte: ,,Ich heiße Frieden. Mein Licht 

leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden.” Ihr 
Licht wurde immer kleiner und erlosch. 

Die zweite Kerze flackerte und sagte: ,,Ich heiße Glaube. 
Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott 
nichts wissen.” Ein Luftzug brachte die Kerze zum 
Erlöschen. 

Traurig und leise meldete sich die dritte Kerze: ,,Ich 
heiße Liebe, aber ich habe keine Kraft mehr. Die 
Menschen sehen sich nur noch selber und nicht die 
anderen, die sie liebhaben sollen.” Mit einem letzten 
Aufflackern war auch dieses Licht erloschen. 

Da kam ein Kind ins Zimmer herein und fing fast zu 
weinen an: ,,Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!” Da 
meldete sich die vierte Kerze zu Wort: ,,Hab keine Angst! 
Solange ich brenne, können wir die anderen Kerzen 
wieder anzünden. 

Ich heiße Hoffnung!”  
Da nahm das Kind diese Kerze und zündete mit Ihrer 

Flamme auch die anderen Kerzen wieder an. 
 


�	���������
 

Négy gyertya égett az adventi koszorún.  
Néma csend volt.  
Olyan csend, hogy az ember hallotta, ahogy beszélgetni 

kezdenek. 
Az els� gyertya sóhajtott: ,,Engem békének hívnak. Az 

én fényem világít. De az embereknek nem kell a béke. A 
fényem egyre kisebb, végül elalszik.” 

A második gyertya lobog és szól: ,,Az én nevem hit. De 
én fölösleges vagyok. Az emberek az Istenr�l nem akarnak 
semmit tudni.” Egy légáramlat oltotta el a gyertya lángját. 

Szomorúan és lassan jelenti a harmadik: ,,Az én nevem 
szeretet, de nekem már nincs er�m. Az emberek csak saját 
magukat látják, társaikat nem, akiket szeretniük kellene.” 
Egy utolsó fellángolással – lobbanással – ez a láng is 
kialudt. 

És ekkor a szobába egy gyermek jött és sírni kezdett: 
,,Nektek égnetek kell!” Ekkor jelentkezett a negyedik 
gyertya: ,,Ne aggódj, amíg én égek, addig a többi gyertyát 
is meg tudjuk gyújtani.  

Az én nevem remény!”  
Ekkor a gyermek ennek a gyertyának a lángjával újra 

meggyújtotta a többi gyertyát. 
 

������ � � � � ���� � � � ��� � �
� � ������ � ����� � � 
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Abschied von János Szedlacsek 
 

Du bist gegangen. Das ist für uns 
noch unfassbar. 

Dein Fehlen im deutschen 
Liederkranz und im Freundeskreis ist 
ein erschütterndes Gefühl. Dein Platz 
bleibt leer. 

Wir haben Dich geliebt, Du warst bei 
der Arbeit, bei der Erfüllung unserer 
Aufgaben mit uns. 

Wir vergessen Dich nicht, wir werden 
uns an unseren Feiern und Werktagen 
an Dich erinnern. 

                                                          Deutsche  
Minderheitenselbstverwaltung  

                                                      von Visegrád 
 

Szedlacsek János temetésén 
elhangzott búcsúbeszéd 

 

Kedves János! A Visegrádi Német Kisebbségi Kórus és a 
magam nevében szeretnék tisztelettel búcsút venni T�led. 
Az els� vagy, aki az énekkarból végleg eltávoztál. Tudtuk, 
hogy ez egyszer, valakivel meg fog történni. Mégis 
megdöbbentett bennünket az a hirtelenség, ahogyan ez 
jött, s az a rendkívüliség, ahogyan ez az év fordulóján 
történt. Váratlanul és készületlenül ért bennünket. 

Kedves János! Nyolc éve, hogy a kórus tagja vagy – 
most már úgy kell mondjuk –, voltál. Ez alatt a rövid id� 
alatt mélyen és sok oldalról megismerhettünk Téged. 
Mindig tiszteletre méltó voltál, rendkívül �szinte és 
másoknak teljes szívét-lelkesedését adó kórustag. 

Vidám és jó kedély� voltál. Minden német nemzetiségi 
rendezvény munkájából – egyáltalán minden közösségi 
munkánkból – mindig kivetted a részed. Azt is 
tapasztalhattuk, hogy feleségeddel, Irénkével – aki szintén 
tagja az énekkarnak – milyen segít�készen bántál. Jól 
megértettétek egymást, a családi együttélés példáját is 
adtátok nekünk. 

A helység, a lakosság régi hagyományainak, 
életképeinek, legendáinak, anekdotáinak nagy ismer�je, 
él� lexikona voltál. Ezeket az ismereteidet szívesen adtad 
tovább, osztottad meg velünk. Az énekkar, a német 
nemzetiségi tudatunk és cselekvéseink, a hagyományok 
�rzése rajtad keresztül is köt�dtek a valóságos 
gyökerekhez. 

Kedves János! Nehéz lesz elképzelni nélküled a 
nemzetiségi hagyományok ápolását, a pinceavatást, a régi 
megtörtént események, mondások felelevenítését. 

Amit adtál, tapasztalataidat elraktározzuk. Hiányozni 
fogsz! Sok ismeretet, régi történetet, dalt magaddal vittél. 

Búcsúzunk. Az énekkar búcsúzik T�led. Emlékedet 
szívünkben �rizzük. Béke poraidra! 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Dalkör nevében 

                        Kiss Károly, volt kórusvezet� 
Unser Besuch in Sende 

An einem kalten Wintertag fuhren wir nach Szendehely 
(Sende). Dieser Ort liegt unweit von Vác. Unsere Lehrerin 
organisierte diesen Ausflug, damit wir auch anderen 
ungarndeutschen Ort, andere nationalitäten Schule kennen 

lernen. Bisher wussten wir nichts über Sende, so waren wir 
neugierig, wie das Dorf aussieht.  

Wir wurden recht freundlich von Frau Götz empfangen. 
Sie und ihre Klasse zeigten uns das Dorfmuseum, wo wir 
auch die ungarndeutsche Tracht von Sende bewundert 
konnten. 

Es stellte sich heraus, dass viele familiäre Kontakte, 
Verwandschaften zwischen Visegrád und Szendehely 
bestehen. 

Auch wir wollen unsere Freundschaften vertiefen und 
uns noch mal treffen. 

Hiermit bedanken uns bei Frau Götz. Unsere Fahrt 
ermöglichte Herr Tibor Zeller und schönen Dank auch für 
Vilmos Jung. 

6. Klasse und Frau Schmidt 

 
Kiállításajánló 

 

Február 25-ig Háztörténetek címmel olyan kiállítás 
látható a Néprajzi Múzeumban, amely bizton tarthat 
számot a visegrádiak érdekl�désére is. A rendez�k 
különböz� Duna menti sváb házak – és rajtuk keresztül az 
id�k folyamán bennük élt és bennük él� családok – 
történetét mutatják be a németországi Ulm környékér�l, 
Magyarországról, a Vajdaságból és Erdélyb�l.  

A házak sorsán keresztül elevenedik meg a svábok sorsa 
a XVIII. századi betelepülésekt�l kezdve, a XX. század 
közepi kitelepítéseken át, az elvándorlásokig. Négy 
különböz� közép-európai táj, másfél tucatnyi különböz� 
egyéni sors és mégis egy népcsoport közös múltja. De nem 
a svábság „nagytörténelme” nyilvánul meg el�ttünk. Az 
csupán kirajzolódik az egyes házak és emberek személyes 
történelméb�l, meggazdagodásból és elszegényedésb�l, 
paraszti és polgári életformákból, elhurcoltatásokból és 
költözésekb�l.  

Végigkövethetjük, hogy hogyan és mit �riz meg a 
múltjából egy 300 éve ugyanabban a házban él� 
parasztcsalád, egy kitelepített polgárcsalád, egy 
Magyarországon meggazdagodott, majd az államosításkor 
mindent elveszít� család vagy egy apró erdélyi faluban 
megtelepedett család. Közben pedig számos 
különlegességgel is találkozhatunk, mint például a 
gazdagparaszti házak házi oltárainak sorsa.  

A kiállítótermek ráadásul olyan szemléletesen vannak 
berendezve, hogy az installációk labirintusai olyan érzést 
keltenek, mintha magukban a házakban járnánk, mintha 
kívülr�l-belülr�l körbejárhatnánk minden házat. És az 
összegy�jtött képek és tárgyak mind – egy kerti lugas vagy 
egy konyhai hever� képe, egy kiállított terít�, utazóláda 
vagy szerszám – a svábok életének egy-egy olyan 
jellegzetes részét elevenítik fel, hogy bennük mindannyian 
saját házaink emlékeire és azokban magunkra 
ismerhetünk.   

(És aki siet, január végéig még megtekintheti a 
szomszédos termekben berendezett Kaméleonkiállítást is, 
ami sejtelmes sárga-fekete-zöld színvilágával mintegy 
negyven afrikai törzs különféle kaméleonkultuszait 
mutatja be.) 

                                                                                    Dobri 
Imre 



10                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                   2003. január 
 

���������	�
�����
���

���������������

Az elmúlt esztend�ben könyvbeszerzési pályázaton nyert 
támogatásból és az önrészb�l számottev�en gyarapítottuk az 
Áprily Lajos Ált. Iskola helyben hozzáférhet� könyvállományát. 
A kötelez� és ajánlott olvasmányok, értékes ifjúsági 
szépirodalom mellett az oktató-nevel� munkát segít� 
szakkönyveket és gy�jteményes munkákat is beszereztük. 

A városi könyvtár állomány- és választékb�vítésének forrásai 
tavaly is az önkormányzat költségvetéséb�l erre fordítható 
pénzeszközök, valamint azok a könyvek voltak, amelyeket a 
polgárok ajándékoztak könyvtárunknak. 

2002-ben könyvet ajándékozott: Bártfainé Répás Ildikó, 
Bognár Ferenc, Borsody István, Galszter János, Garami Rozália, 
Gróf Péter, Gróh Dániel, Gerstmayer Vilmosné, Horváth István, 
Lázár Ferencné, Magyar László, Müller Márta, Papp Miklós, 
Takács István. A könyvtárlátogató olvasók és a leend� olvasók 
nevében is megköszönöm az adományokat. 

Könyvtárunkban minden korosztály megtalálja az ízlésének, 
érdekl�dési körének megfelel� szépirodalmi könyveket, a 
szakirányú tudományos és ismeretterjeszt� m�veket. Új 
könyveink választékából ízelít�ül: 

Versek: Ó, örök Isten: Istenes versek a magyar irodalomból; Ki 
is írta…? Elfelejtett versek könyve; Reményik Sándor összes 
versei. 

Szépirodalom: Esterházy Péter: Javított kiadás; A Nobel-díjas 
Kertész Imre könyvei: Az angol lobogó, Gályanapló, Kaddis a 
meg nem született gyermekért, Sorstalanság; Somogyváry Gyula: 
Virágzik a mandula, Ne sárgulj, f�zfa!, És Mihály harcolt; 
Závada Pál: Milota; E. A. Poe összes m�vei 2.; M. V. Llosa: A 
kecske ünnepe; R. Merle: Francia história 12.: Ármány és 
cselszövés. 

Életrajzok: Simon G. G.: Mindhalálig gitár: Visegrád 
szülöttének, Zoller Attilának élete és m�vészete; S. Smith: És 
megteremtette; H. Pottert: Joanne Rowling életrajza. 

Szórakoztató könyvek: A. Christie, L�rincz L. L., V. Fable, W. 
Smith, D. Steel írásai. 

Tudományos és ismeretterjeszt� m�vek: Buzás Gergely: 
Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában; 
H. Chadwick–G. R. Evans: A keresztény világ atlasza; Az els�k 
krónikája. Találmányok, felfedezések; A. Gall: Kós Károly 
m�helye; Magyar építészet: 1. A rómaiaktól a román korig, 2. 
Gótika és kora reneszánsz, 3. Kés� reneszánsz és kora barokk, 4. 
Barokk, rokokó és copf; Magyar tudománytár: 1. Föld, víz, 
leveg�, 2. Táj, település, régió; Kontinensr�l kontinensre: 1. 
Afrika, 2. Európa, 3. Észak-Amerika, 4. Dél-Amerika, 5. Ázsia, 
6. Ausztrália, Óceánia. 

Könyvtárunk ebben az évben is örömmel fogadja a visegrádi 
polgárok és mások könyvadományait. Kellemes és hasznos 
olvasmányélményeket, jó egészséget és sikerekben gazdag új 
esztend�t kíván kedves Mindannyiuknak 

Kálazy László 
                                                                  könyvtáros 

Bella István 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
Január 

Január, január, Néha a hónak 
hahózol, 
te hómolnár jaguár, visszhangjában 
ringatózol, 
(ahogy Karinthy Frigyes egyik talpad a 
Bakonyban, 
s Micimackó híreli ezt.) másik a Tiszában 
csobban, 
 

Jársz az utcán, somolyogsz, mancsod ama 
kikeleti 
lisztes mancson sompolyogsz, ég kerekét 
megtekeri, 
karmaid is behúzod, nyekeg, sugárzik 
a nap, 
csak azt halljuk, hogy szuszogsz; – ledarálod a 
havat. 

�������
 

A magányra vágyakozó hétvégi bolyongót Áprily Lajos 
sorai fogadják, aki Dunabogdány határában belépvén a völgyi 
utcába, a költ� szellemi szomszédságában szeretne t�n�dni 
életér�l, életünk eseményeir�l: ,,Szent-györgypuszta. Lenn 
patak, fenn mez�. / Itt minden hiúságtól elvonultam. / Mind 
ritkábban szól hozzám a jöv� / s mind ékesebben énekel a 
múltam”. 

Feltekintek a hegy ormára: az ácsolt emelvény, amely talán 
vadászlesnek, kilátónak készült; akár a természetbe épített 
szószék is lehet, ahonnan képzeletünk Áprilyja széttekint a 
tájban; s innen szólít meg bennünket. 1943–67 között 
Szentgyörgypusztán írta verseit, fordított, s élte mikesi 
magányát szívében a parajdi hegyekkel és gyermekkorral, az 
enyedi ,,vitézl� oskolával” s a kolozsvári írótársakkal. Örök 
suhogásban, melyben a ,,finn nyírfák” akár ,,finn lányok” 
csapata, vakító havazásban, pirók énekét�l kísérten és 
Visegrád fel�l érkez� viharmorajlásban széttekintve Ábel és 
Kain füstjét kémleli a tájban... 

T�nik a pára a Duna fölött. A Nap már enyhén fénybe vonja 
Kisoroszit. Jékely Zoltán, álombeli attrakciójában bizonyára 
kedvét lelné. Égi reflektor fényében, szell� se billegtetné, s 
Dunabogdány és Nagymaros temploma között kifeszített 
kötélen táncolhat át a Duna felett, mely most békésen, 
gyanútlanul sodorja az átkel� bárkát, hogy a túlnani révhez 
faroljon. Istentiszteletre hív az oroszi református templom 
harangja… 

A völgyben szétterül e valószer�tlenül melegít� napsütés; 
az aranyvessz� sárga virágát már el� is hívta. Feketerigó száll 
a feny�re. Ámító téli id� – cinke szemezget az avarban; 
Áprily Lajos úgy tapasztalta: ,,a tél múlásának reménységével 
csillogtatja meg a szemeket”. 

Ily könnyen adná magát Január? 
Alantról s�r�södik az autók robogása. A hétvégez�k 

hazagurulnak és nyomulnak. A cinkék maradnak. Ahogy 
Áprily Lajos is remélte: ,,Talán nem hagyják el 
szül�földjüket, a völgyünket. Birkózni fognak hóval, faggyal, 
talán éhséggel is…” 

Nagymaros fel�l pedig a kifeszített kötélen Bogdány felé 
Jékely Zoltán táncolva közelít. Táncolva és fiatalon, mert jól 
tudja: ,,Mennél lassabban / jár botra hajolva az ember, / annál 
gyorsabban / vágtat a délceg Id�!”  

(Részletek Ablonczy László: Jelentés a völgyb�l c. kötetéb�l) 

December hónapban búcsúztunk el 

LANG ISTVÁNNÉ és  

SCHÄFFER LÁSZLÓNÉ, 
januárban pedig 

SZEDLACSEK JÁNOS 
klubtagunktól. 

Nyugodjanak békében! 
Nyugdíjas klub 
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Az á lmaim te lepülése  
�

Igen – legyen az falu vagy város –, lényegtelen, mert én mégis 
csak ,,egy településr�l” írok, mert ehhez a kifejezéshez illik a 
legjobban a mondanivalóm lényege. Mert én – ugyanis – egy 
,,településszerkezetr�l” álmodtam, amely meghatározza a benne 
él� ,,népek” boldogulását. 

És azt is el�re bejelentem, hogy ne csodálkozzon az Olvasó, 
még ha álmomban is történik, de én akkor is ,,plagizálni” fogok. 
Mert 41 éves Pilisi Parkerd� szolgálatom és 31 éves képvisel�i 
szolgálatom er�sen belémvéste feletteseim-munkatársaim 
gondolatát is. Aztán, van egy néhány kötetet kitev� 
magánkönyvtáram is, amely szintén a plagizáció ,,melegágya”. 

Tehát – most már – túl minden aktív szolgálaton, túl a 
képvisel�ségen, úgy érzem, hogy már nyugodtan 
megálmodhatom magamnak az ,,álmaim települését”, mely 
településen minden úgy történne, ahogy én akarnám. És – talán – 
még az sem lenne olyan nagy baj, ha ez az egész ,,álom” 
Visegrádról szólna? 

Tehát, engedjék meg, én most álmodom… 
Az én ,,álmaimnak a településén” – el�ször – az emberi él�hely 

lehet�ségeit vizsgálnánk meg. Pontosan felmérve a település 
történelmi, ásványkincs, mez�gazdaság, turisztika és 
idegenforgalom adta megélhetési lehet�ségeit. Ezeket ismerve és 
a lakossági létszámtervezés normatíváit felhasználva, 
megközelít�leg pontosan meghatározható lenne: a megélhetési 
bevétel nagyságrendje, a településszerkezeti terv szerinti 
lakosság-összetétel és a település optimális ,,állandó lakos” 
száma. 

Ez a ,,feltáró munka” részletesen kidolgozva és kell�képpen 
publikálva, mindenki számára világosan ismertté tenné, hogy 
nemcsak egyféle, hanem nagyon sokféle és változatos 
tevékenységre van ezen a településen szükség, amelyet – egyedül 
– csak amúgy ,,sz�röst�l-b�röst�l” – nem nyelhet le senki. 

És ha az én álmaim településén még a ,,kézzelfogható” 
történelmi objektumokon kívül, még a ,,Közép-Európa üt�ere”, a 
páratlan közlekedési lehet�séget biztosító Duna is átfolyna, 
akkor – örömömben – még külön is ,,a földhöz verdesném a 
fenekemet”. Különösen akkor, ha egy európai viszonylatban is 
különleges lehet�ség� partszakasszal volna megáldva és egy 
b�séges termálkút meg egy ,,világörökségre” pályázó ,,Nemzeti 
Park” gazdagítaná ezt a települést. 

És az álom most megpróbálja ,,berendezni” ezt a települést. A 
külterületeket és a belterületet egyaránt. A település északi 
,,belép�je” kezd�djön a ,,nagytömeg� turizmust” befogadó 
,,kiránduló centrummal”, fejleszteni kell a történelmi 
objektumokat is, mert az idegenforgalom a látványosságaiért 
keres fel egy települést. Persze az ,,objektumok” közelébe rögtön 
,,min�ségi vendéglátást” biztosító szállodákat is kell építeni, 
hogy a ,,több napos” élményt fokozatosan tudja élvezni az 
idelátogató vendég. Aztán rendezni kell a települést körülvev� 
,,külterület” sorsát is: mez�gazdasági és erdészeti vonatkozásban 
egyaránt. Aztán, meg kéne tervezni egy csodálatos 
,,városközpontot” is, ahol ékszerdobozhoz hasonló, kis 
ajándékboltok, cukrászdák és éttermek díszítenék a települést. 
No és aztán a folyópart és a hajózás adta lehet�ségeknek is 
érvényesülniük kell. Meg a ,,déli belép�” megtervezése, amely 
teljesen a ,,gyógyvizes” lehet�ségekre kell, hogy épüljön. 

Tehát van itt tennivaló ezen az ,,álomtelepülésen” éppen elég. 
Éppen elég rég több generációs viszonylatban is. Ha mindezt fel 
akarják építeni? – Hogy kik? – Hát a településen él� emberek. 
Mert hisz ugye, els�sorban az itt él�k érdekében történnek az 
er�feszítések? 

De ezért – nemcsak fizikai er�vel – ésszel is, dolgozni kell. 
Közösen álmodni és közösen dolgozni. Itt nem lehet senkinek 
,,külön” ravaszkodni. Itt mások célját, lehet�ségeit és 

érdekeltségeit is figyelembe kell venni. Persze, ha ismerjük 
ezeket. És békében kell élni, mert alkotni ,,csak” békében lehet. 

Mert nem érünk rá, ahogy ezt némelyek sugallni igyekeznek. 
Hatalmas késésben vagyunk még a hazai fejlesztési 
lehet�ségekhez képest is. Minden lemaradás már több, mint b�n, 
az már ,,hiba”. 

Hogy én ezekkel a nézetekkel akár képvisel� is lehetnék? – 
Nem, az már nem leszek. Hiszen, ha akarnék is, sem a ,,karom”, 
sem az egészségem már nem engedi. És elárulom, én ezt az 
,,álmot” még aktív korom teljében álmodtam. De mégis csak 
nagyon kevés gondolat megvalósításában tudtam segíteni, mert 
akkor még nem álmodtunk együtt és megvallom, hogy ,,egyesek” 
nagyon különös álmot álmodhattak, amelyb�l nem lett semmi, 
mert nem nyerte el a közösség tetszését. És most elnézést kérek 
az Olvasóktól, hogy megírtam ezeket az ,,öreg képvisel� álmait”, 
akinek egyes ,,fiatal” képvisel�k szerint már nincs jöv�je. 
Mindezt csak azért írtam meg, hogy a jelenlegi aktív ,,fiatal” 
képvisel�knek legyen mit ,,újraálmodniuk”, hogy nekik legalább 
,,múltjuk” legyen. 

És most és itt, hiszen ahhoz nem vagyok öreg, megköszönöm a 
munkámat méltató néhány intelligens ember megtisztel� 
elismerését. Az új képvisel�-testületnek pedig kívánok új – még 
merészebb – ,,álmokat”, azzal biztatva �ket, hogy �k még 
,,fiatalok”, nekik biztosan sikerülni fog, hiszen, ha pozitív 
dolgokat fognak álmodni, én – személyemben is – támogatni 
fogom �ket – még propagandisztikus úton is –, hiszen én nem 
egy ,,egyciklusos képvisel�”, hanem egy egész emberi életre 
elkötelezett ,,településfejleszt�” vagyok, aki ezt az ,,el-
kötelezettségét” még az �seit�l örökölte. 

                              Schandl Lajos, 
német-magyar=sváb elkötelezettség� visegrádi választópolgár 
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     Jöjj édes álom! 
     Enyhet adó vigaszoddal fedd be telünket, 
     ócska tet�inket hófehér, 
     harmat-háló halál. 
     Így derekabb a hajnalok öble, 
     s tar terítékét díszre cseréli át a világ. 

 
     Kend� alól, fátyolon át, 
     ha sugárzik néha az éj, 
     csontarcú holdszövet az már. 
     Nem guzsajodzik gy�r�t a fény. 
     Lecsergett órák, 
     elkopott rokkák csönd kopogása 
     idézi már csak Pénelopét. 

 
     Pihen az út, 
     az út alatt a föld, 
     a mag, 
     pihennek a házfalak. 
     Pihennek a járdák, 
     a tet�k, 
     néhol sietnek járó-kel�k. 
     Csak a krónikus sztrájktör�k pöfögnek 
     kéményeikb�l jelezve, 
     hogy ahol füst van, 
     ott t�z is ég, 
     s ágyak vannak vetve. 

Magyar László 
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Állattartás és táplálkozáskultúra a kés� középkorban és a török korban 
 

Hazánk 1526-tal kezd�d� török 
megszállása, majd az ország területének 
három részre szakadása a korabeli élet 
számos síkján komoly változásokhoz 
vezetett, így az állattartásban és 
táplálkozáskultúrában is. A XVI–XVII. 
században a törökök és más balkáni népek 
húsfogyasztási szokásai olyan markánsan 
érvényesültek, hogy hatással voltak a 
magyarországi állatállomány összetételére. 
A különböz� népek, népcsoportok közötti 
gyakori kulturális kölcsönhatás 
megváltoztatta a középkori életmódot a 
hódoltsági területeken. 

Új állatfajok jelentek meg, a bizonytalan 
háborús helyzet miatt fellendült a rideg 
állattartás, és kevésbé egyértelm�en, de 
kimutatható a sertéshúsfogyasztás háttérbe 
szorulása mellett a juh- és kecsketartás 
el�retörése. 

A szarvasmarha a korszak abszolút 
legfontosabb haszonállata volt és a 
csontmaradványok is igazolják, hogy igen 
változatos fajtákkal számolhatunk. Az 
írásos források is megkülönböztetnek 
„barna”, „r�t”, ,,fejér”, „sz�ke” teheneket, 
„ordas”, „veres” bikákat stb. A ma is 
ismert hosszú test�, izmos végtagú, er�s, 
nagy szarvú szürkemarha csak a XVIII. 
században jelent meg. 

Az indiai származású házibivaly a 
Balkánon a XVII. században általánosan 
használt haszonállat volt. Magyarországon 
a török hadsereg igavonó állata lehetett. 
Tudomásunk van fej�s, vonós, jármos 
bivalyokról és vasalt, nagyobb méret� 
bivalyszekerekr�l is; ez is azt mutatja, 
hogy Magyarországon eke- és 
kocsihúzásra használták ezeket az 
állatokat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teveábrázolás a XVII. századból 
 

A teve – amely el�ször a római korban 
jelent meg a Kárpát-medencében – ebben 
az id�szakban a török hadsereg és 
keresked�k málhás állata volt. 
Csontmaradványaik csak néhány esetben 
kerültek el�, méreteik alapján ezek inkább 
az egypúpú dromedárból származnak. 
Írásos és képi forrásaink is meger�sítik, 
hogy a török kori Magyarországon tevék 
ezrei élhettek. Csontjaik valószín�leg 
azért kerülnek ritkán el�, mert a tevehúst 

nem ették, ezért maradványaik kívül esnek 
az ásatások f�leg lakóhelyekre 
koncentráló területén. A visegrádi királyi 
palotában az egyik oszloplábazaton egy 
XVI. századi bekarcolt rajz kétpúpú tevét 
ábrázol. A török kor után ez az állat elt�nt 
a Kárpát-medencéb�l, valószín�leg az 
éghajlati viszonyok nem kedveztek a 
tartós meghonosodásnak.  

A korszak lófajtái is igen változatosak 
voltak. Ezeket származási és tenyésztési 
helyükr�l nevezték el, így tudunk magyar, 
lengyel, török, arab, szaracén, tatár, 
erdélyi, székelyföldi, oláhországi és 
spanyol lovakról. A csontanyagból 
megismerhet� marmagasságuk 120–156 
cm között váltakozott, tehát a kicsit�l a 
nagy kategóriáig mindenféle fajta volt.  

A pulyka (korabeli nevén póka, indiák) 
els� említése Spanyolországból származik 
1511-b�l. Európai elterjedésével csak ez 
után számolhatunk; az amerikai 
kontinensr�l a spanyol gyarmatosítók 
hozták be. Két egyedi csontlelet és 
középkori, pulykának vélt ábrázolások 
átmenetileg bizonytalanná tették a spanyol 
közvetítés szerepét e madarak 
elterjesztésében. Ma már biztosra vehet�, 
hogy a XVI. század el�tti (viking) 
behozatal lehet�sége nem áll fent, már 
csak azért sem, mert �k a vadpulyka 
elterjedési területénél jóval északabbra 
érték el az amerikai partokat. Nyelvészeti 
szempontból felvet�dhet a pulyka (d’Inde, 
turkey) esetleges keleti eredete is, ha nem 
tudnánk, hogy sokáig úgy hitték, hogy 
Kolumbusz Indiát közelítette meg 
Nyugatról. A források sokszor keverik ezt 
az állatot a gyöngytyúkkal, amely már a 
rómaiak óta ismert volt.  

Húsuk nálunk is kedvelt ételnek 
számított. Bornemissza Anna 1680-as 
szakácskönyvében a pulyka húszféle 
elkészítési módjáról ír. 

A korábban is meglev� házityúk és lúd 
mellett a házikacsa is valószín�leg a török 
id�kben jelent meg. A varjúfélék néhány 
fajáról (szajkó, holló) elképzelhet�, hogy 
kedvtelésb�l tartották �ket. Néprajzi 
példákból viszont a varjúlevest és a varjas 
rántottát ismerjük. A darut –amelyet a 
rómaiakhoz hasonlóan meg is ehettek – 
dísz- és ház�rz� madárként is tartották, a 
közeled� idegeneket jellegzetes hangjával 
jelezte. Ilyen lehetett a XVI. századi 
Egerb�l említett „grus castri” (a „vár 
darva”) is.  

A halak csoportja ezen id�szakban is a 
vallási indíttatású étkezési szokások miatt 
fontos. A katolikus egyház böjti 
szokásainak elterjedésével a hal mindig 
fontos szerepet játszott az élelmezésben. 
A magyar folyókban b�ségesen található 
halállomány mellett a kolostorok 

játszottak f� szerepet a középkori 
halgazdaság fejlesztésében. Közép-
Európában az els� halastavak létesítése 
cisztercita szerzetesekhez köt�dik a XIII. 
században. Egyházi munkákban ponty 
tenyésztésér�l van említésünk, egy másik 
helyen a váci püspök számára fogott 
vizákról értesülünk.  

A hering fogyasztásának közvetett 
bizonyítéka, hogy el�kerültek olyan – 
másodlagosan felhasznált – hordódongák, 
amelyekr�l megállapítható volt, hogy balti 
eredet�ek. Könnyen lehet, hogy a hering – 
amelynek nagy tömeg� behozataláról 
értesülünk a XVI. században – 
szállításánál használták ezeket a hordókat. 

A legrégibb egységes magyarországi 
szakácskönyv, a XVI. századi „Szakács 
Tudomány” két ismeretlen korú kés�bbi 
másolatból ismert. Ez a könyv nem a 
köznapi étrendr�l tájékoztat, de néhány 
adata mögött helyi jellegzetességek 
gyaníthatók. Sokat írnak benne húsos 
savanyúkáposzta-ételekr�l és füstölt 
szalonnáról. A sertés- és marhahús 
elkészítési módjai is igen változatosak. 
Sok halfaj elkészítéséhez is tanácsokat ad, 
ezek egy része étrendünkben ma már nem 
szerepel, több faj ki is pusztult. Számos 
recept említ különféle f�szereket, amelyek 
közül a gyömbér kiemelked� fontosságú 
volt.  

Valószín�, hogy a parasztságnál éppúgy, 
mint a kialakuló polgárságnál és a 
nemességnél napi két étkezés volt. Az 
emberek péntek és szombat kivételével 
nagyon sok húst fogyasztottak. Gyakran 
említik forrásaink a marhahúst, különféle 
sülteket, a sózott káposztát, borsót és 
lencsét. A böjti napokon a hal volt a 
f�étel, ritkábban rák, sajt és vaj. 

A török fennhatóság alatt, a hódoltsági 
területeken egyes török ételek, a konyha 
és kellékei is meghonosodtak. Leginkább 
a juhhúst kedvelték, amib�l pörköltszer� 
ételt f�ztek. Kevésbé egyértelm� a balkáni 
(szerb, sokác, albán) eredet� lakosságnál 
az iszlámra jellemz� disznóhústilalom 
betartása.  

Az általuk felügyelt délvidéki végvárak, 
palánkok csontleletei között sok 
sertésmaradványt is találunk, s�t, korabeli 
adójegyzékekb�l arról is értesülünk, hogy 
a katonáskodás mellett sertéshizlalással és 
-kereskedelemmel is foglalkoztak. Ez 
egybevág azokkal a korabeli 
értesülésekkel, hogy a török hatóságok 
saját gazdasági érdekeikb�l sem tiltották a 
keresztény lakosság disznóhúsevését a 
hódolt területeken. (Folytatjuk) 

Kováts István 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A 2003. január 23-i  
képvisel�-testületi ülésen  

történtek 
 

– Lemondott mandátumáról Hadházy Katalin helyi 
önkormányzati képvisel�. A választási eljárásról, valamint a helyi 
önkormányzati képvisel�k jogállásáról szóló törvényi 
szabályozás szerint a megüresedett képvisel�i helyre a kislistán 
soron következ�, legtöbb szavazattal rendelkez� képvisel�jelölt 
lép, aki jelen esetben – az egyez� szavazatszám miatt sorsolással 
eldöntve – Kovács Gábor képvisel�jelölt, aki a lehet�séggel élve 
a mandátumot elfogadta.  

– A korábban megválasztott küls� bizottsági tagok ünnepélyes 
eskütételére került sor, majd újabb tagok megválasztásáról 
született döntés: Pichler Gabriella a Városfejlesztési 
Bizottságban, Ujsághy György pedig a Környezetvédelmi 
Bizottságban vállalhat feladatot. A még betöltetlen küls� – illetve 
a felszabadult képvisel�i bizottsági – helyekr�l a kés�bbiek 
folyamán fognak dönteni a képvisel�k.  

– Elfogadásra került a Gyermekjóléti Szolgálat, a Visegrádi 
Sportegyesület, valamint a nyugdíjas klub beszámolója a 2002. 
évi tevékenységér�l. 

– A T. Képvisel�k megkezdték a négy éves ciklusprogram 
tárgyalását, amely a település fejlesztési lehet�ségeit vizsgálja az 
elkövetkez� önkormányzati ciklus id�tartamára vonatkozóan. 

– Jóváhagyásra került egy helyi tv üzemeltetésére vonatkozó 
pályázat benyújtása a Dunabogdány és Kisoroszi településekkel 
közös gazdasági társaság által. 

– A képvisel�k szándéknyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, 
hogy egy regionális hulladékkezel� központ kiépítésében – 
önkormányzatok közötti társulás formájában – együttm�ködnek 
az Észak-Kelet Pest Megyei Regionális Hulladékkezel� és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással (székhelye: Sz�d 
település) az Európai Uniós ,,ISPA” program keretében. Az ügy 
koordinálásával megbízták a Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét, Jung Vilmos urat. 

        Mezei Orsolya jegyz� 
Visegrád Város Önkormányzata 
Hadházy Sándor 
Polgármester Úr részére 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A 2002. évi helyi önkormányzati választáson elnyert képvisel�i 
mandátumomról a mai nappal lemondok. 
 

Indokaim: 
1. Az önkormányzati ülések id�pontjai csak annyiban voltak 

el�re tervezhet�ek, ahány nappal azt megel�z�en a meghívó 
megérkezett erre. 

2. Az ülések témái fajsúlyuk miatt kell� mélység� információ 
megléte nélkül nem biztosítottak számomra megfelel� 
id�keretet. 

3. Nem tudom úgy vállalni a feladatot, hogy a hivatalban csak 
munkaid�ben lehet háttéranyagot beszerezni erre, mert 
engem is ezen id�szakban foglalkoztatnak. 

4. Az eddigi elkötelezettségek a következ� ciklusid�t úgy 
pénzügyi, mint döntéshozatali szempontból terhelik, err�l 
objektív képem a mai napig nincs. 

5. Koncepciót és bizottsági munkatervet felépíteni nem állt 
módomban. 

 

Visegrád, 2003. január 19. 
Tisztelettel: 

Hadházy Katalin 
 

A Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
ülésér�l 

 

Január 20-án – a képvisel�-testület napirendjéhez köt�d�en – 
bizottságunk megvitatta a Visegrádi Sport Egyesület 2002. évi 
beszámolóját. A megjelent bizottsági tagokon (Bártfai István, ifj. 
Dudás István, Watzekné Várhegyi Marianne) kívül a 
megbeszélésen részt vett ifj. Zeller Márton, valamint Hadházy 
Sándor polgármester úr is. 

A sporttéma élénk vitát váltott ki; a sportlétesítményekr�l, a 
m�köd� szakosztályokról, a továbblépés lehet�ségeir�l esett szó. 
Egybehangzó az a vélemény, hogy a sportéletre, gazdag 
lehet�ség megteremtésére nagyobb figyelmet kell fordítanunk 
annak érdekében, hogy a fiatalok figyelmét a hasznos id�töltés 
felé irányítsuk. 

A bizottság elkészítette a 2003. évi városi és nemzeti ünnepek 
megrendezésének tervét. Az esemény- és m�sornaptár 
megszerkesztéséhez nem érkezett meg minden szervezett�l, 
intézményt�l a 2003. évi programterv, err�l kés�bb tudunk 
tájékoztatást adni. 

Mezei Anna bizottsági elnök 
 

                       Az ivóv íz-   
                       és  
csatornaszo lgá l ta tás   
                       2003 .  év i  d í ja  

 

A Duna Menti Regionális Vízm� Rt. tájékoztatja Tisztelt 
Fogyasztóit, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Miniszter a 8/2002. (XII. 20.) KvVM számú rendeletében 
meghatározta az ,,állami tulajdonú közüzemi vízm�”-b�l 
szolgáltatott ivóvízért, illet�leg a közüzemi csatornam� 
használatáért 2003. évben fizetend� díjakat. 

A rendelet értelmében – a m�ködési területünkön – 2003. 
január 1-jét�l érvényesíthet� díjak: 

            ivóvíz-szolgáltatásnál     168,00 Ft/m3 + 
12% áfa, 

            csatornaszolgáltatásnál    156,00 Ft/m3 + 
12% áfa. 

Az új díjak kialakítását indokolta: 
– a több évtizede épült létesítmények elhasználódására 

visszavezethet�, fokozott rekonstrukciós és fejlesztési 
igények kielégítése, az üzembiztonság fenntartása, 

– a szigorúbb környezetvédelmi el�írásoknak való 
megfelel�ség, különös tekintettel a vízmin�ségre, 

– a keletkez� szennyvíziszapok szakszer� elhelyezésének 
költségigénye, 

– az energiaköltségek növekedése, 
– a központilag engedélyezett keresetfejlesztés. 
Munkánk során kiemelt szempont a környezet fokozott 

védelme, az egészséges ivóvíz biztosítása, az 
üzembiztonság fenntartása, a fogyasztók igényeinek 
kielégítése. 

Vác, 2003. január 27. 
DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZM� RT. 
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Rendezési Terv 
 

Tisztelt Visegrádiak! Elkészül�ben van Visegrád új 
Településrendezési Terve. A rég Általános Rendezési Terv 
felülvizsgálata, az új terv készítése 2001 �szén kezd�dött 
meg. Akkor a Településfejlesztési koncepcióról több 
lakossági fórumot is tartottunk és ennek nyomán sok javaslat 
és kérés érkezett be a tervvel kapcsolatban, melyeket 
felhasználtunk a munkában. 

Az elkészült tervet – a törvényi kötelezettségeknek 
megfelel�en – államigazgatási véleményezésre küldtük el, 22 
hatóság, közm�kezel�, illetve a szomszédos önkormányzatok 
számára. A beérkez� vélemények alapján a szükséges 
javításokat átvezetjük a tervre, és 2003. március 17-én 
kifüggesztjük a polgármesteri hivatalban. A kifüggesztés 
id�tartama alatt – 30 nap – mindenki megtekintheti a 
térképeket, elolvashatja a szöveges részeket és – írásban – 
megteheti az észrevételeit. Szerdai napokon a f�építész is 
segít az eligazodásban, válaszol a felmerül� kérdésekre. 
Április 9-én szerdán 17.30-kor lakossági fórumot tartunk a 
terv készít�inek részvételével a tornacsarnokban. A 
kifüggesztés idején, illetve a lakossági fórumon beérkez� 
véleményeket a képvisel�-testület figyelembe veheti a terv 
tárgyalásakor. 

Ha a felsorolt események rendben követik egymást, a tervet 
2003. áprilisa második felében fogadja el a képvisel�-
testület. 
 

Közvilágítás – díszvilágítás 
 

Mint látható-tapasztalható, elkészült Visegrád 
közvilágításának korszer�sítése. Az avultságuk miatt lecserélt 
közvilágítási lámpák helyére új, takarékosabb és könnyebben 
karbantartható lámpák kerültek. A cseréken kívül több mint 
harminc új lámpát szereltettünk fel olyan utcákban, ahol 
eddig nem volt közvilágítás, els�sorban a beérkezett 
lakossági kérelmek alapján. Hátra van még a Rév utca–Nagy 
Lajos út világításának, elektromos hálózatának átépítése; nem 
sokára erre is sor kerül. 

Még karácsony el�tt felszerelték a – Keresztel� Szent 
Jánosnak szentelt – plébániatemplom díszvilágítását. A 
beruházást a Magyar Turizmus Rt. pályázati forrásból 
valósította meg, a m�ködtetés költségeit az önkormányzat 
vállalta magára. 
 

Lepencefürd� 
 

Megkezd�dött, s�t látványosan halad a Lepence-patak 
partján, a 11-es út hegy fel�li oldalán épül� szálloda – a 
Danubius Spa & Conference Hotel Visegrád – 
pinceszintjének építése. A 180 szobásra tervezett szálló 
terepszint alatti épületrészeit: a gépkocsitároló és a medencék 
tartószerkezetét betonozzák, valamint az uszodagépészet 
szerelését is elkezdték. A munkálatok megfelel� ütemben 
haladnak, az épületet várhatóan idén decemberben nyitják 
meg. Ennek megvalósulása lesz az els� lépése a Lepence-
völgybe tervezett, a termálkút vizére és a kedvez� táji 
adottságokra épül� termálturisztikai központ kiépülésének. 

Mártonffy Gábor 
                                                                   f�építész 
Levelek az EU-ról 

Mi vár ránk az EU-csatlakozással? 
Csak a kistérségi összefogásnak lesz lehet�sége! 

Kedves Visegrádi Olvasóm! 

Mindenek el�tt szeretnék bemutatkozni Önnek. Vajda János 
vagyok, két gyermekes, a térséget szeret� szentendrei lakos. Arra 
vállalkoztam a Miniszterelnöki Hivatalnál, hogy a szigeti, a 
dunakanyari és a pilisi, összesen 14 települést jelent� 
KISTÉRSÉGBEN a fejlesztésekhez minél több pénzt segítsek 
összehozni. A KISTÉRSÉG azért fontos, mert az ország 
térképén településeink nagyon pici pöttyök, bár Visegrád ismert, 
mégis együtt jobban látszunk. 

Ugye, Kedves Olvasóm, ma az a hír járja, hogy azért jó nekünk 
bemenni az EU-ba, mert a gazdagabb európai országok pénzt 
adnak a szegényebbeknek, hogy csökkenjen köztük a különbség. 

Ahogy szokták mondani, a hír igaz is, meg nem is. 
Az igaz, hogy a gazdag országok szeretnék csökkenteni a 

különbséget, de csak azok részére adottak a lehet�ségek, akik 
pontos tervekkel pályáznak. 

Mit kellene tenni, hogy e lehet�séget kihasználhassuk? 
El�ször is minden településünknek bele kellene néznie a 

tükörbe, hogy leltár készülhessen, mi a szépsége, mi a hibája, mi 
az el�nye, mi a hátránya? Ennek ismeretében el lehet dönteni, mi 
az, amit még vonzóbbá lehet tenni, és mely hátrányokat kellene 
kiküszöbölni. 

Aztán meg kellene kérdezni a lakóhelyüket szeret� embereket, 
a helyi vállalkozókat, a pedagógusokat, mindenkit, aki egy 
gondolatot hozzá szeretne tenni, arról, hogy milyen, bevételeket 
eredményez� városi és vállalkozói tevékenységeket látna 
szívesen a jöv�ben a városban, melyek megalapoznák a fenti 
tükörkép szépítését. 

Ezek ismeretében a város vezetése meg tudja alkotni azokat a 
fejlesztési terveket, melyekkel legpontosabban megvalósítható a 
városi bevételek növelése, ezen keresztül az ott lakók 
életkörülményeinek javítása. 

Arról, hogy mindehhez honnan lesz pénz, a következ� 
levelemben írok. 

Észrevételeit szívesen fogadom. 
Üdvözlöm Önt és kedves Családját: 

                                                        Vajda János 
Kistérségi Iroda, 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

 

Fontosabb telefonszámok 
 

Áprily Lajos Általános Iskola  398-312 
Atlantis Visegrád Club Kft. Révállomás  398-344 
Dunakanyar Erdei Iskola  397-430 
Fogászat  397-574 
Gázcseretelep  06 (30) 9965-968 
Gyámhivatal  597-085 
Gyógyszertár  398-365 
Kórház  398-022 
Mátyás Király Múzeum  398-026, 398-252, 597-
010 
Mátyás Király M�vel�dési Ház  398-128 
Okmányiroda  597-072 
Orvosi rendel�  397-507 
Óvoda  398-130 
Pilisi Parkerd� Rt.  598-000, 598-133 
Postahivatal  398-099 
Rend�r�rs  06 (30) 914-2294, 398-
273 
Rk. plébánia  398-006 
Szociális otthon  398-368 
Takarékszövetkezet  398-150     
Temetkezés  390-813 
Visegrádi Erdészet  598-080 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 398-255, 398-090, 398-
163 
MENT�K  104 
T�ZOLTÓK  105 
REND�RSÉG  107 
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A LAKHATÓ VÁROS 
 

Ezt a címet viseli az a fejlesztési program, amely a 
napokban került a képvisel�-testület elé. A programot, amely 
a város fejlesztési feladatait és egyéb céljait tartalmazza az 
elkövetkezend� négy év folyamán, annak a választási 
programnak az alapján dolgozták ki, amely a 2002. évi 
helyhatósági választáson elnyerte a visegrádi választók nagy 
többségének támogatását. A program 15 pontban igen 
részletesen kitér minden olyan területre, amely a jelenlegi 
tudás szerint fontos és megoldandó az elkövetkez� négy 
évben a városban, kezdve az intézmények fejlesztését�l, a 
szociálpolitikán és környezetvédelmen keresztül egészen a 
finanszírozásig. A lakosságnak az a része, amely nem ismeri, 
vagy nem emlékezne már a program választások el�tt 
közzétett részeire, remélem, hamarosan megismerkedhet a 
testület által is jóváhagyott változattal. Az alábbiakban nem a 
program egyes elemeir�l szeretnék írni. Arra próbálok választ 
keresni, hogy mit jelenthet számunkra, visegrádiak számára 
egy ilyen program megszületése és léte. 

Emlékezetem szerint, ilyen jelleg� átfogó program nem 
készült a korábbi id�szakokban. Igen nagy el�nye, hogy négy 
évre el�re próbálja meg kijelölni az irányokat és célokat, 
amelyek, ha megvalósulnak, igen nagy változásokat 
hozhatnak a város életében. 

Úgy gondolom, hogy ezzel a programmal, illetve tervvel 
alapvet�en két dolog történhet: 

Az egyik, a kényelmes, az eddigi, a közömbös megoldás 
szerint nem vesszük igazán komolyan. Nagyjából 
megismerjük, elvitatkozgatunk rajta, „falugy�lésen” 
elmondjuk, hogy ez sem valósult meg, és az sem oldódott 
meg. Járjuk tovább azt az utat, amely igaz, hogy egyfel�l 
nézve békés és nyugodt, másfel�l nézve viszont az egy 
helyben topogás, a fejl�désképtelenség, a világtól való 
lemaradás útja. 

A másik dolog, ami történhet, hogy egyszer végre komolyan 
veszünk egy tervet, és elhatározzuk, hogy megvalósítjuk, 
hogy végigcsináljuk. 

Biztosan lehetne ennél jobb terveket alkotni, biztosan 
jönnek majd komoly akadályok, és lesz olyan része, amelyik 
nem fog sikerülni, de nem ez a fontos. 

A fontos, az igazán jelent�s dolog az, hogy mint város, 
elhatározzuk, hogy létrehozunk magunknak egy sportpályát, 
felépítünk egy templomot, megalkotunk egy városközpontot, 
ténylegesen javítunk az id�s polgáraink helyzetén, és ezeket, 
ha egyszer elhatároztuk, akkor VÉGHEZVISSZÜK. Egy 
akarattal és egyfelé húzva. 

Nem jelent ez semmiféle helyi politikai állásfoglalást, csak 
nagyon jó lenne látni már, hogy képesek vagyunk a saját 
er�nkb�l is valóban szép és maradandó dolgokat elérni. 

Nem szeretnék fogadatlan prókátornak t�nni, csak a saját 
nevemben, �szinte szívb�l kérem, hogy ismerkedjenek meg 
ezzel a programmal, és lássunk neki komolyan, valósítsuk 
meg, amit csak tudunk bel�le, hogy négy év múlva büszkén 
nézhessünk körül a megváltozott és megszépült városunkban. 

Abonyi Géza 

Mi lesz Bel�led, Emberke? 
 

Amikor egy kisgyerek megszületik, védtelen és kiszolgáltatott. 
Szülei védelmez� karjaiban teszi meg az els� lépéseket, tanulja 
az els� szavakat. Félt� gondoskodásuk kíséri végig az óvoda, 
majd az iskola éveit, igyekeznek távoltartani a tv, videó és 
számítógép negatív hatásaitól, biztosítani a boldog, 
kiegyensúlyozott gyermekkort. Aztán a gyermek hirtelen 
nyolcadikos kiskamasz, jön a gimnázium, egyre növekv� 
szabadság- és önállósodási vágya miatt szülei kénytelenek egyre 

távolabb és távolabb engedni maguktól. Féltik szinte mindent�l, 
ami körülveszi, hisz „annyi rosszat hallani” és „nem igazán jó a 
baráti köre sem”, de reménykednek, velük a legrosszabb nem 
történhet meg. Majd egyszer a gyerek egyre furcsábban 
viselkedik, árkos-karikás vagy vérvörös lesz a szeme, szinte 
követhetetlenné válnak indokolatlan hangulatváltozásai, 
megváltoznak étkezési, alvási, viselkedési szokásai. A szül�k 
aggódnak, és egy nem várt pillanatban a kezükbe kerül a 
bizonyíték. Kétségbeesve állnak, hívatlanul életükbe költözött az 
egyik legrettegettebb ellenség: a DROG! Nem is hiszik még, 
hogy ez velük is megtörténhet, rágja, marja legféltettebb 
kincsüket, a gyermeküket. Pedig el kell hinni, sajnos 
BÁRMIKOR, BÁRKIVEL MEGTÖRTÉNHET! A dohány és az 
alkohol mellett ugyanis a marihuána és a hasis fogyasztása 
er�teljesen elterjedt a fiatalok között és sajnos nem kerülte el 
sz�kebb hazánkat, VÁROSUNKAT sem. A kábítószer, mely 
nemcsak a testet, a lelket is rombolja. Terjedése az egyéneket és 
közösséget veszélyeztet� valósággá vált. Amit nem tehetünk 
meg, hogy tagadjuk, hárítjuk, vagy elbagatellizáljuk a problémát, 
mert a kábítószer pusztítja az egyéni akaratot, a családok 
egységét, a közösségi kohéziót (összetartó er�t) és a társadalom 
biztonságát egy-aránt. Ellene csak világos, eltökélt és 
megalapozott együttm�ködéssel lehet eredményt elérni. Ezért 
senki ne maradjon magára, a drogok elleni fellépés a ma közös 
teend�je, szeretett, féltett gyermekeink jöv�je érdekében, akár a 
megel�zésr�l (drogprevenció), akár a már meglév� probléma 
megoldásáról, segítségnyújtásról van is szó. Els� és legfontosabb 
lépés a továbbra is él�, félt�, óvó, de okos szeretet nyújtása, a 
következ� pedig az „ismeretlen ellenség”, a drog megismerése 
(hiszen mi szül�k igen keveset tudunk err�l), hogy felkészülten 
tudjuk visszaverni támadásait. Ismernünk kell ezer miértjére a 
választ, hogy elkerülhessük a bajt, vagy a már kábítószerez� 
fiatalt minél nagyobb hatékonysággal tudatára ébresszük, hogy 
az, amit hangulata javítójának, lelke vigasztalójának, problémái 
megoldójának hisz, végs� soron magányossággal, stresszel jár, 
el�bb-utóbb kapcsolatai megsz�nését hozza számára, becsapja 
�t. Békéje csak látszatbéke, mert az értelmetlenség érzése és az 
elégedetlenség mellette megmarad. Olyan hálót sz� köré, mely 
egyre szorosabbra zárul, majd végül gonoszul fogságban tartja. 

Mi, feln�ttek és viselkedésünk fontos tényez�t jelentünk, ett�l 
függ, hogy a fiatalok „rátesznek-e még egy lapáttal” 
tiltakozásunkra, vagy titokban hegyezni kezdik a fülüket, mert 
meglátják, hogy NEKÜNK �K AZ IGAZÁN FONTOSAK. 
Azok a szül�k, akiknek a gyermekei még nem próbálkoztak 
kábítószerrel, ugyanúgy kihívás elé vannak állítva, mint azok, 
akik egyszer csak felfedezik, hogy gyermekük kábítószer-
fogyasztó. Ezért vállaltuk fel a helyi prevenció megszervezését, 
hogy kell� segítséget kaphasson mindenki, hiszen igen 
sokunknak van vagy lesz veszélyeztetett korú gyermeke. Ez a 
veszélyeztetett életkor az országos szint� statisztikák szerint a 
14. életévt�l 18 éves korig terjed, ezen életkorú fiatalok több 
mint 50%-a ugyanis valamilyen kapcsolatban volt már, vagy van 
a kábítószerrel és Pest megye kiemelt helyet foglal el ebben a 
felmérésben. Érdemes tehát a „jobb félni, mint megijedni” elvén, 
alaposan körülnézni saját gyermekeink és baráti társasága körül, 
és mindenképpen információkat gy�jteni, hogy lehet�leg az els� 
pillanatban észrevehessük, ha baj van. Az els� tájékoztató 
el�adó-beszélgetés március közepére várható. 

És végül ne feledje senki, a kábítószerügy közös ügyünk, 
melynek történetét közösen írják szül�k, gyerekek, függ�ségben 
él�k és mindazok, akik segíteni szeretnének. 
                                           Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 

Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülete 
                                              Visegrád Város Önkormányzata 
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Hírek az óvodából  
 

– Óvó néni! Tudod, ki jön be 
hozzánk ma este? Hát bejön a 
KÁBELTÉVÉ!  

Együtt örülünk a jó hírnek, hiszen ha 
okosan élünk az új lehet�séggel, 
akkor rengeteg fontos, érdekes 
információhoz juttathatjuk 
gyermekeinket. Érdekl�d� társalgás 
alakult ki a csoportban a fenti 
beszélgetést követ�en. Szinte spontán, 
rengeteg információhoz jutottam. Van 
kisgyermek, akinek külön szobájában 
külön tv sugározza azt a m�sort, 
amelyiket csak akarja. Reggel 
ugyanazzal a mozdulattal, mellyel a 
szeméb�l kidörzsöli az álmot, nyúl a 
távirányítóért s már nézi is a m�sort. 
Aztán persze nem akar öltözni, 
reggelizni, rendet csinálni, elindulni 
az oviba. 

Elkezd�dik a nap ingerülten, 
rosszkedv�en, s persze így az oviban 
is éppen az a legódarab, éppen az a 
ceruza vagy autó kell, ami a másiknál 
van. Ha a kisgyermek életében 
rendszer (napirend) van, tehát azonos 
id�ben ismétl�dnek azonos 
tevékenységek, akkor biztonságban 
érzi magát. Tudja, mi következik, 
vagy ha valamiért egyszer-egyszer 
nem, hát megbeszéljük vele. Ha 
reggel egy jókedv� puszi, simogatás 
ébreszti, beszélgetve megreggelizik, 
versenyt öltözik a tesóval, s úgy jön el 
otthonról, hogy rendet hagy maga 
után, akkor az egész napja csupa jó 
érzéssel van teli. Nem szerencsés 
amúgy sem, ha egymaga nézi a 
televíziót, mert bár a m�sor édes, a 
természetfilm neki való, de nem tud 
kérdezni, nem tudja félelmeit 
megosztani. 

_ Amikor a kis delfin megszületik, 
már lát? – Van testvére? – Hol az 
apukája? – Mit eszik? stb. 

Vagy milyen jó úgy félni az 
,,Oroszlánkirály”-t nézve, hogy 
odabújok Anyuhoz, Apuhoz. Tudom, 
hogy nagyon kevés ideje van egy 
dolgozó édesanyának, apának, de 
miközben együtt tévézünk, 
beszélgetünk, odafér a vasalódeszka, 
meg lehet varrni az elszakadt 
nadrágot, össze lehet pároztatni a 
zoknikat stb. Éljünk az új 
KÁBELTV-s lehet�séggel, de ne 
engedjük, hogy a távirányító 
irányíthatatlan legyen! 

Dobó Istvánné 
                                       óvodavezet� 

Bella István 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
Február 

Február, február, 
mért nem vagy te febuár? 
Hogyha febuár volnál, 
fene fenevad volnál. 
 

De csak játszanál velem, 
nagy szádba dugnám fejem, 
föl is lépnénk Irkutszkban 
a Szök�év Cirkuszban. 
 

Minden házon minden ablak 
plakát, mit a falra raktak, 
jégvirággal ez áll rajta: 
,,Szenzáció! Csak Ma! Csak Ma: 
 

Február huszonkilence- 
dikén, négy évben csak egyszer: 
Áni Máni Idomár, 
s a félelmes Febuár.” 
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Már a pirkadatot szólítja az oroszi 
református templom harangja; ,,a 
jegesmedve-bundás Tél-király” talán a 
döglött k�bánya valamelyik zugába 
rejtezett. Legfönnebb a patakocska 
fels�bb folyásának hártyázott fodra 
jelzi: még ne legyünk oly magabízóak, 
a jeges világ bármikor betoppanhat a 
völgybe. Most meleg szél uralja a 
tájat, s bármennyire is er�szakosan 
hajlítgatja és rázza a fákat, a szajkók, 
rigók, vörösbegyek, az itthon mara-
dott h�ségesek, nem borzonganak. A 
reggellel sem remélhetjük a Nap 
növekedését. Ám a madarak 
kedvez�en fogadják, hogy a szél 
tisztítja a leveg�t; a ,,kicsics�r madár” 
gitárjának pengetésével, a cinke ,,pici 
lakatosinas”-ként ,,reszeléssel” jelzi 
örömét a nyíló id� észleletében… 

Dunabogdány és Nagymaros 
temploma között kifeszített kötélen 
pedig megjelenik Jékely Zoltán kötél- 
és haláltáncos, aki nádrúd helyett 
horgászbotjával egyensúlyoz. Olykor 
kalapját lengeti a füzeseknek, a 
feny�knek, a zsombékoknak, a 
vizeknek és a hegyeknek… alantról 
ezüstfejes botjával Mensáros László 
integet jóváhagyólag. Mondván: az 
élet-halál játékban az távozhat 
könnyedén, aki hittel élte életét… 

A völgy felett füst terjed szét; a 
kertekben égetik az avart, metszik a 
bokrokat, gyümölcsfákat. Zsenge 
február… 

(Ablonczy László: Jelentés a Völgyb�l) 

�	
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Január 17-én az esti misére megtelt a 
templom: Kalász István esperes plébános 
úr köszöntésére, hálaadó misére gy�lt 
össze a hívek és tisztelg�k sokasága. Az 
ünnepi alkalmon a szentmisét Beer Miklós 
püspök úr celebrálta, a pilismaróti 
plébános atyával és az ünnepelttel 
közösen. A kórusok éneklése mellett a 
kicsik is m�sorral álltak el�, majd 
Onodyné Editke mondott köszönt�t a 
visegrádi katolikus hívek nevében, átadva 
az ajándékot: 

,,Kedves Testvérek! Hálaadó 
szentmisére jöttünk és kedves ünneplésre! 
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, 
hogy az egész egyházközség hívei 
nevében én köszönthetem 
Lelkipásztorunkat, F�tisztelend� Kalász 
István Atyát, a 60. születésnapján. 

F�tisztelend� Esperes Plébános Urunk! 
Nagy tisztelettel és hív�i szeretettel 

köszöntjük és kérjük a jó Istent: 
Adjon er�t, egészséget, 
Munkájára áldást, nyájához h�séget, 
Részesítse sok-sok kegyelemben, 
Tartsa meg – még sokáig körünkben! 
Érezze oltalmát Reábízott nyája – 
Így lesz majd a mennyben Fényes 

Koronája! 
Kössön össze sok párt – a sírig h�ségre, 
Hintsen keresztvizet minél több 

csöppség fejére, 
Nyiladozó kis szívek lángját hevítse, 
S az ifjúságot a jó útra segítse. 
Id�snek, betegnek nyújtson vigasztalást, 
Diderg� léleknek – jó szava – legyen 

meleg palást. 
S ha elérkezik éltünk végórája – és 

Urunk elszólít – 
Utolsó utunkon – kísérjen – könyörg� 

imája.” 
Az ünnepség a Parkerd�gazdaság 

székházában folytatódott. Hadházy Sándor 
polgármester úr Visegrád valamennyi 
polgára nevében szólt, majd a köszönt�k 
sokasága vette körül Kalász atyát. Egy 
pohár borral koccintva, néhány keresetlen 
szóval jó egészséget, hosszú életet 
kívánva, átadta neki ki-ki a maga 
ajándékát. Plébános urat érezhet�en 
meghatotta ez az �szinte szeretet-
megnyilvánulás. 

A szorgos asszonykezek sok finom 
süteményt varázsoltak a tálcákra, szíves 
kínálással sürögték körül a vendégeket. A 
finom bort Bánó László úr biztosította az 
ünnepi eseményhez. 

Jó volt együtt lenni, egy olyan embert 
felköszönteni, aki már 37. éve végzi 
Visegrádon Istent�l rendelt szolgálatát a 
lelkek pásztorolásával.  

Kívánjuk, hogy még soká lehessen 
közöttünk!  

Éltesse Isten hosszú ideig! 
                                     Borsody István 
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Az Áprily Lajos Ált. Iskola  
I. félévi munkájáról, eredményeir�l 

 

A 2002/2003-as tanévet 144 tanulóval indítottuk és jelenleg is 
144 tanulónk van, bár a félév során volt mozgás a létszámban. 
71 fiú és 73 lány jár iskolánkba. A visegrádi gyerekek száma 80, 
Dömösr�l 46, Pilismarótról 4, Esztergomból 1, Dunabogdányból 
2, Tahiból 2, Kisorosziból 9 tanuló jár. A félév során 736 
tanítási napot hiányoztak a gyerekek, ez egy f�re vetítve 5,1 nap. 
Sajnos az igazolatlan napok száma – néhány dömösi tanulónak 
köszönhet�en – magas: 106 tanítási nap.  

Az osztályzatot kapott tanulók száma 106 f� (az 1. és 2. 
osztályban nincs számszer� értékelés). Az 1. osztály legjobbjai: 
Bognár Ferenc, Paulusz Anna, Zeller Rozália, a 2. osztályban 
általános tantárgyi dicséretben részesült: Berki Bence és 
Szedlacsek Eszter. Kit�n� tanulmányi eredményt a következ� 
tanulók értek el: Berkesi Gerg�, Harsányi Fanni, Fekete Lídia 
(3. o.), Szabó Kincs�, Vitéz Noémi (4. o.), Karaba Márta, Szabó 
Csilla (5. o.). Az els� félév követelményeinek nem felelt meg 8 
tanuló, összesen 20 tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot.  

Iskolánkban a következ� szakkörök m�ködtek az els� félévben: 
rajz-, képz�m�vész, t�zzománc, teremhoki, foci, életmód, 
kézm�ves, természetjáró (alsó-fels�), angol, matematika, játékos 
torna. A felzárkóztatáshoz biztosítjuk a szükséges korrepetálási 
órákat, fejleszt� foglalkozásokat, valamint logopédus foglalkozik 
16 gyermekkel. A zeneiskola üde színfoltjává vált az iskola 
életének, a félévi vizsgát mindenki sikeresen teljesítette.  

Még tartanak a tanév elején elindított tanulmányi versenyek, 
ezért most csak azokról az eredményekr�l számolok be, amelyek 
már lezárult, végleges versenyeredmények. Magyar nyelvtanból 
az Arany János országos dönt�n vehetett részt: Karaba Márta és 
Kovács Eszter 5., valamint Szigeti Réka 8. oszt. tanuló, a 
Literátum angol nyelvi versenyen ezüstérmet nyert Hrubes Csilla 
és Osztermann Anett (8. o.). Mindkét tantárgyat Szigetiné 
L�rincz Mária tanítja. Szívesen veszünk részt más iskolák 
pályázatain. A szobi Fekete István Ált. Iskola a magyar kultúra 
napjára hirdetett különböz� témákban versenyt. A beküldött 
pályam�vek közül 2. helyezett lett Sárai Vivien (8. o.) rajza 
(Szomoryné Szimeth Judit tanítványa), 1. helyezést nyert 
versével Watzek Luca (5. o.). 

Február 1-jén a dunabogdányi ált. iskolában rendezték meg a 
VIII. Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt, amelyen a 
hat visegrádi diák közül Sztuska Gina 4. o. tanuló (Tisza 
Zoltánné tanítványa) 2. helyet, Száraz Bence 5. o. tanuló 
(felkészít�i: Mezei Anna és Szigetiné L�rincz Mária) 1. helyet 
szerzett. Dicséretesen szerepelt és könyvjutalomban részesült 
Czikora Rita (6. o.) és Kormos Dániel (7. o.). 

Kiemelked� eseménye volt január hónapnak a magyar kultúra 
napja január 22-én. Ennek tiszteletére a következ� programokat 
szerveztük: Kazinczy Ferenc szép kiejtési verseny; alsó 
tagozatban szépírási és olvasási verseny; magyar népmesék 
videofilmen; számítógépen a Himnusz – szövegírás és 
szerkesztés; történelmi tárgyú festészet a XIX. században; a 
Himnusz megzenésít�je, Erkel Ferenc. 

A délutáni foglalkozásokon nagy érdekl�déssel vettek részt 
tanulóink. Köszönjük dr. Gróh Dániel el�adását Erkel 
Ferencr�l, valamint a nyugdíjas klub vezet�jének, Horváth 
Margitnak a zs�riben való közrem�ködését. 

Két alkalommal színházlátogatást is szerveztünk. A 7-8. 
osztályosok Heltai Jen� A néma levente c. darabját, a 4-5. 
osztályosok A Pál utcai fiúk c. musicalt nézték meg. Ennek a 
csoportnak sikerült megtekinteni a Néprajzi Múzeum 
Háztörténetek c. kiállítását is. 

Így a kemény tanulás mellett sikerült érdekes és hasznos 
id�töltést is biztosítanunk tanítványainknak, s még a 

bábel�adásról, karácsonyi hangversenyr�l, nemzetiségi estr�l, 
betlehemezésr�l nem is tettünk említést… 

Jelenleg a továbbtanulás bonyolítása, tankönyvrendelés az 
aktuális fel-adatunk, a gyerekek pedig izgalommal várják a 
farsangi bált, melyet február 28-án rendezünk. 

Mezei Anna igazgató  
                                                                                               

A 2003. év els� hónapjainak 
kiemelked�bb eseményei 

a Dunakanyar Erdei Iskolában 
 

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. E napon írta 
Kölcsey Ferenc nemzeti érzelmünk egyik hitvallását, a 
Himnuszt. Iskolai ünnepség keretében emlékeztünk meg a 
reformkor nagy alakjairól, akik alkotásaikon keresztül vallanak 
hazaszeretetr�l, helyt-állásról, példamutatásról. 

Kölcsey Ferenc arra tanítja nemzetét, hogy ,,a hazát csak 
tettekkel lehet szeretni”. Nekünk, pedagógusoknak is minden 
alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy a felnövekv� 
nemzedékben tudatosítsuk a haza iránti kötelezettséget, 
felel�sségtudatot. Er�sítsük érzelmi köt�désüket. Ehhez 
segítséget nyújt történelmünk és irodalmunk kiemelked� 
alakjainak hiteles példája is. Tudjuk, hogy nincs jöv�je annak a 
nemzetnek, amelyik nem emlékezik múltjára. A gyökerek azok, 
amik megtartanak, er�sítenek, tartást adnak, s amelyekb�l 
táplálkozhatunk. Múltunk, történelmünk, ,,a magyar nép 
zivataros századai”-nak túlélése ad reményt a jöv�be vetett 
hitünknek. 

Kölcsey Ferenc, Himnuszunk írója nemcsak m�vein keresztül 
nevel, hanem politikai szerepet is vállalt. Szatmár vármegye 
f�jegyz�jeként, majd országgy�lési követként is harcolt hazája 
jobbításáért. Az ellenzék egyik leghaladóbb és legnépszer�bb 
vezet�i közé tartozott. Kossuth így emlékezik róla: ,,A tiszai 
követek asztalánál egy férfi állott… Egy er�s lélek, törékeny test 
láncai közt… színtelen arcán ezernyi átvirrasztott éjnek 
tikkadtsága ült, egyetlen szemében a nemzet minden múlt és 
jöv� bánata tükröz�dött.” 

A Himnuszt mindnyájan tudjuk, mondjuk, és Erkel Ferenc 
megzenésítésének köszönhet�en énekeljük is. Erkel, nemzetünk 
egyik legnagyobb zeneszerz�je a harangok zúgásának 
méltóságára emlékeztet� dallammal komponálta meg a zenét, 
mely belénk ivódott, büszkeséggel és jóles� érzéssel tölt el 
bennünket. A közös éneklésnél érezzük, hogy ez a dallam 
összeköt bennünket, feler�síti és tudatosítja az együvé tartozás 
érzelmét, a közös haza, a közös sors és a közös tett fontosságát. 
1838-ban bekövetkezett halálát túlélték eszméi, melyek a haza 
iránti szeretetér�l, elkötelezettségér�l adnak tanúbizonyságot. 
Emléklapra c. epigrammájában az alábbi üzenetét hagyta ránk: 

,,Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 
Hagyd örök�l, ha kihúnysz: A haza minden el�tt.” 

‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹  
Részt vettünk a környék iskolái között meghirdetett Fábián 

Zoltán vers- és prózamondó versenyen Duna-bogdányban, ahol 
Bittner Zsófia 4. o. tanulónk saját kategóriájában 1. helyezést ért 
el. 

‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹  
A tanév félévéhez érkezve, tanulóink kézhez kapták 

bizonyítványukat, eddigi munkájuk, szorgalmuk, magatartásuk 
jegyekre fordított eredményét. 

A tanév félévét lezárva, folytatjuk oktató-nevel� munkánkat, 
kiegészítve az év további programjainak megvalósításával. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna  
                                                   igazgató 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
Visegrád város lakosságát 
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A m�sor 18–19.30 óráig tart, 
utána 24 óráig zene, tánc, tombola, büfé 

Igen értékes nyeremények kerülnek  
kisorsolásra!!! 

A zenét a Kódex együttes biztosítja 
Az adományokat szívesen fogadjuk 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

Meghívó / Einladung 
 

FARSANGTEMETÉS 
a Sirály étteremben 

2003. március 4-én (kedden) 
19–24 óráig 

Zene:  
a sokszólamú Zeller Tibor (Mozart Band) 

Vacsoralehet�ség szolid árakon 
Új elemek,  

soha nem látott események feldolgozása  
a m�sorban!!! 

Vissza a hagyományokhoz!!! 
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk  

Visegrád lakosságát rendezvényünkre 
 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

���������	
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Értesítjük a település lakosságát, hogy 2003. január 27-
t�l Németh Tamás kántor úr a Német Kisebbségi Énekkar 
karnagya. Sok sikert és kitartást kívánunk m�ködéséhez. 

Örvendetes esemény, hogy hat új énekkari tag 
jelentkezett. Név szerint: Farkas József, Schandlné Herr 
Margit, Horváthné Szalay Dóra, Izsák Józsefné Irénke, 
Bergmann Istvánné Kati, Kissné Dubniczki Gabriella 
(Tahiból). 

Örömet, kitartást, jó egészséget kívánunk a t�lük elvárt 
szint� szereplésükhöz! 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

Én így búcsúzom T�le 
 

Elment közülünk Szedlacsek János bátyánk, aki 
szomszédom volt a Német Kisebbségi Önkormányzat 
énekkarában. Szedlacsek János bátyánk születési helyem 
közvetlen közelében élt és lakott egész életében. Tehát 
volt közös témánk éppen elég. A köztünk lév� 12 év 
korkülönbség lehet�vé tette, hogy messzebb nyúlhasson 
vissza a múltba – ezzel még többet feltárva a falu 
fejl�déséb�l –, mint én. 

Nagy témája volt, hogy a Garami-Grósz féle 
vegyesboltban – ahol a legfinomabb malátakávét – és a 
legjobb min�ség� petróleumot lehetett kapni – az ott 
vásárló Hübler Rudi bácsival mi történt? 

Íme, a történet: 

A környék gyerekei kint ültek a ,,kápolnaudvari nyári 
egyetem” takaros padján, amikor Rudi bácsi – valószín�, 
hogy vásárlás után – kilépett a Grósz Jani bácsi 
vegyeskereskedéséb�l és elégedetten dörmögve elindult 
hazafelé. De egyszer csak látják ám a fiúk, hogy Jani bácsi 
– a boltos – nagy iramban a Rudi bácsi után vágtat és 
id�nként – bécsi dialektusban – utána is kiált: ,,Rudi… 
Rudi… Komm zurück, noch zwei Kreuzer kriegst zurück.” 

No, ez a spontán ,,verselés” annyira megtetszett a 
gyerekeknek, hogy amint azt csak tehették, a sorokat 
mindig utána skandálták a Rudi bácsinak. 

Hát, ennyi az emlékezés. De ha mód volna rá, ha meg 
lehetne tenni, ma már egy egész nemzetiségi énekkar lépne 
közbe János bátyánkért emígy esedezve: 

,,Jani… Jani… Komm zurück…” 
Sajnos, ezt már nem lehet, de imádkozni azt lehet érte – 

mindenkinek. 

Tisztelettel búcsúzik  

                                                         Schandl Lajos, 
többszörös szomszédod 

 

Köszönet 
 

 A Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a 
zenekar és az énekkar ezúton is megköszöni a 
VIFA Kft. vezet�inek a két tabló keretezését és 
üvegezését. 

 

Felhívás 
 

A Dunabogdányi Általános Iskola tanulói 2003. 
május 4–14-ig a németországi Stuttgart mellé, 
Leutenbachba utaznak. Szívesen vinnénk az oda- és 
visszaútra utastársakat. 

Egy út ára 8.000,– Ft, tehát oda-vissza 16.000,– Ft. 
Jelentkezni és érdekl�dni lehet KISS KÁROLYNÉNÁL 

(Visegrád, Nap u. 3/3. Telefon: 398-093) 
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Watzek Luca 
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A magyar nyelv országunk szíve, 
Lüktet bennünk, er�t ad, éltet, 
Szívünkben arany lett bel�le, 
Életünk megszépült t�le. 
 

Sokat változott századokon át, 
Megkopott, csiszolták az értelem aranyát, 
Míg aztán egyre tökéletesebb lett, 
S a magyar nép beleszeretett. 
 

Iránta érzett szeretetünk kimondhatatlan, 
Hiszen a nyelv gazdagsága kifogyhatatlan. 
Megfogni nem lehet, ha beszéded, megérted, 
Csodálatával megtelik a szíved. 
 

Anyanyelv… mily gyönyör�ség! 
Régóta beszéli ezt a magyar nép. 
Mondj egy szót, s el�tted van a képe, 
S megoldódik a világ rejtélye. 
 

A szó, amely egybefogja a jót és tör�dést, 
Anyám tanította, érzem e köt�dést. 
Jó érzés lehetett, mikor én, a kicsi gyermek 
Els� szava ,,mama” feléje csengett. 
 

Ha nyelv nem lenne, mi lenne nélküle 
Ha nem beszélnénk, vajon milyen lenne? 
Vigyázzunk rá a kincsre, mint szemünk fényére. 
Ápoljuk, gazdagítsuk magunk és mások örömére. 

 
�

Valóra vált egy régi álom… 
 

Biztosan sokan észrevették, hogy a régóta lakatlanul álló, volt 
Sziget utcai ABC épületébe újra élet költözött. Néhány fiatal 
kezdeményezésére, az önkormányzat rendelkezésükre bocsátotta 
az épületet, megalakult a VISEGRÁDI IFJÚSÁGI SZIGET 
EGYESÜLET, mely programjait a saját er�b�l felújított falak 
között, illetve Visegrád környékén készül megvalósítani.  

Az egyesület vezet�ségét és tagjait tekintve helyi fiatalokból 
áll, akik természetesen koordináció és támogatás mellett, de saját 
indíttatás alapján vállalt céljaikat szeretnék életre kelteni, mint 
pl.: a közösségi ház létrehozása, ahol lehet�ség lesz a szabadid� 
hasznos eltöltésére, egyel�re konditerem, pingpong, 
társasjátékszoba, asztali foci, aerobik formájában. Továbbá 
lehet�ségeihez mérten helyet kíván biztosítani minden más, 
csoportos szabadid�s kezdeményezés megvalósításához, hogy 
valóban közösségi házzá válhasson. Az egyesület tagjait szeretné 
tevékenyen bevonni a város életébe, és az alakuló 
környezetvédelmi programba. Szervezett programokkal az 
egészséges életmód, a drogok, dohányzás és alkohol nélküli élet 
népszer�sítésére törekszik, egyéb programjaival hozzájárul 
Visegrád közéletének színesítéséhez.  

A közösségi ház megnyitása március elején várható; addig is, az 
önkormányzati támogatás kiegészítéséhez, várunk minden 
eszköz-, anyagi vagy morális segítséget nyújtó támogatást. Az 
egyesület tevékenységér�l és programjairól rendszeresen 
tájékoztatást nyújtunk a Visegrádi Hírek hasábjain. Aki az 
egyesület céljairól többet szeretne tudni, elolvashatja a közösségi 
ház faliújságján kifüggesztett alapszabályunkat. 

Köszönettel: 
Az egyesület elnöksége 

A Szigeti Antal teremlabdarúgó emléktornáról 
jelentjük… 

���������	�
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 Név Gy�z. Dönt. Ver. Pont Gólkülönbség 
  1. Real Briganti 14 – – 42 120:  38 
  2. Sirály 12 1   1 37 102:  32 
  3. Zinger 10 2   2 32   91:  51 
  4. Pemzli Geng 10 –   4 30 103:  62 
  5. Silvanus   7 1   6 22   67:  60 
  6. Bakter Brothers   5 2   7 17   42:  50 
  7. Cream Cafe   5 1   8 16   63:  72 
  8. Kávézó Rend�rök   5 1   8 16   68:  83 
  9. Green Devils   4 2   8 14   57:  70 
10. Lovagok   2 2 10   8   42:  89 
11. Dream Team   2 1 11   7   40:102 
12. TBC-K�sas   1 1 12   4   37:122 

�
�����������������������������������

�

A m�vel�dési ház március 7-én (pénteken) szeretné beindítani 
legújabb tanfolyamát. B�rdíszm�ves és könyvköt� tanfolyamot 
kívánunk elindítani a két szakma iránt érdekl�d�knek. Semmiféle 
el�képesítésre, tudásra nincs szükség. Minden szerszámot, 
alapanyagot, könyvet biztosítunk. Elképzelhet� a két mesterség 
ötvözése is, oly módon, hogy b�rrel, domborított b�rrel is lehet 
könyveket kötni, felújítani. Els�sorban nagyobb diákok 
(középiskolások, egyetemisták) és feln�ttek jelentkezését várjuk, 
de természetesen nem zárkózunk el a kisiskolások el�l sem. A 
tanfolyam ingyenes, és heti egy alkalommal, kezdetben pénteki 
napon tartaná foglalkozásait. Igény és kell� számú jelentkezés 
esetén lehet többször és más napokon is folytatni a munkát.  

Az érdekl�d�knek részletesebb információval a m�vel�dési 
házban állunk rendelkezésre, vagy a 398-128-as telefonon. 
Jelentkezni a tanfolyamra szintén itt lehet. 

* * * 
A m�vel�dési ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait az újra 

indult hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozatának 
következ� el�adására, mely 2003. február 28-án (pénteken) 18 
órától lesz a könyvtárban. 

Levetítjük a Duna Televízió által készített 30 perces filmet, 
amelynek címe: 

��������� ��!�" !#�	"�$�"�%&"�'�

A filmvetítés után ifj. Cseke László tart rövid beszámolót a 
filmmel kapcsolatban a lovagrend elmúlt éves tevékenységér�l, 
és jöv�beni terveir�l. 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

* * * 
A Visegrádi Sportegyesület tisztelettel meghívja városunk 

lakosait a 2003. március 7-én (pénteken) 16 órai kezdettel a 
sportcsarnokban rendezend� 

fórumra, 
melynek a visegrádi sportpálya építése, hasznosítása és a 
visegrádi sportélet fellendítése lesz a tárgya. A fenti kérdésekben 
meghallgathatják a már eddig kialakult elképzeléseket, 
megismerhetik a jelenlegi terveket, és feltehetik kérdéseiket.  

El�adó Hadházy Sándor polgármester lesz. 
Zeller Márton 

                                                   
VSE-elnök 
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Az Áprily-hét meseíró pályázatára érkezett mese 
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�sz volt. A fák kopasz ágain cinegék és verebek ücsörögnek. A 
friss szántás barázdái között vetési varjak kutatnak elhagyott 
búzaszemek után. 

Hirtelen a ködös csendet seregélyhad közeledése töri meg. A 
seregélyek hangos rikácsolása felveri a madarakat békés, 
nyugodt szendergésükb�l. Cinegék és verebek hangos 
csiviteléssel röppennek föl az ágról. Látva a bemutató sikerét, 
egy seregély válik ki a csapatból, s leül az ágra a kismadarak 
közé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Ezt csináljátok utánam, ha tudjátok! – rikácsolt, ahogy a 

torkán kifért. 
A kismadarak szólni sem mertek, hiszen az �szi csendben ez a 

hangoskodás egészen megdöbbentette �ket. Ez a mi kevély 
seregélyünk biztatásnak vette, s még inkább rázendített 
fülsiketít� dalára. Ha a kismadarak elröppentek, � nyomban 
utánuk eredt, hisz nem akart közönség nélkül maradni. 
Közeledett a kikelet, s a távolból könnyed rigófüttyöt hozott a 
virágillatú szél. 

A mi kismadaraink is hangos trillázásba kezdtek, a kevély 
seregély pedig szégyenében olyan messze szállt, hogy egész 
nyáron nem hallottuk a hangját. 

Cseke Júlia 
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KERTÉPÍT� MUNKÁMHOZ  
1-2 F� NEM DOHÁNYZÓ 

SZORGALMAS MUNKAER�T KERESEK. 
Telefon: 06 (30) 9615-795     

Barabás Gábor 

ÚJ OTTHON 
INGATLANKÖZVETÍT� 

Ingatlanközvetít� 
keres-kínál ingatlanokat 

a Dunakanyarban  
és Pest megyében 

ügyvédi közrem�ködéssel 
a hét minden napján! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

ILLÉS GYÖRGY 
ÚJ OTTHON  

INGATLANKÖZVETÍT� 
2023 Dunabogdány, Áprily L. u. 4. 

Telefon: 
06 (26) 390-045 
06 (30) 9527-939 
06 (30) 5014-992 

Eladó családi házakat, nyaralókat 
építési telkeket keresünk 

készpénzes ügyfeleink részére! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás 
és telefonos távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 



 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Ne ijjedjetek meg e szótól: forradalom. 
Nem villám ez, csak napsugár, mely szemetekbe 

süt. 
Minden mi szép, minden mi fönséges e szóban 

benne van. Istenirgalom és emberszeretet, férfierény 
és n�szerelem, néphatalom és világszabadság; – 
minden, minden e szóban forradalom. 

Éj után hajnal j�. Az álmok elfutnak. A sötétség 
visszatér kriptáiba, a hegyek aranynyal festik 
ormaikat, a napsugára szétlövel. Minden mi sötét és 
a sötétség lakója, visszafut odvába: de fölébred 
minden, a mi szép és az istené! Millió csillag, az ég 
millió gyémántos királya tünik el egy sugarától a 
napnak. Nem látja senki senki, hogy hová lettek? 
Nem tudja senki, hogy vannak e? Életük csak a 
ragyogásban látszék, s ragyogásuk elmulik, mihelyt 
az ég megszünik fekete lenni. Helyettök ott fenn a 
pacsirta zengi énekét. 

Lássátok ez a forradalom. 
(Jókai Mór: A forradalom költészete, 1848.) 

A HELYI  
VÁLASZTÁSI IRODA 

VEZET�JÉNEK 
HIRDETMÉNYE 

 

A választási eljárásról szóló  
1997. évi C. törvény 38. §.  

és 142. §. alapján 
 

a Magyar Köztársaság 
2003. április 12-re (szombat)  
országos népszavazást írt ki 

az Európai Uniós csatlakozásról 
 

Helye:  
Visegrád Városháza  

tanácsterme 
 

Szavazni  
reggel 6.00 órától este 21.00 óráig lehet. 

 
(A részletes tájékoztatás a 2. oldalon olvasható!) 
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  
VEZET�JÉNEK 

HIRDETMÉNYE 
A választási eljárásról szóló 1997. évi  

C. törvény 38. §. és 142. §. alapján 

A Magyar Köztársaság 
2003. április 12-re (szombat)  
országos népszavazást írt ki 

az Európai Uniós csatlakozásról 
 

Helye:  
Visegrád Városháza tanácsterme 

 

Szavazni reggel 6.00 órától este 21.00 óráig 
lehet 

A helyi népszavazás során m�köd� választási szervek: 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG, röviden HVB  
(egyben szavazatszámláló bizottság is) 

Elnöke: Rittinger Tamás 
Tagjai: 
Fieszl Béláné 
Herrné Imre Erzsébet Tünde 
Szebeni Imre 
Ifj. Zeller Mártonné 

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA, röviden HVI 

Vezet�je: Mezei Orsolya jegyz� 
 

A választási szervek hivatali helyiségének címe:  

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal, 2025 Visegrád, 
F� u. 81. 
 

Tájékoztató 
A választói névjegyzéket 2003. március 25-t�l április 1-
jéig a HVI-nek közszemlére kell tenni. 

A névjegyzékbe történ� felvételr�l szóló értesít�t 2003. 
március 20. és március 27. között kell megküldeni a 
választópolgároknak. A névjegyzékb�l történ� kihagyás 
vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2003. március 25-
t�l április 1-jén 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a 
HVI felé. 

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2003. 
április 10-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet 
kérni, hogy az 2003. április 7-ig megérkezzen a HVI-hez. 
Igazolást legkés�bb 2003. április 10-én 16.00 óráig lehet 
kiadni. 

A módosított névjegyzék 2003. április 10-én 16.00 óráig 
tekinthet� meg a polgármesteri hivatalban. 

A Választási Bizottság megbízott tagjait az 
országgy�lési képvisel�csoporttal rendelkez� pártok 
legkés�bb 2003. március 27-én 16.00 óráig jelenthetik be. 

A szavazóköri jegyz�könyvek egy példánya a HVI-ben 
2003. április 15-én 16.00 óráig megtekinthet�. 

Visegrád, 2003. március 4. 
Mezei Orsolya 

 HVI vezet� 

A 2003. február 6-i  
képvisel�-testületi ülésen  

történt 
 

– Kovács Gábor helyi önkormányzati képvisel�, 
valamint két új küls�s bizottsági tag: Pichler 
Gabriella (Városfejlesztési Bizottság) és Ujsághy 
György (Környezetvédelmi Bizottság) ünnepélyes 
eskütétele után megkezdték munkájukat. 

– A helyi adórendelet Európai Uniós 
jogharmonizációjának keretében felülvizsgálatra 
került a decemberben megvont vállalkozói 
kedvezmények visszaállítása, most már csak 
határozott id�re, azaz 2007. december 31-ig 
visszaállításra került az ipar�zési adónál az 50%-os 
kedvezmény az éves 1 M és 10 M Ft közötti nettó 
árbevétel esetén, valamint a szakmunkástanulót, 
illetve munkanélkülit foglalkoztató vállalkozók 
kedvezménye (rendeletmódosítást lásd 3. oldalon). 

 – Jóváhagyásra került Hadházy Sándor polgármester 
úr által összeállított ,,Négy éves ciklusprogram”, 
amely az elkövetkez� önkormányzati ciklus 
feladatait, városfejlesztési elképzeléseit tartalmazza. 
Err�l 2003. március 20-án, közmeghallgatáson 
hallhatnak b�vebb tájékoztatást. 

  Mezei Orsolya  
jegyz� 

 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2003. 
MÁJUS 5-ÉN (HÉTF�N) 
LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi 
utcákban:  

F� u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás 
király u., Pázmány P. u., Török u., Újkert u., 
Salamontorony u., Temet�sor, Rigó u., 
Malomhegyi u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó 
u., Rákóczi u., Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa 
u., Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep. 

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

Visegrád Város Önkormányzata 
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A Közm�vel�dési, Ifjúsági  
és Sport Bizottság 

hírei 
 

A fenti bizottság 2003. március 3-án a következ� 
témákat tárgyalta, s az egyes napirendekhez kapcsolódó 
határozatot, javaslatot hozta. 

1. A 2003. évi költségvetéshez: 
a) A tervezetben szerepl� 200.000 Ft-os ifjúsági 

pályázati alapot 500.000 Ft-ra javasolta felemelni, 
melynek felhasználásáért a bizottság felel�sséget 
vállalt. 

b) A bejegyzett ifjúsági egyesületek (Visegrádi 
Fiatalok Klubja Egyesület, valamint Visegrádi 
Ifjúsági Sziget Egyesület) számára biztosított 
500.000-500.000 Ft, valamint a VSE számára 
biztosított 1.500.000 Ft felhasználásáról tartalmi 
értékelést kér, kiegészítve azzal a javaslattal, hogy a 
Pénzügyi Bizottság ugyanezen összegekr�l pénzügyi 
beszámolót kérjen 2004. január 30-i határid�vel. 

2. A pályázati kiírás megtalálható a Visegrádi Hírek 
2003. márciusi számában (lásd az 5. oldalon) 

3. Ifjúságpolitikai koncepció elkészítését fontosnak tartja 
a bizottság, kiegészítve azzal az igénnyel, hogy ez 
b�vüljön ki az egész település társadalomszerkezeti 
felvázolására. 

Ehhez a feladathoz várjuk mindenkinek az észrevételét a 
célok megfogalmazásához; a vizsgálandó területek 
felsorolásához; partnerek megnevezéséhez stb. Úgy 
véljük, hogy egy átfogó szociológiai felméréshez a 
bizottság feladatvállalása, közrem�ködése nem elegend�, 
megfelel� tudományos háttér nélkül hasznosítható 
eredmény nem várható. Ebben az évben a Szociális és 
Népjóléti Bizottsággal együttm�ködve els�sorban a 
koncepció elkészítéséhez szükséges szakmai háttér 
megteremtését végezzük el, melyhez a 2004. évi 
költségvetésben szeretnénk forrást biztosítani. 

4. A 2003. évi eseménynaptár elkészítése kapcsán 
köszönetünket fejezzük ki azon szervezetek, intézmények 
felé, akik eljuttatták éves programtervüket (17 kiküldött 
felkérésb�l 10 visszaküldött szervezetnek). 

A 2003. évi esemény- és m�sornaptár az els� 
próbálkozás, hogy összegezve hozzuk nyilvánosságra a 
programtervet, melyet havi pontosítással ismételten 
közlünk a Visegrádi Hírek hasábjain. 

A cél az, hogy Visegrád polgárai számára választékot 
kínáljunk fel a szabad id� eltöltéséhez, s hogy id�ben 
tudják tervezni programjaikat. Az eseménynaptárból 
kihagytuk az intézmények saját, ,,bels�” programjait, az 
állandóan m�köd� szakkörök, a kiállítások felsorolását. 
Reméljük, hogy az eseménynaptár elnyeri a lakosság 
tetszését. 

5. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 155. 
évfordulójának tiszteletére rendezend� ünnepség 
házigazdái: Áprily Lajos Általános Iskola, valamint a 
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesülete. 

                                   Mezei Anna, 
a Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

A Népjóléti Bizottság hírei 
 

A Népjóléti Bizottság idei második ülésére februárban 
került sor. Az ülésen jelen voltak: Vaik Mónika bizottsági 
elnök, Mezei Anna és Abonyi Géza képvisel�k, 
Burgermeister Istvánné küls�s tag és Zeller Albertné 
el�adó, jegyz�könyvvezet�. 

A bizottság els� napirendi pontként átmeneti segélyezés 
ügyekben döntött. Egy f� 15.000 Ft és egy f� 10.000 Ft 
átmeneti segélyben részesült. Temetkezési segélyt két f� 
részére 30.000 és 8.000 Ft összegben állapítottunk meg. 
Közgyógyigazolványt méltányosságból nyolc f� részére 
fizettünk be. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 11 
gyermek kapott. Sajnos egy kérelmet el kellett 
utasítanunk. 

Második napirendi pontként a bizottság az 
árvízkárosultak kérelme ügyében döntött. A korábbi 
kérelmez�kön túl még két f� nyújtotta be kárigényét, a 
bizottság egyhangúlag megszavazta a kárösszeg mértékét. 

Egyebek: a Magyar Vöröskereszt levelet intézett felénk: 
szeretnének egyfajta kapcsolatfelvételt elindítani. Ez 
ügyben Homolya Sándornéval vesszük fel a kapcsolatot. A 
bizottság a feladat- és tevékenységkörét átbeszélte, a 
pontokat elfogadtuk. 

Vaik Mónika, a Népjóléti Bizottság elnöke 
 

Figyelem! 
 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal jegyz�je értesíti 
Ügyfeleit, hogy 2003. március 1-jét�l az útlevéllel 
kapcsolatos teend�ket az okmányiroda átveszi a helyi 
polgármesteri hivataltól. 

Az ügyintézés országos hatáskörrel rendelkezik. 
Az okmányiroda létszámfejlesztést, olyan számítógépes 

munkaállomást, amelyen külön ezen ügyintézést 
elvégezhesse, nem kapott, ugyanakkor ezen hatáskörrel a 
fel-adatai megnövekednek, esetleges ügyféltorlódással 
kell számolni, növekedni fog a sorbaállási id�. 

Az ügyintézés menete hasonló az eddigiekhez, az 
eltérés annyiban mutatkozik, hogy az okmányiroda az 
országos számítógépes rendszerben rögzíti az adatokat, 
és elektronikus úton rögtön továbbítja a BM Központi 
Hivatalnak. Az adatlapokat a következ� napi postával 
küldi meg. 

Mezei Orsolya 
                                                                       jegyz� 

 

MEGHÍVÓ 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete 

általános közmeghallgatást tart 
az alábbiak szerint: 

Id�pontja: 2003. március 20., csütörtök 17 óra 
Helye: Magyar László Tornacsarnok 
Témája: 
– négy éves ciklusprogram 
– egyebek 
Meghívottak: SZMSZ szerint 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
1/2003. (II. 6.) sz.  

RENDELETE 
a 8/199l. (XI. 27.) számú  
többszörösen módosított 

 

„H E L Y I  A D Ó K R Ó L”  c. 
rendelet módosításáról 

 

Preambulum 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
2002. évi XLII. sz. tv. 158. §.-ának felhatalmazása alapján 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. §. 
 

I P A R � Z É S I   A D Ó 
 

l. A rendelet 16/D. §.(2) bek.-e (l) bek.-re, a (4) bek. (3) 
bek.-re változik, a (2) bek. helyébe a következ� 
rendelkezés lép: 
(2) 50% kedvezményben részesül az a vállalkozó, akinek 
nettó árbevétele több mint l millió Ft, de nem haladja meg 
a 10 millió Ft-ot. 
2. A rendelet l6/D. §.-a a következ�, 4–5. bekezdéssel 
egészül ki: 
(4) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozót, ha egész 
tanéven át szakmunkástanulót foglalkoztat. A kedvezmény 
mértéke tanulónként 2.000,– Ft/év, mely az évi fizetend� 
ipar�zési adó mértékéig terjedhet. A kedvezmény a 
következ� évre nem vihet� át. 
(5) Ha a vállalkozó f�foglalkozásban folyamatosan 
munkanélkülit foglalkoztat, a fizetend� adót a 
foglalkoztatás els� két évében 1.000,– Ft/év/alkalmazott 
mértékben csökkentheti. 
 

3. §. 
 

E L J Á R Á S I   S Z A B Á L Y O K 
 

1. A rendelet 20. §.-a a következ�, (6) bekezdéssel egészül 
ki: 
(6) E rendeletben biztosított kedvezmények 2007. 
december 31-ig határozott id�re vonatkoznak. 
 

4. §. 
 

Z Á R Ó  R E N D E L K E Z É S E K 
 

1. E rendelet 2003. január 1-jét�l lép hatályba, 
kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 

Visegrád, 2003. február 6. 
 
Mezei Orsolya s. k              Hadházy Sándor s. k. 
     jegyz�                        polgármester 
 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

Visegrád, 2003. február 6.      
Mezei Orsolya s. k. 

                                                                     jegyz� 

��������	
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Tisztelt Visegrádiak!  
Sokak régen dédelgetetett álma megvalósulásához 

közeledik, ugyanis a községkert tornacsarnok el�tti 
területén, az ellátási és intézményi funkciók b�vítését 
tervezzük. Ez nem új dolog, hiszen a nyolcvanas évek 
közepét�l születtek tervek, javaslatok a terület 
hasznosítására. Ezek nagyrészt azért nem valósultak meg, 
mert nem volt mögöttük tényleges megvalósítási szándék, 
pénzügyi háttér. A terület adottságai alapján mégis 
kézenfekv�, hogy ez legyen a városközpont b�vítési 
területe, hiszen ez több lakossági fórumon is elhangzott és 
a Településfejlesztési Koncepcióba is bekerült. 

A b�vítésnek két f� fejlesztési szándék adott új 
aktualitást. Az egyik az önkormányzat elhatározása, hogy 
a jelenlegi orvosi rendel� helyett új, a jelenleginél 
szélesebb kör� szolgáltatást nyújtó egészségházat (házi 
orvos, fogorvos, gyermekorvos, egyéb szakrendel�) hoz 
létre, a másik – nem kevésbé fontos szándék – a CBA 
áruház tulajdonosáé, aki a meglév� üzleténél nagyobb 
méret� és szélesebb árukínálatú boltot szeretne építeni. Ez 
utóbbi megvalósulhatna a jelenlegi CBA helyén is, de ez 
esetben az átépítés idejére (kb.: fél évre) be kellene zárnia 
az üzletnek, és így az ellátás nem lenne folyamatos. 

A két fejlesztési szándék együttesen már id�szer�vé teszi 
a tornacsarnok el�tti területen a munkálatok megkezdését. 
Természetesen ezen a területen nem csak ez a két 
intézmény helyezhet� el, hanem további szolgáltatások és 
lakások létesítését is tervezzük. 

Az önkormányzat a terület jöv�jének egységes kezelése 
érdekében figyelembe veszi a kapcsolódó telkek 
fejlesztését is: iskola b�vítése, mozi kulturális központtá 
fejlesztése stb. 

Lehet�ség van arra is, hogy már m�köd� intézmények – 
a színvonalasabb kiszolgálás érdekében – átköltözzenek 
erre a területre, pl.: posta, gyógyszertár.  

A vállalkozó kedv� visegrádiak számára ezúton is 
jelezzük, hogy új üzletek, lakások, vendéglátóhelyek 
létesítésére is van lehet�ség, az ilyen igények beérkezését 
várjuk, s�t kérjük mindazok jelentkezését, akik a 
városközpont b�vítésében vállalkozóként szeretnének 
részt venni. 

A Településrendezési Terv készítésével párhuzamosan 
készül ennek a területnek a beépítési terve is, így annak 
elfogadásával a fejlesztés el�készít�, tervez�i munkái 
azonnal megkezd�dhetnek.  

Mártonffy Gábor f�építész  

 
VISEGRÁDI VÁLLALKOZÓK! 

 

A városközpont tervezett b�vítési területén: Rév utca–F� 
utca–Mozi-köz–11-es út által határolt terület beépítetlen 
részén új egészségház és CBA áruház építését tervezzük. 
Ezzel együtt üzletek, vendéglátóhelyek és lakások 
építésére is van lehet�ség. 

Akit ez a terv építési, befektetési, üzletnyitási szándékkal 
érdekel, az önkormányzaton szóban vagy írásban jelezze! 

(Részletesebben a fenti cikkben.) 
Önkormányzat 
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PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 
IFJÚSÁGI ALAPBÓL  

TÖRTÉN� TÁMOGATÁS 
ELNYERÉSÉRE 

 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi 
ifjúsági programok, csoportok támogatására. 

Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon 
szervezetek, közösségek, magánszemélyek, akik 
programjukkal a visegrádi gyermek-ifjúsági korosztálya 
(4–30 év) számára kulturális, szabadid�, sport programok 
szervezésére vállalkoznak. 

A pályázókat arra kérjük, hogy röviden fejtsék ki 
programjuk lényegét (korosztály, id�pont, a program 
tartalmi célja, várható eredménye, közrem�köd�k stb.), 
valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi 
fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt lehet�ség szerint 
konkrét összeg meghatározásával tegyék. 

Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000 Ft feletti 
tárgyi eszköz vásárlására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a pályázati összeg felhasználásáról tartalmi 
elszámolást vár a Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság. A pályázat kiírásával az a f� célunk, hogy az 
érintett korosztály számára a legoptimálisabb 
foglalkozások, programok szülessenek meg. 

A pályázat elbírálásakor el�nyt élveznek azok a 
programok, melyek eredeti ötlettel állnak el�. 

2003-ban az önkormányzat 500.000 Ft-ot különített el 
erre a célra. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
1. 2003. április 15. (rendelkezésre álló összeg 300.000 

Ft) 
2. 2003. szeptember 15. (rendelkezésre álló összeg 

200.000 Ft) 

A pályázatot a következ� címre kérjük beküldeni: 
Visegrád Város Önkormányzata 

Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
Visegrád, Polgármesteri Hivatal 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Szöveg közzététele 
 

A Pest Megyei Bíróság 4.Pf.22.460./2002/3. számú ítélete 
alapján, az ítéletben meghatározott szöveget az alábbiakban 
szó szerint közzé tesszük. 

,,A CASTRUM-Visegrád Kft. kijelenti, hogy Visegrád város 
egykori jegyz�jér�l, Farkas Márton úrról valótlanul 
állítottuk, hogy megpróbálta jogosulatlanul befolyásolni a 
szavazókat a Visegrádon 2001. március 17-én tartott helyi 
népszavazáson.” 
 

Kedves Támogatónk! 
 

Ebben az évben is lehet�ség van arra, hogy személyi 
jövedelemadója 1%-ának felhasználásáról rendelkezzen. 

Az elmúlt évben Alapítványunk részére felajánlott 1%-ot a 
település sportolási lehet�ségére fordítottuk. 

Ezúton szeretnénk megkérni, hogy 1%-ával 
Alapítványunkat támogassa. 

Adószámunk: 18666117–1–13 
Visegrád Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 

Kedves Szül�k! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2003/2004-es tanévre az els� 
osztályosok beiratkozásának id�pontját a következ�kben 
jelöljük meg: 

2003. március 21. (péntek) 7.00–15.00 óra, 
2003. március 24. (hétf�) 7.00–17.00 óra. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
– A gyermek anyakönyvi kivonata 
– Óvodai szakvélemény a gyermek iskolaérettségér�l 
– Diákigazolványhoz 1 db fénykép és 280 Ft 
Iskolánkban német nemzetiségi nyelvet oktatunk els� 

osztálytól, valamint biztosítjuk az els� osztályosok zenei 
alapképzését a szolfézsórák keretében. 

Beiratkozáskor kérjük, azt is jelezzék, hogy a napközit 
igénybe kívánják-e venni. 

Szeretettel várjuk leend� els� osztályosainkat és a Kedves 
Szül�ket! 

Áprily Lajos Általános Iskola 
nevel�testülete nevében 

  Scheili Éva                                   Mezei Anna 
1. oszt. nevel�                             igazgató 

 
Pályázat 

 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület és a Belvárosi 
Kávéház  

����������	
����	���
hirdet. 

Kategóriák: 
I. 1–2. osztály 
II. 3–4. osztály 
III. 5–6. osztály 
IV. 7–8. osztály 
Téma: 
I–II. kategória: Meseillusztráció – mesék Mátyás 

királyról 
III–IV. kategória: Visegrád természeti vagy történelmi 

értékei 
A pályamunkák A/3-as vagy A/4-es méretben, bármilyen 

technikával készíthet�k. A munkák hátlapján kérjük 
feltüntetni a pályázó nevét, iskoláját, a m� címét és a 
kategóriát. A pályamunkákat paszpartuval ellátva kérjük 
beküldeni az alábbi címre: 

Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, Mátyás Király 
M�vel�dési Ház, 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Beküldési határid�: 2003. március 21. 
Kiállítás-megnyitó: 2003. március 29-én 15 órakor a 

Belvárosi Kávéházban (Visegrád, Rév u. 1.) 
Minden pályamunkát kiállítunk, a közönség szavazatai 

alapján a nyertes munkákat díjazzuk. 
Eredményhirdetés, díjkiosztás: 2003. április 12-én 15 

órakor a kiállítás helyszínén.                   Gerstmayer Beáta 
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Az 1990-ben újjászervezett 
visegrádi alapítású Szent György 
Lovagrend társadalmi tevékenységét 
jelent�s elismerés érte akkor, amikor 
hat évvel ezel�tt elnyerte a közhasznú 
min�sítést. Ennek alapján törvényes 
kötelezettségünknek teszünk eleget 
akkor, amikor sajtóközlemény 
formájában nyilvánosságra hozzuk 
el�z� évi munkánk eredményeit, 
Rendünknek a közjó érdekében 
végzett munkásságát. 

A hazánkban m�köd� 
lovagrendeknek, így nekünk is a 
jótékonysági, a szeretetszolgálat, a 
karitász volt a legf�bb tevékenységi 
körünk. Ezen a területen azért történt 
jelent�s változás, mert 2002-ben – a 
Rend központi apparátusán kívül – az 
ország különböz� területein m�köd� 
priorátusok és a külföldön 
tevékenyked� szervezeteink is 
bekapcsolódtak ebbe a munkába. A 
Magisztrátus irányításával 50 
videokazettát juttatunk el a Tisztelgés 
a megtartó haza el�tt c. filmb�l az 
elcsatolt területek iskoláinak. (Ezt a 
filmet Rendünk 2002-ben, a magyar 
államalapítás ezer éves jubileumára 
készítette.) Az id�sek támogatása 
szintén jelent�s helyet foglalt el 
tavalyi munkánkban. Visegrádon, a 
Szentgyörgy-pusztán lév� F�városi 
Öregotthon lakói mellett a táti Szent 
György Öregotthon és a leányfalui 
Öreg Lelkészek Otthonának lakóit 
leptük meg egy-egy ezer forint érték� 
szeretetcsomaggal. Ebb�l az akcióból 
a Visegrádon él� id�sek sem 
maradtak ki. Szintén hagyományos 
terület volt a Visegrádon él� 
vesebetegünk pénzbeli támogatása. 

Örömmel töltött el bennünket az is, 
hogy a dunai árvíz idején katonai 
hagyomány�rz� tagozatunk tagjai 
részt vettek a mentési folyamat 
munkájában, majd az árvíz 
levonulása után vállalták a nyúlgátak 
anyagának elszállítását, a Rév utca 
végén lév� aluljáró takarítását. 
Legnagyobb segítséget a Felvidéken 
lév� alsóbodoki magyar tannyelv� 
szakközépiskola jelentette. Ezt az 
oktatási intézményt a Nyitrán székel� 
nagypriorátusunk egyik áldozatos 
tagja építette. Az iskola m�ködési 
kiadásaihoz (f�tés, világítás stb.) a 
Passauban m�köd� nagypriorátusunk 
tagjai járultak hozzá jelent�s 

összeggel. A németországi 
nagypriorátus egyik tagja nagy 
mennyiség� játékórát ajándékozott a 
felvidéki magyar iskoláknak. Ez az 
eszköz segítette az ottani iskolák 
oktatási munkáját. A Pécsett és 
Grazban m�köd� priorátus közös 
akcióban segítette a Szarajevóban 
háborús károk következtében rommá 
lett római katolikus templom 
helyreállítását, a templomi freskók 
restaurálását. 

A Lovagrend debreceni prio-
rátusának tagjai új típusú tv-
készüléket ajándékoztak a Magda-
léneum Református Gyermekotthon 
lakóinak. Kecskeméti tagjaink a város 
szegényeinek segélyezéséhez járultak 
hozzá jelent�s összeggel. Pécsett, az 
ottani lovagok Támasz Alapítványa 
napi egy adag meleg étellel és meleg 
takarók kiosztásával segítette a 
hajléktalanokat. Egri csoportunk 
Gyermekek Gyógyítása nev� 
alapítványával segítette a 
Sajóbábonyban lév� gyermekotthon 
lakóit. 

Az is örömünkre szolgált, hogy 
katonai hagyomány�rz� tagozatunk – 
itthon és az elcsatolt területek 
településein – ingyenes fellépésével 
népszer�sítette a középkori harci 
játékokat az ifjúság körében. Ez a 
tagozat – immár második évtizede – 
sikeresen volt rendez�je a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékoknak. A 
középkori harcmodor népszer�sítése 
és az utánpótlás biztosítása érdekében 
apródképz� iskolát szervezett és 
m�ködtetett a katonai 
hagyomány�rz� tagozat. 

Következetes munkánk 
eredményeként tíz éves jubileumát 
ülte tavaly a Rend oktatási és 
továbbképzési tagozata, az 
Esztergomban és Visegrádon 
szervezett Középkori Akadémia. 
Tudományos munkánk során 
jutottunk el ahhoz a felismeréshez, 
hogy ez a továbbképzési forma 
egyenes folytatása és újjáéleszt�je a 
korábban Esztergomban m�köd� 
Nyári Egyetemnek, amelyet 1935-ben 
Serédi Jusztinián, Esztergom bíboros-
hercegprímása alapított. A 
folyamatosság jegyében tavaly a 
Felvidékr�l, Kárpátaljáról, Erdélyb�l 
és a Délvidékr�l 36 hallgató vett részt 
a jubileumát ünnepl� tanfolyamon, 

melynek költségét is a Szent György 
Lovagrend viselte. 

Külföldi kapcsolatainkat és az 
Anjou-korról szerzett ismereteinket 
b�víthettük azzal, hogy tavaly 
augusztus végén–szeptember elején 
eleget tehettünk egy külföldi 
meghívásnak. A palotajátékok idején 
egy igen rangos együttes, egy olasz 
kulturális és hagyomány�rz� csoport 
szerepelt nagy sikerrel Visegrádon. 
Minthogy a középkorban Lanciano 
városa is a Nápolyi Királysághoz 
tartozott, ezért az Anjou–magyar 
kapcsolatok továbbfejlesztése 
jegyében meghívást kaptunk e közép-
olaszországi város vezet�it�l és 
utaztunk ki Itáliába. Erre az útra 
elkísért bennünket a Duna TV is, és 
filmet készített külföldi 
szereplésünkr�l. A filmet a Duna TV 
októberben mutatta be. 

Kulturális és hagyomány�rz� 
szolgálatunk b�vülése mellett 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
2002-ben 6 millió 76 ezer forint 
értékkel gyarapíthattuk a közjó 
érdekében végzett munkánkat. 

A Szent György Lovagrend 
                          Magisztrátusa 

�
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– Áprily Lajos emlékére – 

Emberszív indulj, újra ébredj, 
vége van a dérnek, a télnek, 
s az avar alatt nyíló ibolyák 
tavaszi indulót zenélnek. 
 

Vigyázz! A tavasz nem jött még el. 
Nincs még tüze a márciusi napnak, 
de én nem tör�döm az id�vel 
és elémegyek az érkez� tavasznak. 
 

Nem tudok várni. Elhallgatott bennem 
szerelem, vágy, álom, ami élt, 
s a hosszú tél átka, dermedtsége 
induló szívemben mindent elitélt. 
 

Most hevül� vérrel és újult reménnyel 
érkez� tavasz, elébed megyek, 
hogy fájó sebemre, szenved� szívemre 
er�db�l er�t, gyógyítást vegyek. 
 

Feledve bút és fekete gondot, 
s�r� fátylakkal borított telet, 
virágot bontó tavaszi ragyogás, 
most megújult szívvel köszöntelek. 
 

Cseke László 
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Az  apródképzésr� l  
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Az utóbbi id�ben többen is megkérdezték t�lem, hogy milyen 

formában m�ködik a Szent György Lovagrend apródképz�je. Ezért 
gondoltam, hogy megpróbálom röviden összefoglalni az apródképz� 
m�ködését, munkáját és terveit. 

Az apródképz� 2000. szeptemberében indult, akkor még ,,lovagi 
íjászat” néven, 11 visegrádi iskolás tanulóval, 6–14 éves korosztályban. 
Mindjárt az elején kiderült, hogy csak az íjászattal nem tudjuk tartósan 
lekötni a gyerekeket egy-egy foglalkozáson, ezért kiegészítettük az 
íjászatot különböz� fegyverhasználattal, és hozzá kapcsolható 
mozgásanyaggal. Az els� év végén kis csapatunk már nagy sikerrel 
szerepelt a Dömösi Lovagi és Hadijátékokon, valamint a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékokon. A 2001–2002-es tanévet már 22-en 
kezdtük új névvel (mint apródképz�) és kib�vített tananyaggal. Ebben az 
évben már nem csak visegrádi gyerekek látogatták a foglalkozásokat, 
hanem többek között Budapestr�l is érkeztek, és járnak azóta is 
folyamatosan az apródképz�be. 

2002. tavaszától készültünk a nyári bemutatókra a foglalkozásokon, és 
közben elkészültek azok a ruhák, amiket a nyári bemutatókra szántunk. 
Ebben nagy segítség volt Scheili Richárd vállalkozó és Zeller Tibor 
étterem-tulajdonos jelent�s anyagi támogatása, ami lehet�vé tette a ruhák 
elkészítését, és néhány íjat is tudtunk vásárolni a gyerekeknek. A 
felkészülés olyan jól sikerült, hogy az apródok bemutatói nagy 
közönségsikert arattak a palotajátékokon. A bemutatók mellett az egész 
csapat részt vett m�sorok alatti pályaépítésben, kellékek mozgatásában 
és rengeteg egyéb dologban. Így az apródképz� csapata fontos láncszem 
volt a rendezvény lebonyolításában. 

A 2002–2003-as tanévet 32-en kezdtük szeptemberben. Több 
újdonságot is bevezettünk. Elkészült egy öltözet, amit az edzéseken 
használunk. Bevezettünk egy fokozatrendszert, amit a tanulásban 
motiváló vizsgarendszerhez kötöttünk. A tavasszal és �sszel 
megrendezett vizsganapokon lehet magasabb fokozatot elérni sikeres 
vizsgával. Az elérhet� fokozatok: apród tanuló, apród, fegyverhordozó, 
fegyvernök, harcos. Az edz�ruhán hordott különböz� szín� övek jelzik, 
hogy az apród milyen vizsgát teljesített. A vizsgákon nem csak 
gyakorlati (pl. íjászat, hajítófegyver-kezelés, fegyverhasználat), hanem 
elméleti feladatoknak is meg kell felelniük az apródoknak. 

Bevezettük az ún. ,,klubnapokat”, minden hónap els� szombatján a 
Mátyás Király M�vel�dési Házban találkozunk, megnézünk egy témához 
kapcsolódó filmet vagy videofelvételt, majd egy kijelölt témáról 
beszélgetünk (pl. középkori fegyverek, várépítés, várostrom a 
középkorban, lovagság kialakulása, lovagi harcmodor stb.). 

2002. december 31-én bemutató edzést tartottunk a Magyar László 
Sportcsarnokban. Akik eljöttek, láthatták, hogy a téli id�szakban a 
sportcsarnokban milyen edzéseket tartunk. Felkészülési programunk 
ugyanis három részre van osztva. Szeptembert�l, amíg az id�járás 
engedi, a Salamon-toronynál tartjuk a foglalkozásokat. Ebben az 
id�szakban a kezd�k az alapokat tanulják, a haladók gyakorolják az 
addig tanultakat, és készülnek az �szi fokozatvizsgákra. A Salamon-
torony melletti edzéseken a legnagyobb súlyt a hajítófegyverek 
használatára fektetjük, mert télen a sportcsarnokban erre nincs lehet�ség. 
A rossz id� beköszöntével fedett helyen, a sportcsarnokban folytatjuk a 
foglalkozásokat, és megkezdjük a téli edzésprogramunkat. A 
sportcsarnokban – kihasználva a birkózósz�nyegeket – speciálisan 
gyakoroljuk az eséseket, gurulásokat. Az er�nléti gyakorlatokat is 
nagyobb mértékben adagoljuk. Az új mozgásanyagokat is a téli 
id�szakban tanuljuk. 

Tavasszal visszaköltözünk a Salamon-toronyba, és ett�l kezdve 
els�sorban a nyári bemutatókra készülünk. Májustól kezdve pedig már a 
palota lovagitorna-pályáján tartjuk a foglalkozásokat. 

A 2003-as évre tervezzük, hogy a palotajátékokon kívül több nagy 
rendezvényre is elvisszük az apródokat, ha a szállításukat meg tudjuk 
oldani. A szeptemberi évnyitóra elkészül a tankönyvünk, ami az elméleti 
felkészülést fogja segíteni. Ezen kívül a múzeumlátogató programunkat 
is el akarjuk indítani, ami eddig anyagi nehézségek miatt nem sikerült. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy m�ködésünk sikerein felbuzdulva 
több hasonló célú kezdeményezés is született, többek között a határon 
túl, a felvidéki magyarság körében. S�t például Németországból is 
megkerestek a kölcsönös tapasztalatcsere céljából. 

A Szent György Lovagrend apródképz�jének nem kizárólag az 
,,utánpótlás”-nevelés a célja. Megpróbálunk a gyerekeknek egy egyedi, 
rendszeres mozgáslehet�séget biztosítani. Ezen kívül a fegyelemre 
nevelés, a közösségi munka, az egymásra vigyázás mind fontos alapok az 
élethez. A megszerezhet� fizikai és ügyességi képességek pedig elkísérik 
az egész életben azokat, akik néhány évet eltöltenek az apródképz�ben. 
Történelmünk és történelmi hagyományaink megismerése szintén 
rendkívül fontos szellemi és erkölcsi alapok lehetnek a fiatalok életében. 

Akiket érdekel, minden kedden megtekintheti 16.30 órától az 
edzéseinket, és a szeptemberi beiratkozásra várjuk a 6–16 éves korú 
fiúkat és lányokat. Ezúton is megköszönjük azoknak, akik valamilyen 
formában segítették az apródképz� munkáját, és természetesen ezután is 
szívesen fogadunk minden támogatást az apródképz� m�ködéséhez, 
fejl�déséhez. 

Réti Henrik 
 

Bella István 
ÁNI MÁNI NAPTÁRA 

Március, március, 
meztéllábas Dárius, 
te álruhás királyfi, 
ki hozzánk jössz megszállni. 
 

Ruhád ugyan ringyes, rongyos, 
jéggel fércelt és hófoltos, 
de én tudom, lábnyomodban 
arany gyullad, virág csobban. 
 

Rossz gúnyád, ha leveted, 
fölruháznak az egek, 
válladra a kivirágzott 
aranyes� sz� palástot. 
 

Jobbodban ág – jogarbarka. 
Balodban nap – aranyalma. 
És mert fénylik és ragyog: 
koronád a homlokod. 

AZ ÓVODA HÍREI 
 

Az elmúlt id�szak sok örömet okozott óvodásainknak: izgultunk, hogy 
2-án kibújik-e a medve. Mindenki elhozhatta az összes maciját; 
barlangot építettünk, mézes kenyeret, mézes teát fogyasztottunk, igazi 
kis szekérben sétálni vittük mind az 53 macit. 

Készültünk a farsangra. Az idén a kiscsoportosok macik voltak. Óvó 
néni igazi macibundát készített magának, s a bocsokkal a barlangban 
laktak. Középs�ben piros-fekete kis ördögök farsangoltak, a feln�ttek is 
hasonlóképpen beöltözve. Huncutkodtak egész nap: eldugták a kicsik 
cip�it, összekeverték a nagyok kabátjait, pulcsijait, a feln�ttek 

kabátzsebébe kis süticsomagot csempésztek. A nagycsoportosoknál 
sárga-piros-zöld kalapos-pólós bohócok farsangoltak. Arcuk kifestve 
bohócosra s mindenki valami óriási szenzációs mutatvánnyal rukkolt 
el�, pl. létramászás, célba dobás, kötélhúzás…  

A nemzetiségi farsangon a kis bohócok és a rájuk vigyázó két feln�tt 
bohóc okozott néhány der�s percet az �ket tapssal jutalmazó 
közönségnek. 

Hogy biztosan vége legyen a télnek, a nagyok kisze bábot készítettek. 
Amikor elkészült a bábu, elvittük a Duna-partra, és elmondtuk a 
mondókát: ,,Hej Kisze, Kisze, Kisz�ce / El�zzük a betegséget, / 
Meghozzuk az egészséget, / Hej Kisze, Kisz�ce!” Délután örömmel 
újságolták szüleiknek: ,,Holnap már nem kell overall, mert bedobtuk a 
PISZE bábut, és tavasz lesz!” 

A nagycsoportos szül�k az óvodai szakvélemény birtokában 
beírathatják gyermekeiket az iskolába. 

Az új kiscsoportosok beíratása április 2. hetében 7-t�l 11-ig lesz. Az 
érdekl�d� szül�ket lehet�leg a délel�tti órákban várjuk. 

Dobó Istvánné óvodavezet� 
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2003-BAN VÁRHATÓ JELENT�SEBB 
 

ID�PONT PROGRAM HELYSZÍN INFORMÁCIÓ 
Március    
  1. Farsangi bál Tornacsarnok 26/397-267 
  4. Farsangtemetés Sirály étterem 26/397-267 
15.  Nemzeti ünnep 48-as szobor 26/398-312 
18. Víz világnapja   
22. Kreatív délután gyerekeknek M�vel�dési ház 26/398-383 
22. Lelkinap cserkészeknek  26/398-232 
28. Hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozat M�vel�dési ház 26/398-128 
29. Kiállítás-megnyitó M�vel�dési ház 26/398-128 
Április    
  5. Sajbázás Duna-part 26/397-267 
 7–8. Ásványkiállítás Áprily Ált. Iskola 26/398-312 
11. Költészet napja M�vel�dési ház 30/238-3944 
12. Népszavazás az Európai Unióról   
12. Húsvéti készül�dés M�vel�dési ház 26/398-383 
20. Nyuszi buli, családi játszódélután Tornacsarnok 26/398-383 
 Föld, víz, madarak – környékbeli óvodák közös napja Óvoda 26/398-130 
25. Hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozat M�vel�dési ház 26/398-128 
26. Cserkészek fogadalomtétele  26/398-232 
Május    
  1. Majális a Telgárthy-réten Telgárthy-rét 26/398-128 
  3. Cserkészek csapatportyája  26/398-232 
  6. Zeneiskolások anyák napi koncertje Áprily Ált. Iskola 26/398-312 
  8–9. ,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi 

rendezvénysorozat 
Királyi palota 1/368-68-35 

15–16. ,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi 
rendezvénysorozat 

Királyi palota 1/368-68-35 

17. ,,Nosztalgia” túra Budapestre  26/398-383 
21. Megemlékezés Buda visszafoglalásának 155., valamint Görgey 

Artúr halálának 87. évfordulójáról 
Görgey-lépcs� 26/398-312 

22–23. ,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi 
rendezvénysorozat 

Királyi palota 1/368-68-35 

23–25. Gyermeksakkverseny Tornacsarnok 26/398-312 
25. Gyermeknapi palacsinta party. Egész napos program, 

feln�tteknek f�z�verseny, közös PIK-NIK 
Telgárthy-rét 26/398-383 

28. Kihívás napja  26/398-383 
29–30. ,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi 

rendezvénysorozat 
Királyi palota 1/368-68-35 

30. Hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozat M�vel�dési ház 26/398-128 
30. Pedagógusnap alkalmából megemlékezés a visegrádi temet�ben 

nyugvó pedagógusok sírjánál – az iskolai emléktáblák 
megkoszorúzása 

 26/398-312 

Június     
  1. Millenniumi kápolna búcsúja – szentmise és búcsúi program Millenniumi káp 26/397-267 
  3. Zeneiskola tanév végi koncertje Áprily Ált. Iskola 26/398-312 
  5. Környezetvédelmi világnap   
  4–5–6. ,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi 

rendezvénysorozat 
Királyi palota 1/368-68-35 

  8. Pünkösdi vígasság Millenniumi káp. 26/398-383 
13–14. Iskolai ballagások   
16.–július 5. Gyermekfoglalkoztató napközis tábor  26/398-383 
24. Szent Iván-napi t�zugrás M�vel�dési ház 30/238-3944 
27–29. Országos rockabilly és blues találkozó és fesztivál  26/398-128 
28. Dunamenti svábok hagyományos találkozója és sörfesztiválja Révállomás 30/9218-076 
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PROGRAMOK VISEGRÁDON 
 

ID�PONT PROGRAM HELYSZÍN INFORMÁCIÓ 
Július    
  3. Nevada állam Ifjúsági Kórusának koncertje Rk. templom 26/398-128 
10–20. Visegrádi és parajdi iskolások nyári tábora  26/398-312 
11–13. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Királyi palota 26/398-255 
17–24. Cserkésztábor a Bakonyban  26/398-232 
26. Zenés Nyári Esték Visegrádon cím� komolyzenei koncertsorozat Rk. templom 26/398-128 
Augusztus    
  2. Zenés Nyári Esték Visegrádon cím� komolyzenei koncertsorozat Rk. templom 26/398-128 
  9. Zenés Nyári Esték Visegrádon cím� komolyzenei koncertsorozat Rk. templom 26/398-128 
16. Zenés Nyári Esték Visegrádon cím� komolyzenei koncertsorozat Rk. templom 26/398-128 
20. Nemzeti ünnep. Szent István-napi ünnepi m�sor a 

templomkertben 
Templomkert 26/398-128 

23. Zenés Nyári Esték Visegrádon cím� komolyzenei koncertsorozat Rk. templom 26/398-128 
31. Tanévnyitó ünnepség   
15. után Horgászverseny (vízállás függvényében)  26/398-050 
Szeptember    
  5–7. Városnapi rendezvények  26/398-128 
 Mária-kápolna búcsúja Mária-kápolna 26/397-267 
  7. Veni Sancte tanévnyitó szentmise cserkészeknek Rk. templom 26/398-232 
20. Cserkészek �szi csapattúrája  26/398-232 
26. Hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozat M�vel�dési ház 26/398-128 
27. Ajándékkészítés id�sek napjára M�vel�dési ház 26/398-383 
Október    
  5. Id�sek napja   
  6. Aradi vértanúk ünnepe 48-as szobor 26/398-312 
18. Visegrádi regösbál Tornacsarnok 26/398-232 
23. Nemzeti ünnep Mozi 26/398-128 
31. Hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozat M�vel�dési ház 26/398-128 
November    
  9–16. Áprily-hét Áprily Ált. Iskola 26/398-312 
28. Hónap utolsó péntekén rendezend� el�adás-sorozat M�vel�dési ház 26/398-128 
29. Adventikoszorú-kötés M�vel�dési ház 26/398-383 
December    
  5. Mikulás   
  6. Ajándék apunak-anyunak – kézm�ves foglalkozás M�vel�dési ház 26/398-383 
13. Id�sek karácsonya Mozi 26/398-255 
18. Kisebbségek napja Sirály étterem 26/397-267 
21 Karácsonyi vendégség Templomkert 26/398-383 
20. Cserkész csapatkarácsony  26/398-232 
22–23. Betlehemezés  30/238-3944 

 

A m�sorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Az eseménynaptár összeállításakor nem tudtuk figyelembe venni a kés�bbi szervezés� rendezvényeket, pl. a 

gyermek bábszínházi el�adások és kiállítások pontos dátumát. 

Tudjuk, hogy ez a felsorolás nem teljes, ezért minden hónapban b�vítetten és részletesebben leírva közöljük 
az éppen aktuális eseményeket 

Eseménynaptárunk egy új kezdeményezés részeként megpróbálja egy évre el�re tervezhet�vé tenni 
Visegrád programkínálatát. Természetesen mint minden új dolog, valószín�leg tele van hibával, de ez talán 
alapja lehet egy kés�bbi komolyabb kiadványnak. Ötleteiket, programjaikat ha eljuttatják a m�vel�dési 
házba, szívesen beillesztjük az eseménytárba. 

KÖZM�VEL�DÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 

A farsangi bál 
 

Hát megvolt. Megtartottuk. A megválasztásunk utáni els� farsangi 
bálunkat. És összegezésül csak annyit mondhatunk, hogy köszönjük 
Visegrád, köszönjük, emberek! Igen, ez volt a célunk, hogy legyen egy 
hely, ahol együtt szórakozik a falu apraja-nagyja, mindent�l függetlenül. 
És ez úgy érezzük, hogy sikerült. A terem – végül is – megtelt. Kicsikkel 
és feln�ttekkel, a Kódex zenekar az ide ill� számait játszotta. És élveztük 
az egész kisváros szimpátiáját irányunkban. És ez jó volt. De rengeteg 
ember és munka van egy ilyen rendezvény ,,háta mögött”, amiért 
személyes köszönetet is illik mondani. Valahogy ekképpen: 

Köszönjük Balkóné Ág Juliannának, Fröhlichné Terinek, Neiserné 
Valinak, Schüszterlné Rózsinak a terít�k varrását. 

Köszönjük Dudásné Aninak, E�ry Dénesnek, Fieszlné Babinak, 
Kovács Gábornak, Polgár Zsoltnak a hathatós támogatását. 

Köszönjük Scheiliné Terinek a bábuk készítését. 
Köszönjük a tornacsarnok rendbe tételét Bergmann Istvánnak, 

Bergmanné Katinak, Budai Antalnak, Burgermeister Istvánnak, Fieszlné 
Irénnek, Fröhlichné Terinek, Grósz Mihálynak, Grósz Tibornak, Herr 
Györgynek, Illés Istvánnak, Illés Istvánné Paulusnak, Izsák Józsefné 
Irénkének, Kiss Ágnesnek, Lukács Margitnak, Obtrizsáli Károlynak, 
Pichlerné Gabinak, Sándorfi Péternek, Sovány Józsefnek, Stabareczné 
Marikának, Stabarecz Évinek, Schandl Bélának, Schandl Jánosné 
Tubinak, Scheili Lászlónak, Szebeni Imrének, Szebeniné Terinek, 
Schüszterl Károlynak, Schüszterlné Rózsinak, Vaikné Franciskának – 
nagy összefogás volt. 

Köszönjük a Cseke Judit vezette Primavera együttes színvonalas 
m�sorát. 

Köszönjük az iskoláknak és az óvodának, az énekkarnak, a zenekarnak 
és utoljára – de nem utolsó sorban – az ,,újtelepi asszonyok” nem 
mindennapi m�sorát. 

Akikt�l a tombola felajánlásokat kaptuk, azoktól elnézést kérünk, hogy 
nem soroljuk fel név szerint �ket, hanem ,,csak” általános köszönetet 
mondunk. Hiszen senkit sem szeretnénk megsérteni azzal, hogy 
kihagyjuk a nevét a felsorolásból. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

Farsangtemetés 
 

Megcsináltuk. Úgy, ahogy azt akartuk. 
Hagyomány�rz�en. Mindjárt a játékok elején felidézve az 
�si hagyományokat nekünk meg�rz� Szinai Sursi 
bácsinak, Szikriszt Jóska bácsinak és az örökös 
,,siratóasszonynak”, Hajnal András bácsinak a nevét és 
egyperces felállással tiszteltük meg emléküket. 

Mit akarunk mi ett�l a ,,farsangtemetési ceremóniától”? 
– Hát semmi esetre sem azt, hogy valakit is 
megcsúfoljunk. Hanem inkább azt, hogy a bennünk örökre 
él� játékos kedvvel még egyszer ,,ficánkoljunk” egyet, a 
húsvét el�tti nagyböjti, komoly magunkba szállás el�tt. És 
mi ezt – hála Istennek! – megtehetjük, mert Szinai Sursi 
bácsinak és egy magnókazettának hála, ezt az �si 
hagyományt meg�riztük – azóta már írásban és videón is –
és évr�l évre, mind jobban visszatérve a hagyományokhoz, 
ápoljuk. Tudnunk kell azonban, hogy ez a 
,,farsangtemetés” kb. 40 f�s nagy csapatmunka. És ez az 
egész csapat most jól szerepelt. Köszönet érte a 
,,régieknek” és köszönet az ,,újaknak”. Láthattuk a régi 
nagy öregek ,,fonendoszkópját” is. És jó volt Fröhlich 
Istvánról, Friedrich Istvánról és Sasvári Kálmánról – a 
nagy mágusokról – megemlékezni. 

Köszönjük Herold Józsefnek a nagylelk�ségét. 
Külön köszönet Schandl Lajosnak a m�sor 

összefogásáért és az ún. ,,id�sebb” énekkari tagoknak a 
,,talpon maradásért”. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 
Egy kis ,,nyelvészkedés” 

 

Név Német neve Svábosan 
Öreg-Pap-hegy – – 
A környék legmagasabb hegycsúcsa és mintegy ,,öreg pap”-ként áll, �rködik a vidék felett. Érces belseje lehet, mert 
nagyon vonzza a villámot. 
Emberk� – – 
A Pilisszentlászlóra men� turista-cserkész út mellett van két ,,tanúk�”, ahol tanulmányozni lehet a környék eróziós 
folyamatát. Ott áll egymagában – emberként – ez a két-három méter körüli magasságú k�. Innen kapták a nevüket: 
emberként �rködnek az út szélén. 
Szarvas-lyuk Hirschenloch Hirschenloch 
Az Öreg-Pap-hegy egyik völgyében húzódó védett völgy, ahol a szarvasok szívesen vették igénybe a szélvédettséget és a 
csendet. 
Gyula-forrás – – 
Bella-szikla – – 
Loványi Heribert erd�gondnok Bella leányának halála emlékére kapta e szikla a nevét. 
Jancsi-forrás – – 
A forrás völgyében – Schandl Lajos – még emlékszem, másik két forrás is foglalva volt. A Juliska- és a ,,kis örvény�” 
Boszorkány-forrás. A három forrás és a mesés patakmeder könnyen megihlette a névadókat. Aztán id�vel a másik két 
forrás beomlott, és csak a Jancsi-forrás nevet kezdték használni.                                                                   (Folytatjuk) 
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Március 
 

Indulásra sürget Áprily Lajos: ,,Fecseg a város. Ronda baj, 
ragad. / Te is fecsegsz, fitogtatod magad. / Pedig hazád a 
hallgató határ. / Ennyit se mondj. Menj: Szentgyörgypuszta vár.” 
(Indulj)  

Jékely Zoltán odafönn széttekint a tájban: alant a komoran 
hullámzó Duna vizét látja. Oroszi és Visegrád irányába hiába 
mereszti tekintetét, fellobogózott házakat, tehát ünnepi érzéssel 
eltöltött otthonokat aligha észlelhet. 

A fecseg� város a völgybe is elér. A rádió és a televízió a 
civilizációt a természetbe is elhozza – az ünnep szép szavait, 
m�sorait. 

Nagymaros felé táncolva-araszolva a magasból azt mondja 
Jékely Zoltán: látni véli azt a villát, amelyben a budai gy�z� és a 
világosi fegyverletév� tábornok 1876-tól élt. Akár az � fejére is 
nyomhatott volna barackot, hiszen 1916-ban a Salamon-torony 
felé vezet� utcai nyaralóban hunyt el. Békességben és 
megnyugvásban – a nemzet ,,árulója”. ,,Görgeti / Görgey” – 
sorsa, sorsunk benne van Illyés zseniális kétszavas kétsorosában. 
(Az ozorai csata) 

Krúdy Gyula jegyezte fel: a hajóállomásról a fellegvár felé 
baktató természetjárók kötelességüknek tartották, hogy ,,a 
kirándulás örömei mellett egy kis bánatot szivattyúzzanak 
szívükbe, amikor megállnak a Görgey-villa rácsos kerítése el�tt, 
és öklükkel mindaddig fenyegetik a lugasában üldögél� öreg 
embert, míg az a népmoraj el�l a házába menekedik”. Görgey 
méltósággal viselte, hogy ,,emberölt�n át programja volt a 
gy�löletnek”. Krúdy nyomán jegyzi meg naplójában Karinthy 
Ferenc: ,,…a régi Görgey-villa. Jó, hogy közel a hajóállomás: 
annakidején kedvelt nemzeti sport volt feljönni a vasárnapi 
g�zösön, beköpni és bekiabálni az agg, fehér szakállas tábornok 
kertjébe: – piszok gazember, eladtad a hazát! – megnyugtató 
érzés lehetett, hogy mégiscsak tettünk valamit ezért a szegény 
országért.” 

S ahogyan a Duna felett a Nagymaros felé táncoló-távolodó 
Jékely Zoltán után tekintek, t�n�döm, hogy emberi példák 
mellett az Id�b�l micsoda er�t sugározhatnak a kövek! 

Ám az a bizonyos Barabás-féle kard éppen Debrecenben cserélt 
gazdát. Pet�finek nagyon húzta a derekát, Kiss Sándor honvéd 
ezredesnél rendezett ,,barátságos vacsorán” Rickl József Anzelm 
f�szerkeresked�, nemzet�r f�hadnaggyal egy könnyebbre 
cserélte. A forradalom bukása után Pet�fi kardját a debreceni ház 
kapualj melletti üregébe falazták, a hatvanas években Rickl 
János kibontotta a nyílást. A kard bársony tokja ugyan 
szétmállott, s egy újat készíttetett.  

Így hagyományozódott tovább a család becses ereklyéje, 
mígnem Visegrádra került. A második világháború bombázása 
során a Rickl család villáját bombatámadás érte, s ezt követ�en 
elt�nt Pet�fi kardja. 

Öreg visegrádi szelek a hajóállomásról a Salamon-torony 
mellett a Fellegvár felé futnak. S a kövek alatti Id�t kavarják, 
élesztik, melyben Pet�fi kardja és a kertjében bölcsen t�n�d� 
világosi Görgey Artúr tekintete egyként fénylik e dideregtet� 
napsütésben. 

Fölöttünk és távolabb a Prédikálószék. Az alkonyatban mintha 
Szenci Molnár uram üzenetét hozná a viharosan éled� esti szél. 
Négyszáz évvel ezel�tt, 1598. március hónapjában Pál 
apostolnak a Filippiekhez írt levelét olvasta és tanulmányozta. 
Mintha a fogoly Pál hálaadásának, könyörgésének és bizalmának 
mai igéjét üzenné a márciusi ifjakkal és h�sökkel:  

,,Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét.”  
(Ablonczy László: Jelentés a völgyb�l – részletek) 

I. Országos Mátyás király  
mesemondó verseny 

 

Hunyadi Mátyás születésének 560. évfordulója alkalmából 
Kóka Rozália mesemondó 11 alapító társával 2003. február 22-
én, a Vajdahunyadvárban Országos Mátyás király mesemondó 
versenyt alapítottak, és meghirdetik az I. Országos Mátyás király 
mesemondó versenyt. 

Az alapítók szándéka és a verseny célja, hogy a magyar, de a 
szomszédos népek történelmében is oly jelent�s szerepet játszó 
Hunyadiak alakját népszer�sítse. Különösen a Hunyadi 
Mátyásról fennmaradt, páratlanul gazdag mese- és 
mondakincset, köztük számos feledésbe merült változatot, széles 
körben megismertesse. 

A versenyt négy kategóriában hirdetik meg: 
I. 6–10 éves korig, 
II. 11–14 éves korig, 
III. 15–18 éves korig, 
IV. 19 év felett, korhatár nélkül. 
A versenyz�knek egy kötelez� és egy szabadon választott 

mesét vagy mondát kell bemutatniuk. Kötelez�: a Mátyás király 
rózsát nyitó ostornyele, A táltosgalamb vagy a Mátyás királlyá 
választása c. monda. A szabadon választott mese vagy monda 
legalább 5, de legfeljebb 8 perces id�tartamú lehet. A meséket, 
mondákat a versenyz� a saját szavaival, de folyamatos és átélt 
el�adásban mutassa be. 

A bírálat szempontjai: 
1. A kiejtés tisztasága, 2. A meseválasztás, 3. Az el�adás. 
Ajánlott irodalom:  
Mátyás, az igazságos. Akadémiai K. 1990, 1994. Mesék, 

mondák Mátyás királyról. Magyar Könyvklub, 1999. Kóka 
Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Út- és Lap K. 
1990. Tinta K. 2003. Kóka Rozália: Mátyás király rózsát nyitó 
ostornyele, hangkazetta. Masszi K. 2002. Komjáti István: 
Mátyás-mondák könyve. Móra K. 2002. Szép Ern�: Mátyás 
király tréfái. Móra K. 1989, 2001. 

A versenybe az el�dönt�k szervez�iként nevezhetnek hazai és 
határainkon túli könyvtárak, m�vel�dési házak és civil 
szervezetek. 

Jelentkezési határid�: 2003. március 20. 
Az el�dönt�ket 2003. május 31-ig kell megtartani. A 

középdönt�be kategóriánként egy versenyz�t küldhetnek a 
szervez�k. 

A középdönt�ket 2003. október 30-ig rendezzük meg 
Székesfehérvárott, Érden, Budapesten és Visegrádon. 
Amennyiben a jelentkez�k száma és területi megoszlása úgy 
kívánja, másutt is. 

A dönt� id�pontja: 2003. december 13–14. 
Budapest, Vajdahunyadvár 
A verseny f� díja: 
Kategóriánként 5 f� részére: kirándulás Erdélybe (Kolozsvár, 

Vajdahunyad); bemutatkozás a 2004-es gálán, a Vajdahunyad-
várban. 

Jelentkezni csak írásban lehet. Érd, Városi M�vel�dési 
Központ, 2030 Érd, Alsó u. 9. Telefon: 06 (23) 365-490, fax: 
06 (23) 364-735. 

A jelentkezési lapon tüntessék fel a szervez� intézmény, 
szervezet címét, postai irányítószámát, telefonszámát és a 
szervezésért felel�s személy nevét, címét, telefonszámát. A 
borítékra írják rá: ,,Mátyás király”. A jelentkezések beérkezése 
után írásban további tudnivalókat közlünk. 

Az alapítók nevében szeretettel:               Kóka Rozália 
f�védnök 

II. Rákóczi Ferencre emlékezünk 
Körzetünk nyugdíjas klubjai és az iskolák tanulói március 29–

30-án Borsiban, a fejedelem szül�falujában vesznek részt azon 
az ünnepségen, melyet a szabadságharc kitörése 300. 
évfordulójának emlékére rendeznek                                              
Balla Benjámin 
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A múltkorjában Grendel Lajos Nálunk New Hontban c. 
regénye került kezembe. Nagy élvezettel olvastam, végére 
érve visszalapoztam az elejére és elolvastam újra az 
egészet. Az írót ismertem már, most megint kedvet kaptam 
hozzá, a könyvtárban megtaláltam néhány könyvét, kett�t 
kivettem. Mikor aláírtam az átvételt, döbbenten láttam, 
hogy mindkett�nek én vagyok az els� olvasója. Pedig 
1992-es pecsét is volt bennük és pl. a Galeri 1982-ben 
jelent meg (ára 21 Ft!).  

Hogy lehet az, hogy több mint tíz éve olvasatlanul 
állnak a polcon? Nem ismerik, volt a rövid válasz. Hát 
nem. Ignoti nulla cupido – így szól a latin mondás (az 
ismeretlen után nem vágyunk). Úgy érzem, Grendel Lajos 
megérdemel egy rövid bemutatást, hátha kedvet kap valaki 
a megismerésére. 

Pozsonyban él� magyar író. Kortársunk és napjainkról 
ír. A helyszín a Duna túlpartján elnyúló, jórészt magyarok 
lakta vidéke. A téma többnyire a kisvárosok élete, a 
nemzetiségi, kisebbségi sorsban kallódó, élni akaró 
emberek küszködése. Így nemzetiségi-kisebbségi íróról 
van szó, anélkül azonban, hogy eltúlozná a széles körben 
ható kisebbségi szenvedésmítoszt, vagy a nemzetiségi 
sorsba került magyarság erkölcsi felmagasztalását 
túlhangsúlyozná. A b�nökre való hajlam szerinte nem 
feltétlenül a rendszerhez, hanem az emberi természethez 
tartozik. Mindezt anekdotaszer�en mutatja be, h�sei 
köznapi figurák. Kisemberek, akiknek fontosabbak a saját 
problémáik – házasság, munkahely, pénz, fogyasztói 
ambíciók stb. –, mint az eszmék, amik a szélesebb 
közönség számára csak rövidke pillanatokig érdekesek. 
Bölcs, olykor keser� humorral vesz tudomásul 
jelenségeket, melyek fölött ítélkezni sem joga nincs, sem 
hajlandósága, bár oka volna b�ven. Az a fajta bölcs 
rezignáció ez, ami Mikszáthot juttatja eszünkbe, akire 
Grendel gazdagon, természetesen áradó mesél� kedve is 
emlékeztet. Humorban b�velkedve, szellemes 
felvillanásokkal, szerencsésen egyszer� történetekb�l 
derül ki az író meggy�z�dése, hogy az ember jó, 
legalábbis jónak kellene lennie, minden ellenkez� 
tapasztalással szemben. 

Sokféle embert, sokféle emberi közeget mutat be, de 
szemlélete egységes a sokféleség mellett. Elfogad 
mindenkit és mindent olyannak, amilyen. A cibetmacska 
sem büdös, kedves állat, aminek cibetszaga van. 

Ha érettségi dolgozatot kellene írnom vagy m�bírálatot, 
akkor most konkrétan és részletesen próbálnám kifejteni 
Grendel stílusát stb. De csak rövid bemutatására 
vállalkoztam, a többit az olvasókra bízom. F�leg azokra, 
akik kedvet kaptak Grendel Lajos könyveinek olvasására. 

G. N. N. 
 

És még egy gondolat. Sokat hallunk és beszélünk a 
státustörvényr�l. Mindnyájan szeretnénk, ha határon túl 
él� honfitársaink ismertebbek és elismertebbek lennének. 
Annyit meg tudunk tenni, hogy értékeikkel mi is 
megismerkedjünk.  

Legalább. 
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Farsang 2003. Visegrád 
 

A M�VEL�DÉSI HÁZ HÍREI 
 

A m�vel�dési ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait a 
hónap utolsó péntekein rendezend� el�adás-sorozat 
következ� el�adására, mely  

2003. március 28-án (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 
Jékely Endréné 
értékelési szakért� 

el�adását hallgathatják meg, melynek címe: 

OKTATÁSI SOKKOK – A MAGYAR ISKOLA ESÉLYEI 
* * * 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház szeretettel meghívja 
Visegrád lakosságát a batik szakkör tíz éves m�ködésének 
jubileuma alkalmából rendezend�  

������
����������	
�����������	��
2003. március 29-én (szombat) 16 órára 

a m�vel�dési házba 

A kiállítást megnyitja: 
Csíkszentmihályi Berta 

grafikus 
A kiállítás 2003. április 18-ig tekinthet� meg 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
Mindkét rendezvényünkre  

mindenkit szeretettel várunk! 
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A Szigeti Antal teremlabdarúgó emléktornáról jelentjük… 
 

A csapatok helyezései 
 

 Név Meccs Gy�zelem Döntetlen Vereség Pont Gólkülönbség 
  1. REAL BRIGANTI 22 20 1   1 61 179:  68 
  2. ZINGER 22 18 2   2 56 174:  75 
  3. SIRÁLY 22 17 2   3 53 135:  61 
  4. PEMZLI GENG 22 14 –   8 42 144:  94 
  5. SILVANUS 22 12 1   9 37   98:  97 
  6. KÁVÉZÓ REND�RÖK 22 10 2 10 32 111:105 
  7. BAKTER BROTHERS 22   8 3 11 27 102:108 
  8. CREAM CAFE 22   7 1 14 22   90:117 
  9. GREEN DEVILS 22   5 3 14 18   84:113 
10. LOVAGOK 22   4 4 14 16   92:146 
11. DREAM TEAM 22   3 3 16 12   62:151 
12. TBC-K�SAS 22   2 2 18   8   56:167 

 

A góllöv� lista els� 10 helyezettje 
 

  1. Csékei Róbert  66 Zinger 
  2. Balogh Gerg�  61 Pemzli Geng 
  3. Jatyel Imre  39 Cream Cafe 
  4. Herr Ferenc  38 Real Briganti 
      Szedlacsek István 38 Zinger 
  5. Mátyás Zsolt  34 Sirály 
  6. Párkányi Norbert 32 Silvanus 
      Herr Gábor  32 Green Devils 
  7. Szántó Attila  29 Lovagok 
      Varga László  29 Sirály 
  8. Salk Tamás  27 Silvanus 
  9. Marosi Zoltán  24 Real Briganti 
10. Bodor Róbert  23 Kávézó Rend�rök 
      Király Attila  23 Pemzli Geng 
      Paulusz Ádám  23 Sirály 
      Fehér Zsolt  23 Kávézó Rend�rök 
 
A legsportszer�bb csapat:  Green Devils 
A legtöbbet fejl�dött csapat: Silvanus 
A leglelkesebb csapat:  Dream Team 
 

Egyéni díjak: 
 

Legjobb hátvéd:   Szalai István 
Legjobb ifi hátvéd:   Bártfai Zoltán 
Legjobb csatár:   Jatyel Imre 
Legjobb ifi csatár:   Balogh Gerg� 
Legjobb kapus:   Szendrei Lajos 
Legjobb ifi kapus:   Szalai Gábor 
Legsportszer�bb játékos:  Salk Tamás 
Legtöbbet fejl�dött játékos: Szalai Péter 
Leglelkesebb játékos:  Szántó Attila 
 

A különdíjat az egyetlen n�i játékos kapta: 
Zeller Márti 

 

A 137 focista és a szurkolótábor nevében köszönjük a 
támogatást mindazoknak, akik bármilyen segítséget 
nyújtottak az emléktorna és a díjkiosztó vacsorával 
egybekötött lebonyolításában.                                               

A szervez�k 

FELHÍVÁS 
 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület tavaly év végén 
fotókiállítás megrendezését határozta el az augusztusi 
árvíz képeib�l. Sajnos technikai okok miatt akkor el 
kellett halasztanunk ennek a megvalósítását. Idén április 
végén azonban már valóban szeretnénk meghívni Önöket 
egy közös emlékezésre. Azért, hogy a legjobb árvízi 
fotókból válogathassunk, és minél sokoldalúbban tudjuk 
bemutatni azt az izgalmas és eseménydús néhány napot, 
ismételten kérjük Önöket, hogy ha rendelkeznek olyan 
fotókkal, melyeket szívesen bemutatnának másoknak is, 
juttassák el azokat a m�vel�dési házba. Természetesen a 
kiállítás után minden fotót sértetlenül visszaadunk. 

Segítségüket köszönve: 
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
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ÚJ OTTHON 
INGATLANKÖZVETÍT� 

Ingatlanközvetít� 
keres-kínál ingatlanokat 

a Dunakanyarban  
és Pest megyében 

ügyvédi közrem�ködéssel 
a hét minden napján! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

ILLÉS GYÖRGY 
ÚJ OTTHON  

INGATLANKÖZVETÍT� 
2023 Dunabogdány, Áprily L. u. 4. 

Telefon: 
06 (26) 390-045 
06 (30) 9527-939 
06 (30) 5014-992 

Eladó családi házakat, nyaralókat 
építési telkeket keresünk 

készpénzes ügyfeleink részére! 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

  

      Új tet�szerkezetek építése 
      Régi tet�k átfedése 
      Tet�tér-beépítés 
 

Niegreisz Norbert ács vállalkozó 
 

Visegrád, Csukavölgy u. 16. 
 

Telefon: 06 (20) 9495-437 
 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

1945 el�tt i  
RÉGI KÉPESLAPOKAT, 

1920 el�tt i   
RÉGI PÉNZEKET 
és II.  világháborús 

német KITÜNTETÉSEKET 
vásárolok! 

 

TEL .:  06  (30)  541-57-93 

 

Mediterrán k�munkák, 
grillez�k építése, 

k�faragás, k�burkolás, 
egyéb burkolatok 

készítése 
 

SCHANDL MÁRTON 
k�m�ves vállalkozó 

 

Telefon: 06 (26) 398-057 
06 (20) 525-9293 

 

FAKIVÁGÁS – KERTGONDOZÁS 
F�nyírás, fakivágás (veszélyes fák is), 

bozótirtás (telektisztítás), 
kertépítés (akácoszlopból is) 

 
06  (30)  373-1338 
06  (33)  470-205 



  
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
 
 

XIX. évfolyam 4. szám                                                                                                                                        2003. 
április 
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1 
Az oltáron fekete gyász, 
alatta Krisztus letakarva; 
a kápolnából zokogás 
zsoltárosan száll a magasba. 
Az ember �s b�nbánata 
megtört szemek könnyével omlik: 
ma minden n� Sz�zmária, 
s minden férfi Hozzá hasonlít. 
Ne menj a tóra! Csupa gyász! 
Sötét tükrén a tavirózsák 
lidérces lángja babonáz: 
Krisztus szent vérét harmatozzák! 

2 
Nagypénteken szegeztél a keresztre, 
melyr�l le nem vesz senki más; 
Nagypénteken löktél be a verembe, 
melyb�l nem lesz feltámadás. 
 
Testem megtöretett, vérem kiomla, 
lelkem szálla alá pokolra. 
Harmadnapon ültél siromra, 
Judás csókjaitól bomolva. 
 
Kereszt-útam is újra járnám! 
Minden kín eltörpül emellett: 
síromon rózsállik a melled, 
s ez rosszabb száz kereszthalálnál! 

�
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Csont-, agancs- és agyartárgyak a régi korok kultúráiban 
 

Állatcsontokat, agancsot és agyarakat 
világszerte sok ezer esztendeje alakítanak 
át eszközökké és dísztárgyakká. A leg-
korábbi  ilyen  leleteket,  csontból  készí-
tett szeldelt szigonyokat Kr. e. 70 000-b�l 
ismerjük. A magyarországi Szeleta-
barlangban talált darabok 35 000 évesek, 
az  �sk�kor  végére  tehet�k.  Az  istállós-
k�i barlangban a híres háromlyukú furulya 
már öt hang kibocsátására volt alkalmas.  

Az újk�kor id�szakára már kifinomult, 
gyakran összetett tárgyak készültek 
állatcsontokból és agancsból. Ezeket a 
vadászat (nyíl- és dárdahegyek), halászat 
(horgok, halpeckek) mellett sokféle 
kézm�ves tevékenységben (kosárkötés, 
kerá-miam�vesség, b�r- és 
szövetmegmunkálás, bányászat) is 
használták. Külön csoportot alkotnak a 
gyakran m�vészi kidolgozású dísztárgyak, 
az ékszerek, csüng�k, az egykori 
ruhaviselet részei. 

A réz, bronz és különösen a vas 
megjelenése háttérbe szorította a 
csontokat a szerszám- és 
fegyverkészítésben, azonban az állati 
eredet� nyersanyagokból készült tárgyak 
továbbra is jellemezték a régi korok 
anyagi kultúráját az élet legtöbb területén. 
A megmunkálható csont mindig kéznél 
volt, akár az ételhulladékból is 
kiválogathatták. Agancsot a vadászat 
mellett gy�jtögetéssel is beszerezhettek. A 
középkori Angliában írásos források 
szerint a prémvadászok „másodállásban” 
agancsgy�jtéssel és -kereskedelemmel 
foglalkoztak. A különböz� fogak általában 
korlátozott mennyiségben álltak 
rendelkezésre, ezek gyakorisága állatfajtól 
is függött.  

Az elefánt és más egzotikus állatok 
(rozmár) agyaraiból készített m�tárgyak 
mindig a jólét és gazdagság 
státusszimbólumai voltak, el�fordulásuk 
Magyarországon ritka; többségük 
ajándéktárgyként, vagy a korabeli 
kereskedelem révén került ide. A 
luxuscikknek tekintett elefántagyar 
különösen az ókori Róma el�kel�i 
körében volt kedvelt. Részükre 
bútorintarziák, díszfegyverek alkatrészei, 
fés�k, íróeszközök és tégelyek mellett – 
ahogy Martialis említi – elefántcsont-
fogpótlások is készültek. 

A csontokat és agancsot a középkor 
id�szakában is felhasználták, mint a 
legkülönböz�bb eszközök alapanyagát. A 
kézm�vességen belül leginkább a b�r- és 
szövetfeldolgozásban használtak ilyen 
szerszámokat, f�leg azért, mert az 
agancsból, bordákból készült 
kártolófés�k, kaparók, árak kevésbé tépték 
a b�rt, mint a fémb�l készült eszközök.  

Van néhány tárgytípus a középkori 
Magyarországon, amelyet szinte kizárólag 
csontokból és agancsokból készítettek. 
Közöttük el�kel� helyen szerepelnek a 
játékok. A ma ismert hatoldalú dobókocka 
Európa-szerte a római kultúra 
elterjedéséhez köthet�, korábbi változata 
még hasáb alakú, négyoldalú idom volt. 
István király törvényeiben is említik a 
strigákat, akik kockából és hamuból 
jövendölnek.  

Hogy a kockázás igen elterjedt volt, azt a 
nagyszámú lelet mellett az is igazolja, 
hogy a hatóságok többször igyekeztek 
betiltani, többnyire sikertelenül. 

1279-ben a budai zsinat határozata 
tilalmazta az egyházi személyek részére a 
kockázást. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Középkori csont játékkockák 
és sakkfigurák 

 
Írásos források alapján csak a XII–XIII. 

századból tíz különféle kockajátékot 
azonosítottak név szerint. Külön említend�k a 
játékkockák mellett a kér�dz�k „astragalus”, 
vagyis csiga- vagy csánk-csontjai. Ezek alakja 
szabályos, ezért gyakran minden átalakítás 
nélkül kockáztak velük. A csánkcsontokkal 
játszadozás hagyományai egész Európában az 
�skorra nyúlnak vissza, de Homérosz és 
Plutarkhosz is említi. Magyarországon a budai 
vár középkori írásos forrásai árulják el, hogy 
nálunk is népszer� volt.   

Néprajzi példákból egészen a XX. századig 
ismert a búgócsont, amely a jojó el�djének is 
tekinthet�. A biliárd meglétére és eredetére 
XVI. századi f�úri hagyatéki leltárak szövegei 
utalnak, ezek „olasz játékhoz való tolóbotokat 
és csont golóbisokat” említenek.  

A sakk keleti eredet� táblajáték, a 
középkori Magyarországon mindig f�úri, 
királyi környezethez köthet� a régészeti 
leletek alapján. Néhány sakkfigura is 
el�került az ásatásokból, Nagyvázsonyból, 
Diósgy�rb�l és Visegrádról is. Többségük 
szarvasagancsból készült, esztergált és 

szépen kialakított futót, királyn�t és 
bástyát ábrázolnak. 

Többnyire lovak megfelel� lábvég-
csontjaiból készítették a korcsolyákat. Egy 
XVI. századi indoklás szerint azért ebb�l, 
„mert a vas semmiféle síkosítása nem ér 
fel a csont síkosságával”. E csontokba 
néha külön lyukakat is fúrtak, hogy 
b�rszíjakkal a lábhoz lehessen er�síteni. 

 Nagyobb csontok minden átalakítás 
nélkül alkalmasak voltak a jégen 
csúszkálásra (irongázás). Néha az 
el�relendítéshez külön tolóbotokat is 
használtak, ezek végére sokszor szintén 
er�sítettek durván kihegyezett csontokat. 

A ruházat egyes részeit szintén 
csontokból készítették. Közülük is el�kel� 
helyen szerepelnek a gombok, amelyeket a 
középkori m�helyek már sorozatban és 
nagy mennyiségben gyártottak. E 
m�helyek néhány tárgytípus készítésére 
szakosodtak. A XIV. századi Visegrádon 
is m�ködött csontmegmunkáló m�hely, 
amelyben rózsafüzérgyöngyöt és 
dobókockákat gyártottak nagyobb 
mennyiségben.   

A fogak és trófeák a viseleti díszek 
különleges csoportjába tartoznak. Ezekhez 
elvileg csak a nagyvadak saját kez� 
megölésével lehetett jutni. Ez különösen 
így lehetett az �skorban, amikor a 
vadászat még elterjedtebb élelemszerzési 
mód volt. Az agyarból készített 
ékszerekr�l gyanítható, hogy azokat a 
legrátermettebbek viselhették. El�kel� 
vaskori férfi sírjából pl. 22 cm-es vadkan-
agyarpárral díszített zabla került el�.  

A középkor id�szakából is ismerünk 
ilyen típusú leleteket. A XV. századra 
tehet� például az a trófea, amely egy 
leopárd teljes állközötti csontjából és a 
benne lev� két szemfogból áll. 
Elképzelhet�, hogy e darab kacagány vagy 
leopárdb�r sz�nyeg dísze lehetett. Annyi 
bizonyos, hogy egykori tulajdonosa 
valószín�leg a Kaukázus vidékér�l 
szerezte ezt a tárgyat.  

A szaru is kedvelt alapanyag volt, 
különösen a középkorban, amikor 
gombokat, fés�ket és áttetsz� 
lámpaszemeket gyártottak bel�le. 
Nagyméret� (�stulok, bölény) szarvakból 
az aranym�vesek igen értékes 
ajándékokat, kürtöket, ivótülköket is 
készítettek.  

A fentieken kívül még számos más 
területen használtak állati eredet� 
anyagból készült eszközöket, 
dísztárgyakat. Szerepük a korabeli 
állattartás, élelemtermelés és vadászat 
mellett az egykori élet mindennapjaiban is 
lényeges volt. (Vége) 

Kováts István 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A 2003. március 6-i testületi ülésen történt 
  

– Dömös Község Önkormányzatával együttes képvisel�-
testületi ülés keretében fogadták el az intézményfenntartó 
társulás keretein belül az Áprily Lajos Általános Iskola 
2003. évi költségvetését. 

 

Visegrád Város Képvisel�-testülete az alábbi rendeleteket 
alkotta meg: 

– Étkezési térítési díjak megállapítására vonatkozóan (lásd 
mellékelten) 

– A 2003. évi költségvetésre vonatkozóan (lásd 
mellékelten) 

– Az Önkormányzat Szervezeti és M�ködési Szabályzatára 
vonatkozóan (lásd mellékelten) 

 

– Meghatározták az önkormányzat üzlethelyiségeinek 2003. 
április hótól érvényes megemelt bérleti díjait. 

– Meghatározták a köztisztvisel�kkel szemben támasztott 
teljesítménykövetelmények alapvet� céljait. 

– Döntés született arra vonatkozóan, hogy készüljön egy 
zöldterület- és arculatterv Visegrád közterületeire 
vonatkozóan.  

 

A 2003. március 27-i testületi ülésen történt 
 

– Jóváhagyták Visegrád Város Rend�r�rsének beszámolóját 
a 2002. évi tevékenységükr�l, valamint meghatározták, 
hogy idei évben a rend�r�rsöt egy szolgálati 
mobiltelefonnal, 350 eFt üzemanyag-utalvánnyal és 130 
eFt összegben egyéb technikai eszközbeszerzéssel 
támogatja az önkormányzat. 

– A már évek óta folyamatos Pázmány Péter utcai partfal, 
illetve a pincesor veszélyelhárítási munkálataira 
vonatkozóan újabb pályázat benyújtása mellett döntött a 
T. Testület. 

– Elfogadták a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2003. 
évi rendezvény tervezett költségvetését cca. 70 M Ft 
összegben. Az idei évben is – hasonlóan a tavalyihoz – az 
önkormányzat koordinálásával szervezik meg Visegrád 
legjelent�sebb idegenforgalmi rendezvényét. 

– Az önkormányzat együttm�ködési megállapodást köt a 
Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülettel, 
valamint a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesülettel. Még az 
idén további együttm�ködési megállapodások megkötése 
is szándékában áll a T. Képvisel�knek a többi visegrádi 
civil szervezettel. 

        Mezei Orsolya jegyz� 
 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2003. MÁJUS 5-én 
(hétf�n) LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi 
utcákban: F� u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás király 
u., Pázmány P. u., Török u., Újkert u., Salamon-torony u., 
Temet�sor, Rigó u., Malomhegyi u., Széchenyi u., 
Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u., Harangvirág u., Sziget u., 
Vadrózsa u., Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep. 

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

Visegrád Város Önkormányzata 

Visegrád Város Jegyz�je pályázatot hirdet 
 

KÖRZETKÖZPONTI  
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI EL�ADÓI ÁLLÁS  

BETÖLTÉSÉRE 
 

2003. május 5-t�l 
 

Pályázati feltételek: 
 

– magyar állampolgárság 
– büntetlen el�élet 
– egyetemi vagy f�iskolai szint� építészmérnöki, 

épít�mérnöki szakképzettség 
– legalább 2 év szakmai gyakorlat 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát  
   (eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni) 

 

Bérezés a Ktv. szerint 
 

A pályázatokat 2003. április 30-ig  
VISEGRÁD VÁROS JEGYZ�JÉHEZ 

kell leadni 
 

Cím: 2025 Visegrád, F� u. 81. 
Tel.: (26) 398-255, 398-090 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Visegrád Város Jegyz�je pályázatot hirdet 

 

PÉNZÜGYI VEZET�I 
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

 

2003. május 5-t�l 
 

Pályázati feltételek: 
 

– magyar állampolgárság 
– büntetlen el�élet 
– f�iskolai szint� pénzügyi szakképzettség  
   vagy 
– f�iskolai szint� államigazgatási szakképzettség  
   és fels�fokú pénzügyi, számviteli szakképesítés 
– legalább 2 év szakmai gyakorlat  

 

El�ny:  
– önkormányzati gyakorlat  
– közigazgatási szakvizsga  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát  
   (eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni) 

 

Bérezés a Ktv. szerint 
 

A pályázatokat 2003. április 30-ig  
VISEGRÁD VÁROS JEGYZ�JÉHEZ 

kell leadni 
 

Cím: 2025 Visegrád, F� u. 81. 
Tel.: (26) 398-255, 398-090 
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2003. február 6-án tettem le a képvisel�i esküt, és 
kezdtem meg munkámat Visegrád Város Képvisel�-
testületében. 

Ez irányú munkám, tevékenységem minél hatékonyabb 
végrehajtása érdekében várom azokat, akik segítségemet 
igénylik bármilyen tárgyban. Várom az Önök véleményét, 
ötleteit is. Fontosnak tartom a személyes kapcsolattartást a 
lakossággal, ezért 

képvisel�i fogadónapot tartok 
2003. április 17-én (csütörtökön)  

9–11-ig és 18–20 óráig, 
melynek helye: Grill Udvar kisvendégl� 

(Visegrád, Rév u. 6.) 
Ezen az id�ponton kívül is (el�zetes id�pont-egyez-

tetéssel) állok az Önök rendelkezésére! 

Tisztelettel: 
Kovács Gábor  

                                                                    képvisel� 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
 

A Pilisi Parkerd� Rt. Visegrádi Erdészete, a Visegrádi 
Sport Egyesület és a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete 
közötti korábbi üzemeltetési szerz�dés értelmében a 
sportegyesület tenisz szakosztálya veszi át üzemeltetésre a 
F� u. 43. alatti teniszpályát. 

A szakosztály vezet�je: Zeller Tibor (telefon: 06 (30) 
9486-870). 

El�zetes bejelentkezés esetén a visegrádi polgárok 
igénybe vehetik a pályát, amit a jó gazda gondosságával 
használnak. 

Mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk: 

Zeller Márton            Erd�s Péter 
VSE elnök                                     erdészetvezet� 

 
Visegrádi Vállalkozók! 

 

A városközpont tervezett b�vítési területén, a Rév utca–
F� utca–Mozi köz–11-es út által határolt terület 
beépítetlen részén új egészségház és CBA áruház építését 
tervezzük. Ezzel együtt üzletek, vendéglátóhelyek és 
lakások építésére is van lehet�ség. 

Akit ez a terv építési, befektetési, üzletnyitási szándékkal 
érdekel, az önkormányzaton szóban vagy írásban jelezze! 

Önkormányzat 
 

KÖZÉRDEK� KÖZLEMÉNY 
 

VISEGRÁD VÁROS  
REND�R�RSE  

az alábbi telefonszámon érhet� el: 
 

06 (30) 567-2821 

Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 
 

Bár a tavasz els� hónapja március, az idei farsang egy 
kicsit elhúzódott, ezért ezt a hónapot 1-jén a farsangi 
bállal kezdtük. A hagyományos jelmezes felvonulás 
mellett az idei farsang újdonsága a ,,kareoke éneklés” volt, 
ami a kezdeti bátortalanság után nagy sikert aratott a fels� 
tagozatosok körében. 

Március 13-án az els� és hatodik osztályosok a Gergely-
járás népi hagyományát felelevenítve ,,toborzó útra” 
mentek az oviba, ahol a nagycsoportosoknak próbáltak 
kedvet csinálni az iskolához. 14-én öt f�s csapattal vettünk 
részt a dorogi Pet�fi Sándor Általános Iskola immár 
hagyományosan meghirdetett országos történelmi 
m�veltségi versenyének dönt�jén, ahol 5. helyezést ért el 
iskolánk csapata, melynek tagjai: Havér Miklós 7., Kiss 
Gabriella 7., K�rösi Fehér Emese 8., Szigeti Réka 8., 
Vanek Noémi 7. o. tanulók voltak. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepségen a fels� tagozatosok adtak m�sort, 
ami lírai hangvételével tetszést aratott az ünnepség 
résztvev�i körében. 

Március 18-án judobemutató volt a tornacsarnokban; 
reméljük, hogy ez több gyermek érdekl�dését felkeltette e 
küzd�sport iránt. 

Idén is részt vettünk Leányfalun a Puszta Sándor Baráti 
Kör szervezte szavalóversenyen, ahol betegség miatt 
megfogyatkozott létszámmal képviseltük iskolánkat, s 
ezúttal sajnos helyezést sem értünk el. 

Annál sikeresebben szerepeltünk március 28-án 
Pomázon, a Sashegyi Sándor Általános Iskolában tartott 
szavalóversenyen. A Víz éve alkalmából ezen a versenyen 
vízr�l szóló versekkel, prózai alkotásokkal lehetett 
szerepelni, s mindhárom versenyz�nk 1. helyezett lett a 
saját kategóriájában: Száraz Bence 5. o. mesemondásával, 
Berki Bianka 5. o. Áprily Lajos Tavaszi vizek c. versével, 
Berkesi Gabriella 6. o. Áprily Lajos Pisztrángok kara c. 
versével. 

Mindezek mellett április 2-án és 3-án a Kiss Árpád 
Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont a 
negyedik és nyolcadik osztályban végzett országos, ill. 
nemzetközi összehasonlításra alkalmas tesztelést a 
matematikai és természettudományos ismeretek, készségek 
és képességekre vonatkozóan. Az eredményr�l majd 
tájékoztatjuk a Visegrádi Hírek olvasóit. 

Április 4-én iskolánk diákjai és tanárai részt vettek a 
tavaszi nagytakarítási akcióban. Az általunk elvégzett 
munka: iskola, tornacsarnok környezete, mozi köz, Jákó-
ház, Viktorin-lépcs�, Apátkúti-patak partjának takarítása. 

Diák, tanár egyaránt várja a tavaszi szünetet, melynek 
els� napja április 17-e (csütörtök), utolsó napja 22-e 
(kedd). Tájékoztatjuk a kedves Szül�ket, hogy április 26-
án, szombaton tanítási nap lesz, a munkanapok 
átcsoportosítása miatt. 

Tanítványainknak és családjuknak áldott húsvéti 
ünnepeket kívánunk. 

Mezei Anna 
                                                                       igazgató 
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Tanulságos percek… 
 

Március 12-én vendégünk volt a budapesti Timótheus 
Társaság két munkatársa, akik napjaink nagy 
problémájában, a fiatalok növekv� létszámú 
kábítószerezése tárgyában tartottak igen elgondolkodtató 
el�adást. Nem a szokványos módon tekinthettünk bele 
ebbe a számunkra nem túl kellemes témkörbe, nem az 
„anyagokat” és használati módszereiket mutatták be, 
hanem igen mély gyökerekig vezették vissza a jelenség 
kialakulását. Azt gondolom, minden jelenlév� épült, saját 
életére is hasznos információkkal gazdagodott, és volt min 
elgondolkodni az el�adás után. Jó volt hallani, hogy egy 
olyan család tagja, „ahol minden rendben, jó és szép” is 
úgy tudott reagálni, hogy náluk is vannak hiányosságok, ha 
igazán mélyen és komolyan veszi az elhangzottakat. 
Márpedig komolyan kell venni mindenkinek, mert 
legels�sorban a saját családunkban él� emberekért 
vagyunk felel�sek, kiemelve ebb�l még fokozottabban a 
gyermekeket. Az egymásra fordított id�, a családi 
programok, az egymásra odafigyelés szinte a gyermek 
születését�l fogva kell, hogy életünk egyik f� feladata 
legyen, nem lehet ennél semmi más fontosabb számunkra, 
mert elmulasztása melegágya lehet kés�bbi életünk igen 
súlyos és sokszor visszafordíthatatlan problémáinak. Az 
el�adó „felépítette” a vendégeknek annak a lélektani 
házikónak a modelljét, amely nagy biztonsággal segíthet 
olyan családi köt�dések kialakulásában, ami a 
kés�bbiekben kizárhatja pl. a gyermek kábítószerezését, 
mert a lelkileg er�s köt�dések biztos talajra állítják és nem 
lesz szüksége pótcselekvésekre. Ne sajnáljuk tehát id�nket 
sem gyermekeinkt�l, sem szeretteinkt�l, adjunk minél 
többet önmagunkból, legyünk minél többet együtt, 
gyarapítsuk közös élményeink tárát, merjük és akarjuk 
megérinteni egymást testben és lélekben egyaránt. 
Gondoljuk át mindennapjainkat, vegyük számba, mikor, 
mennyi id�t töltünk a számunkra fontosnak vélt 
emberekkel, gyermekeinkkel és mennyit munkával, újabb 
és újabb anyagi javak eléréséért. Valószín�, 
legtöbbünknek nem az adott id� javára fog elbilleni a 
mérleg. Ha van elég elhatározásunk, fordítsunk a mérleg 
állásán, biztos meg lesz elhatározásunkért a fizetség. Ha 
most még kicsi gyermekeink vannak, a kés�bbi problémák 
kizárásával, ha pedig már nagyobbak és esetleg már benne 
is vagyunk nyakig a problémákban, akkor is, hiszen soha 
nem kés� elkezdeni, soha nem kés� változtatni, soha nem 
kés� szeretni, beszélgetni, simogatni, ölelni. 

Terveink szerint ez a mostani el�adás egy folyamat els� 
lépcs�foka volt; szeretnénk, ha ehhez hasonló el�adások 
rendszerességgel ismétl�dnének, hogy segíthessünk 
mindenkinek, aki már küzd a gondokkal, és útmutatót 
kapjon az, aki még az „út elején áll” és esetleg féli a jöv�t. 

Nagy probléma a kábítószer, de odafigyeléssel, 
tör�déssel, szeretettel, segítségnyújtással, biztatással, 
példamutatással nagy eredményeket lehet elérni ellene.  

A Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület 

és a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület képvisel�i 

Egységben az er�… 
 

Hosszas beszélgetések el�zték meg azt az elhatározásunkat, 
hogy városunk falai közt meghonosítsuk a fenti gondolatot, és e 
cél eléréséhez megpróbáljuk egységbe tömöríteni er�inket. 
Felkértük a városban tevékenyked� civil szervezetek vezet�it 
egy „kerekasztal-beszélgetésre”, melynek tárgya egy civil 
összefogás megvalósítása volt, ami szükséges a fejl�déshez, 
hiszen több ember, több gondolattal, nagyobb szakértelemmel és 
hatékonyabban tud dolgozni, még nagyobb volumen� ügyek 
megvalósítására lehet képes. Biztosak voltunk és vagyunk ma is 
abban, hogy ha létre tudjuk hozni ezt az egymást segít� 
összefogást, saját egyesületeinken belül is hasznosítható 
ötletekkel gazdagodhatunk, és a nagyobb lélegzetvétel� 
programok színvonalas megrendezésével segítjük városunk 
vezetését, emeljük idegenforgalmi színvonalát, és javítjuk az itt 
él�k életmin�ségét. Szerencsére nem maradtunk magunkra 
gondolatainkkal, minden társszervezet talált fantáziát 
elképzeléseinkben, kinyilatkoztatták a várost segít� 
együttm�ködési szándékukat, így reményeink szerint rövidesen 
saját profilunk megtartása mellett, jó ügyekért közös úton 
haladhatunk. 

A „kerekasztal-beszélgetésen” a vezet�ségek ezen az úton az 
els� lépést megtették, sor került a humánus összefogás 
alapgondolatának megfogalmazására, mely szerint egymás 
értékeinek, munkájának elismerése és segítése mellett haladunk 
tovább, magunk mögött egyre szebb és értékesebb dolgokat 
hagyva örökül. 

             A Visegrád Turisztikai  

és Városszépít� Egyesület vezet�sége 

 

A Protestáns Ifjúsági M�vészeti Misszió  a Magyar Kultúráért Alapítvány (Kisoroszi, H�sök tere 6–10.) 
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Tavaszi hírek  
a Dunakanyar Erdei Iskolából 

 

Végre itt a tavasz, majdnem egy 
hónapot késett. Már nagyon vártuk, 
hiszen annyi új teend�, munka vár 
ránk az iskolában ilyenkor. Min-
denesetre a tavaszvárás is 
mozgalmasra sikerült. Felkérést 
kaptunk az ÁNTSZ Pest Megyei 
Intézetét�l, hogy az Egészség 
Világnapja alkalmából szervezett 
országos vetélked�nek mi szervezzük 
meg a megyei dönt�jét. Így hát lázas 
izgalommal kezdtünk neki a 
szervezési feladatoknak. Ám közben 
iskolánkban sem állt meg az élet. 

Idén is képviseltük iskolánkat és az 
egyesületet a Környezet- és 
Természetvéd� Társadalmi 
Szervezetek XIII. Országos 
Találkozóján. A kihelyezett 
környezeti nevelési szekciót K�szegen 
és Velemben szervezték, ahol arról 
volt szó, hogy stratégiai váltásra van 
szükség a környezeti nevelés terén, 
hogy államilag is jobban elismerjék és 
felkarolják ügyünket. Meghívott 
vendégként részt vett itt az Oktatási és 
a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium egy-egy képvisel�je is. 
Lehet�ségem adódott más környezeti 
neveléssel foglalkozó szervezetek 
megismerésére, illetve K�szeg 
környéki erdei iskolák, illetve hasonló 
témában tevékenyked� intézmények 
meglátogatására is. A péntekt�l tartó 
OT-n már ketten vettünk részt. 
Plakátokat, kiadványokat vittünk 
munkáinkból, mely nagy sikert aratott 
az OT-n résztvev�k körében. A 
szekcióülések közül a környezeti 
nevelési, a Kis-tó és a Kárpát-
medence szekciókon vettünk részt. A 
Kis-tó védelmi program keretében 
törvényjavaslatot fogadtunk el 
védelmükr�l. Mivel a Halas-tó nem 
volt a regisztrált tavak között, 
szeretném ezt a hiányt pótolni. 
Alkalmunk volt a konferencián 
megismerkedni Kó-rodi Mária 
miniszter asszonnyal, aki 
szerz�déskötést ajánlott a Környezet- 
és Természetvéd� Társadalmi 
Szervezetek számára, valamint 
megszavaztuk a következ� év civil 
képvisel�it az egyes állami 
bizottságokba. Sok új információval 
érkeztünk haza, nagyon hasznosnak 

ítélem a részvételt ezen a 
konferencián. 

Tavasz közeledtével sürg�s 
teend�nk akadt a tó körül. Most már 
több éve kísérletezünk a 
békamentéssel, mely idén sem maradt 
el. A Kac pályázat segítségével ebben 
az évben egy sokkal profibb 
békaterel�t helyezhettünk ki, amely 
ellenáll a viharos szél erejének is. A 
terel� elkészítése Pisti bácsi nevét 
dicséri, míg a kihelyezést az iskola 7. 
és 8. osztályos tanulói, Iza néni, Ákos 
bácsi, Misi bácsi és jómagam 
valósítottuk meg. Megtisztítottuk az 
átereszt is, melyen reményeink szerint 
a békák majd áthaladhatnak az út 
alatt. Minden nap végigjárjuk a háló 
menti utat, hogy a háló túloldalán 
rekedt állatokat kiszabadítsuk, illetve, 
hogy helyreigazítsuk a terel�n esett 
hibákat. Aki a tó felé sétál, hallhatja a 
több száz erdei béka kuruttyolását a 
vízb�l, és most már találkozhat a kissé 
kevésbé fürgén mászó barna 
varangyokkal is. Mivel a háló 
mindenhova nem ér el, ezért 
mindenkit kérünk, hogy óvatosan 
vezessen ezen az útszakaszon! 

Március 19-én a Víz Világnapja 
alkalmából meglátogattuk a Visegrádi 
Ásványvíz palackozót, valamint 
Esztergomban a Duna Múzeumot. Az 
ásványvíz palackozót mindannyian 
nagyon érdekesnek találtuk, 
végignézhettük a palackozás 
folyamatát, ahogy a hölgyek feltették 
a futószalagra az üres palackokat, 
majd következett a palackok mosása, 
feltöltése ásványvízzel, ezután a 
kupakok rátekerése, majd a címkézés, 
ezután a hatosával rendez�d� 
palackokat befóliázták, mely fóliát 
nagy melegben ráolvasztották. Ezeket 
a folyamatokat mind gépek végezték, 
csak a kupakokat kellett embernek 
beöntenie egy adagolóba. Egy 
tanítványom írta err�l a következ�t: 
,,Ha ember csinálná mindezt, egy 
részét meg sem tudná csinálni. A 
címkézésbe valószín�leg nagyon 
elfáradna.” Ezután a hatos 
csomagokra emberek rakták fel a 
füleket, majd férfiak emelték le a 
futószalagról a csomagokat és rakták 
raklapokra. Ezután mikor a raklap 

megtelt, egy gép körbe fóliázta, majd 
targoncával szállították a raktárba. 
,,Az egészben talán az a legjobb, hogy 
a rossz, selejtes palackokat 
újrahasznosítóba szállítják” – írja egy 
másik tanítványom. Kár, hogy a 
vásárlókhoz kikerül� palackokat nem. 

Következ� állomásunk 
Esztergomban a Duna Múzeum volt. 
Itt nagyon kedvesen fogadtak minket 
és kaptunk egy vezet�t, aki 
végigkalauzolta a társaságot a 
múzeumon. Az els� három teremben 
egy éppen aznap nyíló kiállítás képeit 
nézhettük meg, majd az Aqua Mobil 
mását nézhettük meg (eredetije 
Székesfehérvárott van). Ez a szerkezet 
vízzel hajtva sok érdekes dolgot tudott 
csinálni: pecsételt, sípokat szólaltatott 
meg, zászlókat hozott mozgásba. A 
következ� folyosón érdekes tablókat 
néztünk végig, majd egy ,,pancsoló” 
fogadott minket, ahol a vízzel 
kapcsolatos dolgokat lehetett 
megfigyelni, kipróbálni; volt 
zsiliprendszer, hullámtör� gát, örvény, 
vízkiemel� berendezés, buzgár stb. 
Ezután megnézhettük, mit jelent a víz 
mint él�hely az állatok számára, egy 
diaporáma segítségével, majd egy 
helikopterrel utazást tettünk hazánk 
híres vizes él�helyei fölött. Leszállás 
után papucsot húztunk, és rásétáltunk 
Magyarország m�holdas térképére, 
ahol 1 cm 1 km-nek felelt meg, és 
nagyítóval mindenki megkereshette, 
ami érdekelte hazánk területén. Végül 
beültünk a moziba, ahol érdekes 
filmeket vetítettek nekünk árvizekr�l, 
szép vizes él�helyekr�l. Persze sok 
érdekes tabló és tárlat is színesítette 
az élményt. 

A múzeumlátogatás után még 
kisétáltunk a Mária Valéria hídhoz, és 
felkapaszkodva rá átléptük a magyar–
szlovák határt. 

                  Menráth Réka 
földrajz–biológia szakos tanár, 

               környezeti nevel� 
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Pokorny Lia 
Üstökös-díjat 
kapott! 
Iskolánk 
tanítványa volt, 
1986-ban 
végzett. 
Tehetségét 
felfedeztük már 
akkor, hiszen 
több 
szavalóversenyt 
nyert, s 
bizonyára  so- 

kan emlékeznek az ünnepségeken elhangzott 
versmondásokra, pl. Ratkó József Hazám, vagy Horváth 
István Tornyot raktam c. versekre. Középiskolás korában 
kiesett látókörünkb�l, de aztán egyre több hírt kaptunk 
róla kisebb-nagyobb, s�t f�szerepekr�l. A Pince Színház 
egyik, Ódry Színpadon bemutatott el�adására egy egész 
kis visegrádi küldöttség utazott: volt osztálytársak, 
tanárok, barátok. Pályájának további alakulásáról is 
újságcikkekb�l értesültünk: 1994–95-ben az Atlantis 
Színház tagja, 1997-ben a Budapesti Kamarában Alföldi 
Róbert rendezésében a Sirályban Mását alakítja, tagja lesz 
a Bárka Színháznak, 2002-t�l pedig az Új Színház tagja. 
F�szerepet játszik Szép Ern� és Molnár Ferenc 
darabjaiban. Néhány hónappal ezel�tt az Ádámcsutka 
Iboly szerepében láthattuk az Új Színház el�adásában 
Hirtling István partnereként. 
Büszkék voltunk, büszkék lehetünk játékára, s mintha el se 
múltak volna az évek, oly bájosan – a 14 éves Pokorny 
Liára emlékeztet�n – tisztán formálta meg a kissé naiv 
színinövendék alakját. Örült a virágcsokornak, amit 
átnyújtottunk az el�adás végén, és �szintén meglep�dött, 
hogy az ,,alma mater” így gondol rá. Mi pedig annak 
örülünk, hogy Lia megtalálta élethivatását, abban az 
örömét, s hogy ugyanakkor meg�rizte egyéni báját, 
kedvességét, hisz a róla szóló tudósítás címe is erre vall: 
,,Annak örülök, ami van.” 
Pokorny Lia! Gratulálunk az Üstökös-díjhoz és kívánjuk, 
hogy mind a színészi, mind magánéleted úgy gyarapodjon, 
hogy egyre több legyen az, aminek örülni tudsz! 

Kívánják Neked ezt azok a volt tanáraid, akik talán egy 
kicsivel hozzátettek az istenáldotta tehetségedhez!  M. A. 
 

�

EGY KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN 
 

Március 29-én a Belvárosi Kávézóban nyitották meg azt a 
gyermekrajz-kiállítást, melyet a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
szervezett a kávéházzal közösen. A több kategóriában meghirdetett 
pályázatra sok gyermek küldte be alkotásait. A díjakat kizárólag a 
közönség szavazatai alapján osztják ki. 

Azt  gondolom,  jó,  ha  a  helyi  fiatalok  nyitnak a  fiatalabb  kor-
osztályok felé, tör�dnek, foglalkoznak velük. Ezt a rajzversenyt 
április 11-én szavalóverseny követi. 

Az a tény, hogy a fiatalok próbálnak Visegrád kulturális életéb�l 
egyre nagyobb részt vállalni, örvendetes dolog. Nemcsak azért, mert 
színesítik a város életét, de azért is, mert ezek a rendezvények 
eltérve a megszokottaktól, fiatalosabb hangvétel�ek. 

Várom a közeljöv� eseményeit, melyekre már készülnek, és azt 
hiszem, mindenkinek nagy meglepetésekkel fognak szolgálni.  

                                                                Mikesy Tamás 
�
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Szeretett unokan�vérem, Ferencsikné Niedermüller 
Betty figyelmességének köszönhet�en évek óta megkapom 
a Visegrádi Híreket. Ezáltal figyelemmel tudom követni 
megboldogult szüleim, �seim és sajnos egyre fogyó 
rokonaim, barátaim – számomra is oly kedves – 
szül�földjének ügyes-bajos dolgait. 

Régóta érlel�dik bennem a megszólalási szándék, hiszen 
Visegrádhoz f�z�d� emlékeim 1942 óta, az els� ottani 
nyaralásom óta gy�lnek bennem. Arra, hogy tollat 
ragadjak, egy, a februári számban megjelent cikk bátorított 
fel. A cikk, melyet Borsody István oly szépen fogalmazott 
meg, Kalász István esperes plébános urat köszöntötte 60. 
születésnapja alkalmából. – Ezúton köszöntöm én is: a jó 
Isten éltesse sokáig! – 

Korának olvasásakor gondolatban visszaugrottam Kalász 
tisztelend� úr születési évére: 1943-ra. S ezzel beindult 
azon emlékeim sora, melyek Visegrád plébánosaihoz 
kapcsolódnak: 

1943. június 25-én 10 éves Róbert bátyámat Visegrádon 
közlekedési baleset érte: egy vontatott útjavító 
szerszámkocsi keresztülment rajta. Hell Ferenc esperes 
plébános úr, aki épp akkor jött haza Esztergomból 
Visegrádra, szolgálati kocsijába felvette és felhozta az 
újpesti Madarász Kórházba. Sajnos nem �rajta múlott, 
hogy testvérem nem élte túl a balesetet. 

Évekkel kés�bb, a 40-es évek végén, az 50-es évek 
elején nyaraló diákként több más helybeli és nyaraló 
fiatallal együtt részese voltunk annak a szeret� 
gondoskodásnak, melyben az akkori plébános, Tóth 
Turczer Nándor tisztelend� úr részesített bennünket. 
Vallásunk, embertársaink és a természet szeretetére való 
nevelést nagyon jól szolgálták az általa szervezett 
kirándulások, múzeumlátogatások, közös játékok stb. 

Feln�tt korom emlékei már Kalász István esperes 
plébános úrhoz kapcsolódnak. Nem egyszer találkoztunk 
egyedül él�, özvegy keresztanyámnál, Nieder-müllerné 
Mariska néninél. Többnyire valamely ünnep alkalmából, 
amikor is nem csak vigasztaló szavait, hanem ünnepi 
jókívánságait közölte. Bár édesanyám Pesten lett 
eltemetve, az érte szóló gyászmisét 1990. március 5-én, 
Visegrádon Kalász tisztelend� úr tartotta. 

A legjelent�sebb visegrádi esemény egy kicsit �rá is 
emlékeztet. Ez pedig nem más, mint az a csodálatos 
ünnepség, melyre 2000. szeptember 9-én került sor: 
Visegrád, államiságunk 1000. évfordulója alkalmából 
átvehette a millenniumi zászlót, s mellesleg újra városi 
rangot kapott. Életem legszebb, Visegrádhoz f�z�d� 
emléke és meggy�z�désem, hogy Visegrád város 
valamennyi lakójának az, többek közt Kalász István 
esperes plébános úrnak is, aki ráadásul abban az örömteli 
megtiszteltetésben is részesült, hogy � szentelte meg a 
millenniumi zászlót. 

Így születtek, így születnek egyéni és közös emlékeink. 
                                                 Scheili Béla (Budapest) 
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Így kezd�dött 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jól egybehangolódik a zenekar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els� fellépés az új karnaggyal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szép szavalat 
az Áprily Iskolából 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Primavera együttes 
reneszánsz számai 
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Szerkeszt i  a  Német Kisebbségi  Önkormányzat  

 
���� � ����	
���  � �
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvodások szereplése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dunakanyar Erdei Iskola 
 hercegpárja 

 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt a farsangot nem szabad  
eltemetni 

 
A Német Kisebbségi Önkormányzat ezúton mond 

köszönetet Zeller Tibornak, amiért díjtalan, de nívós 
zenéjével – együttérz�en – segítette farsangtemetési 
ceremóniánkat, aki a képeken és a videókon látható 
hangulatnak az egyik megalapozója volt. 

* * * 
Helyesbítés: márciusi számunkban a farsangi bál címszó 

alatt: Köszönjük Balkóné Ág Juliannának… helyett 
Köszönjük Bolkáné Áy Juliannának… szöveg a helyes. A 
sajtóhibáért elnézést kérünk. 

* * * 
Rövid hír: március 28-án egyeztet� tárgyalásra eljöttek 

hozzánk az obergünzburgi testvérváros képvisel�i Herbert 
Schmidt polgármester úr vezetésével. Külön örültünk 
Renate Schmidt kedves látogatásának is. Egy 
munkavacsorán mutatta be Hadházy Sándor polgármester 
úr az új német kisebbségi vezet�séget. 29-én a 
polgármester úr bemutatta a vendégeknek Visegrád város 
négy éves fejlesztési tervének helyszíneit. Kedves 
vendégeink pozitívnek értékelték a találkozást. 

* * * 
Az újtelepi lányok köszönik Szebeni Imrének a 

közrem�ködését – zenei és szerkesztési segítségét – 
farsangi m�soruk megkomponálásában. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
                            Visegrád 
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Bella István 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
Április 
Április, április, 
Te es�- és nappisis, 
Te szivárvány-csoboló, 
Égi-földi csodató. 
 
Hogyha benned gázolok, 
Mindenfélét álmodok, 
Mosolygok meg sírok is. 
Bölcs� lesz a sírom is. 
 

De az örökmessze van. 
Ég, föld meg bevetve van, 
Ég-makkal, meg föld-maggal, 
Szöcske és fényflikflakkal. 
 
Én is tótágast állok. 
Új világot csinálok. 
Fönt a lent és lent a fönt; 
Alul az ég, fölül a föld. 

 
Ha én zászló volnék… 

 

1990 után nemzeti lobogónk ,,méltó helyre” került. 
Ünnepeinken, utóbb közintézményeink ormán állandóan 
ott lobog a piros-fehér-zöld zászló. Felemel� érzés hazánk 
kevés 1948-ban emelt 1848-as emlékm�vének egyike 
körül Visegrádon, avagy az ünnepre fellobogózott F� 
utcán végigmenni a zászlók között. És szomorú másna-
pokon látni az elárvult zászlóhelyeket, miután egyesek 
tréfából (?), virtusból (?) elviszik a kis zászlókat. 

A nemzeti lobogó nem ajándéktárgy, nem begy�jtend� 
érdekesség. A ,,Haza, a magasban…” a nemzeti zászló 
is… hagyjuk ott lobogni. 

– Gróf Péter – 

���������	
����
�

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

�
�
�

Tavasz a Bükkben 
(Fotó: –grád) 

 

Tóth József versei  
a Föld Napjára 

 

Rokonok 
 

Az apám villámcsapás 
Anyám parányi rög 

A Tejúton 
Bátyám a Nap 
A Hold öcsém 

S húgaim a messzi csillagok 
 

Csoda-e hát 
Ha a Földön nem nyugodhatok 

 
Napfogyatkozás 

 

… s ha majd a jászlak is kih�lnek 
madárlépt�, parányi pályaudvarokkal megáldott 

ideiglenes bolygó peronjain 
jöv�be meredt szemekkel 

árva csillag  jár egy Kisdedet keresve: 
Hol van a Föld újrateremtve?! 
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Április 29-én szombaton a m�vel�dési házban kiállítás 
nyílt a visegrádi batik szakkör fönnállásának tizedik 
évfordulója alkalmából. Egy tíz éve m�köd� kis közösség 
bens�séges ,,ünnepe” ez a tárlat. 

A falakon 6–19 
éves gyere-kek és 
fiatalok munkái 
sora-koznak olyan 
sugárzással ,  
átüt�er�vel és 
egyenletesen jó 
nívójú 
megoldásokkal, 
me-lyek azonnal 
hatásuk alá vonják 
a belép� látogatót. 
A kiállított 
munkák magas 
színvonalúak:    

némelyik közülük képz�m�vészek munkáival veteked� 
kifejez�er�vel hat. A témaválasztás sokszín�, egy-egy 
gyermek érdekl�dési körét�l függ�en egy-egy válasz az �t 
körülvev� világra. A kiállítást végigjárva, a ,,m�veken” 
érzékelhet� a szabad légkör, szabad szellem, az alkotás, az 
önkifejezés felfedezésének öröme. Ezt a változatosságot 
összeköti egyfajta technikai magabiztosság, igényesség. 

A min�ség G. Nagy Nóra néni pedagógiai és m�vészi 
érzékenységét dicséri. Szaktudása és felkészültsége egy 
korosztályokon átível� közösséget teremtett és tart össze, 
mely példaérték�, hiszen ezek a fiatalok, ha nem is lesznek 
m�vészek, útravalót kapnak, amellyel saját, kés�bbi 
életükben és szakmájukban is élhetnek. Egy ilyen 
közösségben a munka mellett jó barátságok is szöv�dnek, és 
egész életre meghatározó élménnyé válnak. 

Minden korban felmerül – de századunkban különösen – az 
értékrendvesztés érzete a napról napra változó világ kihívásai 
miatt. Féltjük gyermekeinket a számunkra néha beláthatatlan, 
kommercializált fogyasztói kultúra térhódításától és 
sekélyességét�l. Ez a folyamat csak úgy terelhet� helyes 
irányba, ha mi, feln�ttek megfelel�, hiteles alternatívákat 
kínálunk helyette. Egy ilyen hiteles alternatíva a Nóra néni 
által vezetett batik szakkör. Önzetlen, állhatatos munkája 
túlmutat Visegrád határain: a batik szakkör tíz éve alatt 
számtalan országos és nemzetközi díjat nyert, több esetben 
maga mögé utasítva komoly m�vészeti szakiskolákat is. 
Ezzel emelve Visegrád kulturális hírnevét, melyre méltán 
lehetnek büszkék a fiatal alkotók, szüleik és rajtuk keresztül 
az egész város. 

Az én szívemben Nóra néni Visegrád díszpolgára. Sok 
egészséget kívánok Neki és a visegrádi fiataloknak, hogy 
még sokáig m�ködhessen a szakkör. 

Kacsán György 

PÁLYÁZAT  PÁLYÁZAT  PÁLYÁZAT  
 

A visegrádi Mátyás Király M�vel�dési Ház és a Szent György 
Lovagrend a 2003. évi Nemzetközi Palotajátékok alkalmából 
meghirdeti III. országos, történelmi kosztümös babakészít� 
pályázatát. Idén a szervez�k a visegrádi királytalálkozó 
megidézésére kérik fel a résztvev�ket. Az 1335-ben lezajlott 

eseményen többek között a lengyel, a cseh és a magyar király, 
illetve a bajor herceg és kísérete mellett a német lovagrend 
képvisel�i is megjelentek. 
A babákat a következ� címre küldjék: 
Szent György Lovagrend 2025 Visegrád, F� u. 29. 
Mátyás Király M�vel�dési Ház 2025 Visegrád, Széchenyi u. 
11. 
Tel.: 06 (26) 398-128 
Az elbírálásnál el�nyben részesítjük az emberi test arányait 
követ� babákat. 
A pályázat határideje: 2003. június 30. 
A verseny gy�zteseit egy szakért� és egy gyermekekb�l álló 
zs�ri választja ki és magas díjazásban részesíti. 
A legszebb babákból a Nemzetközi Palotajátékok idején 
kiállítást rendezünk. 
A babákat meg�rizzük, és készít�iknek kívánságukra 
visszaküldjük. Szívesen vesszük, ha a babákhoz korabeli 
környezetet illusztráló tárgyak és berendezések kapcsolódnak 
(épületrész, lakrész, bútor, kert stb.). 
Ajánlott irodalom:  
Képes Krónika. Hasonmás kiadás. Felel�s szerkeszt�: Kispéter 
András. Magyar Helikon, Budapest, 1964. I–II. kötet; Domanovszky 
Endre: Korok ruhái. Corvina, Budapest, 1979.; Régi magyar 
öltözködés. Válogatta, bevezeti: Benyóné  dr. Mojzis Dóra. 
Magvet�, Budapest, 1988.; Nagy Géza–Nemes Mihály: A magyar 
viseletek története. Budapest, 1900.; Károly Róbert emlékezete. 
Szerkesztette: Kristó Gyula és Makk Ferenc. Európa, Budapest, 
1988. 

��������		
��
 

Ebben az évben is 
részt vettünk az 
UTAZÁS 2003. 
idegenforgalmi 
kiállításon és 
vásáron. A BUDAPEST 

ÉS K Ö Z É P -
D U N AV I D É K I  RÉGIÓ 
közös standján 
Esztergom, 
Szentendre, Vác, 
valamint a régió 
jelent�sebb 
településeivel és 
vállalkozásaival 
közösen alkalmunk 
nyílt Visegrád 
turisztikai 
kínálatának 
bemutatására. Az idei 
kiállításról 
elmondható, hogy a 
belföldi turisztikai  
kínálat tovább  b�- 
vült, és a növekv� érdekl�dés a kiállítókat is egyre igényesebb 
megjelenésre ösztönözte. A Visegrád standján szolgálatot adók 
elmondása szerint nagy volt az érdekl�dés a palotajátékok iránt, sokan 
kerestek visegrádi szálláskatalógust, és érdekl�dtek kirándulási 
lehet�ségek, valamint erdei kerékpáros útvonalak iránt. 

Csak remélni lehet, hogy a megnövekedett érdekl�dés a belföldi 
turizmus iránt nem csupán a feszült nemzetközi helyzet (háború, 
terrorizmus, járványok) következménye, hanem egyre több honfitársunk 
fedezi fel Magyarország csodálatos értékeit és látja be: „itthon vagyunk 
otthon!” és ennek szellemében tölti el szabad idejét, szabadságát hazai 
tájakon. 
                                                                            Kalotai Árpád 
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Meghívóajánlataink 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
és a Visegrádi Polgári Egyesület 

szeretettel meghívja Visegrád lakosait 
a hónap utolsó péntekein rendezend� 
el�adás-sorozat következ� el�adására, 

mely 
2003. április 25-én, pénteken 18 órától 

lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

Visegrád és környéke 
egy turista szemével 

címmel 

PETÁK ISTVÁN, 
a Magyar Turista Egyesület elnöke  

el�adására kerül sor 

Az el�adásra minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

a Telgárthy-réten rendezend� szokásos 

���������	
10 órától a korábbi évek hagyományaihoz  

hasonlóan játékos versenyek lesznek 
f�leg a gyermekek számára 

(lepényevés, kötélhúzás, tojásdobás stb.) 
Délben a vállalkozó szellem� jelentkez�k 
természetesen megmászhatják a májusfát 

Reméljük, hogy a gyermekek mellett  
a feln�tteket is meg tudjuk mozgatni 

ezekben a játékokban 
Lesz büfé és reméljük, jó id� is! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

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

2003. május 10-én, szombaton 16 órára 

��������	
��	�
���������������

 

���������
������� � !!"���#$�#�

cím�  

��%����!!�$���#�����&#'�$(%����
A kiállítást 

GRÓF PÉTER, 
a Mátyás Király múzeum régésze 

nyitja meg 
A kiállítás 2003. május 31-ig tekinthet� meg 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
Minden érdekl�d�t szeretettel hívunk 

és várunk! 

Búcsú Franci bácsitól 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Két jó barátot ábrázol ez a kép. Balról jobbra Fröhlich Franci 

bácsi, meg édesapám, Schandl Béla. Ez a ,,két utolsó mohikán” 
született több generációs visegrádi bácsi igen magas kort ért meg 
jó barátságban. Hiszen gyermekkoruk óta barátok voltak. Ezen a 
képen Franci bácsi 90 éves, édesapám meg 91. Erre az ,,utolsó 
találkozásra” – annak meghatóan bens�séges voltára – érzett rá 
Szathmáryné Hidegh Ildikó, akinek mindkét család köszöni ezt a 
figyelmességet, ezt a fotót. 

Most, amikor ezúton búcsúzunk Franci bácsitól, már betöltötte 
a 91. életévét, és édesapám kéthónapnyira van a 92.-t�l. 

Én a családunk nevében búcsúzom, az egész falu által szeretett, 
tisztelt és becsült Franci bácsitól, remélve, hogy barátságunk 
,,odaát” is folytatódni fog. 

Schandl Lajos és családja 

 
Történelmi emlékeink nyomában 

�

Emlékezetes marad a Rákóczi-szabadságharc kitörése 300. 
évfordulója tiszteletére rendezett autóbuszos kirándulás. A 
környék nyugdíjasai, diákjai, érdekl�d�i március 28-án 
Miskolcon útba ejtették a néhány éve leégett, de újjáépített 
Deszkatemplomot. Innen a régi neves diákvárosba, Sárospatakra 
vezetett az út, ahol megtekintettük a nagy múltú kollégiumot, 
könyvtárat és kiállítást. A másik nevezetesség a Rákócziak vára 
volt, melynek Vörös-tornyát alulról a tetejéig végigjártuk, örülve 
annak, hogy idén befejezik a teljes felújítást. Kés� délután 
értünk Sátoraljaújhelyre, szálláshelyünkre. A látnivalók után jól 
esett egy hegyaljai pincét is meglátogatni. 

Másnap Kazinczy Ferenc széphalmi sírkertjét és mauzóleumát 
néztük meg. Innen irányította korának irodalmi életét a nagy író-
költ�-nyelvújító. Újhely másik nevezetessége a Magyar Kálvária, 
melynek 14 stációja az elcsatolt nagyvárosoknak állít emléket. A 
fárasztó séta maradandó emléket hagyott bennünk. Néhány 
kilométerre volt csupán a szlovákiai oldalon a vezérl� fejedelem 
szül�faluja, Borsi. Küldöttségünk a mintegy 2000 f�nyi 
ünnepl�höz csatlakozva vonult a Rákóczi-kastély elé, ahol 
méltató beszédek sora hangzott el. Megható volt a ruszin 
kisebbség zászlóátadása, a korabeli öltözetet visel� kurucok 
tárogatózása. Jó volt látni-érezni, hogy fejedelmünk emlékét 
milyen ragaszkodással �rzik az ország határain belül és túl, s 
hogy van remény a kastély helyreállítására. Az ünnepség 
csúcspontja a fejedelem mellszobrának megkoszorúzása volt. Kis 
küldöttségünk is elhelyezte virágait a fejedelem el�tt. 

Lélekben meger�södve, egy tartalmas kirándulás gazdag 
élményével tért haza a több generációs társaság. Jó volt látni, 
hogy nemcsak az id�seket, de a diákokat is megragadta a hely 
szelleme.                                                           Borsody István 



  
 
 

 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
 
 

XIX. évfolyam 5. szám                                                                                                                                        2003. 
május 
 

 

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

 

Örömmel üdvözlünk hazánk, de talán a világ egyik legnagyobb sportrendezvénye, a KIHÍVÁS NAPJA résztvev�i között. 
A KIHÍVÁS NAPJA lakossági sportvetélked�, mely a testedzésen túl kiválóan alkalmas a résztvev�k és a néz�k szórakoztatására 

is, hiszen e programba beleférnek a ,,klasszikus” sportágak, népi játékok, tréfás munkavégzések, vásári vetélked�k, helyi 
hagyományok, népszokások felelevenítései. 

Szeretnénk, ha a játékban minél többen vennének részt, és ennek érdekében, aki teheti, ezen a napon az autót, motorkerékpárt 
hagyja otthon, és gyalog, biciklivel vagy egyéb sporteszközzel menjen dolgozni, illetve végezze dolgát, vagy ,,csak” egy 15 perces 
sétát tegyen családjával, és jelentkezzen be az egyik sportregisztráló központnál. 

Ezen kívül szeretnénk, ha az óriási választékból kiválasztanának néhány szimpatikus programot, és részt vennének rajta. 
Itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt évben kategóriánkban a 8. helyen végeztünk, és ezzel a Pest megye legsportosabb 

települése címet vívtuk ki magunknak. Az Önök, illetve a Ti segítségetekkel az idén még jobbak is lehetünk! 
Szeretnénk, ha a kiosztott ajándékok emlékeztetnének az eseményre és az év más napjain is sportolásra ösztönöznének 

mindenkit. 
Jó egészséget és kellemes szórakozást kívánnak                                                                                                           A 

SZERVEZ�K 
 

Részletes program

Templom el�l: 
0–2 óráig  éjszakai túra bátorságpróbákkal  
 megszakítva – 14 év felettieknek 
 (kicsiknek máskor tartjuk meg) 
5–7 óráig  hajnali vadles mókás vetélked�kkel 
KRESZ-park: 
10–18 óráig biciklis és görkoris fogócska 
 bicikli ügyességi és tengópálya 
 egyéb mókás játékok, vetélked�k 
Áprily-park: 
8–15 óráig íjászat, célbadobás hajítódárdával, 
  bárddal és hajítócsillaggal 
Tornacsarnok: 
16–17 óráig ovistorna szül�kkel 
17–18 óráig röplabda lányoknak, asszonyoknak 
18–21 óráig 15 perces barátságos mérk�zések  
 a teremkupa csapatai között,  
  sorsolás alapján 
Nyugdíjasokkal 15 perces séta, zenés-játékos programok, 
séta vissza 
Sziget utcai bodyterem: 
16–21 óráig ingyen várja a vendégeket,  
 pingpong, asztali foci, tollas, tengó 
Kálvária: 
18–20 óráig számháború 
Rév: 
10–18 óráig mókás vetélked�k 
Révt�l indulva: 

6–6.15 óráig biciklivel Lepencére 
6.15–7 óráig úszás és egyéb mókás vízijátékok 
7 órakor visszabiciklizés egyénileg,  
 illetve közösen 
16.30–16.45 óráig  biciklivel Lepencére 
16.45–18 óráig úszás és egyéb mókás vízijátékok 
18 órakor visszabiciklizés egyénileg,  
 illetve közösen 
16–17 óráig görkorizás a Duna-parti sétányon 
 (találkozás a révnél) 

Öböl: 
14 órától horgászverseny 14 éven aluliaknak, 
  illetve horgászengedéllyel  
 rendelkez�knek 

Széchenyi utcai emlékm�nél: 
18–21 óráig reneszánsz, ír és sváb táncház 

VIFA-ban és az Erdészeti Központban: 
délel�tt szervezett munkahelyi torna 

Óvodában és a két általános iskolában: 
 a tanítási id�ben, illetve annak  
 szüneteiben saját szervezés�  
 sportrendezvények 

Camping alatti Duna-part: 
17–19 óráig evez�s programok a Malom-patak 
  torkolata fölötti fás ligetnél 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
A 2003. április 10-i ülésen történt 

– Visegrád Város Képvisel�-testülete pályázat beadásáról 
hozott döntést, amelyben az ún. ,,községkert” területén a 
középkori város régészeti emlékei feltárása költségeinek 
támogatására kéri a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumát.  

 

A 2003. április 24-i ülésen történt 
– A F� utca – a templomtól a parkolóig terjed� szakaszán – 

a gépjárm�forgalom egyirányúsításáról döntött a képvisel�-
testület. A korlátozás 2003. május 1-jét�l lép életbe, a táblák 
kihelyezésre kerültek. Ezt a forgalmi rendet várhatóan az új 
városközpont-b�vítés befejezésekor a képvisel�-testület 
felülvizsgálja.  

– Együttm�ködési szándéknyilatkozat született arra 
vonatkozóan, hogy – Budai Vár, Esztergom és Visegrád mint 
hajdan volt királyi székhelyek, a közös múlt és történelem, a 
közös kultúra alapján –, a három önkormányzat a jelen 
korban is fogjon össze. Legyen közös célunk a múlt 
emlékeinek bemutatása, értékeinek megóvása és a városok 
életének gazdagítása, valamint közös turisztikai és gazdasági 
fejlesztések megvalósítására, egymás segítésére, a térség 
fejl�désének el�segítésére, az idegenforgalom fejlesztésére. 
A ,,Királyi Székhelyek” együttm�ködési szándéknyilatkozat 
ünnepélyes aláírására 2003. május 8-án az Esztergomi 
Vármúzeum lovagtermében került sor. 

– Az önkormányzat lemondott el�vételi jogáról a Visegrád 
87. hrsz.-ú természetben F� u. 42. sz. alatti ingatlanra 
vonatkozóan. 

– Pályázati felhívás közzétételér�l döntöttek a T. 
Képvisel�k, amelyben egy pályázatfigyel�, -el�készít� 
társaságot keresünk, els�sorban az ún. ,,Ciklusprogram”, 
valamint a Településfejlesztési Koncepcióban foglaltak 
megvalósításának miel�bbi – támogatói – el�segítése 
céljából. A pályázati felhívás a Világgazdaság c. üzleti 
napilap 2003. április 25-i számában jelent meg angol 
nyelven. A pályázat beadásának határideje: 2003. május 8. 

– A Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság által kiírt 
Ifjúsági Alap pályázat értékelése megtörtént, a támogatások 
odaítélésér�l döntés született, amely szerint az alábbi 
pályázati célokra nyújt támogatást az önkormányzat (lásd a 3. 
oldalon). 

 

A 2003. április 29-i ülésen történt 
Pályázat beadásáról született döntés a települési szilárd 

hulladék közszolgáltatása fejlesztésének támogatása 
érdekében, amelynek keretein belül 3 db négyfrakciós 
speciális gy�jt�sziget beszerzésére, valamint 500 db 120 l-es 
gy�jt� edényzet beszerzésére kértük a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium támogatását. 

 

A 2003. április 30-i ülésen történt 
A 2002. év augusztus havi dunai árvíz védekezési 

munkálatai során megrongálódott visegrádi úthálózat 
helyreállítására kormányzati forrásból – a PEMÁK Kht.-n 
keresztül bonyolítva, a lejelentett kárlista alapján – 
rendelkezésre álló cca. 31 M Ft helyreállítási összeget a 
Harangvirág utca és a F� utca megrongálódott szakaszaira 
kívánjuk fordítani. 

    Mezei Orsolya  
                                                                        jegyz� 
,,Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen.” 

                                                                         (József Attila) 
 

Tisztelt Választóim! 
 

Eltelt fél év az önkormányzati választások óta. Az id� rövid 
ahhoz, hogy bármiféle értékelést adjak, mérleget vonjak 
képvisel�i tevékenységemr�l. 

Amit eddig tettem, arról tájékoztattam Önöket itt, az újság 
hasábjain; amit érzek, azt még nem tudom a nyilvánosság 
számára úgy megfogalmazni, hogy az érthet�vé váljék. 
,,…én dolgozni akarok.” 

Önök, akik bizalmat szavaztak nekem, bizonyára a korábbi 
tevékenységem alapján tették ezt, s én természetesen nem 
szeretnék csalódást okozni, s a közösségért érzett 
felel�sségérzettel szeretném továbbra is ellátni az Önök 
képviseletét. Ugyanakkor a meger�sít� bizalomra, a 
kontrollra is szükségem van ahhoz, hogy a magam és az 
Önök számára is megnyugtató módon és szinten lássam el ezt 
a közösségi feladatot. 

2003. június 23-án – hétf�n – képvisel�i fogadónapot 
tartok a polgármesteri hivatalban reggel 9-t�l délután 4 óráig. 

Szeretném arról is tájékoztatni Önöket, hogy a 
bankszámlámra átutalt képvisel�i tiszteletdíj (2002. 
októbert�l 2003. márciusig) kb. 107 .000 Ft-nyi összegét 
milyen célra ajánlom fel: 

20.000 Ft  cserkészek, 
20.000 Ft  nyugdíjas klub, 
30.000 Ft  a 2. és 5. osztály utazási költsége Fótra, a 

Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál 
megyei versenyére, 

10.000 Ft  karitatív támogatás. 
Képvisel�i tiszteletdíjamból természetesen a nyári 

táborunkat szeretném a szükséges és lehetséges mértékben 
támogatni. 

Várom Önöket a megadott id�pontban, várom akár szóban, 
akár írásban jó szándékú véleményüket, javaslatukat! 

Tisztelettel 
                                                                   Mezei Anna 

önkormányzati képvisel� 
 

Felhívás 
a term�földek hasznosítási kötelezettségére 

A term�földr�l szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) 
bekezdése kötelez�en el�írja valamennyi term�föld 
használója számára annak hasznosítási kötelezettségét. 

A használó köteles a term�földet az adott m�velési ág 
sajátosságainak megfelel� agrotechnikai eljárással 
hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
el�- írásokat betartani, és a gyommentes kultúrállapotot 
fenntartani. 

A hasznosítással kapcsolatosan el�írt kötelezettségek 
betartását a földhivatalok rendszeresen ellen�rzik. 

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

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

                                             Körzeti Földhivatal vezet�je 
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A Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésér�l 
 

Április 23-án fenti bizottság a következ� napirendekr�l tárgyalt: 
1.  Mezei Anna tájékoztatót adott a tornacsarnok m�ködésér�l. A bizottság tagjait az érdekelte leginkább, hogy mennyire 

kihasznált a létesítmény, milyen sportolásra és mely korosztály veszi igénybe, az alkalmankénti bérbeadás rentábilis-e 
(vagyis elkülöníthet�-e a tornacsarnok energiafelhasználása az iskoláétól)? Ez utóbbi kérdés pontosabb megválaszolása 
érdekében a nyári használatba vétel alapján megpróbáljuk megközelít�leg pontosan felmérni a létesítmény rezsijét. A 
tornacsarnok jelenlegi bérleti díja 2000 Ft/óra. Huzamosabb idej� bérlet esetén (pl. sporttábor) nem óradíjat kérünk, hanem 
a résztvev�k számától függ�en 500 Ft/f�/nap feln�ttekt�l és 400 Ft/f�/nap gyerekekt�l. A bizottság tagjai vállalták azt is, 
hogy az épület állagáról, a meglév� hiányosságokról listát fektetnek föl a célból, hogy egy esetleges felújításnál ez napra 
kész állapotban rendelkezésre álljon. 

2.  A bizottság megvitatta az ifjúsági alapra érkezett pályázatokat. Javaslata alapján a képvisel�-testület az alábbiak szerint 
hozott határozatot az ifjúsági alap felosztásáról: 

 
 

Pályázó 
 

Programtevékenység megnevezése, konkrét cél 
 

 

Pályázott összeg 
 

Megítélt összeg 

Áprily Lajos Ált. Isk. 
(Mezei Anna) 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közös táborozás 
szervezése a parajdi testvériskolával, 20-20 tanuló+5 
feln�tt. Id�tartam 1 hét. Konkrétan a Kassára tervezett 
kirándulás belép�i és egyéb költségei 

50.000 Ft 50.000 Ft 

Manócsapat 
(Gróhné–Gerstmayer  

Beáta) 

Kézm�ves foglalkozások, történelmi játszóház 
anyagszükségletéhez (kb. 20 f�) 

46.000 Ft 25.000 Ft 

Primavera tánccsoport 
(ifj. Cseke Lászlóné) 

A tánccsoport ruhatárának b�vítése. 6 kamaszlány, 6 
kislány reneszánsz ruhái, 6 kamaszlány honfoglalás 
kori ruhái 

100.000 Ft 50.000 Ft 

Szent György  
Lovagrend 

Apródképz�je 

Az apródképz� képzési és szabadid�-programjához 
nyílvessz�k, múzeumi belép�k (kb. 20 f�) 

az összeg 
megjelölése 

nélkül 

30.000 Ft 

Junior Kör 
(Abonyi Gézáné, 

Bártfainé Répás Ildikó) 

Családi és gyermekprogramokhoz szükséges anyag- 
és eszközfejlesztésre (kb. 21 f�+alkalmi résztvev�k) 

102.350 Ft 55.000 Ft 

Áprily Lajos Ált. Isk. 
5. oszt. 

Szigetiné L�rincz Mária) 

A VII. sümegi gyermekvárostromon való részvételre 
(kétnapos kirándulás, országos verseny). Kellékek, 
múzeumi belép�k támogatására (25 f�+2 tanár) 

25.000 Ft 20.000 Ft 

823. sz. Mátyás Király 
Cserkészcsapat 

Nyári indián tábor szervezéséhez a Bakonyban (1 hét, 
kb. 20 f�), a táborozás költségéhez 

90.000 Ft 70.000 Ft 

823. sz. Mátyás Király 
Cserkészcsapat 

A táborozáshoz els�segélyláda vásárlására 20.000 Ft – 

823. sz. Mátyás Király 
Cserkészcsapat 

Cserkészszoba berendezése. Magnós rádió, vízforraló 29.000 Ft – 

 

3.  A kihívás napjának megrendezésér�l is tárgyaltunk. (A program megtalálható lapunk 1. oldalán.) 
                                                                                                                                       Mezei Anna, a bizottság elnöke 

 

���������	
���������Id�utazás a magyar középkorba 
�

,,Az európai magyar állam megszületésében, 
megszilárdításában három királyi székhely játszotta a 
f�szerepet. Esztergom, Visegrád és Buda a történelmi 
Magyar Királyság szíveként biztosította a fiatal 
államalakulat életben maradásához szükséges közigazgatási, 
gazdasági, politikai és szellemi hátteret fél évezreden át. A 
három város sorsában a Közép-Európában letelepedett 
magyarság sorsára ismerhetünk, történetükben népünk 
fényes és véres korszakai tükröz�dnek. 

Magyarország európai uniós csatlakozására készülve 
szimbolikus jelent�ség�, hogy a kárpát-medencei 
megmaradásunkat biztosító három egykori királyi székhely 
újraszövi kapcsolatait. A közös múlt, a közös történelem az 
alapja a három önkormányzat ma megszület� 
együttm�ködésének, célja pedig a közös múlt emlékeinek 
bemutatása, értékeinek megóvása és a városok életének 
gazdagítása.” 

A fenti gondolatokkal kezd�dik az az együttm�ködési 
szándéknyilatkozat, melyet Visegrád Város Képvisel�-
testületének jóváhagyása után 2003. május 8-án Hadházy 
Sándor polgármester úr Esztergomban ünnepélyes keretek 
között kézjegyével látott el. A polgármesterek rövid ünnepi 
beszédükben kihangsúlyozták, hogy a jöv�ben a három város 
együtt kíván m�ködni a fejlesztési elképzelések és programok 
összehangolásában, közös turisztikai és gazdasági 
fejlesztések megvalósításában és a három város támogatni 
kívánja egymást a térség fejl�désének el�segítése, valamint 
az idegenforgalom fejlesztése érdekében. 

Az együttm�ködés hatékonyságának el�segítésére 
munkacsoportot hoztak létre, melyben Visegrád részér�l 
Abonyi Géza képvisel� úr vesz részt.                 

Kalotai Árpád 
                                                                alpolgármester 
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Újjáalakult iroda a kistérség szolgálatában 
 

Hosszabb el�készítést követ�en, a 
kistérség ügyeivel foglalkozó iroda 
ez év tavaszán Pilisi Dunakanyar 
Kistérségi Programiroda néven 
újjászervez�dött. Székhelye továbbra 
is Szentendrén, a Duna-korzó 18. II. 
emelet 201/B szám alatt található. 

A programiroda legfontosabb fel-
adata, hogy a Kistérségi Társulás 
korábban elfogadott 
programtervének kidolgozásával 
hozzájáruljon a kistérség gazdasági 
növekedéséhez, bekapcsolódjon 
annak gazdasági tevékenységébe, és 
általában a kistérségi 
életkörülmények javulását szolgálja. 
A társulás reményei szerint az iroda 
egyúttal kistérségi ,,mintahellyé” is 
válik, ahol az ideérkez� befektet�k 
többsége el�ször találkozik a 
kistérséggel. 

A programiroda jelenlegi 
irányítását a Kistérségi Társulás látja 
el, költségvetését ugyancsak � 
biztosítja, míg az iroda 
gazdálkodásáért és annak 
szabályszer�ségéért a Dunakanyar–
Pilis Kht. ügyvezet�je felel�s. 
Amennyiben a gazdaság szerepl�i és 
a civil szféra felé való nyitás 
megtörténik, célszer�nek látszik ezt a 
m�ködési formát továbbgondolni, és 
az iroda fenntartásába a magánt�két 
is bevonni (e jöv�beli forma 
egyértelm� szándéka a közösség 
felügyelete alatt m�köd�, gazdasági 
szellem� Kistérségi Iroda). A t�ke 
bevonását, a pályázatokon való 
részvételt, valamint a díjazás fejében  

történ� jöv�beli menedzselést 
feltételezve az iroda önfinanszírozása 
várhatóan 4-5 éven belül megvalósul. 

A programiroda újjászervezésének 
fontos eleme a szervezeti-m�ködési 
rend kidolgozása és a pályázati 
pénzb�l végrehajtott több millió 
forintos számítástechnikai fejlesztés. 
Mindkét fejlesztés a kistérségben 
él�k érdekeit szolgálja. El�bbi 
esetben többek között heti fogadóóra 
bevezetésére került sor, melynek 
keretében az iroda munkatársai 
személyesen várják a kistérség 
vállalkozóit, intézményeinek, civil 
szervezeteinek képvisel�it vagy 
lakosait. A számítástechnikai 
fejlesztés keretében egy olyan 
mintahely jött létre, ahol 
számítástechnikai eszközháttér 
térítésmentes biztosításával kerülhet 
sor vidékfejlesztési, idegenforgalmi, 
EU-csatlakozási egyeztetésekre 
(ötletgy�jtést�l egészen a pályázati 
anyag összeállításáig). 

A programiroda küls� kapcsolatai 
során presztízsének megteremtése és 
tevékenységének kiszélesítése 
érdekében partnerkapcsolatokat épít 
ki regionális, országos és európai 
hatáskör� intézményekkel. E 
kapcsolatfelvétel egy része a 
megalakulást követ�en közvetlenül 
megindulhat, míg másik része (pl. 
nemzetközi kapcsolatok) középtávú 
elképzelésként jönnek szóba. 

E partnerek mellett a programiroda 
érintkezésbe lép minden olyan 
szervezettel, amely tevékenységeit 
kiegészít(het)i, a regionális 
fejlesztésben potenciális partner 
lehet, vagy amely kapcsolatrendszere 
és tapasztalatai az iroda, illetve a 
kistérség hasznára válhatnak (a 
Dunával kapcsolatos szervezetek, 
nemzeti parkok szervezetei stb.). 

E nem kis feladat véghezviteléhez 
egy olyan csapatot kell létrehozni, 
amely képes a területfejlesztéssel 
kapcsolatos összetett feladatok 
magas szint� elvégzésére és 
biztonságérzetet ad a befektet�knek, 
látva, hogy: ,,itt tudják, hogy mit 
akarnak, és teszik is a dolgukat”. 

A programirodában jelenleg a 
térség- és vidékfejlesztési menedzser, 
a Dunakanyar–Pilis Kht., az EU 
Információs Alpont munkatársa, 
vala-mint a Miniszterelnöki Hivatal 
kistérségi megbízottja dolgozik. Az 
egyre b�vül� tevékenységi kör 
azonban szükségessé teszi 
asszisztens munkatárs felvételét, aki 
a fenti szervezetek mellett dolgozva 
minden területen jártasságra tehet 
szert. Az e munkakörrel kapcsolatos 
álláshirdetés a napokban jelenik meg, 
illetve hangzik el a térségi 
újságokban és rádiókban. 

                     Dr. Jankai Norbert 
                            ügyvezet�  

            Dunakanyar–Pilis Kht. 
 

Az iroda munkatársainak elérhet�sége, fogadóórája 
 

  Telefon: (26) 505-404 
  Telefon/fax: (26) 312-437 
  Levélcím: Kistérségi Iroda 2001 Szentendre, Pf. 211. 
 (Kérjük, hogy a cím alatt jelezzék, hogy melyik szervezetnek, illetve munkatársnak szól a levél.) 
  E-mail és fogadóóra:  
  Gubán Sándor tarsulas@dunakanyar-pilis.hu 
  (vidékfejlesztés) fogadóóra: csütörtök 14.00–16.00 óra 
  Dr. Jankai Norbert kht@dunakanyar-pilis.hu 
  (idegenforgalom) fogadóóra: kedd 9.00–11.00 óra 
  Vajda János euiroda@dunakanyar-pilis.hu 
  (EU, MeH) fogadóóra: szerda 8.30–10.30 óra 
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 Rév utca díszburkolata 
A közvilágítás korszer�sítés I. ütemét – a tél elmúltával – 

március végére fejezték be. 
A II. ütemet – az I. ütem munkáinak elhúzódása miatt – 

május 7-én kezdték meg. Ennek keretében – ahogy err�l már 
korábban is tájékoztattunk – a Rév utca, Nagy Lajos út 
területén, a kórház beköt�útján építenek új közvilágítást, 
illetve apróbb munkákat végeznek az ágasházi parkolóban és 
a 11-es úton. A Rév utca–Nagy Lajos út területén az 
elektromos kábelek föld alá kerülnek, és a közvilágítást új 
lámpaoszlopokra szerelik. Az alépítmény építést követ�en a 
felbontott út és járdaburkolatokat helyreállítják, illetve a Rév 
utcában az aszfaltos járdája helyett új, díszburkolat készül. 
Új járda építése csak ép járdaszegély esetén lehetséges, ezért 
a díszburkolat készítése csak a járdaszegély kijavítása után 
lehetséges, amelyet a Pest Megyei Közútkezel� végez el a 
Rév utca úttestének felújításával együtt, várhatóan június 
közepén. Addig a Rév utcai járdákat – ideiglenesen – 
zúzottk�-burkolattal látják el. 

A Rév utca–Nagy Lajos út–Áprily-park területére készül� 
közterületi-zöldfelületi terv nem csak a járdaburkolatokra ad 
javaslatot, hanem növénytelepítésre, utcabútorok, korlátok, 
szemetesek elhelyezésére is, így ezen elemek megjelenésére 
még idén lehet számítani. 
 

F� utca egyirányúsítása 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy május 1-jét�l a F� utcát 

egyirányúsítottuk a templomtól az ágasházi parkolóig. A 
jelzett szakaszon gépjárm�vel csak egy irányban, azonban 
kerékpárral mindkét irányban lehet közlekedni. 
 

Épül� lepencei szálloda 
A szokatlanul kemény tél miatti három hetes csúszásból 

már kett�t behoztak az épít�k a lepencei szálloda 
építkezésén. Az épület tartószerkezetei egyre  látványosabban  
jelennek  meg.  Elkészült  a  f�bejárati  fogadószint, a –1., –
2., –3. szint, valamint a parkoló szint. Ezek fölött már a 
szállodai szobákat tartalmazó épületszintek következnek. A 
terület csapadékvizének elvezetése is m�ködik, valamint már 
folynak a földszinti medencék építési munkái és gépészeti 
berendezések szerelési munkái is. 
 

Településrendezési Terv 
Lezajlott a lakossági egyeztetés az új rendezési terv 

készítése során. A terv március 17-t�l április 15-ig volt 
kifüggesztve a polgármesteri hivatalban, és április 9-én 
lakossági fórumon mutatták be a tervez�k. A beérkezett 
észrevételek négy f� területre összpontosítanak: 
Szentgyörgypusztán a Kökény utca ügyére, a temet� tervezett 
b�vítésére, a diósi üdül�terület helyzetére és az Újkert-d�l� 
beépíthet�ségének feltételeire. 

A Kökény utca és környékének lakói – egymással 
némiképpen ellenkez� – kéréseket fogalmaztak meg az utca 
szélesítése, meghosszabbítása, közm�vesítése, zárvány telkek 
úttal való ellátása tekintetében. A tervez�k az 
összeegyeztethet�ség mértékének megfelel�en figyelembe 
vették a beérkezett kéréseket, javaslatokat. 

Új temet�terület kialakítására felmerült helyszínek egyike 
sem látszik alkalmasnak temet�kert elhelyezésére, ezért 
gyakorlatilag a jelenlegi temet� kismérték� b�vítése, 
urnafallal való ellátása mutatkozik egyetlen megoldásnak. 

A diósi részen, a 11-es út nyomvonalának tervezett 
áthelyezésére, illetve új üdül� és lakóterületek kialakítására 

vonatkoztak a kérdések, amelyek nagy része az új útszakasz 
megépítésének id�pontjától függ�en válaszolható meg. 

Az Újkert – jelenleg változatási tilalommal terhelt – részén 
a külterületbe sorolással, és a beépítés feltételeinek 
szigorításával kapcsolatban sok egyet-ért� és tiltakozó levél 
érkezett, melyek megválaszolása csak külön-külön 
lehetséges. 

A rendezési tervvel kapcsolatos összes levélre, észrevételre 
a terez�k, illetve a f�építész válaszol. Ezek készhez vételéig 
szíves türelmüket kérem! 

Mártonffy Gábor f�építész 
�
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Másodszor volt tanúja Visegrád 1782-ben felszentelt 
gyönyör� barokk temploma a Szent György-lovagok avatási 
ünnepi miséjének. Nemcsak a csodálatos templombels�t, 
hanem a zenés áhítat kórusát is megcsodálták a templomot 
megtölt� Szent György-lovagok és hozzátartozóik. Köszönet 
érte Kalász István prépost úrnak, valamint a misét celebráló 
f�tisztelend� lovag Bartos Ágoston Imre premontrei kanonok 
úrnak, a lovagrend egyházi bírójának és tisztelend� lovag 
Szabó Árpád prior úrnak, a Passau–Niederburg-i 
apácakolostor plébánosának. 

A szentmise után a lelki el�készítés hangulatában vonultak 
át a lovagok zárt rendben a királyi palota lovagtermébe. A 
lovagavatási ünnepség különös varázsát az adta meg, hogy 
Károly Róbert király itt adta ki 677 évvel ezel�tt a rend 
alapító okiratát, azon a helyen, ahol ez a testület m�ködött. A 
helyreállított lovagterem  tökéletesen  korh�  megjelenésé-vel 
múzeumunk igazgatójának, lovag Sz�ke Mátyásnak és Buzás 
Gergelynek munkáját dicséri. 

A lovagok fogadalmat tettek a hitre, a szeretetre, a 
szolgálatra, a testvéri életre, a gyöngék, a betegek és elesettek 
támogatására, gyámolítására. Majd a rend kancellárjának, 
lovag vitéz Cseke Lászlónak ünnepi beszéde után fél térdre 
ereszkedve fogadták a vállukat érint� kardlapot, a lovaggá 
ütés szertartását. 

A három éves várományosi id� alatt bizonyították be a 
lovagok, hogy megismerték a lovagrend alapszabályát, és a 
szeretetszolgálatban értékelhet� munkát fejtettek ki. 

Az ünnepségr�l – mind a szentmisér�l, mind a palotában 
lezajló szertartásról – a Duna Televízió és a Hír Televízió 
több ízben is tudósított. 

Az ünnepség keretében avatott lovagok 
Csomay Árpád  Pécs 
ifj. Csiffáry Károly  Prága 
Dunai József  Szentes 
Kapitány György  Vajdaság 
Kelemen István  Eger 
Mátyus András  Frankfurt am Main 
Mihály Ferenc  Stockholm 
Szerencsés Sándor  Szolnok 
Jan Christian  Bécs 
Di Mikl, Manfred  Graz 
Monschein, Walter  Bécs 
Neugebauer, Fritz Karl   München 
Dr. Vogel, Hans Cristoph Passau 
                              A Lovagrend Magistrátusa 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Szeretettel meghívjuk Önt  

és kedves Családját 
a 2003. június 1-jén tartandó 
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Szentmise 9 órakor 
Vendég a dunabogdányi egyházi énekkar 

A szentmise utáni szerény megvendégelésre  
és beszélgetésre 

mindenkit szeretettel várunk 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Minden, e világra született emberi élettel egy édesanya 
élete veszélyben van. Igen, minden anya életveszély árán 
szüli meg és saját testéb�l táplálja gyermekét. Ezért olyan 
,,szép” ez az anya, ezért olyan ,,jó” ez az anya. Gyermek 
és anya ezért állnak oly közel egymáshoz. Mert, köztudott, 
hogy minden édesanya életét adná gyermekéért. És az is 
köztudott, hogy ,,nem az a kedves, aki szép, hanem az a 
szép, aki kedves”. Az édesanya jósága a legmagasabb 
szférákba emeli a szül�anyja szépségét szeret� gyermeke 
el�tt. 

Mi, a Német Kisebbségi Önkormányzat is, szeretettel 
állítunk emléket a ma él� és a régen eltemetett – de el nem 
felejtett – édesanyák emlékére. Igen, azoknak a ,,régi 
édesanyáknak” az emlékére, akik még leánykorukban 
májusfát is kaptak, mert annyira nem szégyellték 
megvallani akkor a fiatalok az egymás iránt érzett tiszta 
szerelmüket. Amennyire nem volt ,,ciki” a szeretet (a 
szerelem kimutatása) megvallása. 

Összegezve, szeretettel köszöntjük az összes él� – és már 
csak az emlékeinkben él� – édesanyát. Mert az 
édesanyákat köszönt� megnyilvánulások hangjai soha nem 
évülnek el, soha nem válnak unalmassá, mert úgyis 
,,kifejezéshiányban” szenvedünk akkor, amikor méltatni 
szeretnénk �KET. 

Wir wünschen zum Muttertag alles Liebe und Gute! 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Ezúton szeretnénk megköszönni Rittinger Tamásné 
Magdinak, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat 
énekkara részére tangóharmonikát ajándékozott, és 
ezzel színesebbé teszi az énekkar jöv�beni szereplését. 

N. K. Ö. 

Sztori… – megtörtént eset 
 

Április 30-a van. Az egyszeri házaspár nagyon 
türelmetlenül várja a május 1-jét – különösen az asszony. 
Már az esti lefekvés el�tt dalol és dudorászik. Kedves 
férjuram nem tudja, hogy mi lehet vele? – Hát mit is 
mondjak? – Az egész éjszakai fekvés kín és keserv volt 
ennek az asszonynak. Miközben a férj csendesen, mélyen és 
békésen aludt, az asszonya csak egyik oldaláról a másik 
oldalára forgolódott. No, de – végre – egyszer csak éjfélt 
ütött az óra. Az asszony rögtön felkattintotta a villanyt, 
kiszállt az ágyból és a tükör el�tt fésülködni kezdett. Majd 
amikor kész lett a cicomázással, rázni kezdte az urát: – 
Ébredj, ébredj, te hétalvó, hát hogy lehet ilyenkor aludni? – 
Mér… mi van… – kérdezte aprókat horkantva a férj. – Azt 
én szeretném kérdezni ,,fiatalúr”, hogy tudod-e egyáltalán, 
hogy milyen nap is van ma? – Tegnap, mikor lefeküdtünk, 
április 30-a volt…, most meg éjfél után egy…, tehát május 
elseje van – mondta még mindig dadogva a férje. – Na és mi 
a teend�d ilyenkor? – emlékeztette �t az élete párja. – Hát 
mit tudom én? – hápogott a férj. – Hát én majd megmondom! 
– csattant fel harciasan az asszony. – Tessék most azonnal 
,,májusfát állítani.” – Miii, már megint májusfát állítani? – 
mondja ijedt csodálkozással a férj. – Hogy-hogy ,,megint”? 
Hisz május elseje csak egyszer van egy évben… – világosítja 
fel �, a felajzott és csintalan asszony, aki – én magam sem 
tudom, hogy mit remélhetett – már az urával együtt túl volt a 
70. életévén. – Lehet, hogy csak ,,csintalanságból” tette? – 
Egyesek szerint a vekkert is felhúzta éjfélre és annak 
csörgésére ébredt fel a férj. De én ezt nem hiszem. 

Feljegyezte L. S. 
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Idén a sajbázást a népszavazásra való tekintettel április 5-
én, két héttel húsvét el�tt rendeztük meg. (A rendes id� a 
virágvasárnap el�tti szombaton, április 12-én lett volna.) A 
sajbázást a Német Kisebbségi Önkormányzat és énekkara 
rendesen el�készítette. Persze, a sajbázás lelke megint 
Szebeni Imre ,,technikai vezet�” és id�sebb Zeller Marci 
bácsi ,,t�zmester” volt. De derekasan kivették a részüket az 
étel és ital el�készítésében a ,,lányok” is. És repült a sajba, a 
tüzes korongot mindenki annak szánhatta, akinek akarta. 
Beszéltünk olyannal, aki sajbázás közben a nyári árvízre 
gondolt, és az illet� szerint legszívesebben felsorolta volna 
azt a sok száz nevet egy-egy, szép ívben repül� sajba láttán. 
Aztán volt olyan is, aki arra gondolt, hogy jó volna ,,egy 
akkora dobás”, amelynek a tüzes ívben repül� világító csíkja 
a két partot barátságban összekötné. 

Meg kell említenünk, hogy bár különböz� korosztályok 
képviseltették magukat, mégis kevesen voltak. Az ,,aktív” 
fiatalok pedig még kevesebben. 

Hát, ez kérem, már így van. Még ugyan harcolunk a 
hagyományainkért néhányan, még id�nként fellángolunk. Ám 
fél�, hogy ezek a szép emlékek – id�vel – elsatnyulnak. De 
,,mi”, id�sek – ha lehet – azt hisszük, hogy jöv�re is ,,meg-
próbáljuk”. 

                                      Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Felhívás 
 

A Rév utcai járda felbontása miatt az ottani k� 
virágládákat a közelmúltban begy�jtötték. 
Hasznosításukkal Visegrád Turisztikai és Városszépít� 
Egyesületét bízták meg. Az egyesület taggy�lésén a tagság 
úgy határozott, hogy a virágládákat lakossági igény alapján 
olyan visegrádi lakosok részére osszuk szét, akik vállalják 
beültetésüket, valamint gondozásukat. Az egyesület várja 
olyan visegrádi lakosok jelentkezését, akik szívesen 
látnának lakóhelyük közelében (járdán vagy egyéb 
közterületen) virágládákat; beültetnék azokat és gondoznák 
a virágokat. Az igényeket – amelyeket Abonyi Géza (06/20 
215-1253) részére szíveskedjenek jelezni – beérkezésük 
sorrendjében tudjuk kielégíteni a rendelkezésre álló 
mennyiség erejéig.                

Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülete  
                                    vezet�sége 

Szerkeszt�ségi közlemény 
 

Az elmúlt években a Visegrádon megjelen� újságokban, 
valamint nyilvános fórumokon a legkülönböz�bb álláspontot 
képvisel� személyek véleményét olvashatták, hallhatták az 
érdekl�d�k a lepencei strand sorsával kapcsolatosan. A 2002. 
évi helyhatósági választásokon a visegrádi választópolgárok a 
jelenleg hivatalban lev� polgármesternek és képvisel�-
testületnek szavaztak bizalmat, amelyben értelmezésünk 
szerint az is benne foglaltatik, hogy a lepencei strand jöv�jét 
e választott testület gondjaira bízzák. Ezért a Visegrádi Hírek 
szerkeszt�sége úgy gondolta, hogy Bognár Ferenc e tárgyban 
közlésre leadott cikkét a képvisel�-testületnek továbbítja, 
abban a reményben, hogy e Visegrád szempontjából fontos 
kérdésben a város választott vezet� testülete és szakemberek 
hozzanak döntéseket, s tájékoztassák a lakosságot, ne pedig 
önjelölt „igazmondók”.  

Visegrád Város Képvisel�-testületének négy képvisel�je – 
Bognár Ferenc kézbesítésével – a mellékelt levélben kéri a 
kérdéses cikk leközlését. Lapunk 8. oldalán e kérésnek 
eleget teszünk.                      

A Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottsága 
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Többen kértek, hogy a Merre tart Visegrád cím�, a vízhasznosítás nyereségeit végigvezet� tanulmányomat, írjam le közérthet�bb 
formában is, mert hivatalos nyelvezete, a hivatkozott szerz�dések és a tények sorolása, az olvasmányosságot megnehezítik. A tanulmány, az 
önkormányzati nyereség elszívásáról, az ellenszolgáltatás nélkül szerezhet� jövedelem menetér�l szól. 

A már évek óta folyamatos átláthatatlanságot okozó hasonló nev� cégek között, el�ször is tegyünk rendet! 1993-97-ig volt egy anya-
Castrum Kft, (Cg 1309065813) akivel 93-ban strandbérletet, 95-ben vízhasznosítási szerz�dést kötöttünk. E cég, 97-ben megszünt, jogait 
szétválasztva, azokat két utód kft-re hagyta, a Castrum Visegrádra, (a továbbiakban Strandos, Cg 1309075028) és az anyacéggel egyez� 
nev�, de mégis másik Castrum Kft cégre, (a továbbiakban Kutas, Cg 1309075029). A jogutódlások alapján, a felállás a következ� lett: 

-97-t�l a Kutas lett a kútüzemeltet�, intézte a vízügyi engedélyeket, elosztotta a vizeket a kórház, a Vikuv, a palackozó, és a strand felé. 
Ez utóbbinak ingyen, míg a többiek felé természetesen fizetés ellenében. A felhasznált vizekért, vele állt az Önkormányzat elszámolási 
kapcsolatban. Külön kiemelend�, hogy a Kutas rendelkezett az értékes, 1995-ben kapott, és 2030-ig érvényben lév� kútüzemeltetési és 
vízhasznosítási joggal. 

-A Strandosé lett a strandüzemeltetés, és ingyen kapta a vizet, a másik cégt�l. 

Bár a helyzetr�l értesítették az Önkormányzatot, de mivel Simon Péter levelezett, és tárgyalt is mindkét hasonló nev� cég nevében az 
Önkormányzattal, ett�l a testület el�tt is egybemosódott a különbség, és kés�bb egyszer�en csak ,,A CASTRUM” ként voltak emlegetve. A 
nevek egybemosódását tudom igazolni, ha kell. 

 2000-ben, a Széchenyi tervvel eljött a milliárdos állami támogatású fürd�fejlesztési lehet�ség. A castrum-cégek mögött álló tulajdonos 
kör, az értékes vízhasznosítási jogot bíró, Kutas eladása, és a Strandos ág megtartása mellet döntött. A pénzt hozó eladással azonban elveszik 
a víz feletti befolyás, és ez gondot teremt a megtartandó Strandosnál, amire pedig a hosszú távú gyógyszálló beruházásokat alapoznák. 
Megtalálták az áthidaló megoldást! Az Önkormányzat képviseleti jogának megszerzésével, az elveszített vízhasznosítási jog fölé kerülhetnek 
újra. Hogyan valósult ez meg? 

A strand eladásával együtt, 2000 szeptemberében, a kútkezel�-Kutas helyett, a kúthoz-köze-nincs-Strandossal kötünk a vízhasznosítási 
jogról egy új szerz�dést, amely kiszolgálja törekvéseiket. Ez, bár 3 oldalon a vízhasznosításról szól, és többek között kimondja, hogy: 
……..a Strandos is kapott vízhasznosítási joga korlátlan id�re szól, valamint saját költségén vállalja a kút üzemeltetésének biztosítását, a 
kitermelt víz után pedig 75 Ft/m3-es árat fizet. Ám egy mellékes mondatban, megkapja az Önkormányzat képviseletének jogát is. 

Mivel a Strandos ez új szerz�dése rögzíti a korábbi szerz�dések érvénytelenségét, ezért a testület el�tt úgy t�nt fel, hogy az új szerz�dés 
alapján, 2000 szeptemberét�l, a Strandos üzemelteti a kutat, rendelkezik a víz hasznosítási jogával, kitermeli, szétosztja a vizet, és ezért fizet 
�, minden m3 után 75 Ft-ot. Ezért lett elfogadva testületileg a szerz�dés, holott a helyzet alapjában más volt, de mennyünk tovább! 

Három héttel az aláírás után, az Önkormányzat levélben értesítette err�l, a már amerikai tulajdonú, kútüzemeltet� Kutast, aki nem értve a 
helyzetet, - hiszen 2030-ig rendelkezik a vízhasznosítás jogával, - írásos formában kért garanciákat a jogi helyzet tisztázására. Így köttetett a 
Kutas és a Strandos között, további két hét múlva még egy, háttérszerz�dés. Azért használom e jelz�t, mert, - magára nézve is kötelez�nek 
elismerve feltételeit, - az Önkormányzat nevében aláírta Hadházi Sándor Polgármester Úr is, de senki sem tudott róla! 

Az önkormányzati szerz�désr�l egy teljesen új értelmezés bukkan el� e háttér-szerz�désb�l. Mert ez utóbbiban a Strandos, elismeri a 
Kutas 2030-ig érvényes vízhasznosítási és kútüzemeltetési jogát, és leszögezi, hogy: 

az � frissen kapott vízhasznosítási joga, majd csak 2030 után lép érvénybe! (Ezért üzemelteti mind a mai napig is a nevet cserélt Kutas 
cég, a kutat.) Viszont a kútra vonatkozó Önkormányzatot illet� jogok, (a képviselet) átadása az aláírástól él, és emiatt, a Kutas a fennálló 
fizetési kötelezettségeit, már az Önkormányzat helyett, a Strandos felé teljesítse!!! Pl. a Kutas, az általa palackozásra felhasznált vizek 
köbméterei után, 650 Ft-ot a Strandosnak fizesse, aki pedig az új szerz�dés szerint, tovább, felénk ezekért csak 75 Ft-ot ad!!! 

Vagyis azzal, hogy a kúthoz-köze-nincs-Strandosnak a 2000 szeptemberi vízhasznosítási szerz�désben (ingyen!) átadtuk korlátlan id�re 
a képviseleti jogot, olyan helyzetbe került, hogy innent�l, ingyen kitermeltethette a Kutassal a vizet, és megszabhatta, hogy ki mennyit 
fizessen neki érte. Vagyis, szolgáltatás nélküli nyereség lehet�ségéhez jutott, mert tevékenysége a számlázásra korlátozódott csupán, - amit 
pedig az Önkormányzat is elvégezhetett volna. – Minderr�l aláírásával bizonyítottan tudott a Polgármester Úr is! 

Ráadásul, a korlátlan idej� képviselet birtokában már nem kellett, így eladhatták, a szintén ingyen kapott, (és mint kiderült, csak 2030 
után kezd�d�) korlátlan idej� üzemeltetési jogot is. E jogért a Strandos még kb. 55 milliót kasszíroz, a Kutastól? 

Telik az id�, és a Strandoshoz folyik be a város helyett, a vízkitermelés haszna. A jöv�ben is így maradt volna minden, ha 2002 nyarán 
változás nem áll be, ekkor azonban a Kutast birtokló amerikaiak bírósághoz fordultak a 2000-es szerz�désünk érvénytelenítéséért, majd 
�sszel pedig a Pest megyei F�ügyészség, nyomozást rendelt el h�tlen kezelés gyanújának megállapítására. Mindezen kényszerít� 
körülmények okozták tehát, a karácsonyi, új szerz�dések megkötését, amelyeket egészen a döntésig titkosítottak, így a gyakorlatban, új 
képvisel�k kell� rálátás nélkül, kiszolgáltatottan szavaztak e két fontos, 99 évre szóló szerz�désr�l. 

Ezekben ugyan, a visszásságok egy része rendez�dött, de újra csak a kúthoz-köze-nincs-Strandos, - a Castrum Visegrád Kft, - kapott 
fürd�víz hasznosítási jogot. Hiába mondják el�nynek, hogy fizet e jogért 40 milliót, mert ezt, az újra megkapott egyéb kedvezményeken 2 év 
alatt behozza. Pl. az els� három évben, egyáltalán nem kell fizetnie sem a saját felhasználású, sem a másnak átadott fürd�vizekért. S�t ezek 
önköltségi ára pedig ránk hárul, a következ� 99 évben. A kutat pedig még az amerikai MAVA tulajdonába átszármazott, és nevet cserélt 
Kutas, - Castrum Kft – üzemelteti, bár mai ,,új” neve már Visegrádi Ásványvíz Kft, (Cg: 1309075029). Mindezekr�l nem tud a lakosság, 
pedig ez a jelen. 

Most, - a háttér-szerz�dés el�kerülése – bár megkésve ugyan, de még is csak lehet�vé teszi a történtek átlátását, és ez talán többekben 
feler�síti a Visegrádért tenni akaró, javító szándékot. Én, a tanulmányban, és e cikkben is a várost érint� eseményekr�l és tényekr�l írok, az 
önkormányzati érdekek védelmében. Politika ebben csupán annyi van, hogy a keresztény színekben megjelen� városvezetés felé kritikusabb 
vagyok, miként a saját gyerekemt�l is többet várok el, mint a más gyermekét�l. Azon módszer ellen emelem fel tehát ismételten szavamat, 
amely ellen Abonyi Géza Képvisel� Úr is tiltakozott, nevezetesen, hogy a képvisel�knek id� és ismeretek hiányában, ne kelljen dönteniük a 
közösséget érint�, fontos kérdésekr�l! 

A hiteles tájékoztatás reményében maradok, tisztelettel:                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  Bognár Ferenc 
 

* (Bognár Ferenc írását szó szerint, minden szerkesztés nélkül, bet�híven adjuk közre. – A szerkeszt�bizottság) 
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Megn�tt volna a fény? Úgy illene, 
hogy a természet der�jér�l tudósítsunk, 
ám változatlanul felh�lepel boltozza a 
tájat; s ömlik az áldás. A tegnapi 
permetezés is hiábavalónak bizonyult, 
mert a rózsa levelén a levéltetvek újra 
kedvet kaptak a pusztításhoz. 

Friss leveg�re áhítozva, mi egyebet 
tehetünk, mint állunk az eresz alatt, és 
szemléljük a kertet. A feny�fák 
tobzódnak, a tavalyi öreg termést 
levedlették, a zöldell� bokrok 
kompozícióját mintha vörös borbolya 
búsítaná; alatta ibolyaszálak 
bátorkodnak el�bújni.  

Áprily Lajos felszólítását – miszerint 
,,idd a dalt: / pinty füttye szoprán, rigó 
füttye alt” – pedig azért nem 
követhetjük, mert mintha a madarak 
társadalma is inkább konferenciázna. S 
persze, ahogy Áprily is írta más 
versében, hiába keressük a dalnokokat, 
mert ,,virág rejti: színes – rengeteg.” 

Jékely Zoltán pedig már a bogdányi 
torony magasából Rimbaud-val hetykén 
üzeni ,,kötelet feszítette toronytól 
toronyig: virágf�zért ablaktól ablakig; 
aranyláncot csillagtól csillagig és 
járom a táncom”. És elsasszézik a 
kocsmai felfordulásból. 

Odafenn a kötélen Jékely Zoltán 
összezárja erny�jét, kalapját is leemeli; 
tán a károgva tovarepül� varjak után 
integet, s alant pedig lekacsint, 
mondván: ,,A kétségbeesés szép 
madárijeszt�t fabrikált bel�lem”.  

(Ablonczy László:  
Jelentés a Völgyb�l – részlet) 

PEDAGÓGUSNAPRA 
 

Június a tanév vége, a ballagások, a 
jól megérdemelt pihen� id�szaka – no 
meg az ünneplésé is, hiszen a 
gyermekek mellett az óvón�ket, 
nevel�ket, pedagógusokat is 
köszöntjük. 

A legszebb hivatások egyike: embert 
faragni, tudást, szeretetet átadni a jöv� 
nemzedékének. Nehéz, fáradságos 
munka, de a gyermek szemében 
megcsillanó fény, a köszönetet rebeg� 
ajak, az év végi viráges� talán kárpótol 
a kemény hónapok-évek munkájáért. 

Köszönjük, pedagógusok a sok 
áldozatot, fáradozást minden szül� 
nevében! 

� � � � � � � � 

Bella István 
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

Május 
 

Május, május, májusolsz, 
dolgozik a nyárfasor, 
üzemelget a hárs is, 
illatgyár az akác is. 
 

Minden fán zöld baldachin, 
benne az ég fia ring, 
azért az a nagy sátor, 
hogy föln�jön magától. 
 

Egekb�l most földre fut, 
s itt virágzik a Tejút. 
Ó, ha az az almafa 
vállaimra hajlana, 
 

fehér ködei között, 
mintha éj s nappal között 
mennék, zúgna a csoda, 
zenés orgonabuga. 

,,Aki Szent György napján született” 

��������	
��
��		

�	���
����	������	
 

Kétszeresen is ünnep volt az idei 
április 11-e azoknak, akik a Pet�fi 
Irodalmi Múzeumban megjelentek a 
költészet napjának ünnepén. Ez az 
emelkedett hangulatú délután adta 
apropóját Jékely Zoltán költ�-író-
m�fordító születése 90. évfordulójának 
méltó megünneplésére azzal is, hogy 
életét, környezetét bemutató kiállítás 
nyílt ugyan-itt. 

A szép számú közönség el�ször 
Jékelyt láthatta-hallhatta 
videofelvételr�l, majd neves, közismert 
költ�k, irodalomtörténészek, egykori 
barátok kötetlen, élvezetes 
beszélgetéssel idézték meg Jékely 
Zoltán költ�i-emberi alakját; élmények, 
humortól sem mentes anekdoták 
alapján.  

Utána Jancsó Adrienne m�vészn� 
adott el� az ünnepelt költ� 
költeményeib�l egy csokorra valót, 
amit a hálás egybegy�ltek nagy tapssal 
jutalmaztak. 

Ezután került sor a kiállítás 
megnyitójára, ahol Lator László ért�-
érz� szavakkal emlékezett Jékely 
Zoltánra, arra, aki Szent György napján 
született. Megható volt látni a költ� 
otthonát idéz� bútorokat, a sok dedikált 
kötetet, a Dunához, a szeretett 
Dunakanyarhoz kapcsolódó tárgyi 
emléket. 

Kívánom, hogy sokan tekintsék meg a 
visegrádiak közül ezt az emlékszobát, 
mert olyasmi érezhet�, mintha a költ� 
vendégei volnánk. 

Borsody István 

 
Egy óvón� emlékére 

 

Erzsike 54 éve, hogy óvón�ként Visegrádra került. Még 
általános iskolás voltam. A kultúrházban lakott (a mai mozi), 
mely akkor sok m�sor, rendezvény helye volt, így gyakran 
találkoztunk, beszélgettünk. 

Aztán a lányaim Erzsi óvó nénije lett. Olyan óvón�, akinek a 
rábízott gyerekek mindennél el�bbre-valók voltak. Csak köztük 
tudott igazán megnyílni és kimutatni szeretetét. 

Amikor meg nyugdíjas lettem, klubtársak voltunk. Pesten 
lakott már, de a hétf�i napokon, kirándulásokon velünk volt. 
Mindig boldogan mesélt unokáiról, f�leg a dédunokákról. 

A betegségét is az élet természetes velejárójának fogadta el. 
Úgy éreztem ilyenkor, hogy le tudja gy�zni. Tévedtem és 
elment, most búcsúzom T�led. Nyugodj békében! 

Sipos Lajosné 

Gondolatok Visegrád els� óvón�je 
emlékére 

 

Került a kezembe olyan feljegyzés, hivatalos írás, ami Garami 
Erzsi néni kézjegyét hordozta. Tiszta, pontos fogalmazás, 
egyenes, határozott bet�k, lényegre tör� mondanivaló. 

Számomra csak az emlékképek jelentek meg, ha Erzsi nénir�l 
került szó. No meg az a néhány alkalom, amikor találkoztunk 
pedagógusnapon, évfordulókon. Kicsit mindig szigorúnak 
láttam, olyan valakinek, aki saját mércéjével mérte mások 
teljesítését is. 

Erzsi néni vezette az els� visegrádi óvodát 1955-ben, a mostani 
mozi helyén. Szakácsn�, dajka, óvón� és 60 gyerek! Reggelt�l 
délután 4-ig � volt velük minden nap. Gyöngyöt f�ztek, 
énekeltek, verset tanultak, s�t még színdarabokat is játszottak. 
Csak csodálattal tudok arra gondolni, hogy micsoda óriási 
feladat volt ez sok-sok éven keresztül. 

,,Az ember hivatása, / hogy szeresse a szépet, / kövesse a jót 
és cselekedje a legjobbat!”                                   (Beethoven) 

Emlékét meg�rizzük! 
Dobó Istvánné 

                                                                                            óvodavezet� 
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Itt a lét a tét! 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk! 
 

A Pont Kiadó ,,forduló pont” 19. száma ,,A gyermek a 
tét?” címmel jelent meg. A cím is jelzi, hogy a kereskedelmi 
tv-csatornák valóságm�soraival, illetve azok gyermekekre 
gyakorolt hatásával foglalkozik ez a tematikus szám. A 
címadó bevezet� tanulmányt Szávai Ilona írta. 
Gondolatébreszt�nek idézni szeretnék cikkéb�l. 

,,Egy tréfás embernek – írja Ellen Key – az a kérdése, hogy 
miért tegyen � valamit az utódaiért, amikor azok sem tettek 
semmit érte, már fiatal koromban élénk gondolkodásra 
késztetett. Éreztem, hogy az utódok sokat tettek az el�deikért, 
mégpedig azzal, hogy mindennapi törekvéseiken túl, 
megnyitották számukra a jöv� végtelen távlatait”. 

A konkrét távlatokról és az el�dökr�l száz évvel ezel�tt 
Ellen Key és néhány kortársa kiábrándult képet rajzolt: ,,A 
századforduló eseményeinek hatására az új évszázadot 
meztelen kisgyerekként ábrázolták, aki le akar szállni a 
Földre, de amikor megpillantja a fegyverekkel telet�zdelt 
sárgolyót (…), ijedten visszafordul!” Mintha már nem lett 
volna kit (szül�nek) választani, nem lett volna mit tovább 
vinni. 

Nemrégiben egy játékos írói eszmefuttatást olvastam 
(mintha Ellen Key-ék száz évvel ezel�tti groteszk látomását 
folytatná) arról, hogy mi történne, ha néhány napig, 
hónapig, évig egyáltalán nem születnének csecsem�k a 
Földre. A gondolatkísérlet szerz�je szerint egy ideig sokan 
észre sem vennék – csak kés�bb lenne mindenki számára 
érzékelhet� az össz-emberivé átmin�sült veszteség. Hogy: itt 
a lét a tét! 

És a gyermek a lét – ,,garanciája”? 
Ez a képzelt szituáció persze: fikció, játék, amit 

nyilvánvalóan azért (is) �z a szerz�, hogy pársornyi pillanat 
erejéig rávilágítson a végletekre, mert hiszen végletek között 
villannak fel igazán a tétek. 

A harmadik évezred elején a különféle játékok a tv-
csatornák és az Internet révén emberek millióit vonzzák a 
képerny�k elé. A valóság-show-k – megtéveszt�en? – elmosni 
látszanak játék és valóság határait. Napjainkban a fogalmak 
tisztázásának valóban létfontosságú a tétje. A játék néha 
olyan játszmává torzul, amely talán már ,,nem játék”. 

A folyóiratban megtalálható a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének állásfoglalása a Big Brother- és a Való Világ-
jelenségr�l, amelyekb�l a mottóul választott idézeteket 
ajánlom tovább gondolásra: 

,,Amely nép elé nemes célokat nem t�znek, nemtelenek felé 
fog fordulni.” (Romain Rolland: Az elvarázsolt lélek) 

,,Nem azt kell az embereknek adni, amit kérnek, hanem azt, 
amit kérniük kellene.” (Johann Wolfgang Goethe) 

A ,,forduló pont” 19. számában található tanulmányokat 
ajánlom tehát mindazok figyelmébe, akik felel�sséget 
éreznek az utódokért, azoknak a szül�knek, nagyszül�knek a 
figyelmébe, akik tenni szeretnének gyermekeik, unokáik 
egészséges testi-lelki fejl�dése érdekében. (A folyóirat 
hozzáférhet� az Áprily Lajos Ált. Iskolában.) 

Mezei Anna  
                                                                            igazgató 

Kérés városunk lakosaihoz és mindazokhoz,  
akik a Visegrádi Híreket olvassák! 

 

Olvasóink javaslatai és a magunk szándékai szerint is a 
különböz� napilapokban, folyóiratokban városunkról 
megjelent és megjelen� írásokat szeretnénk összegy�jteni a 

könyvtárban, hogy azokat érdekl�d� látogatóink számára 
hozzáférhet�vé tegyük, esetenként szemelvényeket közöljünk 
bel�lük a Visegrádi Hírekben. 

Sajtófigyel�i lehet�ségeink korlátozottak. Ezért kérjük 
mind-azokat, akik támogatásra méltónak ítélik ezt a 
törekvésünket, hogy a sajtóban Visegrádról régebben 
megjelent és a jöv�ben megjelen� írásokat szíveskedjenek 
eljuttatni a könyvtárba! 

Az Önök hozzájárulásával létrejöv� gy�jtemény nem csak 
napjaink érdekl�d� olvasói számára, hanem – a helytörténeti 
gy�jtemény részeként – a felnövekv� nemzedékek részére is 
hasznos lenne. 

Segítségüket el�re is köszönöm. 
Kálazy László 

                                                                                 
könyvtáros 

�

KÁBELTV-AKCIÓ! 
 

A Dunakanyar Informatikai és Kommunikációs Kft. 
részletfizetési kedvezményt hirdet a kábeltelevíziós 
csatlakozási díjra. 

Az akció id�tartama: 2003. május 5.–június 30. 
A meghirdetett bruttó 30.000 Ft-os bekötési díj most három 

egyenl� részletben, havonta egyenlíthet� ki. 
A már kiépített, üzemel� szolgáltatási területeken az 

ügyfeleinkkel történ� id�pont-egyeztetést követ�en rövid 
határid�n belül teljesítjük a bekötést. 

Kérjük, további információért hívja ügyfélszolgálati 
irodánkat a 06 (26) 385-910-es telefonon vagy keresse fel 
személyesen a Tahi, Szentendrei út 6. szám alatt. 

 

INTERNET 
 

A Dunakanyar Informatikai és Kommunikációs Kft. 
kábeltelevízió-hálózatán hamarosan elindítjuk internetes 
szolgáltatásunkat. A nagy sávszélesség� kapcsolatot kedvez� 
árfekvés� csomagokon keresztül tesszük hozzáférhet�vé a 
felhasználók részére. 

A hálózaton a kés�bbiekben lehet�ség lesz az IP-telefon 
használatára, mely az el�fizet�k részére ingyenes telefonálási 
lehet�séget biztosít a hálózaton belül más IP-telefonel�-
fizet�kkel. 

Az internet szolgáltatások az alábbi csomagokban lesznek 
elérhet�k: 

Belépési díj:  20.000 Ft + áfa 
BASIC csomag: 6.500 Ft+áfa/hónap 
128 Kbps maximális sávszélesség 
(3 e-mail cím, 20 MB e-mail tárterület) 

Extended csomag: 9.000 Ft+áfa/hónap 
768 Kbps maximális sávszélesség 
(5 e-mail cím, 20 MB e-mail tárterület, 20 MB web 

tárterület) 

Az internet (a hálózaton belül bármely gépek 
összekapcsolásával létrejöv� bels� hálózat) mindkét csomag 
esetén elérhet�, ennek a maximális sebessége 10 Mbps (10 
Base-T). A fenti sebességek változhatnak a rendszer 
terheltségének függvényében. 

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Telefonszámunk: 06 (26) 385-910. 
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 Szabó L�rinc Kináld �ket gyümölccsel, almafa, 

 Ima a gyermekekért tanítsd �ket, csillagos éjszaka. 
 

 Fák, csillagok, állatok és kövek,  Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
 szeressétek a gyermekeimet. csempészd zsebükbe titkos aranyad. 
  

 Ha messze voltak t�lem, azalatt S ti mind, él� és halott anyagok, 
 eddig is rátok bíztam sorsukat. tanítsátok �ket, felh�k, sasok, 
 

 Énhozzám mindig csak jók voltatok, vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
 szeressétek �ket, ha meghalok. vigyázz reájuk, hatalmas világ. 
 

 Tél, tavasz, nyár, �sz, folyók, ligetek, Az ember gonosz, benne nem bizom. 
 szeressétek a gyermekeimet. De t�z, víz, ég s föld igazi rokonom. 
 

 Te, homokos, köves, aszfaltos út, Igaz rokon, hozzátok fordulok, 
 vezesd okosan a lányt, a fiút. t�z, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; 
 

 Csókold helyettem, szél, az arcukat, t�z, víz, ég és föld s minden istenek: 
 f�, k�, légy párna a fejük alatt. szeressétek, akiket szeretek! 

 
A  

HÓNAP  
FOTÓJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A képen küldöttségünk a március végén tartott Rákóczi-ünnepségen koszorút helyez el a fejedelem szül�helyén 
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Felhívás  
Krisztus-hív�khöz 

 

Súlyos gondnak látjuk, hogy a világ, s benne hazánk 
társadalmának öntudata, erkölcsi színvonala 
folyamatosan süllyed, az ember számára egyedül 
kívánatos, Istent�l származó értékrendek háttérbe 
szorulása végzetessé vált. 

Az e folyamat visszafordítására irányuló, keresztényi 
elkötelezettség� munkálkodás elengedhetetlen! 

A sikeres tevékenység alapvet� föltétele, hogy azt 
felkészült, gyakorlott, arra alkalmas szellem� 
személyek kezdeményezzék, tervezzék, kivitelezzék. 

Ennek céljából immár 14 éve megalakult 
Magyarországon a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ), mely egy pártok felett álló civil 
társadalmi szervez�dés. 

Megtudtuk, hogy környezetünkben még nincs a 
szövetségnek alapszervezete. Úgy gondoltuk, hogy 
(Beer Miklós Esztergom–Budapest segédpüspök úr 
egyetértésével) kezdeményezzük a KÉSZ Pilis–
Dunakanyar csoportja létrehozását, s ennek els� 
fázisában a Dunakanyar bal parti körzet indítását. 

Felhívjuk tehát mindazon honfitársunkat, akik 
Krisztus Urunk szellemiségének bármely keresztény 
változatát tartják magukénak, és a fentiek szerint 
magukat érintettnek érzik, hogy – amennyiben 
eljönnek egy ismertet� el�adásra (s egyben 
csatlakozási lehet�ségre) – nevükkel és elérhet�ségi 
adataikkal jelentkezzenek be a következ� 
lehet�ségeken: 

levélben:  
2016 Leányfalu, Pf. 10. ,,KÉSZ szb.” címen, 
mobil telefonon sms-ben:  
06 (30) 5313-312, 
interneten:  
ieszterle@axelero.hu. 
B�vebb ismeretek a KÉSZ-r�l interneten: 

www.keesz.hu, illetve a ,,JEL” c. spirituális és 
kulturális folyóiratban. 

Egyetértése esetén kérjük ezen sorok és információk 
terjesztését az érintettnek vélt ismer�sei körében! 

Keresztényi üdvözlettel: 

                                        KÉSZ  
Pilis–Dunakanyar szervez�bizottság 

 
  

      Új tet�szerkezetek építése 
      Régi tet�k átfedése 
      Tet�tér-beépítés 
 

Niegreisz Norbert ács vállalkozó 
 

Visegrád, Csukavölgy u. 16. 
 

Telefon: 06 (20) 9495-437 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 
a hónap utolsó péntekén rendezend� 

el�adás-sorozat következ�, évadzáró el�adására, 
mely 

2003. május 30-án, pénteken 18 órától 
lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

Az ókori görög szellem  
id�szer�sége 

címmel 

Pais István 
filozófiatörténész, 

nyugalmazott egyetemi docens 

el�adására kerül sor 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

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

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ 
 

Kellner Lászlóné 
06 (30) 201-2946 
06 (26) 390-228 

 

– BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE, 
      – TANÁCSADÁS,  
      – ÜGYINTÉZÉS 

 

Köthet� biztosítások: 
 

       MEGTAKARÍTÁSSAL KOMBINÁLT 
       ÉLETBIZTOSÍTÁSOK, 
       EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK, 
       MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR, 
       ÉLETPÁLYA-BIZTOSÍTÁS, 
       HITELFEDEZETI PROGRAM, 
       TELJES KÖR� HITELÜGYINTÉZÉSSEL, 
       GÉPJÁRM� FELEL�SSÉGBIZTOSÍTÁS, 
       CASCÓ, 
       HÁZ-, NYARALÓ-, ÜZLET- 
       ÉS INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS, 
       KÜLFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS 
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Hitelösszeg 
Futamid� 

 35 hó 47 hó 59 hó 
        500.000 Ft        18.000 Ft/hó        14.500 Ft/hó        12.300 Ft/hó 
     1.000.000 Ft        36.500 Ft/hó        29.000 Ft/hó        24.500 Ft/hó 
     2.000.000 Ft        73.000 Ft/hó        58.000 Ft/hó        49.000 Ft/hó 
     5.000.000 Ft**      182.000 Ft/hó      145.000 Ft/hó      123.000 Ft/hó 
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ÚJ OTTHON 
INGATLANKÖZVETÍT� 

Ingatlanközvetít� 
keres-kínál ingatlanokat 

a Dunakanyarban  
és Pest megyében 

ügyvédi közrem�ködéssel 
a hét minden napján! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

ILLÉS GYÖRGY 
ÚJ OTTHON  

INGATLANKÖZVETÍT� 
2023 Dunabogdány, Áprily L. u. 4. 

Telefon: 
06 (26) 390-045 
06 (30) 9527-939 
06 (30) 5014-992 

Eladó családi házakat, nyaralókat 
építési telkeket keresünk 

készpénzes ügyfeleink részére! 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410

 F�bb termékeink: 
 – Borda parasztkolbász 
 – Borda nyári turista szalámi 
 – Borda különleges vastagkolbász 
 – Borda csemege debreceni 
 – Borda grillkolbász 
 – Füstölt áruk – szalonnafélék – házi zsír  
 – házi tepert� 

 B�séges áruválaszték: 
 – felvágottak – májasok – disznósajtok  
  – száraz szalámik – házi süt�kolbász 

 Marha – sertés – csirke – pulyka  
 – kacsa – tyúk 
  
 Folyamatos árengedményekkel, 
 udvarias kiszolgálással várjuk 
 régi és új vásárlóinkat! 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap BORDA HÚSBOLT DOLGOZÓI 
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00 Üzletünk a 11-es f�út mellett található,
 csütörtök 7.00–17.00 jó parkolási lehet�séggel! 
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 
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MOST MÉG NEM KÉS�! 
(Ugye, nem szeretne lemaradni?) 

  Új Swift és Sedan 10% befizetést�l,  
  akár 30.000 Ft havi törleszt�vel! 

  Ajándék klímás limitált modellünk már 229.900 Ft-tól  
  az Öné lehet! 

  Új és használt gépkocsikra kedvezményes CASCO díjak! 

  Használt Suzukik óriási választékban, 
  ajándék átírási költséggel vagy teli tankkal! 
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervízszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
��������	
����	����





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

��������	�������	
�������	
	

������
����
��������	���
�������	��




����	� �!	"������#�	$�����	�%	!%	
��	��
 !
�" �
##$%&'#$


 

K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

ÚJ TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 



 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Nyári programajánlatok  
Visegrádon 

 

2003. június 24. Szent Iván-éji t�zugrás és mulatság 
 

2003. június 27–29. Duna Menti  
 Német Kisebbségi Sörfesztivál 
 

2003. június 27–29. Full of Mojo V.  Blues  
 és Rockebilly fesztivál 
 és tábor 
 

2003. július 3. �����������	�
������������������
� � ������
�� ����������
 

2003. július 4–5. ���������	
�� 
 

2003. július 11–13. ���������	
��������	���������������	
��������	���������������	
��������	���������������	
��������	��������������������������  
 

2003. július 26.–augusztus 23. ��������	
��������
� �����������������
��
����
 

2003. szeptember 5–7. ��������	
���������




 

A programokra minden érdekl�d�t szeretettel várnak 
a rendez�k! 

B�vebb információ a m�vel�dési ház 398-128-as számán kapható! 
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Mit rejt a város? 
 

Ismeretes, hogy Visegrád igen el�kel� helyet foglal el Magyar-
ország azon települései között, ahol viszonylag kis területen igen 
változatos és gazdag történelmi emlékanyag található. Az �skor 
kultúráinak szinte mindenütt felbukkanó maradványai, a római 
határvédelem emlékei és a magyar középkor hagyatéka mind 
tanúságul adják a ma emberének: a történelem nagy korszakai 
egyt�l egyig itt hagyták a nyomukat.  

A Dunakanyarban talán a mai Visegrád város büszkélkedhet 
azzal, hogy a legtöbb m�emlék és régészeti lel�hely itt található. 
Ezt a fölényt jelent�sen megnöveli az is, hogy az egykori 
középkori város – amely a XIV–XV. században Magyarország 
egyik legfontosabb központja volt – szinte pontosan a mai alatt 
húzódik. Az 1250-es évek után kialakuló, külhonból érkez� 
„vendégekkel” is benépesített település igen jelent�ssé n�tte ki 
magát azáltal, hogy a király ideköltözött. Követték �t hívei, a 
leghatalmasabb f�urak és f�papok, akik mind Visegrádon 
vásároltak házat. Mellettük német és magyar polgárok éltek 
békésen, önálló városi tanácsot alkotva. Templomok és 
kolostorok épültek, amelyek nemcsak lélekben gazdagították a 
várost, de emelték rangját is, magasba tör� tornyaikkal a 
városképet szépítve.  

Visegrád pezsg� élet� településsé alakult, ahol az ország 
apraja-nagyja mellett Európa királyai és lovagjai is megfordultak. 

Bizonyára sokakban merül fel a kérdés, vajon vannak-e 
hírmondói ezeknek a nevezetes épületeknek? Maradt-e valami a 
királyi palotán kívül a város nagy múlttal rendelkez� épületeib�l, 
m�helyeib�l, templomaiból? S bizony, a föld mélye még számos 
ismeretlen dolgot rejt el�ttünk. Sokszor nem is kell olyan mélyre 
ásnunk, hogy a múlt egy újabb darabkáját ismerjük meg.  

Legalábbis ezt mutatja a városban folytatott legutóbbi ásatás, 
amellyel a középkori település egyik templomáról igyekeztünk 
újabb részleteket megtudni. 

A templom egykor, a XIV–XV. században a mai Széchenyi 
utcában húzódott, maradványait 1976-ban fedezték fel 
házalapozás közben. A falakat a Mátyás Király Múzeum 
régészei, Héjj Miklós, Gróh Dániel és Sz�ke Mátyás bontották 
ki. Ekkor került el� az egykori templom szentélye. A 
továbbiakban is folyt kutatás a környez� házak kertjében és 
újabb falak láttak napvilágot. Ezek már nem értelmezhet�k 
egyszer�en: oldalfalakról – amelyek többhajós templomot 
jelenthetnek –, vagy kerít�fal részleteir�l lehet-e szó? 
Mindenesetre az el�került k�faragványok arra mutatnak, hogy a 
templomot az 1340-es években építették. Az egyik legszebb 
faragvány egy gótikus csúcsíves boltozatban függ� hatalmas 
zárók�, amelyre az Anjou-ház címerét faragták: az Árpád-sávok 
és az Anjou-liliomok együttesét. Ez a roppant méret� k� 
nemcsak azt mutatja, hogy a templom méreteiben impozáns 
lehetett és a középkori gótikus építészetnek megfelel�en 
csúcsíves boltozat fedte, hanem azt is, hogy- párhuzamok és 
hasonlóságok alapján – a királyi palota k�faragói is dolgozhattak 
az építésén. 

Ezek a kérdések még izgalmasabbá váltak április közepén, a 
Széchenyi utca egy másik kertjében, a tulajdonosok szíves 
engedélyével és hozzájárulásával meginduló feltárással. E helyütt 
a fentebb említett szentélyt�l kb. 45 méterre igen vastag 
(majdnem két méteres) falak kerültek el�. Ezek környékén két 
sírt is találtunk. Egyel�re nem tudjuk, hogy templom faláról van-
e szó avagy toronyról. Mégis, mindkét elképzelés figyelemre 
méltó. Ha az egykori épület kerít�falára bukkantunk, úgy olyan 
hatalmas templommal lehet számolni (több mint 50 méteres 
hosszúság!) amelyre egész Magyarországon csak kevés példa 
akad. Ha pedig torony lenne, úgy feltehet�, hogy a középkori 
város esetleg olyan tornyokkal volt meger�sítve, mint 

amilyeneket a korabeli Budán, Pozsonyban, Sopronban, vagy a 
nyugat-európai városokban találunk. 

A falak mellett el�került leletek – zömmel kerámia és csontok – 
id�ben az �skortól a XIX. századig terjednek. A két sír közül az 
egyikben vas övcsatot is találtunk, a mellette lelt középkori 
cseréptöredékek bizonyítják, hogy az egykor itt élt embert 
valamikor a XIV. században temették el. 

Ez a magánterületen folytatott ásatás a fentiek mellett szép 
bizonyítéka annak, hogy ma Visegrádon egyre nehezebb találni 
valakit, aki ne lenne büszke a régmúlt itt fellelt emlékeinek 
sorára. Egyre többekben van meg a felel�sség, hogy múltunk 
eltemetett emlékeit ne hagyjuk veszend�be menni.  

Móra Ferenc – aki írói, újságírói, mesemondói életm�ve mellett 
a régi korok hagyatékának megismerésében és 
megismertetésében is maradandót alkotott – vetette papírra a 
következ� sorokat: „Merem azt állítani... hogy a magyar föld, 
még megcsonkítva is, annyi tudományos szenzációt rejteget a 
méhében és annyi régészeti problémának a kulcsát rejti magában, 
hogy európai érdekl�dés központja lehetne.” 

Ez a megállapítás sz�kebb értelemben Visegrádra is 
alkalmazható. Mégis- a sok örvendetes ellenpélda mellett- az 
utóbbi évtizedekben sokszor a régiek hagyatéka iránti közöny, 
nemtör�dömség volt a jellemz�, vagy még inkább egyfajta 
beidegz�dés: eltitkolni a múzeum el�l, bármi kerül el� 
garázsépítéskor, kertrendezéskor. Eltitkolni, nem szólni, mert 
különben soha nem lesz kész a vízvezeték, nem épül fel a ház, 
vagy ha igen, kés�n, de rengeteg pénzbe fog kerülni... 

Elképzelhetetlenül sok tudományos érték semmisül meg azért, 
mert aki találja, eldobja, összetöri, talán észre sem veszi. Vannak, 
akik a régész munkáját modern kincskeresésnek gondolják és ezt 
az elképzelést az archeológia mérhetetlen kárára tett követi, 
amikor saját szakállukra „régészkedni” kezdenek. Újra Mórát 
idézve: „…az évezredek óta meg�rzött kincsek kilencvennyolc 
százaléka úgy megy veszend�be, hogy a tudomány annak a hírét 
se hallja.” 

Nehéz azt is belátni, hogy az ásatásokon folyó munka 
eredményei csak hosszabb id� múlva jelentkeznek. Azonban – a 
sok korábbi pozitív példa mellett – az áprilisban folytatott 
feltárás is szépen bizonyítja azt, hogyan egyeztethet� össze a 
közérdek – mindannyiunk múltjának megismerése – és a 
magánérdek. Voltak határid�k, amelyekhez alkalmazkodni 
kellett, voltak helyek, ahol nem lehetett ásni, mégis ezzel a kis 
területen folytatott ásatással is valamivel többet sikerült megtudni 
err�l a középkori templomról, mint eddig. Ehhez a házigazdák 
messzemen�en együttm�köd� hozzáállása és segítsége is 
hozzájárult, jól példázva azt, milyen nagyban igényli a múzeumi 
munka az itt él�k – nem feltétlenül anyagi – hozzájárulását.  

Az ásatásra belátogató visegrádiak érdekl�dése mutatja, hogy 
sokaknak nem közömbös, hogy milyen – közös történelmünk 
szempontjából fontos – értékeket rejt a mai város.  

Ezúton is köszönjük tehát a házigazdák lelkes együttm�ködése 
mellett a szomszédok jóindulatú, türelmes és pozitív 
hozzáállását.  

A régészet – amely els�sorban valóban a tárgyakkal foglalkozik 
– végs� célja mindig az egykor élt emberek mindennapi életének 
hiteles visszaálmodása és újraábrázolása. Hogy ez miért olyan 
fontos és lényeges a közvetlen anyagi hasznot hozó 
idegenforgalmon túl, nem szükséges magyarázni. 

A múlt emlékeivel való tör�dés és felel�sség mindannyiunk 
érdeke. Megismerése és megismertetése csak apró lépésekben 
lehetséges, de ezek fokozatosan hozzásegítenek ahhoz, hogy 
egyre többet és többet tudjunk meg a régi id�k Visegrádjáról. 
Arról a városról, ahol királyok lába tapodta az utakat, és minden 
k� �riz valamit a múltból. 

Mészáros Orsolya–Kováts István 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A 2003. május 8-i ülésen történt 
 

– Dr. Koncz Áron és társai lakossági kezdeményezést 
nyújtottak be az önkormányzathoz, amelyr�l a 2003. április 24-i 
ülésen tárgyaltak el�ször a T. Képvisel�k, ahol mivel az ülésre a 
társaság alapításához szükséges dokumentumok – pl. alapító 
okirat, szindikátusi szerz�dés – nem álltak rendelkezésre, így 
akkor annak további el�készítésével lettek megbízva az 
el�terjeszt� visegrádi fiatalok. Egy közös gazdasági társaság 
megalapítását t�zték ki célul azzal a tartalommal, hogy a Duna-
parti területek fejlesztését koordinálják, erre vonatkozó 
pályázatokat készítsenek, nyújtsanak be. Az együttm�ködés 
kereteir�l sikerült megállapodni, de a közös gazdasági társaság 
megalapításához szükséges min�sített többséget – tehát 6 igen 
szavazatot – igényl� döntés nem született meg. 
 

A 2003. május 13-i ülésen történt 
 

 – Dr. Koncz Áron és társai és az önkormányzat által 
közösen létrehozandó gazdasági társaság alapításáról 
született min�sített többség� jóváhagyó döntés a Duna-
parti területek fejlesztése céljából, a kiegészített és 
módosított cégalapító dokumentumok alapján.  

– A lepencei strandfürd� fejlesztésére, valamint a peren 
kívüli megegyezés el�mozdítására a polgármester 
javasolta, hogy az önkormányzat hozzon létre egy 
egyszemélyes, 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságot. A javaslat nagy vitát váltott ki, és a gazdasági 
társaság létrehozását ellenz� képvisel�k azon véleményt 
fogalmazták meg, hogy a kft. alapítása helyett Dobó István 
urat bízza meg az önkormányzat a megoldás el�mozdítása 
érdekében szakért�ként. 
 

A 2003. május 15-i ülésen történt 
 

– A három önkormányzat – Dunabogdány, Kisoroszi és 
Visegrád települések – és az SDG Informatikai és 
Kommunikációs Kft. által közösen tulajdonolt Dunakanyar 
Informatikai és Kommunikációs Kft.-t megkeresték a 
Duna bal partján fekv� települések (Ver�ce, Nagymaros, 
Szob, Kismaros, Zebegény, Szokolya) önkormányzatai 
azzal a kéréssel, hogy szeretnének csatlakozni fenti kft.-
hez, annak hálózatb�vítésével. Többszöri tárgyalás után 
kialakult az a kib�vített tulajdonosi szerkezet, amelyet 
Visegrád Város Önkormányzatának  Képvisel�-testülete 
jóváhagyóan elfogadott. 
 

A 2003. május 29-i ülésen történt 
 

_  Ún. ,,Ötlet”-pályázatok beadásáról született döntés a 
Miniszterelnöki Hivatal (MEH) által kiírt Pályázati 
El�készít� Alapra, amely az Európai Uniós források 
megpályázására teremthet lehet�séget.  

A benyújtott pályázatok: 
1. A Duna-parti területek fejlesztése tárgyában az 

önkormányzat és a Dr. Koncz Áron és társai által 
létrehozott közös társaság, 

2. A Dobos-hegyi vízbázis kútjai környezetének 
feltöltésére, közm�fejlesztésére az önkormányzat, 

3. A Fellegvári út–Mogyoróhegyi út forgalmi 
rendezésére az önkormányzat, 

4. A városközpont b�vítésére, fejlesztésére az 
önkormányzat által benyújtva. 

       Mezei Orsolya s. k. jegyz� 

Visegrád Város Jegyz�je pályázatot hirdet 
 

KÖRZETKÖZPONTI  
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI   

EL�ADÓI  ÁLLÁS  BETÖLTÉSÉRE 
 

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, 
_  egyetemi vagy f�iskolai szint�  
   építészmérnöki, épít�mérnöki 
   szakképzettség, 
– legalább 2 év szakmai gyakorlat 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
_  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  
    bizonyítványt, 
_  iskolai végzettséget igazoló okmányok  
   másolatát 
   (eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni) 

 

Bérezés a Ktv. szerint 
 

A pályázatokat   
VISEGRÁD VÁROS JEGYZ�JÉHEZ kell leadni 

 

Cím: 2025 Visegrád, F� u. 81. 
Tel.: (26) 398-255, 398-090 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Visegrád Város Jegyz�je pályázatot hirdet 

 

PÉNZÜGYI VEZET�I 
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, 
– f�iskolai szint� pénzügyi szakképzettség  
   vagy 
_  f�iskolai szint� államigazgatási  
   szakképzettség  
   és fels�fokú pénzügyi, számviteli  
   szakképesítés, 
– legalább 2 év szakmai gyakorlat  

 

El�ny:  
– önkormányzati gyakorlat, 
– közigazgatási szakvizsga  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
_  iskolai végzettséget igazoló okmányok  
   másolatát  
   (eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni) 

 

Bérezés a Ktv. szerint 
 

A pályázatokat   
VISEGRÁD VÁROS JEGYZ�JÉHEZ kell leadni 

 

Cím: 2025 Visegrád, F� u. 81.   
Tel.: (26) 398-255, 398-090 
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Rév utcai  
járdaburkolat  
helyreállítása 

 

A közvilágítás korszer�sítésének I. üteme befejez�dött és 
a II. üteme is a vége felé közeledik. A Rév utca–Nagy 
Lajos utca területén az elektromos kábelek és a 
telefonvezetékek a földbe kerültek, a régi légkábeles 
hálózat visszabontása van hátra. 

Nagy kérdés volt a járdaburkolatok helyreállításának 
módja, hiszen ezen a kétutcányi szakaszon összesen 
hatféle, egymástól kisebb-nagyobb mértékben különböz� 
típusú és min�ség� járda burkolat volt eddig. A képvisel�-
testület tagjai egyaránt azon voltak, hogy legalább a Rév 
utcai szakaszon díszburkolat készüljön, az egyébként 
toldott-foldott, töredezett aszfalt járda helyett. Hosszas 
tanakodás kezd�dött a díszburkolat anyagát illet�en, hogy 
valamilyen kiselemes beton burkolat – esetleg k�utánzatú 
– (pl.: Viacolor) készüljön, vagy inkább hagyományosabb, 
termésk� burkolat kerüljön ide. Az el�bbi mellett a 
„gyárilag koptatott” sima felület, az utóbbi mellett a 
tartósság, szép öregedés, hagyományos visegrádi jelleg 
szólt. 

A döntést segítette a kábelfektetési munkák során az 
aszfaltozás alól el�került kiskockak� burkolat, amelyet a 
volt Rév utcai t�zoltószertár – ma az iskola egyik tanterme 
– el�tt találtak meg. 

Így a Rév utcában készül� járda valóban helyreállítás, 
abban az értelemben is, hogy az egykori kockak� burkolat 
karakterével azonos burkolat kerül kialakításra. A 
járdaépítés – reményeink szerint – a Palotajátékok idejére 
elkészül. 

A Rév utcában a járdaépítéssel nem ér véget a közterület 
fejlesztés, hiszen a burkolatban növényágyakat, 
favermeket is kialakítanak, valamint új padok, korlátok 
kihelyezését is tervezzük. A fasor jelenlegi állapotában 
féloldalas, hiszen az iskola el�tti csörg�fák az utca 
közepéig benyúlnak, míg az utca túloldalán alig vannak 
fák, és az iskolától a Duna felé lév� fák pedig egész más 
alakúak, mint az iskola el�ttiek. A Rév utca tervében 
mindkét oldalon egyenletes kiosztásban tervezünk fákat 
kiültetni; erre valószín�leg az �sz folyamán kerül sor. 

Mártonffy Gábor  
                                          f�építész 

Arculatterv 
 

Visegrád központi belterülete 
közterületi-zöldfelületi arculattervének 

LAKOSSÁGI FÓRUMA 
2003. június 25-én, szerdán 17 órakor lesz a 

moziban 
Az arculattervet és a Rév utca–Nagy Lajos út  

kertészeti engedélyezési tervét a tervez�,  
Herczeg Ágnes mutatja be 

Mártonffy Gábor f�építész 

 

Az elmúlt hetekben kerestek meg, és adtak át egy levelet a 
visegrádi vendéglátók nekem, és arra kértek, ha egyetértek 
velük, akkor képviseljem az � véleményüket, álláspontjukat. 
Nem kellett meggy�zniük az igazukról, hisz én is vendégl�s 
vagyok, engem is nagymértékben érint a dolog, így 
természetesen egyetértek velük, és támogatásukról biztosítom 
ezúton is a visegrádi vendéglátósokat. 

Hogy mir�l is van szó? Íme, idézetek a levélb�l: 
Tisztelettel:  

Kovács Gábor képvisel� 
 

,,Információnk szerint a képvisel�-testület hamarosan 
tárgyalja a Fellegvár felé vezet� út egyirányúsítását. 
Miel�tt a végleges döntés megszületik, szeretném a 
magam és a városban vendéglátással foglalkozó 
vállalkozók kérését, véleményét ismertetni. 

_   A kérdéses út mentén lakók kérését megértjük, hiszen 
a jelentkez� forgalom nyilván zavaró lehet részükre, 
mégis azt gondoljuk, miután ez a jelenség els�sorban 
hétvégén, s akkor sem minden esetben jelentkezik 
fokozottan, elviselhet�sége még messze a 
t�réshatáron belül van – mindamellett a 
lakóingatlanok jelent�s része elegend� távolságban 
van az úttól, így az ott bonyolódó forgalom nem lehet 
annyira zavaró. Emlékeztetnék arra, hogy a 11-es út 
milyen távolságban van a lakóházaktól 
Dunabogdányban vagy Dömösön. 

_  Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a legkomolyabb 
forgalmi probléma azon a bizonyos húsvéti napon a 
nyári út és a 11-es út keresztez�désében jelentkezett, 
az autósor a bobpályáig ért, miután nem tudtak 
becsatlakozni a 11-es f�útra, a problémát csak 
rend�ri irányítással lehetett megoldani. Amennyiben 
az egész hegyr�l lejöv� forgalmat ehhez a nem túl 
szerencsés és balesetveszélyes keresztez�déshez 
irányítjuk, a forgalmi dugó és a veszély csak 
fokozódik. 

_  A tervezett egyirányúsítás nagymértékben sérti üzleti 
érdekeinket, hiszen a Fekete-hegyen, a Fellegvárnál 
stb. szabadidejüket eltölt� vendégek jelent�s része 
hazafelé menet igénybe veszi a város területén 
üzemel�, els�sorban az érintett út mentén lév� üzletek 
szolgáltatásait.  

Amennyiben már Visegrádtól Budapest irányában érik el 
a 11-es utat, vissza nem fordulnak, a következ� falvak 
vállalkozásait támogatják. Az említett okok miatt 
bekövetkez� esetleges bevételkiesés jelent�s mértékben 
csökkenti az említett vállalkozások jövedelmez�ségét és 
ezzel együtt természetesen a fizetend� helyi adó mértékét.  

Visegrádon jelenleg azon dolgozunk, hogy látogatóink 
egyre több id�t töltsenek nálunk a különböz� már meglév� 
és a remélhet�leg megvalósuló attrakciók miatt, ezért nem 
biztos, hogy a hegyi tartózkodást követ�en 
forgalomszervezéssel eleve a város elhagyására kellene 
kényszeríteni a hozzánk látogatókat. 

Kérjük a tisztelt képvisel�-testületet és a polgármester 
urat, hogy döntésüknél az általunk felsorolt érveket is 
szíveskedjenek figyelembe venni, melyek alapján, 
véleményünk szerint az egyirányúsítás a város részére 
nem egyértelm�en el�nyös.” 
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Tisztelt Képvisel�k!  
Tisztelt Polgármester Úr! 

2003. május 29-én, az önkormányzati ülésen – az ülés 
folyamán lemondtam Pénzügyi Ellen�rz� Bizottsági 
tagságomról. Szeretném írásban megindokolni 
lemondásom okait. 

1.  Ön, polgármester úr, írásos anyag nélkül terjesztett 
be egy olyan pályázati javaslatot, mely a Lepence-strand 
fejlesztését szolgálta. (SZMSZ-ünk értelmében nagy és 
különösen nagy pénzügyi döntéseknél ez 
megengedhetetlen.) 

2.  Ön megbízott egy visegrádi személyt, hogy a 
Lepence-strand fejlesztésére benyújtandó pályázatot 
szóban indokolja. A személy megbízásáról a képvisel�k 
nem hoztak határozatot. Lepence és a Castrum ügyében 
nem is hozhattak, hiszen erre nézve határozattal a 
Városfejlesztési Bizottságot bízta meg két hónappal 
korábban a testület. 

3.  Polgármester Úr keresztüler�ltette, hogy a pályázat 
kapcsán az önkormányzat közel 1,5 milliárd forintot 
biztosít a 2003. és a 2004-es költségvetési években saját 
pénzügyi költségvetéséb�l Castrum Kft. tulajdonában 
lév� lepencei strandra. Szorgalmazta ezt annak ellenére, 
hogy ennek ,,ellentételezésére” bármilyen kötelezvényt, 
esetleg a tulajdonviszonyról történ� Castrum-lemondást 
(ezáltal bírósági per befejezését), vagy akárcsak egy 
nyilatkozatot az együttm�ködésre a Castrum Kft. adott 
volna. A teljes összeg – mely a Castrum birtokát növeli a 
pályázat szerint – 2,5 milliárd forint; ebb�l 40% 
származna a Széchenyi-tervb�l, és 60% terhelné az 
önkormányzatunkat. 

4.  Ön és a képvisel�k egy része felel�tlen hazárdjátékba 
vitte e döntéssel a várost, hiszen az 1,5 milliárd forint 
maga több, mint a két éves költségvetés. (Lásd. 2002. évi 
számadás; kiadás 444.526 ezer forint, melyb�l m�ködési 
kiadás 333.503 ezer forint, vagyis a saját intézmények 
önkormányzat fenntartása.). A nagy érték� – másfélmilli- 

árdos – felel�sségvállalásról úgy döntött a testület, hogy 
azt a PEB nem is tárgyalta el�zetesen, továbbá ilyen 
mérték� felel�sségvállalásnál legalább a min�sített 
többség� szavazás az elvárható, s f�leg ha semmiféle 
beadandó írásos pályázati anyag sem áll rendelkezésre. 

5. Természetesen lehetséges, hogy a pályázati 
döntéshozók megfelel� információkkal rendelkeznek az 
önkormányzatról, hogy milyen pénzügyi teherbírással 
rendelkezünk, s�t az is felmerülhet bennük, hogy itt az 
állam és önkormányzat pénze egy ,,idegen” tulajdonban 
lév� objektumba kerül… Így akár lehet, hogy 60 milliót 
ítélnek meg. Ez a helyzet csak arra lenne jó, hogy lehessen 
egyeseknek a jelenlegi kormányt szidni. De a 60 millió 
60%-át akkor is önkormányzatunk fizetné egy 
magántulajdonba. 

6. Ön és néhány képvisel� elutasították azt a javaslatot, 
hogy a pályázatot adja be a Castrum Kft. egyedül. Ez 
esetben nettóban a kft. többet is pályázhatott volna, 
ráadásul ez esetben az állami rész lett volna a 60% és a 
kft-nek kellett volna 40%-ot biztosítania. Persze a 
pályázatnál az igényelt összeg 40%-áról (hogy ezzel 
rendelkezik) a Castrum Kft-nek banki igazolást kellett 
volna mellékelnie…! 

Persze a Castrumnak az is jól jön a bírósági tárgyalásra, 
hogy ilyen ,,odaadóak” vagyunk, legfeljebb ez is rontja az 
önkormányzat bírósági pozícióját a tulajdonvitában. 

Összességében tehát nem szeretnék felel�tlen pénzügyi 
vállalásokban részt venni, különösen úgy, hogy ezt PEB-
tagként tegyem, miközben el�zetesen az egész pénzügyi 
konstrukcióba bele se tekinthetek. S természetesen 
képvisel�ként továbbra is mindent megteszek, hogy 
városunk és lakói ne essenek hazardírozás áldozatává. 

Kiss Károly  
                                                                         képvisel� 

 

M E G H Í V Ó 
Tisztelt Visegrádiak! 

Az önkormányzati választások el�tt ígértem, hogy rendszeres id�közönként beszámolok képvisel�i 
munkámról, illetve kérem majd a hozott döntésekr�l véleményüket. Eltelt nyolc hónap, s bár rendkívül 
sokat dolgozott a testület, én mégis szeretnék arról is beszélni, milyen óriási er�feszítésbe telik 
tisztességesen eleget tenni feladatoknak, ha az ,,egyik oldal” mindig csak mint gép szavaz… 

Várom Önöket 2003. június 23-án hétf�n este 18 órától a M�vel�dési Házba! 

Rajtam kívül Abonyi Géza, Jung Vilmos, Kovács Gábor képvisel�k is jelen lesznek, akik a problémát 
hasonlóan látják. 

Üdvözlettel: 

Kiss Károly  
                                                                                                                                                   képvisel� 
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Elkészült az ,,üvegzseb törvény”, avagy vége a mutyizásnak? 
 

A Parlament megalkotta a közpénzek felhasználásával a 
köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá 
tételével és ellen�rzésének b�vítésével összefügg� egyéb 
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényt. 
(Kihirdetve: Magyar Közlöny 2003. április 25., 41. szám.) 

A törvény 19 különböz� törvényt módosított, amelyek az 
állami és önkormányzati m�ködéssel kapcsolatosak. Célja: 
a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszer� módon 
történ� felhasználásának és m�ködtetésének 
garanciarendszere, meger�sítése. 

Mit jelenthet ez a mindennapokban, mondjuk Visegrád 
önkormányzata m�ködésében? 

Mindenekel�tt azt, hogy az önkormányzat minden 
eddiginél jobban köteles 

nyitottabban m�ködni! 
A törvény 25. § szerint: ,,A választópolgárok zárt ülés 

kivételével betekinthetnek a képvisel�-testület 
el�terjesztésébe és ülésének jegyz�könyvébe. A külön 
törvény szerint közérdek� adat és közérdekb�l nyilvános 
adat megismerésének lehet�ségét zárt ülés tartása esetén is 
biztosítani kell.” 

Ez a szabályozás a következ� új elemeket tartalmazza: 
1.  A választópolgárok a képvisel�-testület nyílt ülési 

jegyz�könyvén kívül a nyílt ülési el�terjesztésekbe is 
betekinthetnek. Tehát bárki megtekintheti az 
önkormányzati határozat meghozatalát megalapozó 
szöveges részt és a határozati javaslatot is. 

2.  A zárt ülésen elhangzott közérdek� adatot 
nyilvánosságra kell hozni. 

E törvénycsomag ezzel párhuzamosan módosította a 
személyes adatok védelmér�l és a közérdek� adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. §-át, e 
szerint: 

,,Az állami vagy helyi önkormányzati feladatok, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv, vagy személy a feladatkörébe tartozó ügyekben – 
így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre 
és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati 
vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre 
kötött szerz�désekre… köteles el�segíteni és biztosítani a 
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” E szabály 
szerint – a helyi önkormányzatok vonatkozásában – a 
polgármester és a jegyz� köteles az önkormányzat 
gazdasági és gazdálkodási tisztasága és nyíltsága felett 
�rködni, amelynek elmaradása a fegyelmi felel�sségre 
vonást eredményezheti. 

Az önkormányzati nyitottsággal kapcsolatban érdemes 
áttekinteni az önkormányzati törvény zárt ülésre 
vonatkozó szabályait, hiszen a zárt ülésen a képvisel�-
testület tagjain, a kisebbségi szószólón, a jegyz�n és az 
érintetten, illetve a szakért�n kívül senki más nem vehet 
részt. 

Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja szerint: ,,A képvisel�-
testület zárt ülést rendelhet el a vagyonnal való 
rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános ülés üzleti érdeket sértene.” Ez idáig annak 
megítélése, hogy mi számít üzleti érdek- vagy üzleti titok 

megsértésének, meglehet�sen nehéz volt, és e szabály 
,,túl-alkalmazása” visszaélésekre adhatott lehet�séget. 

E törvénycsomag módosította a PTk 81. §-át, és 
meghatározza az üzleti titok fogalmát. Ugyanakkor 
taxatíve felsorolja, hogy mi nem min�sül üzleti titoknak: 
,,…az önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont 
érint� bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekb�l 
elrendeli.” 

Összefoglalva: a jöv�ben f� szabályként 
az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntéseket 

nem lehet zárt ülésen meghozni. 
A mutyizások kora lejárt. A jöv�ben minden eddiginél 

fontosabb lesz a civil kontroll az önkormányzati 
m�ködésben. 

S még valami. A közpénzek felhasználásáról szóló 
törvénycsomag a kihirdetést követ� 45. napon, 2003. 
június 9-én lép hatályba. Addig a helyi 
önkormányzatoknál dolgozóknak fel kell készülni a 
jogszabályok végrehajtására. Utána új korszak kezd�dik. 

Végül az Ügyrendi Bizottság tagjainak figyelmét hívom 
fel arra, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát minél hamarabb 
tegye meg a fent említett törvénycsomag alapján, majd 
készítse el és terjessze el� az SZMSZ módosító javaslatát 
a képvisel�-testületnek annak érdekében, hogy napra kész 
állapotban kerülhessen a törvénycsomag hatályba 
lépésének id�pontjára. 

                                                         Kovács Gábor  
önkormányzati képvisel�,  

                                                                 a VVE elnöke  

 

Az ülésteremben  
történtek! 

 

Visegrád Város Képvisel�-testülete igen s�r�n, hetente, 
kéthetente ülésezik. Teszi a dolgát, hisz van mit tennie! 

Bátran ki merem jelenteni, hogy igyekv� és termékeny 
képvisel�-testülete van Visegrádnak! De! Az elmúlt 
testületi üléseken történtek mellett nem lehet szó nélkül 
,,elmenni”. 

2003. április 24-i testületi ülésen, többek között 
foglalkoztunk a következ� témával is: a Duna-parti 
területek fejlesztésére az önkormányzat három 
magánszeméllyel hozzon létre egy közös gazdasági 
társaságot. Az ülésr�l készült szó szerinti 
jegyz�könyvkivonat a következ�ket tartalmazza: 

,,Hadházy Sándor: Akkor a vitát lezárom, szavazás 
következik, a szavazás az egyszer�, aki támogatja, hogy az 
urakkal egy közös gazdasági társaságot alapítson az 
önkormányzat, amelynek a részleteit kés�bb kívánjuk 
kidolgozni, aki ezt támogatja, kérem, jelezze! 

6 igen. Uraim, akkor tessék kidolgozni a társaság 
alapító okiratának tervezetét, és a következ� ülésre el� 
fogom terjeszteni.” 
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Ezzel szemben a képvisel�-testület 2003. április 24-i 
nyílt ülés jegyz�könyvkivonata így szól: 

,,Visegrád Város Képvisel�-testületének  
94/2003. (IV. 24.) sz. határozata 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
felkéri E�ry Csaba 2025 Visegrád-Lepence, Erdészlak 28, 
Dr. Koncz Áron 2025 Visegrád, F� u. 43. és Lelkes László 
2025 Visegrád, F� u. 98/A szám alatti lakosokat, hogy 
készítsék el� a közös gazdasági társaság alapító okiratának 
tervezetét.” 

A fentiek alapján egyértelm�, hogy a hozott 
önkormányzati döntés és annak hivatalos jegyz�könyvi 
formába történt meghatározása között, lényeges 
tartalmi elemet érint�, jelent�s különbség van. 

Tovább nem kommentálom, csak még annyit: a 
,,jegyz�könyv közokirat”. 

A ,,sor” tovább folytatódott. 2003. május közepén a 
képvisel�-testület úgy döntött, hogy egy cégnek (Ernst & 
Young) eseti megbízást ad arra vonatkozóan, hogy a 
létrejött, fent említett gazdasági társaság munkáját segítse. 

Szó szerint így hangzott el: 

,,…aki támogatja azt, hogy az Ernst & Young segítsen a 
pályázat el�készítésében * és vizsgálja meg, hogy van-e 
más pályázati lehet�ség…” 

 

*a fent említett gazdasági társaságot segítse a pályázat 
el�készítésében (megjegyzés K. G.) 

 

Ezzel szemben a polgármester úr az alábbi szöveggel 
megfogalmazott szerz�dést írt alá: 

,,A megbízó megbízza a megbízottat, hogy gazdasági 
tanácsadási tevékenység keretében m�ködjön közre 
Visegrád Város Önkormányzatának a Miniszterelnöki 
Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-támogatások 
Hivatala által az Európa Pályázat El�készít� Alap (PEA) 
c. PHARE program keretében közzétett pályázatán az 
önkormányzat által beadandó egyes pályázatok 
el�készítésében és a pályázati dokumentáció 
összeállításában.” 

A május 29-i testületi ülésen Kiss Károly és Abonyi 
Géza képvisel� társaim szóvá is tették, hogy a 
polgármester úr nem ilyen szöveg� szerz�dés aláírására 
kapott ,,engedélyt” a képvisel�-testülett�l. A polgármester 
úr szerint nincs különbség a határozat és az aláírt 
szerz�dés között. A mi véleményünk szerint igenis, van 
különbség! 

A sor még nem zárult le. A május 29-i testületi ülésre a 
stranddal kapcsolatban is volt két el�terjesztés. Tette ezt a 
polgármester úr annak ellenére, hogy kb. egy hónappal 
ezel�tt, egy képvisel�i megbeszélésen ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy – mivel a testületen belül a strand téma 
okozza a legnagyobb és legtöbb feszültséget, ezért míg ez 
az ügy le nem záródik, addig – a stranddal kapcsolatban 
nem tesz el�terjesztést. Talán volt, aki ezt elhitte neki, de 
azt rosszul tette! Ezzel egy id�ben, a képvisel�-testület 
tudta és beleegyezése nélkül megbízott egy 
magánszemélyt (Dobó Istvánt) azzal, hogy a Castrum Kft.-
vel folytasson tárgyalásokat a strand peren kívüli 
megállapodására. 

Két pályázat beadása lett el�terjesztve az említett 
testületi ülésen: 

_  Az egyik: EU-s pályázatra. Nyújtsunk be pályázatot, 
és az így elnyert pénzen a strand területére építsünk 
barlangfürd�t. Ezt az el�terjesztést (4 igen, 4 nem és 1 
tartózkodással) a képvisel�-testület nem fogadta el. 

_  A másik: Széchenyi-tervre adjunk be pályázatot 40%-
os, vissza nem térítend� támogatásra, a 
strandfelújításra, -fejlesztésre. 

Hosszú évek óta Visegrád területén nem történt felújítás, 
fejlesztés, mert nincs rá pénz, de a strandra van, illetve 
lesz 1,4 milliárd forintja Visegrádnak. Annak ellenére, 
hogy nem az önkormányzaté és per alatt van a strand. 

Mindezek ellenére a képvisel�-testület név szerinti 
szavazással, 5 igen (Bártfai István, E�ry Dénes, Hadházy 
Sándor, Kalotai Árpád, Mezei Anna) és 4 nem (Abonyi 
Géza, Jung Vilmos, Kiss Károly, Kovács Gábor) 
szavazattal a következ� határozatot fogadta el: 

,,Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
SZTP-2003-T6U) pályázati kiírás keretében Visegrád-
Lepence gyógyfürd�, élményfürd� és egészségturisztikai 
centrum korszer�sítése és b�vítése témában. 

A  fejlesztéshez szükséges 1.401.050.000 Ft, azaz 
egymilliárd-négyszázegymillió-ötvenezer Ft saját forrás 
Visegrád Város Önkormányzat 2003. és 2004. éves 
költségvetésének terhére biztosított.” 

Tisztelt Olvasó! Ehhez végképp nincs mit hozzáf�znöm! 
Mindenki döntse el maga, hogy a Tisztelt Képvisel�-
testület ismét hogyan döntött. 

Tisztelettel:                                              Kovács Gábor  
                                                                    képvisel� 
 

��������	

 

A Visegrádi hírek májusi számában megjelent, Bognár Ferenc úr által írt cikkben leírtak alapján a képvisel�-
testület júniusi ülésén indítványozni fogom a cikkben foglaltak megtárgyalását és értékelését. 

Ugyancsak önálló képvisel�i indítványban fogom kérni a Visegrádi Hírek felel�s szerkeszt�jének, Mikesy Tamás 
úrnak a meghallgatását abból a célból, hogy a képvisel�-testület magyarázatot kapjon a cikk megjelentetésével 
kapcsolatos negatív és egyoldalú szerkeszt�bizottsági megnyilvánulásokra, különös tekintettel a cikk leközlésének 
korábbi megtagadására, valamint a képvisel�i levél leközlésével kapcsolatban a levéltitok megsértésére. 

A képvisel�-testületi meghallgatás eredményér�l a Visegrádi Hírek következ� számában tájékoztatni fogom a 
nyilvánosságot. 

        Abonyi Géza  
                                                                                                                                                                képvisel� 



8                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                     2003. június                                             
 

Kedves Visegrádiak! 
Tisztelt Abonyi Géza képvisel� úr! 

 

Mint a Visegrádi Hírek felel�s szerkeszt�je, 
kötelességem reagálni arra a közleményre, melyet 
ebben a lapszámunkban megjelentetünk az Ön tollából. 

El�re bocsátom, hogy csak azokkal a felvetésekkel 
kívánok foglalkozni, melyek a szerkeszt�bizottságot 
érintik. 

1. A szerkeszt�bizottság semmilyen, ,,negatív és 
egyoldalú” megnyilvánulásról nem tett 
tanúbizonyságot álláspontunk szerint. Annak a 
véleményünknek adtunk hangot, hogy a lepencei 
strand kérdését a legitim képvisel�-testületnek (és 
ebbe Ön is beletartozik) kell megoldania. A 
választásokkor erre is felhatalmazást kaptak 
mindazok, akik most a testületben ülnek. Bognár 
Ferenc cikkének leközlését én személy szerint sem 
támogattam a május 5-i (!) szerkeszt�ségi ülésen, 
mégpedig azért, mert véleményem szerint a cikk a 
korábban már számtalanszor napvilágot látott 
álláspontokhoz képest semmi újat sem tartalmaz. 
Én úgy gondolom, hogy minden oldal b�ségesen 
kifejtette álláspontját a lepencei strandügyben, és a 
Visegrádi Hírek hasábjain csak akkor kell újabb 
teret engedni ennek, ha valami érdembeli változás 
állna be. Akkor viszont feltétlenül! Bognár Ferenc 
egy lerágott csontot kíván a város lakosaival 
képletesen szólva szopogattatni. Ha � vagy bárki 
más valóban friss és új információ birtokában 
kívánja tájékoztatni az olvasókat, biztos lehet 
benne, hogy azt leközöljük, és ha netán azzal 
valaki vitába kíván szállni, annak is helyet fogunk 
biztosítani. 

2. A szerkeszt�bizottság soha nem tagadta meg 
Bognár Ferenc ezen írásának leközlését. Már csak 
azért sem, mert mint írtam, a májusi szám 
szerkesztése május 5-én volt, és Bognár Ferenc 
éppen akkor kézbesítette az Önök támogatói 
nyilatkozatát, amikor ezt a kérdést boncolgattuk. 
Tehát sem �, sem Önök nem tudhattak arról, hogy 
ott és akkor milyen megoldási javaslatok merültek 
fel. És engedjen meg egy személyes megjegyzést, 
f�leg április 24-én (amikor is az Önök levele 
keltezett) nem lehetett tudni még err�l, amikor 
Bognár Ferenc írása még meg sem érkezett a 
szerkeszt�bizottsághoz. Május 5-én merült fel az a 
lehet�ség is, melyet a szerkeszt�ségi 
közleményben tudattunk, hogy az írást továbbítani 
kívántuk a képvisel�-testület felé. Ekkor érkezett 
meg Bognár Ferenc az Önök kérésével, és tette a 
helyzetet világossá: ha négy képvisel� kéri, nekünk 
kötelességünk közölni az írást, még akkor is, ha az 
1. pontban már leírt okok miatt azt nem tartjuk 
id�szer�nek. 

Kedves Képvisel� Úr!  

Miel�tt alaptalanul vádolná a szerkeszt�-bizottságot, 
kérem, el�tte tájékozódjon szavahihet� forrásokból. Én 
személy szerint csak azzal a felajánlással tudok élni, 
hogy ha kívánja, mindig, minden esetben higgadtam 
elmondom az események általunk tapasztalt részét.  

3. Úgy gondolom, a szerkeszt�bizottság semmilyen 
levéltitok megsértéssel sem vádolható. Egyrészt 
azért, mert a leközölt írás inkább tekinthet� 
támogatói nyilatkozatnak, mint levélnek. Éppen 
ezért azt gondolom, ha egy képvisel� mint 
képvisel� támogat egy ügyet, akkor azt úgy tegye, 
hogy a nyilvánosság el�tt is vállalja azt. De ha 
mégis levélként kezeljük a hozzánk eljuttatott 
anyagot, akkor azt úgy is lehet tekinteni, mint 
olvasói – még ha írója képvisel� is – levelet. Tudva 
lev�, hogy egy szerkeszt�ség levelezése egész 
másmilyen, mint egy magánemberé, a kapott 
olvasói leveleket – ha azt érdekl�désre méltónak 
találja a szerkeszt�ség – le szokás közölni. 
Számtalanszor tette ezt már a Visegrádi Hírek is. 
�szintén nem értem, mi a baj. 

Kedves Képvisel� Úr!  

Ön számtalanszor vetette mások szemére a hiányos 
tájékoztatást, vagy a tájékoztatás teljes hiányát, most 
pedig pont ezt kérné t�lünk. Nem értem, miért. Az írást 
pedig pusztán azért közöltük le, hogy érthet�vé tegyük 
azt az álláspontunkat, hogy Bognár Ferenc írását 
minden meggy�z�désünk ellenére miért közöljük le. 
Higgye el, szükség van erre, mert a szerkeszt�khöz 
eljutó nagyszámú (!) olvasói megnyilvánulás alapján 
úgy érezzük, az olvasók id�nként nem értik ezt. 

Remélem, sikerült egy kicsit megvilágítanom Ön és 
az olvasók el�tt egy olyan eset hátterét, melyre id�t 
pazarolni is fölösleges. A Bognár Ferenc által keltett 
hullámok számomra abba a kategóriába tartoznak, 
melyekre sajnálom még azt az egy órát is, melyet most 
a számítógép el�tt töltöttem, hogy Önnek válaszoljak. 
Én személy szerint ezeket az indulatokat a ,,vihar a 
biliben” kategóriába se sorolom. 

Mindazon által, ha igényli, szívesen válaszolnak a 
szerkeszt�bizottság többi tagjai is, akár egy képvisel�-
testületi ülésen is minden felvet�d� kérdésre, hiszen a 
Visegrádi Híreknek és szerkeszt�inek soha semmilyen 
takargatni valója nem volt és nem is lesz. 

A szerkeszt�bizottság nevében, tisztelettel: 
 

          Mikesy Tamás 
         felel�s szerkeszt� 
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Izgalmas és látványos kirándulássorozat 
családok, baráti társaságok  
és egyéni érdekl�d�k számára 2003. 

A kistérség vendégforgalmának fejlesztésével foglalkozó 
Dunakanyar–Pilis Kht. ez évben ismeretterjesztéssel egybekötött 
kirándulásokat szervez és támogat a Dunakanyarban. A 
programokra minden korosztályt szeretettel várunk. 
Június 22., vasárnap – A DUNAKANYAR RÓMAI KORI 
EMLÉKEI 
9.45–10.00 AQUINCUM – Találkozás az óbudai Aquincumi 
Múzeum bejáratánál 
10.00–10.45 A múzeum megtekintése szakvezetéssel, különös 
tekintettel a zárt kiállítótermekben bemutatott enteri�rökre 
13.00–13.30 ULCISIA CASTRA – A szentendrei Római K�tár 
megtekintése szakvezetéssel 
13.30–15.00 CENA RECTA – Ab ovo usque ad mala: b�séges 
étkezés a tojástól az almáig. Ebéd római módra Szentendrén  
15.00 Utazás bérelt autóbusszal Leányfalura, a római �rtorony 
alapfalainak megtekintése. Rövid el�adás a limes 
er�dítményrendszerér�l. Utána antik zenei koncert L. Kecskés 
András és zenésztársai el�adásában. Helyszín: Faluház 
16.30–18.00 PONE NAVATA – Utazás Visegrádra, a Sibrik-
dombon lév� castrumba. A romterületen a Collegium 
Gladiatorium Kulturális Hagyomány�rz� Egyesület tagjai 
bemutatják a római kori hadijátékok legfontosabb elemeit – 
gladiátorok küzdelme. Közben az animátorok római módra 
mézzel ízesített, vízzel hígított bort és csemegéket (mandulával 
töltött datolya, fügés sütemény) szolgálnak fel 
18.00 Visszautazás busszal Budapestre 
Június 28., szombat – Árpád-házi vadászkastélyok – 
kolostorromok, várak, királyi paloták 
Barangolás a Dunakanyar–Pilis középkori romjai, felújított 
m�emléképületeinek világában. Pilisszentkereszt ciszter 
kolostorától a visegrádi Királyi Palotáig. Autóbusszal és rövid 
gyalogsétákkal Buzás Gergely és Sz�ke Mátyás régészek 
vezetésével 
9.00 Indulás különjárati autóbusszal Pomáz HÉV- és 
buszpályaudvartól 
9.30 Pilisszentkereszt gyalogséta a ciszter kolostor romjaihoz, 
rossz id� esetén a plébánia k�tárához 
11.00 Pilisszentlélek: a pálosok kolostorromjainál, emlékezés a 
magyar alapítású rendre 
12.00 Az egykori dömösi kolostor egyedülálló altemplomának 
csodálata 
13.00 A visegrádi Sibrik-dombon lév�, a római castrumra épített 
ispánsági vár megtekintése 
13.30 Gyors ebéd a mogyoró-hegyi étteremben 
14.30 Pillantás a Fellegvárból. A vár szerepe a 13–16. sz.-ban 
15.30 Busszal a Királyi Palotához 
16.00 A visegrádi Királyi Palota újjávarázsolt reneszánsz 
hangulata, ásatási eredményei 
18.00 Visszaérkezés Pomáz HÉV-állomáshoz 
Július 12., szombat – A jobb oldali Dunakanyar német ajkú 
lakosainak múltja, jelene 
Budakalásztól Dunabogdányig a meg�rzött emlékek, tárgyak, 
sorsok nyomában Katona Erika, Schuszter Ágnes, Ott Rezs� 
segítségével 
9.00 Találkozás a budakalászi Faluháznál. A kalásziak emlékei. 
Betelepülésük, kitelepítésük története. Érték�rz� tevékenységük 
10.30 A Népm�vészetek Háza kismúzeum megtekintése Szent-
endre belvárosában 
11.45 A Szabadtéri Múzeumban a társrégiók: Kisalföld, Tolna, 
Baranya németségének átmentett népi építészete 

13.30 Gyors, de jellegzetes „sváb ebéd” a visegrádi Sirály 
étteremben. El�tte az „eredetföldre”, Ulmra emlékez� új, kültéri 
falfestmény megtekintése 
15.00 Tisztelgés a dunabogdányi Kitelepítés Emlékm�vénél, 
majd a megmaradás jelenét bizonyítva: a Bogdányi Sváb Zenekar 
kamarakoncertje a római katolikus templomban 
17.00 Érkezés Budakalászra 

Július 26., szombat – Kistérségünk kisnemzetiségeinek: 
szlovákoknak, szerbeknek, horvátoknak, dalmátoknak múltja, 
jelene 
Pilisszentkereszt�l Csobánkán, Pomázon, Szentendrén át 
Pilisszentlászlóig. Különjárati autóbusszal Elsik Vilmosné, 
Eredics Gábor, Pistyur Imre kalauzolásával 
9.00 Indulás Pomáz HÉV-állomástól 
9.30 Pilisszentkereszti tájház és h�si emlékm� megtekintése 
10.30 A csobánkai faluközpont, faluház megismerése 
11.15 Délszláv népzene a pomázi m�vel�dési házban: a 
Söndörg� együttes m�sora 
12.15 A szentendrei Szerb Ortodox Egyházm�vészeti Múzeum 
értékes gy�jteményének és a Szaborna püspöki székesegyháznak 
megtekintése 
13.30 Szlovák jellegzetes ebéd a pilisszentlászlói Kis Rigó 
étteremben 
14.30 Pilisszentlászló kis kápolnájának és szép fekvés� 
templomának megtekintése. A pilisszentlászlói Nefelejcs 
Asszonykórus szlovák és magyar dalos köszönt�je 
16.30 Érkezés Pomáz HÉV-állomáshoz 

Augusztus 9., szombat – A Pilis és Visegrádi-hegység 
természeti értékei. A Duna–Ipoly Nemzeti Park és Pilisi 
Parkerd�gazdaság tevékenysége. A kistérség „bakancsos” 
turistaforgalmának jelent�sége 
Csúcsról csúcsra. Különjáratú autóbusszal és gyalog. Pilis-tet�, 
Dobogók�, Prédikálószék: Papp Miklós, Kertész József, Peták 
István szakvezetésével 
9.00 Indulás Szentendre autóbusz-pályaudvar melletti rózsakerti 
parkolóból különbusszal 
9.00 Kétbükkfa-nyereg, Pilistet�: gyalogtúra. Útközben az 
erd�gazdálkodás új, természetközeli módszerei a környék 
legszebb bükkösében. A 757 m magas Pilis-tet� kilátása és 
szigorúan védett növényei 
11.30 Indulás Dobogók�re. Kilátás a Visegrádi-hegység 
legmagasabb, 700 m-es pontjáról. Turista Emlékmúzeum, 
különleges földtani értékek a Thirring-sziklák körúton: 
gyalogtúra. Er�s lábbeli javasolt! 
13.30 Egyszer� turistaebéd az Eötvös-turistaházban 
15.00 Gyalogosan a Prédikálószék 640 m magas kilátópontjáig. 
Mit�l Dunakanyar a Dunakanyar? A látvány ad erre választ 
17.30 Érkezés Szentendrére, a HÉV-állomáshoz 

A buszos programok ára:  
feln�tt 1.000 Ft, gyermek (14 év alatt) 500 Ft, családi (2 feln�tt 
és egy 14 év alatti gyermek) 2.000 Ft. Fizetés a Tourinform 
Irodában kapható csekken vagy a helyszínen, jegy ellenében 

A római kori kirándulás nyilvános eseményeinek ára:  
aquincumi belép� 700 Ft, Szentendrei K�tár 300 Ft, Római ebéd, 
max. 5.000 Ft, Leányfalu, koncert 200 Ft, Gladiátorjáték 500 Ft. 
Fizetés a helyszínen, jegy ellenében 
Az eseményekre a Szentendrei Tourinform Irodánál lehet 
jelentkezni (2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 22. T/F.: 06 (26) 317-
965, E-mail: szentendre@tourinform.hu) 
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Nyári  program 
2003. június 24. (kedd) 

Szent Iván-éji mulatság 
Helyszín: a Rév parkoló alatti Duna-part  
20.00 T�zrakás 
21.00 A máglya meggyújtása, utána táncbemutató és az ünnephez kapcsolódó magyar népi hagyományok felelevenítése 
22.00 T�zugrás, ezt követ�en almasütés és sültalmaosztás 
         Hajnalig tánc és mulatság  
A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület szeretettel hívja Visegrád Város lakosait erre a hagyományteremt�nek szánt 
rendezvényére 

 
2003. június 27–29. (péntek–vasárnap) 

Full of Mojo V.   
Blues- és rockebilly fesztivál és tábor 
Helyszín: Visegrád, a Királyi Palotával szemben lév� telkek 

Június 27., péntek 
Leérkezés blueshajóval Budapestr�l – fellép�: Little Sunny 
20.00 Little Sunny  (30 perc) 
21.00 Dr. Valter and The Lawbreakers (Vendég: Szabó Tamás – szájharmonika) 
22.40 Mystery Gang ’rongyláb party’ 

Június 28., szombat 
11.00 harmonika és gitár workshop. Helyszín: Don Vito kert 
         Pribojszky Mátyás és Gál Csaba ’Boogie’ oktatásában 
13.00 Jazz-, blues- és rockebilly el�adások/fejtágítók 
         El�adók: Jazz – Fritz Józsi 
         Blues – Nemes Nagy Péter 
         Rockebilly – Egri Peti 
Arhív és koncertfelvételek vetítése egész nap 
17.00 Hot Jazz Band 
18.00 Little Sunny (30 min) 
19.00 Black Birds 
21.00 Mystery Gang 
23.00 Dr. Valter  New Orleans Jam (vendég: Big Daddy (USA) 

Június 29., vasárnap 
11.00 Harmonika és gitár workshop 
         Pribojszky Mátyás és Gál Csaba ’Boogie’ oktatásában 
13.00 Jazz-, blues- és rockebilly-el�adások/fejtágítók 
         El�adók: Jazz – Fritz Józsi 
         Blues – Nemes Nagy Péter 
         Rockebilly – Egri Peti 
Visszautzás: vasárnap 15.00 körül, hajóval 
A hajón Session 
A péntek és szombat esti koncertekre 500 Ft a belép� 

 
2003. június 27–29. (péntek–vasárnap) 

Duna Menti Német Kisebbségi Sörfesztivál 
Helyszín: Rév-parkoló  
(A részletes program lapunk 12. oldalán olvasható!) 
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ajánlatok Visegrádon 
2003. július 3. (csütörtök) 

Nevada Állam Ifjúsági Kórusának (USA) koncertje 
Helyszín: római katolikus plébániatemplom 
A Mátyás Király M�vel�dési Ház szeretettel hív mindenkit a fiatal, tengeren túli kórus fellépésére, mely tartalmas és 
szép élménnyel gazdagítja a hallgatóságot 
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk 
 

2003. július 4–5. (péntek–szombat) 

SKAland, SKA fesztivál 
Helyszín: Visegrád, Öregbánya 
A fesztiválon hazai és külföldi Ska és reggae zenekarok, soundsystemek, dj-k zenéit hallgathatják meg az érdekl�d�k. 
Sör, meleg étel, parkoló, sátorhely 
Jegyárak: el�vételben a kétnapos 3.000 Ft (a m�vel�dési házban is vásárolható), a helyszínen 3.500 Ft, napijegy 1.900 Ft 
 

2003. július 11–13. (péntek–vasárnap) 

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
Helyszín: a Királyi Palota és környéke 
Visegrádon 1985 óta minden évben megrendezzük a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvénysorozatát. A 
nagyszabású történelmi játék hagyományosan a F� utcán végighaladó királyi menettel kezd�dik, mely egyben a 
kosztümös szerepl�k bemutatkozó felvonulása is. A lovagi tornapályán gyalogos és lovas viadalok mellett 
lovasbemutatót, várostromot, íjászversenyt és csatajelenetet is láthatnak az érdekl�d�k. Fellépnek majd az 
Olaszországból, Franciaországból, Csehországból, Bajorországból és Lengyelországból érkez� vendégek. A játékok 
hagyományos eleme a Toldi-vetélked� és a lovagi hétpróba. A palota el�tti területen kirakodóvásárt és különböz� 
mesteremberek bemutatóját tekintheti meg a sokadalom. A gyermekeket játékkal és bábel�adásokkal várjuk. A Salamon-
torony udvarán zenészek, színészek, vásári mulattatók keresik a néz�k kegyeit. És akinek ez sem elég, ehet-ihat kedvére. 
 

2003. július 26.–augusztus 23.  
(minden szombat este 19 óra) 

Zenés Nyári Esték komolyzenei koncertsorozat  
Helyszín: római katolikus plébániatemplom 
PROGRAM: 
Július 26.  
Kállai Nóra – viola da gamba 
Sutyin Beáta – fuvola 
Kecskés Mónika – csembaló koncertje 
Augusztus 2.  
A Kecskés együttes koncertje 
Augusztus 9.  
A Balassa kórus hangversenye 
Augusztus 16.  
A Vegantes trió koncertje 
Augusztus 23.  
A Szentendrei Csellónégyes fellépése 
 

2003. szeptember 5–7. (péntek–vasárnap) 
Városnapi rendezvények 
Helyszín: Visegrád egész területe 
(A részletes programot a Visegrádi Hírek augusztusi számában találhatják meg az érdekl�d�k) 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Május 31.–június 1. NYÁRKÖSZÖNT�! 
 

Ünnepségek és fesztiválok 
A tavasz utolsó napját és az els� nyári napot már az egész országban 

rendezvényekkel ünneplik. Ilyen a tahitótfalui eperfesztivál is. Mi is, 
amikor meghívót kaptunk erre a Duna-Party-ra, lelkes készül�déssel 
gyakoroltuk az énekkari számokat, hogy ennek a 
,,mamutrendezvénynek” egy kis pontjaként megfelel� színvonalon 
vehessünk részt a 14 kistérségi település közös fellépésén. És meg kell 
hagyni, hogy sikerült ez a vállalkozás a Német Kisebbségi 
Önkormányzat énekkarának, amelynek ez volt az els� 
,,tangóharmonikás” fellépése ,,idegen” pályán. 

És ott, a szomszéd községben is éreztük, hogy milyen jó az, ha a 
településünk lakosai ,,velünk vannak”. Hiszen így jutottunk a 
harmonikához is, meg ez az összefogás tette lehet�vé az egészségben 
gyengén állók ,,szállítását” is. 

Szinte ,,zökken�mentesen” sikerült számainkat el�adni. Így a 
templomi énekkar tagjai is id�ben visszaérkeztek, hogy eleget 
tehessenek az egyházi kötelezettségeiknek. Tehát a 2003. május 31-e és 
a 2003. június 1-je közötti eperfesztiváli szereplésünk sikeresnek volt 
mondható. 

 
De eleget tettünk a Pomázi Német Kisebbségi Kulturális Egyesület és a 

Testvérmúzsák Alapítvány meghívásának is, amelyet a Pomázi Német 
Közösségi Ház szabadtéri színpadán – szintén 14 település tánc-, ének- 
és zenekara – bonyolítottak le. A Visegrádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat fúvószenekara 8.-ként lépett fel. Itt szeretnénk 
megdicsérni a zenekar tagjait a szép szereplésért és a nagy forróságban 
való kitartásért. Ezúton köszönjük meg Barabás Gábornak, Czaga 
Károlynak, Mohácsiné Szebeni Szilvinek és Sándorfi Péternek, valamint 
Szebeni Imrének, hogy a zenekar tagjait oda-vissza fuvarozták. A 
fiatalok szereplésén meglátszik a nagyfokú szül�i támogatás – ami el is 
kel mostanában. – Kérjük, hogy buzdítsák gyermekeiket a próbákra, 
el�adásokra – hiszen a Kisebbségi Önkormányzat támogatása is jelent�s. 

 
Kápolna búcsú 

Mivel a templomunk körül ,,kiemelt nagyságrend�” forgalom 
bonyolódik, azért a Német Kisebbségi Önkormányzat – Kalász István 
esperes-plébános úr egyetértésével – már több éve a Millenniumi 
kápolnánál tartja meg a ,,kisbúcsút” a helyi lakosság örömére. Már 
voltak olyan esztend�k – ha az id�járás biztató volt –, hogy az ünnepi 
misét nagysiker� utcabálok, térbálok követték. De ezt az id�járási 
jelentések miatt is, most nem mertük megreszkírozni. 

Tehát, visszatérve a ,,lényegre”, nagyon megfelel� id�járás mellett – 
egy nagyon szép és ünnepélyes – Jézus mennybemenetele tiszteletére 
celebrált misén vehettünk részt. A mise áhítatát a nagy múltú 
dunabogdányi kórus – Ott Rudolf karmester vezényletével – el�adott 
énekszámai még nagyban növelték. Jó volt a füleknek ezt a szép ,,mély 
tónusú” német dialektust hallani. 

Meg kell jegyezni, hogy a ,,mi” énekkarunk is fellépett Németh Tamás 
karmester vezényletével, hogy el�adja eleink �si egyházi énekét, a Mit 
frohem Herzen – Dicsénekem örvendve zengjen cím alatt. Rögtön akadt 
egy miskolci érdekl�d� is, aki az éneket, kottástól, azonnal elkérte. A 
dunabogdányi kórus énekével ért véget a mise. Ave, Maria – hallhattuk a 
,,Miasszonyunk” dicséretét. Felejthetetlenül szép volt. 

A mise után – az egyre jobban összeszokott – Ott Rudolf karmester 
által vezényelt ifjúsági zenekarunk érett zenélése mellett – a szokásos 
megvendégelés következett. és itt is eleget tettünk a 
,,hagyománykövetés” nagyszer� feladatának. Már annak, hogy – 
kellemes körülmények között – az egész évben csak ritkán találkozó 
emberek számára megteremtsük a ,,családi találkozások” 
fórumlehet�ségét. Természetesen a nagyszer� háziasszonyok 
asszisztálása segítségével. Mi az, hogy ,,nincsenek fiatalok”? Aki nem 
énekel, az zenél. De mindenki felléphet, akinek van a ,,témához simuló” 
el�adni valója. De azt tudni kell, hogy ezen a ,,rendezvényen”, a kápolna 
bels� falán olvasható �sök emlékének az ünneplése – úgy egyházi, mint 
világi szempontból – az els�. El�ször ennek kell eleget tenni. Csak 
,,ezekkel” együtt teljes a búcsú. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

��������������
Szeretettel meghívjuk Önt  

és kedves Családját 
 

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

 

A háromnapos rendezvényre 

2003. június 27–29-én 
kerül sor 

Visegrádon,  
a Rév parkolójában 

 

Programok: 

Június 27.,  péntek 
17.00 Megnyitó – Visegrádi Német  
          Nemzetiségi Fúvószenekar 
17.30 Schmidt Péter harmonikam�vész játszik 
18.00 Visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar 
18.30 Nosztalgia Party – a VPOP zenekara –  
          hajnalig 
 

Június 28.,  szombat 
17.00 Kismarosi Tánccsoport 
17.30 Nagybörzsönyi Pávakör Asszonykórus 
18.00 Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok  
          Egyesülete táncol 
19.00 Leányvári Német Nemzetiségi Néptánc 
          csoport 
19.30 Piliscsabai Mondschein Kapelle zenekar 
          hajnalig 
 

Június 29.,  vasárnap 
17.00 Nagymarosi Dunakanyar Fúvós Együttes 
17.30 Szendehelyi Német Kisebbségi Énekkar 
18.00 Dunabogdányi Ifjúsági Fúvószenekar 
 

Mindhárom nap a következ�kkel várjuk 
kedves vendégeinket: 

Hideg italok: Meleg ételek: 
T�zoltóautóból csapolt sör Sertéspörkölt 
Röviditalok Weisswurst 
Hideg üdít�italok Kolbász 
 Virsli 
 Flekken 
 

ZENÉS SÉTAHAJÓ INDUL 
szombaton és vasárnap délután kétóránként, 

megfelel� létszám esetén 

Játszik a Zeller Tibor Mozart Band 

Részvételi díj: 300 Ft/f� 

Éjszakánként a révátkelés biztosított! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Egy régi pedagógus emléke 

,,Tanár úr, én készültem!…” 
 

Ne tévesszen meg senkit a cím, hiszen én a pedagógusnap alkalmából 
nem menteget�zni szeretnék, hanem köszönteni, felköszönteni 
szeretném mindazokat, akik óvó néniként, tanítóként, tanárként, 
valamilyen szakkör vezet�jeként elindítják, vezetik értelmes, hasznos 
irányba legféltettebb kincsünket: gyermekeinket, unokáinkat. 

Köszönet nekik és hála, mert sok esetben szül� helyett szül�k is. 
Fáradságot nem ismerve valóban a nemzet napszámosaiként 
tevékenykednek �k, akiknek anyagi és erkölcsi megbecsülése – mióta 
világ a világ – sajnos, többnyire nem áll arányban az elvégzett, 
lelkiismeretes tevékenységükkel. (Mintha csak tudnák, hogy az igazi 
pedagógust mély elhivatottság, szenvedély, a gyerekek szeretete f�ti 
els�sorban és nem az anyagiak.) Hiszen becsületes életre: igaz haza- és 
családszeretetre, embertársaink tiszteletére, önmagunkban és másokban 
való hitre, a szakismeretek alapos elsajátítására, a munka tisztességes 
végzésére, szorgalomra, a természet szeretetére, a rossz elkerülésére csak 
az tud igazán nevelni, aki önmaga is ebben a szellemben él. 

Miel�tt 
valamennyi 
visegrádi 
pedagógust és 
azok vezet�it 
felköszöntöm, 
engedjenek meg 
nekem egy kis 
személyes 
kitér�t. Az 
ünnep 
alkalmából 
ugyanis meg 
szeretnék 
emlékezni egy 
olyan 
pedagógusról is, 
aki anyai ágon 
az �seim egyike: 
NIEDERMÜLL
ER JÓZSEF 
kántor-tanítóról 
van szó, aki 
Visegrádon 
született 1824. 
III. 9-én és 
ugyanott halt 
meg 1899. III. 4-
én. Ha csak 
ennyit tudnánk 
róla, akkor is 
okkal 
emlékezhetnénk 
rá, de képzeljék 
el – és 
amennyiben, 
reményeim 
szerint gyerekek, 
diákok is 
olvassák e cikket 
–, képzeljétek el, 
ez a pedagógus, 
Nieder- 

müller József 50 éven át, 1842-t�l 1892-ig, 68 éves koráig volt kántor-
tanító. 

Fényképe, melyet a jubileum emlékére Budapesten Eltinger Ede 
császári és királyi udvari fényképész készített, arra enged következtetni, 
hogy ebb�l az alkalomból ki is tüntették. Mindenképpen rászolgált. 
Természetesen Visegrád lakossága, vezetése is a legnagyobb erkölcsi 
elismerésben részesítette: halála után díszsírhelyet kapott, melyet 
napjainkban is kell�képpen gondoznak, karbantartanak. Köszönet érte! 

Emlékének meger�sítésére talán megérdemelné, hogy egyik 
iskolaosztály az � nevét viselje, vagy névnapja táján az iskolák szót 

ejtsenek róla. Mert jöv�nk is csak úgy lesz, ha múltunkat nem 
hagyjuk veszend�be. 

Kedves pedagógusok, szeretettel köszöntelek Benneteket, Isten 
éltessen Mindannyiótokat! 

Tisztelettel  
Scheili Béla  
(Budapestr�l) 

 
Az  óvoda híre i  

(Elbúcsúznak  
a nagycsoportosok) 

Egy óvón� életében mindig nagy dolog, amikor 
nagycsoportban év végén elbúcsúzik a gyerekekt�l. Jelen 
esetben attól a 19 kisgyermekt�l, akik háromévi részese volt az � 
és családja életének, és az óvón� is részt vett annak a 19 család 
életének. Amikor ez a három év véget ér, az óvón� visszatekint 
erre a csodálatosan szép, minden percéhez más, felel�sségteljes 
id�szakra. 

Ha jól belegondolunk, a 3–6 éves kisgyermek több és aktívabb 
id�t tölt az óvón�jével, mint az édesanyjával. A bimbóból a 
harmadik év végére színpompás virág lesz. Elt�nik a cumi, 
rongyi, alvóbaba… Egyszer csak az a kicsi síró gyerek beköti a 
cip�jét, elzárja a csapot, begombolja a kabátját. És tud örülni a 
másik születésnapjának, felsegíti, ha elesik, el�reengedi a 
csúszdánál a sorba. Magától köszön, ha érkezik és meg tudja 
siratni a kiscsirkéket, akiket elvitt a görény, pedig: ,,Úgy 
etetgettem �ket!” – zokogja. 

És oda tudja súgni az �t vigasztaló ölel� óvón� nyakába, ha 
lázas beteg: ,,Úgy szeretlek!” Ezt nem lehet elfelejteni, és ami 
ebben az egészben gyönyör�, hogy ezek a csodák nekünk 
naponta megadatnak. A nagycsoport végére elnehezül a szívünk. 
Sikerült-e eleget adni ahhoz, hogy tudják venni az akadályokat? 
Meg tudják-e teremteni az egyensúlyt a világ elvárásai és a 
benne lév� ÉN között? 

Természetesnek tudja-e venni a nagyobbak 
,,fels�bbrend�ségét”, esetleg az igaztalannak t�n� el�nyöket? 
Úgy érzem, az óvoda nem erre a világra nevel, nem tud erre a 
világra nevelni. Mert ebben a mikroközösségben még meg 
tudják beszélni a sérelmeket, helyre tudják tenni a bántó 
mozdulatokat és szavakat. Rá tudnak érezni, hogy a feln�tt értük 
van, és a velük való udvariasság, az odafigyelés része az óvodai 
életnek. Kikerülve az oviból, mások az elvárások, a lehet�ségek. 
Szüleik, tanítóik óvó, félt� szeretetére, bátorításaira nagy 
szükségük lesz az elkövetkez� években. Mert a mesevilágnak 
vége, kilépnek abba a világba, melynek sikeréért már nekik is 
tenni kell. És ez a nehéz. Az oviban legfeljebb ,,jó” voltál? – 
hangzott el délután, de az iskolában ,,odafigyeltél?”, 
,,megjegyezted?”, ,,elpakoltad?”, ,,leírtad?” kérdések zúdulnak a 
fejére, s ezt kérdezni is elég, nem hogy teljesíteni. 

A cikket azért kezdtem írni, hogy tájékoztassam a szül�ket, 
mikor lesz a nyári szünet. A búcsúhangulat azonban bennem van 
és leírtam. Köszönöm, hogy elolvasták. Tehát az ovi július 28-
tól augusztus 26-ig (kedd) lesz zárva. 

Augusztus 26-án szeretettel várjuk óvódásainkat, kellemes 
pihenést, sok közös élményt kívánunk gyermeknek és szül�nek 
egyaránt. 

                        Dobó Istvánné óvodavezet� 
                    és az óvodában dolgozó feln�ttek 
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Monitor-TIMSS iskolajelentés  
az Áprily Lajos Ált. Iskoláról, 2003.  

 

A Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató 
Intézmény Értékelési Központja az Oktatási Minisztérium 
megbízásából április 2–3-án vizsgálatot végzett 
iskolánkban a 4. és 8. osztályban. A vizsgálat a hazai 
Monitor vizsgálati elemeket és nemzetközi TIMSS 
teszteket is tartalmazott, célja a tanulók olvasás-, 
szövegértési, matematikai és természettudományos 
tudásának és képességének felmérése volt. Az iskolai 
tananyag elsajátításán túl nagy hangsúlyt kapott annak 
feltérképezése, hogy a tanulók hogyan képesek tudásukat 
alkalmazni a mindennapi élet szituációiban, illetve hogyan 
képesek már megszerzett tudásukat és képességeiket 
alkalmazni további ismeretek elsajátításához. A felmérést 
az ország 157 iskolájában végezték el. 

A 8. osztály tesztjeinek értékelése (rövid 
összegzés) 

Matematika 
A teszt matematikai m�veltséget mér, arra keresi tehát a 

választ, hogy a diákok mennyire képesek bizonyos 
fogalmakat elemezni, összefüggésbe helyezni és kifejteni, 
miközben különböz� területeken és helyzetekben 
jelentkez� matematikai feladatokat, problémákat 
értelmeznek, formalizálnak és oldanak meg. A 
matematikai m�veltség felmérése a valós világ helyzeteire 
és problémáira koncentrál. A teszt feladatai a következ� 
készségekre vonatkoztak: 

– Tények és m�veletek ismerete 

– Fogalmak használata 

– Rutinfeladatok megoldása 

– Matematikai gondolkodás 

Az e felmérésben nyújtott matematika teljesítmény 
alapján, az országos átlaghoz viszonyítva iskolánk 8. 
osztálya a valamivel gyengébbek közt szerepel (500 pont 
az átlag, iskolánk 482-�t ért el). Legnagyobb probléma a 
tényismeret témakörben mutatkozott, legjobban a 
rutinfeladatokat teljesítették. A városi iskolák átlagához 
viszonyítva osztályunk az egészében jobbak között 
szerepel. Az egyéni teljesítmények összehasonlításában 
7% (1 tanuló) nagyon gyenge, 13% (2 tanuló) kiugróan jó 
teljesítményt ért el. 

Olvasás 
A 8. osztályos diákok olvasás-szövegértési képességeit 

különböz� jelleg� és hosszúságú szövegekkel mérték. A 
szövegekhez kapcsolódó feladatok feleletválasztósak 
voltak, a diákoknak a megadott válaszok közül kellett a 
helyeset bekarikázni. Az e felmérésben nyújtott 
olvasásteljesítmény alapján, az országos átlaghoz 
viszonyítva a mi 8. osztályunk az egészében jobbak között 
szerepelt; s ugyanez érvényes a városi iskolák 
vonatkozásában is. Problematikus terület az információ 
visszakeresése (489 pont) és legjobb a következtetés terén 
elért eredmény (512 pont). Az egyéni teljesítmények 
összehasonlításában a szórás hasonló a matematikához. 1 
tanuló ért el (7%) nagyon gyenge, 2 tanuló kiugróan jó 
teljesítményt. 

Természettudományi ismeretek 
Tartalmában a következ� tudományterületeket ölelte fel a 

tesztlap: biológia, kémia, fizika, földtudomány, 
környezettudomány. A tartalmi területek jelentik a 
felmérés tényleges tárgyát, a kognitív m�veletek pedig 
azokat a képességeket adják meg, amelyek alkalmazására 
szükség van a feladatok megoldásához. Ezek a kognitív 
m�veletek, készségek a következ�k: tényismeret, 
fogalmak ismerete, érvelés, elemzés. 

A természettudományi ismeretek felmérésénél a mi 8. 
osztályunknál jobban teljesít� osztályok aránya 50, 107 a 
gyengébben teljesít� iskolák száma. Vagyis iskolánk a 
jobbak közt szerepel ebben a tudománykörben. 
Legsikeresebb az érvelés, elemzés ponthatára 528, 
leggyengébb a tényismeret 503 ponttal. 

A 4. osztály tesztjeinek értékelése 

Olvasás 
A 4. osztályos diákok olvasás-szövegértési képességeit 

különböz� jelleg� és hosszúságú szövegekkel mérték, s 
ebben az esetben a feleletválasztós feladatok mellett nyílt 
vég�ek is szerepeltek, ahol a diákoknak saját szavaikkal 
kellett kifejteniük a kérdésekre adott válaszaikat. A nyílt 
vég� feladatok közt volt olyan, amely rövidebb, néhány 
szavas választ igényelt, és volt olyan is, amelynél a 
diákoknak hosszabban kellett kifejteniük véleményüket. 
Három szövegtípus szerepelt: az elbeszél�, a magyarázó és 
a dokumentum jelleg� szöveg. A következ� olvasási 
m�veleteket várta el a tanulóktól a feladatok megoldása: 

– Összpontosítás kifejezett információkra és 
gondolatokra és azok visszakeresése 

– Egyenes következtetések levonása 

– Gondolatok és információs értelmezése és integrálása  
Eredmények: 87 iskola negyedikesei jobban, 70 iskoláé 

gyengébben teljesítettek. Az átlagteljesítés 492 pont volt, 
legjobban a szövegértelmezés sikerült (514 pont), 
leggyengébb eredmény az információ visszakeresésénél 
született (480 pont). Az országos átlaghoz viszonyítva az 
egészében valamivel gyengébbek, a városi iskolák 
viszonylatában az egészében jobbak között szerepelt 4. 
osztályunk. Az egyéni teljesítmények vonatkozásában az 
osztály tanulóinak 19%-a az országos viszonylatban is 
kifejezetten jó eredményt ért el, ezen belül 1 tanuló 
kiemelked�en jót (680 pont), ugyanakkor 13%-a (2 
tanuló) nagyon gyengét (344 pont). 

Matematika 
A teszt hasonlóan a 8. osztályhoz matematikai 

m�veltséget mért. Az eredmények alapján osztályunknál 
jobban teljesít� osztályok száma 38, a gyengébben 
teljesít�ké 119, tehát mind az országos átlaghoz, mind a 
városi iskolák átlagához viszonyítva az egészében jobbak 
között szerepelt. Legjobb eredmény a matematikai 
gondolkodás területén született (548 pont), leggyengébb a 
rutinfeladatoknál   (540  pont).  Az  egyéni  teljesítmények  
esetén  2 
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tanuló kiemelked�en jól teljesített és kifejezetten rossz 
eredmény nem született. 

Természettudományi ismeretek 
A tartalmi  és  kognitív  feladatok  hasonlóak a 8. osztá- 

lyéhoz. Az alábbi táblázatban az látható, hogy az egyes 
tartalmi és kognitív területek hány százalékát teszik ki a 
felmérés teljes idejének a 4. és 8. évfolyamon. 

 
 

 4. évfolyam 8. évfolyam 
Biológia 45% 30% 
Fizikai tudományok 35%  
Fizika  15% 
Kémia  25% 
Földtudomány 20% 15% 
Környezettudomány  15% 
 
 4. évfolyam 8. évfolyam 
Tényismeret 40% 30% 
Fogalmak ismerete 35% 35% 
Érvelés és elemzés 25% 35% 
 

A természettudományi ismeretekben végzett tesztek 
sikerültek a legjobban, mindössze 22 iskola teljesített 
jobban és 135 gyengébben, vagyis 4. osztályunk mind az 
országos, mind a városi iskolák viszonylatában a fels� 
húsz százalékhoz tartozik. A tényismeret 560 pont; 
érvelés, elemzés 550 pont; fogalomértés 542 pont. Egyéni 
teljesítményt elemezve: rossz eredmény nem született, 3 
tanuló kiemelked�en jó eredményt ért el 632, 680 és 728 
ponttal. 

Összegezve  a  két osztályban  végzett  méréseket: a leg- 

 

jobb eredmény mindkét osztályban a 
természettudományok területén született, míg a 
matematika és olvasás tesztek eredményei feladatokat 
jelölnek ki számunkra.  

A 8. osztály teljesítményéhez egy megjegyzés 
mindenképpen kívánkozik: ez a 8. osztály az, ahol a 
legnagyobb volt a mobilitás, mind a 4., mind a 6. osztály 
végén többen nyertek felvételt gimnáziumba, az 
iskolatársulás következtében új tanulók kerültek ide, s�t 
még az elmúlt tanévben is érkezett új tanuló. A 15 f�b�l 
mindössze 6 tanuló az, akik 1. osztálytól iskolánkba jártak.         
M. A. 
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,,Az ember akkor képes igazán 
tartalmasan élni, ha tudatában van 
annak, hogy mindenre, amit akar, 
szabott ideje van!”  

(Hulej) 

Rövidesen ismét tanévet zárunk, ismét 
véget ér az iskolai élet egy olyan 
szakasza, aminek a végén összegzünk, 
értékelünk, visszatekin-tünk. 

A DEI életében ez a tanév nem a 
legkönnyebbek közé tartozott, mivel 
2003. január 1-jét�l olyan rendelet 
lépett életbe, ami az alapítványi, 
egyesületi, illetve magániskolák anyagi 
kilátásait jelent�sen megnehezítette. E 
létbizonytalanság talán már a múlté, 
hiszen több oldalról tudtuk stabillá 
tenni az iskola m�ködéséhez szükséges 
anyagi forrásainkat. A közmondás 
igazát pedig, mi szerint: ,,a baj nem jár 
egyedül”, mi is megtapasztalhattuk. E 
tanévben sok igaztalan és 
megalapozatlan vád érte az iskolánkat, 

az elnökséget (fenntartót), az 
iskolavezetést és az iskola dolgozóit, 
tanárait. 

E tanév történéseiben voltak 
reménytelennek látszó mélypontok, 
törvénytelen beavatkozások, valótlan 
vádaskodások. Azonban az iskola 
józanul, reálisan gondolkodó 
közösségének összefogása viszonylag 
rövid id� alatt normalizálta az 
ellehetetlenült helyzetünket. Pedagógiai 
munkánkat, éves munkatervünket a 
nehéz körülmények ellenére is 
maradéktalanul véghezvittük. Sok 
programot, versenyt, vetélked�t 
szerveztünk tanulóinknak.  

Talán a legnagyobb élmény számukra 
a legutóbbi programunk, a már 
hagyományosnak számító egy hetes 
iskolatáborunk volt, melynek keretében 
az alföldi tájjal, annak 
jellegzetességeivel ismerkedhettek meg 
diákjaink. Szállásuk a Szeged melletti 

Mártélyon volt, ahol jurtasátorban 
hajthatták álomra fejüket. 

Ópusztaszeren megcsodálhatták a 
Feszty-körképet, a falumúzeumot, az 
Erd�k templomát és végigsétálhattak a 
múlt század elei promenádon és 
királyaink viaszból készített sorfala 
el�tt. 

Tartalmas napot tölthettek egy tanyán 
is, ahol különböz� kézm�ves 
foglalkozásokon vehettek részt, 
süthettek lepényt és ehettek 
hamisítatlan alföldi gulyáslevest. Szép 
és gazdag élményekkel tértek haza. 

Egy pár nap múltán ismét lezárul egy 
szakasz, mely egyaránt tartalmaz szép, 
felemel� és követend� tetteket pont 
úgy, mint ahogy kitartást, er�t próbáló 
tanulságos eseményeket is. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna 
                            igazgató 
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Szívesen és szeretettel teszek eleget annak a kérésnek, hogy 
összegezzem a Visegrádon már hagyományokkal rendelkez� 
zeneoktatás ez évi eseményeit, munkájának eredményességét. 

Az öt hangszertanszakra kiterjesztett zeneoktatás els� évét, 
a szolfézsoktatás második évét tudhatjuk nemsokára magunk 
mögött. 

Növendékeink között vannak kisebbek, nagyobbak. 
Évfolyamra lebontva mégis a legvonzóbb statisztikai adatot a 
kisebbeknél lehet felfedezni, hiszen a 2. osztályos tanulók 
80%-a részesül hangszer- és szolfézsoktatásban, s az 1. 
osztályos tanulók körében is azonos arányt tapasztaltunk a 
hangszeres képzésre való jelentkezésnél. Ez az igény a 
szül�k, gyermekek részér�l számunkra nagy öröm. 

Ez évben a növendékek több ízben adtak hangversenyt. 
Hangszerükkel szerepeltek a szinte maratoni hosszúságú, ám 
jó hangulatú karácsonyi és anyák napi koncerten, az alsó 
tagozatos tanulóknak meghirdetett Áprily- és farsangi 
hangversenyen, kiállítás-megnyitókon és városi 
rendezvényeken. Számos kiemelked� produkció is elhangzott 
ezeken az alkalmakon, ami biztosít minket arról, hogy 
vannak tehetséges és jó növendékek és értük fáradozó 
pedagógusok. 

Idén részt vettünk versenyeken is. Id�rendi sorrendben a 
Vértes–Dunazug furulyaversennyel kezdem, amelyen 
Horváth Sára indult. Meglehet�sen nagy létszámú 
korcsoportjában a 3. legfiatalabb versenyz�ként, figyelemre 
méltó teljesítményt nyújtott. Sára! Továbbra is légy 
szorgalmas! Munkádnak meg lesz a gyümölcse. 

A másik verseny egy, a Magyar Zenei Tanács, a Magyar 
Zeneszerz�k Egyesülete és a F�városi Pedagógiai Intézet által 
meghirdetett zenei vetélked� volt. Ezen a területi versenyen 
induló növendékek az els� helyen szerepeltek. Az országos 
versenyre a következ� évben kerül sor. A csapat tagjai: 
Csímár Kamilla és Péter, Fenyvesi Cecília, Ispán Laura és 
Szigeti Réka. 

Törekedtünk arra, hogy szervezett, együttes hangverseny-
látogatásra legyen lehet�ségünk. A Budapesti 
Fesztiválzenekar ,,Egyforintos”, vala-mint a kisebbek 
számára megrendezésre kerül� ,,Kakaókoncert”-re 
látogattunk el. Ezeken a hangversenyeken mindig jól érzik 
magukat a gyermekek. 

Dióhéjban ennyi kívánkozik említésre talán, s még az, 
amely tanártársaimmal közös célunk, hogy olyan zeneoktatást 
– mint szabadid�s tevékenységet – biztosítsunk a 
gyermekeknek, amely bár szigorú keretek között, de értéket, 
szabadságot, fejl�dést biztosít. 

Köszönünk minden támogatást, amit a tanév során kaptunk! 
Vass Henrietta 

                                                      zenetanár  

Köszönet! 
 

Örömmel olvastuk a Visegrádi Hírek májusi számában, 
hogy Mezei Anna önkormányzati képvisel� a 
tiszteletdíjából 20.000 Ft-ot ajánlott fel a nyugdíjas klub 
támogatására. 

Ezúton mondunk neki köszönetet, munkájához sok er�t 
és jó egészséget kívánunk. 

Nyugdíjas klub 

 

BESZÁMOLÓ 
a X. visegrádi  

nemzetközi gyermeksakkversenyr�l 
Visegrád, 2003. május 23–25. 

Visegrád és K�bánya polgármestereinek védnökségével és 
támogatásával sok váratlan nehézség ellenére újabb nagy ifjúsági 
sakkfesztivált rendezett meg a Barcza Gedeon Sakk Club 
Visegrádon, az Áprily Lajos Általános Iskola csodálatos 
tornatermében. Hadházy Sándor, illetve Andó Sándor vállalták 
a verseny védnökségét, de a legnagyobb és leglátványosabb 
feladatot, a gy�zteseknek kijáró kupák, érmek, oklevelek és 
számtalan tárgyjutalom átadását Kalotai Árpád, Visegrád 
alpolgármestere végezte el, a gyerekek nagy örömére. 

20 városból és a f�város tíz egyesületéb�l 137 versenyz� indult 
ezúttal a versenyen, a nemzetközi jellegét a versenynek a 
Magyarországon él� vietnámi és arab diákok adták. A versenyt 
három csoportban rendeztük meg, de 17 egyéni kategóriában és 
a csapatversenyben hirdettünk gy�zteseket. Csapatversenyben – 
mint már annyiszor – a házigazda Barcza Gedeon Sakk Club 
játékosai bizonyultak a legjobbnak, tartották meg a legnagyobb 
kupát, és közösen ették meg a Jégbüfé hatalmas csokitortáját. A 
legfiatalabb fiú- és leányversenyz� még nem töltötte be a hatodik 
életévét, mindketten különdíjat nyertek. 

Kállai Gábor, a Magyar Sakkszövetség szakfelügyel�je és 
egyben az olimpiai ezüstérmes magyar válogatott szövetségi 
kapitánya két napon keresztül volt versenyünk vendége, 32 
táblás szimultánján 28 gy�zelme mellett 2 vereséget szenvedett 
és 2 döntetlent értek el ellene. Döntetlent értek el Ádám György 
és Tóvizi Tibor, míg Révész Zoltán és Révész Tamás a teljes 
pontot megszerezték. 

A szabadid�s programok közül természetesen ismét a nyári 
bobpálya bizonyult a legnépszer�bbnek, esténként a sakkozók 
ellepték a pályát, köszönjük Sass Mária támogatását. Az 
id�járás ezúttal kegyébe fogadta a fürdeni vágyókat, akik a 
CASTRUM Kft. támogatásának köszönhet�en ingyen 
látogathatták meg a lepencei strandot. Sok kisgyerek csodálhatta 
meg Cseke László bajvívó tudományát a Hungaro-Reisen 
utazási iroda jóvoltából. 

Az immár hagyományosnak mondható programok mellett a 
rendez�k új érdekességeket is bemutattak: emitt csodálatos 
faragott sakk-készleteket és történelmi figurákat, amott sakk-
könyveket lehetett vásárolni. Bemutatót tartottak a Barcza 
Gedeon SC GO szakosztályának legjobbjai, és Visegrád 
szorgalmas feltalálója, Schült Antal új négyoldalú és különleges 
kétoldalú sakkjait az ország legjobb ifjúsági sakkozói próbálták 
ki a nagyközönség el�tt. 

A verseny technikai lebonyolítását Visegrád részér�l Mikesy 
Tamás, Eisele Gábor, Schüszterl Károly segítette, míg 
Budapestr�l Kovács Ern� f�bíró mellett a rendez� egyesület 
neveltjei, szinte még ifjúsági játékosok, de már végzett 
versenybírók segítették. A versenyz�k ezúttal nagyon sok 
helyszínen kaptak szállást, étkezésük a volt ELTE és Akadémiai 
üdül�ben lett megoldva, a nagyon gyengére sikeredett szombati 
ebédt�l eltekintve megfelel�en. Szerencsére a verseny helyszínén 
büfét is üzemeltettünk, így aki nagyon éhes maradt, kipótolhatta. 

Búcsúzóul úgy köszöntünk el a résztvev�kt�l, hogy jöv�re 
május 28–30. között kétszer ennyien leszünk, és örömmel jönnek 
vissza vendégeink.  

                                                                                    Ádám 
György 

Barcza Gedeon Sakk Club, 
                                                                                 a verseny 

f�védnöke 
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,,Örüljetek az örül�kkel…” (Róm 12,15/a) 
 

Jó volt ennek valóságát megtapasztalni, amikor 
pünkösdhétf� délután három leányommal és vejeimmel mi 
is igyekeztünk a visegrádi református templom 
alapk�letételére. Ekkorra már hatalmas sereg gyülekezett 
egybe. Öröm volt látni a boldog arcokat, és együtt 
örvendezni a többiekkel. Az öröm megosztva öröm igazán. 
A nap er�sen t�zött és a Duna mellett is mintha forró 
kemencéb�l ömlött volna ki a meleg. Mégis egyre csak 
jöttek és jöttek, akik velünk együtt akartak örülni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy álom vált valósággá, amit Visegrád polgármestere, 

Hadházy Sándor nagyon szépen kifejezett. Hogy az itteni 
kis református gyülekezet templomot építsen, csak álom 
volt csupán, de egyszer ez az álom testet öltött. A város 
nagy többségében római katolikus, a képvisel�-testület 
összetétele is ezt az arányt tükrözte, mégis nagylelk�en 
megadományoztak nagyon szép helyen egy értékes 
telekkel, így mutatva meg irántunk való megbecsülésünket. 
De az építkezéshez pénz is szükségeltetik. 
Polgármesterünk, aki országgy�lési képvisel� is, az akkori 
miniszterelnök úrnak, Orbán Viktornak segítségét kérte, 
aki 12 millió Ft-ot utalt ki erre a célra. Isten, adott 
id�kben, mindig ád alkalmas eszközöket is, akik jó szívvel 
segíteni tudnak. 

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik ennek az ügynek 
lebonyolításában részt vettek, így: dr. Semjén Zsoltnak, 
Balogh Lászlónak, Hadházy Sándornak, Vörös Ákos nt. 
úrnak, de azoknak is, akik ezt az ügyet mint visegrádiak is 
el�re mozdították, mint id. Cseke László és Balogh László, 
Mártonffy Gábor f�építész és mások is. Ami természetes, 
hogy az alapk�letételhez meghívják szolgáló püspök urat, 
esperes urat, a helybéli rk. lelkészt, s�t a környez� 
református gyülekezetek lelkipásztorait is. Kedves 
színfoltja volt az ünnepségnek a Szentendrei Református 
Gimnázium diákserege, akik nemcsak énekükkel 
gyönyörködtettek, hanem mint él� falak megjelenítették az 
épül� templomot is, legalább is falaiban. 

Balogh László, a Veszprémi Nemzeti Park igazgatója, 
presbiter köszöntötte a távollév�ket és az itt megjelenteket, 

majd az ünnepség istentisztelettel kezd�dött, ahol az  igét 
dr. Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök hirdette. 
Bizonnyal értesült e kis szórványgyülekezet életér�l, 
hányattatásáról, és igehirdetésével is bátorítani, er�síteni 
akart minket. A Jelenések könyve 3. részéb�l a filadelfiai 
gyülekezethez írott levelet olvasta fel. A hallott igék 
nagyon  is  nekünk  szólottak: ,,Tudok  cselekedeteidr�l. 
Íme 

nyitott ajtót adtam 
eléd… bár kevés er�d 
van, mégis 
megtartottad az én 
igémet, és nem 
tagadtad meg az én 
nevemet.” 

A prédikációból 
egyetlen gondolatot 
feltétlen kiemelek, amit 
püspök úr is 
hangsúlyozott: Jézus 
ezt mondja a filadelfiai 
gyülekezetnek, de ez 
alkalommal nekünk is: 
,,…én szeretlek téged.” 
(3,9/c) Jézusnak 
irántunk való töretlen 
szeretete ennek a 
templom 
megépülésének záloga. 
Bizonnyal hivatalos 
lapunkban püspök úr 
igehirdetésér�l   részle- 

tesebben beszámolnak, de amit ekkor mondott számunkra, 
nagyon is biztató volt. 

Kedves volt Kalász István esperes atya köszöntése és 
jókívánsága. Egy er�s református gyülekezet 
megalakulását várja Visegrádon, hogy ez húzóer� legyen 
az itteni római katolikusok számára is. 

Az alapk�letételt Fónagy Miklós és Vörös Ákos nt. urak 
végezték. Esperes úr ezzel az igével helyezte le a 
fémtömbbe zárt okmányt: ,,Tóvá lesz a délibáb…” (Ézs 
35,7/a) Valaha a pusztában a szomjazó népnek víz fakadt, 
életben maradhattak. A délibáb is valóságos tó lett mára a 
mi életünkben is.  

A hivatalos ünnepség a Szózat eléneklésével véget ért, 
majd az együttlét kedves szeretetvendégséggel végz�dött. 
Megköszönjük mindazok fáradozását, segítségét, 
igyekezetét, hogy az áldott pünkösdi alkalmat méltó 
körülmények között tarthattuk meg. 

Befejezésül mégis csak idézek Pál apostoltól egy igét, 
ami vonatkozzék az eljövend� életünkre: ,,Minden 
dolgotok szeretetben menjen végbe.” (1Kor 16,14) Ezt 
tartva szem el�tt, bizonnyal megépül templomunk, amit én, 
az id�s lelkész még szeretnék megérni.  

Ebben segítsen minket az él� Isten. 

                                                                 Pándi János  
                                                                 ny. ref. lelkész 
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Június 
 

A fellegek mintha hadba vonulnának. A túlparti Kismaros és 
Nagymaros hegyei szinte feketéllenek. Medardus hónapja… Az 
Áprily-völgyben még a csalán is embermagasságúra n�tt. 
Es�véd� feny�gallyak alatt csipeget a feketerigó; a szajkó a 
lombok takarásában szóviv�ként rendületlen irányítja a madarak 
társadalmát…  

Jékely Zoltán azt mondja: tartsunk csak a túlparti Zebegény 
temploma felé! Kós Károly bátyánk éppen kilencven esztendeje 
tervezte. S most nemcsak a római katolikus gyülekezetet fogadja 
be, hanem a Dunakanyari M�vészeti Hetek több nemes 
alkalmának is megszentelt helyszínét teremti meg. Nekik 
köszönhet�en hallottuk például Bogányi Gergelyt, aki huszonöt 
évesen már világjáró zongoram�vész. Ahogyan Chopin m�vét 
szárnyalni akaró kéztartással befejezte, az el�adás varázslata és a 
templomi áhítat összedobbanásának pillanatában Jékely Zoltán 
Zsoltár töredéke merült fel bennünk: ,,Minden könnycsepp az 
égi membrán / Világnagy lemezére hull / S akkora csengéssel 
csepeg rá, / hogy meghallja az Úr!” …De odafentr�l leint Jékely 
Zoltán: …tartsunk végre Velence felé, … s galambokat etessünk 
a Szent Márk téren… Miközben a Szent Lázár szigeten az 
örmények kolostorában Misztótfalusi Kis Miklós uram szép 
metszés� örmény Bibliájának születésére emlékezhetünk, s 
bennünk, szívszorító jelenidej�séggel… Isten két szárnyas 
angyalát mégis Szentlászló felé röptetjük. Hogy segítsen a 
templomépítésben. S ha idejük és figyelmük engedi, félt� 
tekintettel �rizzék ezt a kis hazát és nemzetet is. 

(Részletek Ablonczy László Jelentés a völgyb�l c. könyvéb�l)  
 

Bel la  Is tván  
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

Június 
 

             Június, június, 
             a világból ki ne fuss, 
             ábécé és egyszeregy, 
             virágbécé s meggyszeregy. 

 

             Ha akarsz látni szépet, 
             rekesszük el a rétet, 
             mint a tenger, n�l, dagad, 
             f�t� és gizgazpatak. 

 

             El�bb még bokádig ért, 
             most térdedig ér a rét, 
             pitypangbuborékokat 
             fúj szélszálakon a nap. 

 

             Te meg, ha jót is akarsz, 
             meríts ki egy sugarat. 
             Fújj rá, s mondjad: ,,Ersze már! 
             Szállj el, katicabogár!” 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

ÚJ OTTHON 

INGATLANKÖZVETÍT� 
Ingatlanközvetít� 

keres-kínál ingatlanokat 
a Dunakanyarban  
és Pest megyében 

ügyvédi közrem�ködéssel 
a hét minden napján! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

ILLÉS GYÖRGY 
ÚJ OTTHON  

INGATLANKÖZVETÍT� 
2023 Dunabogdány, Áprily L. u. 4. 

Telefon: 
06 (26) 390-045 
06 (30) 9527-939 
06 (30) 5014-992 

Eladó családi házakat, nyaralókat 
építési telkeket keresünk 

készpénzes ügyfeleink részére! 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 
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Határozati javaslat: 
 
…/2008. (IX. 25.) visegrádi öh. 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Önkormányzat 2008. I. 
félévi költségvetésének teljesítésér�l szóló beszámolót 316.670 eFt. bevétellel, és 
320.234 eFt. kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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A VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK  
ESEMÉNYEI 

 

2003. július 11., péntek 
9.30 Királyi menet: Visegrád város F� utcáján a katolikus 
templomtól a királyi palotáig. A színpompás menetben látható a 
cseh király és fia, a morva herceg, bajvívó vitézeikkel, a lengyel 
király lovagjai élén, a magyarok királya f�rangú emberei 
kíséretében, címeres fegyverzetben. A menetet kíséri hazai és 
külhoni el�kel�k, lovagok, katonák sokasága 

A királyi palota lovagi tornapályájának történései 

10.00–11.30 Lovagi torna: a torna során több száz lovag küzd 
meg Csehországból, Bajorországból, Itáliából, 
Lengyelországból, Felvidékr�l egymással és a magyar király 
Szent György lovagjaival. A hadijátékokat lovas és gyalogos 
íjászok nyitják meg, akik nyilak záporát zúdítják az ellenségre. A 
királyi solymászok, a gyönyör� udvarhölgyek, a 
számszeríjászok, itáliai zászlósok, lovasbemutatók és más 
látványosságok szórakoztatják a királyokat, f�úri kíséretüket és a 
nagyszámú néz�sereget. A lovas és gyalogos tornán vitéz és 
kemény összecsapásokban mérik össze fegyvereiket a bajvívók. 
A gy�ztes kiválasztja a lovagi torna szépét.  
F�herold: lovag Papp János színm�vész 
13.00–14.00 Íjászverseny. A versenyben csak kor-h� 
fegyverzettel és ruházatban lehet részt venni 
15.00–16.00 Középkori labdajátékverseny, amelynek keretében 
két csapat faüt�kkel próbálja meg a b�rlabdát az ellenfél 
kapujába juttatni 
18.00–19.30 Lovagi torna 
 

2003. július 12., szombat 
9.30 Királyi menet (lásd: péntek) 

A királyi palota lovagi tornapályájának történései 

10.00–11.30 Lovagi torna (lásd: péntek) 
12.00–13.00 Lovagi hétpróba, amelynek keretében híres magyar 
sportolók és laikus társaik mérik össze tudásukat úszásban, 
futásban, íjászatban, falra futásban, birkózásban, 
lándzsavetésben és lovaglásban. Az 1. helyezett egy hátaslovat 
nyer 
13.00–14.30 Lovagi torna (lásd: péntek) 
15.00–16.30 Toldi-verseny el�dönt�, valamint a visegrádi 
er�fesztivál cseh, lengyel, szlovák és magyar bajnokokkal 
17.00–18.30 Lovagi torna (lásd: péntek) 
 

2003. július 12., szombat 
Koncertek a templomnál 
Fellépnek: 
20.00 A Kormorán együttes és Szvorák Kati lemezbemutatója 
21.00 Magellensis madrigál kórus 
21.15 Ghymes együttes 
22.30 Szaxi maxi 
 

2003. július 13., vasárnap 
9.30 Királyi menet (lásd: péntek) 

A királyi palota lovagi tornapályájának történései 

10.00–11.30 Lovagi torna (lásd: péntek) 
12.00–13.00 Íjászverseny (lásd: péntek) 
13.00–14.30 Lovagi torna (lásd: péntek) 
15.00–16.30 Toldi-verseny dönt�, valamint a visegrádi 
er�fesztivál cseh, lengyel, szlovák és magyar bajnokokkal 
17.00–18.30 Lovagi torna (lásd: péntek) 
 

Mindhárom napon:  
Középkori vásár, régi mesterségek bemutatója a királyi palota el�tt, a F� utcán. jjjj  Középkori gyermekjátszóház és kézm�ves 
foglalkozások a palota el�tti parkban. jjjj  A palota f�bejáratával szemben XIV–XV. sz.-i katonai tábor, ahol a sátrakban 
megtekinthet� a kor fegyverzete, viselete. A táborban ki lehet próbálni a lovaglást, íjászatot, lándzsavetést, csatacsillagdobást. jjjj  A 
parkszínpadon vásári komédiák, történelmi táncbemutatók, régizenei koncertek várják egész nap az érdekl�d�ket. jjjj  A királyi 
palotában középkori babakiállítás és vásár és a Magellensis itáliai madrigálkórus koncertje. jjjj  A Salamon-toronynál a várudvar 
színpadán régizenei koncertek, ahol fellép a Gyöngyös, a Susato, a Kabóca együttes, valamint itáliai és bajor vendégek. 
Trubadúrverseny, szerelmi hétpróba vetélked�, vásári komédiák és középkori gyermekjátékok szórakoztatják a közönséget. jjjj  A 
Fellegvárban középkori ostromszer-bemutató, Szent Korona-kiállítás és a királytalálkozót bemutató panoptikum fogadja a látogatót                               
Rendez�k 
 

A visegrádi állandó lakosok egyszeri alkalomra tiszteletjegyet kapnak, melyet bármely nap programján felhasználhatnak. 

A jegyek a Mátyás Király M�vel�dési Házban vehet�k át. Jó szórakozást kívánnak a rendez�k 



2                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                    2003. július
 

������������	
��������
 

Visegrád évezredes történetében soha nem volt jelent�s 
protestáns egyházi élet. Ennek magyarázata kézenfekv�: a 
protestantizmus kialakulása és terjedése során, Luther Márton és 
Kálvin János fellépése idején, a 16–17. században Visegrád 
súlyos harcok színtere. Az akkori lakosság elmenekült vagy 
elpusztult, a török háborúk elmúltával pedig a betelepül� 
németajkú lakosság teljes egészében a római katolikus vallás 
követ�je. 

Az evangélikus és kálvinista betelepül�k a kiegyezés utáni 
id�szakban, 1867 körül t�nnek fel Visegrádon. Gondoljunk az 
evangélikus Görgey családra, a századforduló táján épül� villák – 
többnyire el�kel� – tulajdonosaira, illetve a munkavállalás során 
ide költöz� tisztvisel�kre, kétkezi dolgozókra. Számuk úgy 
megnövekedett, hogy a 20. század els� évtizedeiben – nagyjából 
az els� világháborúig – 100–120 protestáns vallású lakost 
tüntetnek fel a korabeli egyházi anyakönyvek. Mivel az önálló 
egyházi életnek nincsenek meg a feltételei, a szórványgyülekezet 
hivatalosan a Dunabogdányi Református Egyházhoz tartozik. 
Adataink vannak arra vonatkozóan, hogy eleink 
istentiszteleteiket egy-egy el�kel� pártfogó villájában tartották, 
pl. a gróf Pálffy-Daun-villában, amely az államosítás után a 
Salamontorony utcában SZOT-üdül�ként m�ködött. 

1938-ra a kis gyülekezet anyagilag annyira meger�södött, hogy 
önálló templom építésére, illetve gyülekezeti ház felépítésére 
gondolhatott. Jelent�s volt az állami támogatás összege is, így a 
gyülekezet az akkori egyházfitól, Afra Györgyt�l megvásárolta 
4000 peng�ért a Zách Klára közben található, hegyoldalon épült 
házát. A vásárlás után jelent�s összeget fordítottak az átalakításra 
és a berendezés elkészítésére. Az imaterem mellett 
irodahelyiséget, harangozói lakást alakítottak ki, kerítést, 
haranglábat építettek. Egy református házaspár egy kisebb és egy 
nagyobb harangot adományozott, melyek az újonnan felépült 
haranglábról hívogatták istentiszteletre a híveket. Az imaterem 
berendezése – kemény tölgyfából készített padok, szószék, 
úrasztala, egy gyülekezeti tag adományából harmónium, valamint 
az ezüstb�l készített kegytárgyak (keresztel�i kancsó, 
úrvacsoraosztó kehely és tálca) – újabb összegeket emésztett fel, 
így az imaház végs� bekerülési összege 8000 peng�t tett ki, 
amelyet a kis gyülekezet túlnyomó többségben saját er�b�l teljes 
egészében kifizetett. 

A második világháború után az egyházi élet megtorpant. A 
pártoló el�kel�ségek állásukat elveszítették, villáikat 
államosították, elköltöztek vagy elhaltak. 

A nehéz gazdasági években a Dunabogdányi Református 
Egyház – mint anyaegyház – számára megoldhatatlan terhet 
jelentett a visegrádi szórványgyülekezet támogatása, ezért 
hivatalos levélben fordult felettesünkhöz, az illetékes esperesi 
hivatalhoz, és kérte, hogy a jobb anyagi helyzetben lév� 
tahitótfalui egyházközséghez csatolják át a visegrádi 
gyülekezetet. 

A kérésnek elég tétetett, így az ötvenes években már Tahitótfalu 
anyagyülekezete patronálta volna a visegrádi kis szórványt. 
Ennek több következménye lett. A korabeli jegyz�könyvek 
szerint 12 lelkész váltotta egymást a váltakozó id�pontokban 
tartott istentiszteleteken. A vallásüldözés nehéz éveiben ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy pásztor híján a nyáj szétszéledt. Ekkor a 
tahitótfalui presbitérium egyik harangunkat elajándékozta, a 
másikat eladta (köztiszteletben álló, ma is itt él� visegrádi polgár 
volt a vásárló) imaházunk berendezését – padokat, úrasztalt, 
szószéket – kiselejtezés címén elszállíttatta – ma sem tudjuk, 
hova. Ezüst kegytárgyaink nyomtalanul elt�ntek. Lelkészek 
pedig utasítást kaptak az épület szálláshelyként való 
értékesítésére. Természetesen a törvényesség nem szenvedett 

csorbát, hiszen egyházi törvényeink értelmében a tulajdonos 
presbitérium szabadon rendelkezik tulajdonával. 

Ezek után Tahitótfalu kérelmezte, hogy a visegrádi 
szórványgyülekezetet vegye át a nagymarosi egyházközség. Ez 
meg is történt. Itt már leltár szerinti átadásról-átvételr�l nincs 
szó, hiszen nem volt mit átadni-átvenni. 

A 80-as évek végén viszont Nagymaros is kérelmezte, hogy 
ismét vegyen vissza bennünket Dunabogdány, mivel nehezen 
látja el közel 20 szórványgyülekezetét a nagymarosi lelkész. Ez 
meg is történt, ismét Dunabogdány lett a gazda, ezzel a kör 
lényegében bezárult. Lehetséges, hogy a körforgás a jöv�ben 
ismét kezdetét veheti? 

A rendszerváltás után egyházi életünk is megélénkült. Ekkor 
gondolt Visegrád reformátussága arra, hogy düledez� imaháza 
helyett Visegrádhoz méltó szakrális helyet építsen. Nagyszer� 
lelki támaszra találtunk a nyugdíjba vonulása után itt 
megteleped� Pándi János lelkész testvérünkben, aki motorja volt 
a cselekvésnek, ha csüggedtünk, mindig megtalálta a célhoz 
vezet� következ� lépést. Sikerült Visegrád Önkormányzatától 
névleges vételárért telket kapnunk, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úrtól a kezd� 12 millió forintot elnyernünk. 
Telkünket a Dunabogdányi Református Egyház tulajdonaként 
jegyezte be a földhivatal. Természetes és törvényes tehát, hogy a 
rajta emelt építmény is a Duna-bogdányi Református Egyház 
tulajdona. 

Mivel néhányunkban az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján 
éltek némi kétségek a tulajdoni viszonyok miatt, akkori 
püspökünkhöz, dr. Heged�s Loránthoz fordultunk azzal a 
kéréssel, hogy kicsi, de áldozatkész gyülekezetünk önálló létét 
engedélyezze. Negyvennél több helyi református aláírásával 
vállaltuk az ebb�l fakadó anyagi terheket. Így az új objektum 
bejegyzett tulajdonosa a visegrádi reformátusság lehetett volna. 
Püspök urunk örömmel fogadta kezdeményezésünket, a 
továbbiakra esperesünkhöz tette át kérésünket. � – bár 
küldöttségünket fogadta – érvelésünket el-vetette, a kérés 
teljesítését megtagadta. 

Az önállóságon kívül volt még egy tervünk: Makovecz Imre 
épít�m�vész úrral szerettük volna templomunkat megterveztetni. 
Úgy gondoltuk, hogy miután már három építmény áll Visegrádon 
az � tervei szerint – sajnos, a negyedik leégett –, kis Makovecz-
életm� bemutatót is jelenthetne egy, az � tervei szerint készült, 
de a kálvinista hagyományokhoz h� református templom. 
Makovecz Imre a felkérést megtiszteltetésnek vette, és 
készségesen teljesítette volna. A megbízást azonban az � számára 
a dunabogdányi presbitérium nem adta meg, hanem saját 
hatáskörében fogadta el az ismert tervet. Törekvéseink nem 
voltak anyagilag irreálisak, mert német és holland 
testvérgyülekezetek segít� ígéretét is bírtuk. 

A tervek azonban nem valósultak meg. Talán Isten int� 
figyelmeztetése volt, hogy ennek még nincs itt a rendelt ideje. 
Majd gyermekeink és unokáink megvalósítják, ami most csak 
terv maradt. Er�sít�nk az Úr szava: Ahol ketten-hárman 
összejöttök az én nevemben, ott én köztetek vagyok. 

Utószó: Mit is szimbolizál a készül� építmény? Több mindent. 
Az egyik talán az, hogy az önállóság hiánya kényelmes, de nem 
mindig célravezet� állapot. A másik: hagyományokhoz nem kell 
ragaszkodni. Lehet, hogy nincsenek. Végül: ,,Merjünk kicsik 
lenni!” Mertünk. 

                                                                       Cseke Lászlóné 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 5/2003. (VI. 26.) sz.  RENDELETE 
a 2002. évi  költségvetés teljesítésér�l 

 

Visegrád Város Képvisel�-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek. és a 2/2002.(II. 21.) sz. ÖK 
rendelet a város 2002. évi költségvetésér�l szóló rendelet teljesítése alapján az alábbi rendeletet alkotja 

A képvisel�-testület a 2002. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 446.117 ezer Ft bevétellel  
és 444.526 ezer Ft kiadással fogadja el az alábbiak szerint 

 
I. 

I. Bevételek forrásonként 
1.Sajátos m�ködési bevételek   62.161 
1.1. Intézményi m�ködési bevétel   12.424   
1.2. Polg.Hiv. m�ködési bevétel   49.737  

2. Önkormányzat sajátos m�ködési bevétele 135.129 
2.1. Helyi adó   82.772 
2.2. SZJA   45.615 
2.3. Gépjárm�adó     1.471 
2.4. Egyéb sajátos bev.     3.840  
2.5. Bírság, pótlék     1.431 

3. Felhalmozási és t�ke jelleg�     7.390 
3.1. Osztalékbevétel         50 
3.2. Lakás értékesítés     4.019 
3.3. Ingatlan értékesítés     1.521 
3.4. Lelátó értékesítés        800 
3.5. Mazda eladás     1.000 

4. Támogatások, átvett pénzeszközök 183.826 
4.1. El�z� évi költségvetési támog. korrekciója   14.130 
4.2. Normatív állami hozzájárulás   53.385 
4.3. Kieg.támog.közoktatási fe.-hoz     1.111 
4.4. OEP-t� átvett pénzeszköz     2.762  
4.5. M�ködési célú pénzeszköz átvétel     9.864 
4.6. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel   25.338 
4.7. Központosított el�irányzat   14.393 
4.8. Közcélú foglalkoztatás támog.     2.190 
4.9. Céljelleg� decentralizált támog.   60.653 

5. Pénzmaradvány   21.111 

6. Hitelfelvétel   36.500 

Összesen: 446.117 
 

II. Kiadások szakfeladatonként 

M�ködési kiadás 333.503 
1. Intézmények m�ködési kiadásai 182.446 
– dologi   96.163 
– személyi   57.707 
– járulékok   20.389 
– pénzeszközátadás, egyéb támogatás     8.187 

2. Polgármesteri Hivatal m�ködési kiadásai 151.057 
– dologi   60.771 
– személyi   42.464 
– járulékok   14.125 
– pénzeszközátadás, egyéb támogatás     6.697 
– értékpapír vásárlás   27.000 

Fejlesztési kiadás 111.023 
1. Felújítás        728 
2. Felhalmozási kiadás 110.295  

Összesen: 444.526  

Ez a rendelet kihirdetése napján 2003. június 26-án lép hatályba. 

A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik.  

Visegrád, 2003. június 26. 

Hadházy Sándor                    P. H.                  Mezei Orsolya  
   polgármester                                                          jegyz� 

Kihirdetve: 2003. június 26.                         Mezei Orsolya  
                                                                                jegyz� 

 
Együttm�ködés a Dunakanyar turizmusának fejlesztéséért 

 

A Dunakanyar turisztikai összefogásának hiánya évek óta 
visszatér� probléma a térség számára. Ennek egyik visszatér� 
okaként emlegetik, hogy a Dunakanyar Intéz�bizottság 
megsz�nését követ�en nem alakult ki egy olyan szervezet, amely 
a térség érdekeit szakmailag és anyagilag is hatékonyan 
képviselte volna. 

Ezen a helyzeten kívánt változtatni a kistérség turisztikai 
fejlesztésével foglalkozó Dunakanyar–Pilis Kht., amelynek 
kezdeményezésére június 26-án a Dunakanyar négy kiemelt 
települése (Esztergom, Szentendre, Vác és Visegrád) 
együttm�ködési meg-állapodást írt alá.  

Az együttm�ködés célja: a térségi vendégforgalom szakmai 
hátterének meger�sítése, hatékony turisztikai információs 
rendszer kidolgozása, szakmailag indokolt és fontosnak tartott 
kutatások kezdeményezése, valamint a folyamatos 
visszacsatolások biztosítása és feldolgozása. A megállapodás 
ezen kívül el� kívánja segíteni a turisztikai oktatást és a 
térségben munkálkodó szakemberek folyamatos szakmai 
továbbképzését.  

A feladatok elvégzésére a települések munkacsoportot hoztak 
létre, melynek tagjai között önkormányzati és térségi turisztikai 
szakemberek mellett küls� szakért�k is találhatók. A 
megállapodás jelent�ségét emeli, hogy céljai összhangban állnak 

az 1991-ben, a Dunakanyar Kiemelt Üdül�körzet 72 települése 
által aláírt Dunakanyar Charta kezdeményezéseivel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Knapp János Pál alpolgármester (Esztergom),  
dr. Bóth János polgármester (Vác),  

Miakich Gábor polgármester (Szentendre),  
Hadházy Sándor polgármester (Visegrád) 

(Fotó: Dr. Jankai Norbert) 
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Együttm�ködés  
a Dunakanyar turizmusának fejlesztéséért 

(Folytatás az el�z� oldalról) 
Ez év májusában a három királyi székhely (Budavár–Visegrád–

Esztergom) közös együttm�ködést írt alá, amely a múltból 
táplálkozó közös történelemre épít�, de a jöv�re mutató 
fejlesztéseket irányzott el�. Ehhez az együttm�ködéshez 
kapcsolódik a mostani – de jóval er�teljesebb szakmai − 
kezdeményezés, melynek eredményei már az el�készít� 
szakaszban megmutatkoztak. Az érintett önkormányzatok 
megjelennek egymás rendezvényein, a helyi médiában helyet 
kaptak a többi település programjai, illetve az egyes 
önkormányzatok érdekeltségeibe tartozó turisztikai irodákban 
hozzáférhet�vé váltak a többi önkormányzat kiadványai és 
szórólapjai. 

A megállapodásról és a Munkacsoport munkájáról további 
információ a Dunakanyar–Pilis Kht. ügyvezet�jét�l kapható (Dr. 
Jankai Norbert, tel.: (26) 505-404, fax: (26) 312-437, e-mail: 
kht@dunakanyar-pilis.hu). 

 
����������	


 

Tisztelt Olvasó! 

Biztos Önnel is történt már meg az, hogy valamilyen szabályt 
megszegett, s követett el akár közlekedési, akár közrend stb. 
elleni szabálysértést. Talán az is megtörtént, hogy ezen 
szabályszegés miatt rend�r vagy más szabálysértés elbírálására 
hatáskörrel rendelkez� személy a helyszínen helyszíni bírság 
kiszabásával elbírálta. 

Akár volt a fent leírtakban része, akár nem, mindenki számára 
világos kell, hogy legyenek a helyszíni bírság kiszabásának 
szabályai. 

A helyszíni bírság alkalmazására az 1999. évi LXIX. törvény 
(A szabálysértésekr�l) rendelkezik. Ezen törvény kimondja, hogy 
mely esetekben lehet a tetten ért elkövet�t helyszíni bírsággal 
sújtani, valamint azt, hogy kik jogosultak azt kiszabni. 

A helyszíni bírság összege 500–10.000 Ft-ig terjedhet, 
amennyiben az elkövet� elismeri a szabálysértést, és a helyszíni 
bírság kiszabásának tényét tudomásul veszi. Ebben az esetben 
kés�bbiek folyamán a bírság kiszabása ellen jogorvoslatnak 
helye nincs. 

Nagyon fontos, hogy a tudomásul vett helyszíni bírság esetén 
az elkövet� részére készpénz-átutalási megbízást (CSEKKET) 
kell átadni, és fel kell hívni a figyelmet, hogy a bírságot 30 napon 
belül fizesse be. Amennyiben nem fizeti be határid�n belül a 
bírság összegét, egyéb rendelkezések az irányadók. 

Ismételten hangsúlyozom tehát, ha szabálysértés 
elkövet�jeként velünk szemben rend�r helyszíni bírságot szab ki, 
soha ne fizessünk készpénzzel, és ha a rend�r önként nem adja a 
postai befizet� csekket, kérjük azt. 

Tájékoztatóm teljessége érdekében azt is le kell írnom, ha nem 
a fentiek szerint járunk el, vagy jár el a rend�r szabálysértés 
elkövetése esetén, vagyis készpénzt kér a rend�r vagy fogad el, 
illetve az elkövet� készpénzt ajánl fel vagy ad át a rend�rnek, az 
1978. évi IV. törvény (A Büntet� Törvénykönyvr�l) alapján a 
VESZTEGETÉS B�NTETTÉT követik el, mely 
szabadságvesztéssel büntetend�. 

Kérem, saját érdekükben fogadják meg a fent leírtakat. 

Tisztelettel: 

Gulyás Anita r. hadnagy, alosztályvezet� 
                                      Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság 
                                         Rend�rkapitányság Szentendre 
                                    2000 Szentendre, Dózsa György út 6. 
                                        Tel.: (26) 310-220 BM: 30-184 

A 2003. június 26-i ülésen történt 
 

– Elfogadásra került az önkormányzat 2002. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló (lásd mellékelt rendelet). 

– A pénzügyi bizottsági tagságáról lemondott Kiss Károly 
képvisel� úr helyére újonnan megválasztva ifj. Bártfai István 
képvisel� úr került.                                        

Mezei Orsolya jegyz� 
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A Visegrád, Gizella-telepi kórháznál kialakult illegális 
hulladéklerakót az önkormányzat  meg kívánja szüntetni.  

Felhívjuk a lakosság és a vállalkozók figyelmét, hogy aki 
ezen  területre hulladékot rak le, szabálysértést követ el, és 
ellene az eljárást megindítjuk.                                              

Polgármesteri hivatal 

 
Hát mégis sikerült… 

Amit évek óta szerettem volna, végre sikerült. A Visegrádi 
Német Kisebbségi Önkormányzat által a révállomás és 
környékén megrendezett Duna Menti Németek II. Sörfesztiválján 
igen sokan vettek részt. 

A jó alapokat átvev� kisebbségi önkormányzat irányításával 
szinte az egész város összefogott, még az id� is velünk volt, és 
lám, végre hagyomány teremt�dött Visegrádon. 

Köszönet MINDENKINEK – fajra, nemre, vallásra való 
hovatartozás nélkül –, aki az ügy mellé állt, támogatta és segítette 
a fesztivál sikerességét! Ismét bebizonyosodott, hogy lehet 
békésen egymás mellett is élni, szórakozni. Mindezt sok-sok 
munkával lehet tovább vinni, szélesíteni és fejleszteni. 

Amíg a nagypolitikában a kisebbségek nem igazán találják 
helyüket, Visegrádon mi bebizonyítottuk, hogy így kell együtt 
élni, szórakozni. Jöv�re is szeretnénk ilyen rendezvényt együtt 
megrendezni. Ezúton is mindenkit szeretettel várunk a 2004. 
június utolsó hétvégéjén, 3. alkalommal megrendezend� 
fesztiválunkra. 

Jung Vilmos és a szervez�k 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Körzeti Földhivatal vezet�jének a Visegrádi Hírek 2003. 
májusi számában megjelent felhívása kapcsán tájékoztatjuk a 
term�földek használóit, hogy a természet védelmér�l szóló 
1996. évi LIII. törvény több bekezdése foglalkozik a 
gazdálkodás, ezen belül a mez�gazdasági m�velés 
kérdéseivel. A törvény 16. § például az él�helyek általános 
védelmér�l szólva rögzíti, hogy a gazdálkodás során 
mindenütt biztosítani kell ,,a természetkímél� módszerek 
alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét”. A 35. § (3) 
bekezdése szerint: ,,Védett természeti területen lév� 
term�föld hasznosítási kötelezettségét a természetvédelmi 
hatóság függeszti fel”, tehát indokolt esetben az ingatlan 
tulajdonosa vagy kezel�je kezdeményezheti 
igazgatóságunkon, hogy természetvédelmi érdekb�l a 
hasznosítási kényszer alól mentesülhessen. Erre a 
gyakorlatban akkor kerülhet sor, ha jól beállt gyepek vagy 
beerd�sül� területek még szántó vagy gyümölcsös m�velési 
ágba tartoznak, s ilyenkor célszer� a m�velési ág 
megváltoztatását, ill. az ehhez szükséges engedélyt is 
megkérni a Tvt. 38. 0 (1) d) pont alapján. 

Duna–Ipoly Nemzeti Park 
                                                        Pilisi Tájegység 
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Jobb a békesség? 
 

„Jobb a békesség” – Az emberek nagy 
többsége gyakran az ellentmondást 
kikerülve ezzel a három szóval intézi el 
azokat az útjába került ügyeket, amelyek 
esetleg nyílt ellenvélemény vállalását, a 
„hatalommal” való szembekerülést vagy 
egyéb konfliktusokat hordoznak 
magukban. Úgy gondolom, hogy ez így 
természetes, hiszen nem születhet 
mindenki Robin Hoodnak és nagyon 
sokunknak a családja és gyermekei 
nyugodt élete többet számít, mint a harc 
bármilyen „nagy ügy” érdekében. 

Ennek ellenére vannak állapotok, vannak 
helyzetek, amikor az embert a 
lelkiismerete és a meggy�z�dése olyan 
útra téríti, amelyen szemben is jönnek, és 
nem lehet kikerülni az ütközést. Azt, hogy 
melyek ezek a helyzetek és állapotok, 
sokszor igen nehéz felismerni, és csak 
jóval az események után sikerül helyesen 
végiggondolni, és rádöbbenni, hogy hol is 
hibáztuk el. 

Szeretnék egy példával élni: annak 
idején, ifjúkoromban, a 60-as és a 70-es 
években béke volt az országban, 
nyugalom és biztonság. Életem egyik 
legszebb id�szakát éltem akkor. Nagy 
szeretettel és nosztalgiával gondolok 
vissza a nyári épít�táborokra, a május 1-
jei felvonulásokra és a szombat esti 
„nagyfilmre” a tv-ben, amit egy héten 
keresztül várt az egész ország. Szép volt 
az az id� az életemben, és nincs az a most 
vadul kommunistázó és múltat átkozó 
„hazafi”, akinek a kedvéért egy percet is 
megtagadnák abból az id�szakból. Más 
oldalról nézve gondoljanak bele, hogy 
mégis csak egy diktatúra árnyékában 
éltünk, az ország adóssága ezekben az 
években n�tt több milliárd dollárra, 
gazdaságunk ebben az id�szakban szakadt 
le végérvényesen a nyugat-európai 
országok többségét�l, az öngyilkosságok 
számában, az alkoholfogyasztásban és 
még egy sor negatív mutatóban a világ 
élvonalába tartoztunk. Az ország népe egy 
elhanyagolható létszámú kisebbségt�l el-
tekintve nem látta, nem akarta látni ezeket 
a gondokat. Akik látták és szólni akartak, 
nem jutottak szóhoz. De ha szóhoz jutnak 
is, szinte biztos, hogy senki nem vette 
volna komolyan, hiszen „jól éltünk”, 
biztonság volt az országban és béke volt 
az emberek között. 

Most már más korban élünk. Nem kell 
sokat mesélni az ország lemaradásának 
mértékér�l, csak egy pillantást kell vetni a 
szomszédos Ausztriára, amellyel 
körülbelül egyforma gazdasági er�vel 
kezdtük el az újjáépítést a háború után. A 
két ország közötti jelenlegi különbség, az 
életszínvonal, az egyéni és társadalmi 
morál és közérzet, a közösségi 

kapcsolatok terén megnyilvánuló 
lemaradásunk minden adatnál 
világosabban mutatja mindenki számára, 
hogy mennyibe is került nekünk a 60-as és 
70-es évek békéje és nyugalma. Csalóka 
dolog tehát minden esetben azt 
hangsúlyozni, hogy a béke mindenek 
felett, hiszen mint a fenti példából is 
kit�nik, van olyan békesség, amelyb�l 
komoly kára származott az országnak, 
komoly kár származott szinte minden 
honfitársunknak. 

Ezzel a gondolatmenettel 
összefüggésben szeretnék most 
Visegrádról néhány szót ejteni: 
meggy�z�désem, hogy az elmúlt években 
a város igen szerény mérték� fejl�dése, a 
közösségi élet alacsony színvonala, a 
polgárok nagy számának a város ügyei 
iránt megnyilvánuló közömbössége és 
érdektelensége annak a békének 
„köszönhet�”, amely a rendszerváltás óta 
eltelt id�szak nagy részét jellemezte 
Visegrádon. A tanulságok levonása 
érdekében azon egyszer talán érdemes 
lenne elgondolkodni, hogy hogyan és 
miért alakultak így a dolgaink. Most 
mégis inkább azt gondolom, hogy az a 
feladatunk, hogy minél el�bb az érezhet� 
és látható fejl�dés induljon el a városban 
gazdasági és társadalmi téren egyaránt. 
Márpedig, ha ezt az eddigi módszerek 
szerint próbáljuk elindítani, félek, hogy 
nem fog igazán sikerülni. 

Kiss Károly képvisel� úr nemrégiben 
tartotta meg képvisel�i fogadóóráját, 
amelyen tájékoztatta az érdekl�d�ket 
arról, hogy a város vezet� testülete, a 
képvisel�-testület megosztott, hogy 
vannak képvisel�k, akik az egyik oldalhoz 
és vannak, akik a másik oldalhoz 
tartoznak. Elmondta, hogy több fontos 
városi ügyben sok esetben mennyire 
különböz�ek az álláspontok a testületen 
belül, és sokszor csak a nyilvánvaló 
létszámfölény birtokában lehet „átvinni” a 
testületen egy határozatot vagy rendeletet. 

Amikor én is szót kaptam ezen a 
gy�lésen, akkor elmondtam, hogy 
szerintem is megosztott a képvisel�-
testület, és ez a megosztottság az alakulás 
óta csak növekedett, s�t még azt is 
megkockáztattam, hogy a dolgok jelenlegi 
állása alapján a jöv�ben sem várható 
változás ebben a kérdésben. Úgy 
gondolom, hogy sem a négyéves 
ciklusprogram, sem a szállodaépítkezés, 
sem bármilyen egyéb új terv nem jelent 
garanciát arra, hogy valódi fejl�dés 
induljon meg Visegrádon. Annak 
érdekében, hogy megváltozzanak a 
negatív tendenciák, és komolyan el�re 
tudjunk haladni, el�ször is a lakosság 
részér�l nyilvánosan hangot kellene adni 

olyan véleménynek is, amelyeknek bíráló 
és kritikus a szelleme.  

Úgy gondolom, hogy nincs hasznára a 
város életének és fejl�désének az a polgár, 
aki a békesség kedvéért nem ad hangot 
kritikus véleményének. F�képpen a 
megválasztott képvisel�kre érvényes ez a 
megállapítás, hiszen egyikünk sem azért 
kapta a mandátumát, hogy csak a jó és 
szép dolgokat vegye észre és hunyjon 
szemet a negatívumok fölött. 

Nem csak én gondolom ezt így, hanem 
vannak még néhányan a képvisel�k közül, 
akik eltökélték magukat, hogy vállalni 
fogják a kritikát, és ha ez az ára, akkor 
vállalni fogják a békebontó szerepkört. A 
jöv�ben nyíltan és nyilvánosan hangot 
fognak adni minden általuk hibásnak és 
károsnak tartott döntésr�l, jelenségr�l és 
eseményr�l. Beszámolnak a képvisel�-
testületi ülésen történtekr�l, a szavazások 
lefolyásáról, az el�terjesztések sorsáról. 

Igen sok téma vár nyilvánosságra 
kerülésre, amelyekben nem történt id�ben 
intézkedés, ahol hibás döntések születtek. 
Események és döntések, amelyekr�l eddig 
nem jelentek meg cikkek a Visegrádi 
Hírekben, amelyek lehet, hogy 
hátrányosak az önkormányzatra, a 
polgármesteri hivatalra, a polgármesterre, 
az alpolgármesterre, a jegyz�re, a 
képvisel�kre nézve, de a nyilvánosságnak, 
az adófizet�knek, a tisztvisel�k, a hivatal, 
az önkormányzat gazdáinak és eltartóinak 
joguk van rá, hogy megtudják, mi történik 
a városukban, hogyan mennek a dolgok a 
városháza falain belül. 

Úgy gondolom, hogy az elkövetkez� 
néhány év, az Európai Uniós csatlakozás, 
a pályázati lehet�ségek, a f�város 
terjeszkedési tendenciája és még sok más 
esemény lehet�sége sorsfordulót hordoz 
Visegrád számára. Saját jöv�nk érdekében 
most véget kell vetni a csalóka béke 
id�szakának. Fel kell tárni, és 
nyilvánosságra kell hozni a negatív 
jelenségeket, meg kell tudnunk változtatni 
az eddigi tendenciát, amely a fejl�dést és 
az el�rehaladást feláldozta a nyugalom és 
passzivitás oltárán.  

                                 Abonyi Géza 
                                        képvisel� 
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Sajnálom, Mónika 
 

A Visegrádi Hírek el�z� számában egy közleményt adtam 
ki, amely szerint indítványozni fogom a képvisel�-testület 
ülésén Bognár Ferenc úr Castrum Kft.-vel kapcsolatos 
cikkének megtárgyalását és értékelését. Ugyancsak 
indítványban szándékoztam kérni a Visegrádi Hírek felel�s 
szerkeszt�jének meghallgatását a – véleményem szerint – 
negatív és egyoldalú szerkeszt�bizottsági eljárásról az el�bbi 
cikk közlésével kapcsolatosan. 

Az indítványok a képvisel�-testület június 26-i ülésén lettek 
napirendre t�zve, ám az ülés kezdetekor, a napirend 
elfogadása során Vaik Mónika képvisel�társam azt javasolta, 
hogy az  

általam beterjesztett két témát a testület ne tárgyalja, és vegye 
le a napirendr�l. Vaik Mónika javaslatát a testület többségi 
szavazással elfogadta. 

Emlékezetem szerint nem fordult még el�, hogy egy 
képvisel� egy másik képvisel�társa által beterjesztett 
indítványt levetessen a napirendr�l. Íme, most ennek is eljött 
az ideje. 

A közleményben megígért nyilvános tájékoztatás helyett így 
most csak ennyit tudok az eset kapcsán mondani: sajnálom, 
Mónika. 

Abonyi Géza 
                                                                              képvisel� 
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Tisztelt Szerkeszt�bizottság! 
Városunk lakosságának érdeke az 

elfogulatlan tájékoztatás. Ezért nagy 
örömmel olvastam Mikesy Tamás 
önkritikus sorait: ,,… A 
szerkeszt�bizottság semmiféle 
állásfoglalást, vagy véleményt nem 
nyilvánítottak az ügyben, azt hiszem, 
biztos adatok, információk hiányában 
erre nem is vállalkozhatnak.”… Írta 
ezt a 2000 októberében, a 
strandeladás után kiadott 
különszámban megjelent 
polgármesteri tájékoztatóról. Jó lett 
volna a szerkeszt�ségnek ezen az 
úton továbbhaladnia. Miért mondom 
ezt? Mert hibázni látom az 
elfogulatlanságot, a szakmai 
hozzáállást, és a jó szándékot. 

Az elfogulatlanságról annyit, hogy 
képvisel�ségem alatt legalább három 
tájékoztató írásomat nem jelentette 
meg a szerkeszt�ség: az els�t 2001 
februárban, majd 2002 
augusztusában, és még egy, vásárolt 
könyvekr�l szóló ismertet� is 
kimaradt. A 2002 augusztusi írásom 
visszautasítása érintett a 
legkényelmetlenebbül, mert abban, - 
az engem megszólító fizetett 
hirdetésre - kívántam megvédeni 
magam. Ezek mellett, megjelen� 
írásaimat is min�sít� megjegyzések 
kísérték, pl: 

-Értelemzavaró nyelvi 
pongyolaságok.-Bonyolult 
fogalmazás.-Önjelölt igazmondó.-
Indulatok, mely vihar a biliben.-
Lerágott csontot akarok a lakossággal 
szopogattatni.-Elhatáro-lódások. 

A szakmai hozzáállás pedig karöltve 
hibádzik az elfogulatlansággal. 
Ugyanis nem találom szerencsésnek a 
szerkeszt�bizottság, vagy a tagjai 
részér�l, az egyirányú kritikát és 

kommentálást, mert így könnyen az 
,,önjelölt igazságosztó” szerepébe 
ragadhatnak, és észre sem veszik, és 
már fel is szárnyalnak az önjelölt 
igazmondó mellé. Ha igazságtalannak 
t�nnek soraim, akkor megkérdezném, 
hogy ugyan ez a kritikai buzgóság hol 
marad a hivatali vezetéssel szemben? 

Az utolsóként felsorolt a jó 
szándékot várnám a legjobban, mert a 
tudás hiányát valamelyest pótolni 
lehetne jó szándékú szorgalommal, 
fáradozással. Írásaim min�sítése el�tt, 
utána lehetne járni azok igazság-
magvának! Ez nem történik meg, és a 
szerkeszt�bizottság részér�l 
napjainkig sincs is meg a kell� 
ismeret e kérdéskörben, hasonlóan a 
még 2000 októberében leírtakhoz. 
Talán joggal várnám el a hiányok 
pótlását! Ám Mikesy Tamás Úr nem 
veszi a fáradtságot, hogy figyelemmel 
kísérje az általa felel�sen szerkesztett 
Visegrádi Hírek cikkeit. Merem leírni 
ezt azért, mert ha megtette volna � is 
észrevenné, hogy a polgármesteri 
tájékoztatók alig szóltak a strandról, 
amelyik meg arról szólt, abban 
kínosan kerülve voltak az általam 
felhozott információk, és id�szakok. 
Talán kivételt képez az ez évi els� 
számban megjelent tájékoztató, de 
abban meg teljesen kaotikus módon 
vannak el�adva a történések, és hol 
egybe vannak mosva az egymás 
mellett m�köd�, hasonló nev� cégek, 
hol meg a névcseréb�l adódó 
azonosságok nincsenek tisztázva. 
Még a strandeladás utáni különszám, 
mely b�nek mondható tájékoztató, 
még az is kikerüli a castrum cégek 
1997-es szétválását, és az azutáni 
állapotokat. Mindez, egy kis utána 
olvasással észrevehet� lenne. Avagy a 

jelenlegi szerz�dések nyilvánosak, 
így azokat is megismerhetnék. Vagyis 
ha a tájékozottság nélküli kritikához 
veszi az er�t a szerkeszt�bizottság, 
akkor kérem legalább a jó szándékú 
utánajáráshoz is vegyék! Ha mégsem 
lenne rá idejük, akkor pedig igenis 
mindenki felé alkalmazzák, a felel�s 
szerkeszt� által 2000 októberében 
kinyilatkoztatottakat! 

-Az anya-Castrum cég 97-es, két 
hasonló nev� cégre válásáról. 

-Hogy 97-t�l, más volt a strand, és 
megint más cég volt a kút 
üzemeltet�je. 

-Hogy vízügyekben 2000-ben, egy, 
a kúthoz köze sincs cégnek adtuk át 
ingyen a képviseleti jogunkat, mely 
így, a kút üzemeltet�je által 
felhasznált vízért attól nyolcszor 
annyit kasszírozott, mint amennyit 
nekünk fizetett érte, holott semmi 
tevékenységet sem végzett, pusztán 
papíron képviselt minket. 

-Hogy az új szerz�dés szerint a 
Castrum Visegrád Kft az els� három 
évben ingyen kapja a saját, és a más 
számára továbbított fürd�vizeket, és 
ez évi kb. 7 millió bevétel kiesést 
jelent. 

-Hogy 99 évig fizetjük ez utóbbi cég 
után, a felhasznált vizek önköltségi 
árát, és évi kb. 6-7 millió ez. 

Nos ezekr�l senki sem írt még 
el�ttem a VH oldalain, tehát új, 
közérdekl�désre számot tartható 
információk, és ezeknek csupán 
közl�je, nem okozója vagyok. 
Tisztelt szerkeszt�ség, miért hát 
mégis az ellenségeskedés? 

Köszönöm gondolataim közlésének 
lehet�ségét, maradok tisztelettel: 

                               Bognár Ferenc 
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Tisztelt Bognár Ferenc! Kedves Visegrádiak! 
 

Nagy öröm számomra, hogy lankadatlan türelemmel olvassa 
írásaimat, bár megjegyzem lassan már méltatlan, hogy 
folyamatosan a Visegrádi Hírekkel kapcsolatos vádakra kell 
válaszolnom. Jó lenne, ha végre lassan lecsillapodna ez a 
felfokozott hangulat, és a Visegrádi Híreket újra a helyén 
tudnánk kezelni, minden túldimenzionálás nélkül, azon a helyen, 
ami egy kisvárosi lapnak jár, se többet, se kevesebbet nem 
feltételezve róla. 

Engedjék meg, hogy most talán utoljára reagáljak Bognár 
Ferenc legújabb írására néhány gondolat erejéig. Most is, mint 
korábban, csak azokkal a megjegyzésekkel foglalkozom, 
amelyek az újságot érintik. 

El�ször is megkérem, hogy ha idéz, akkor azt pontosan tegye. 
A cikkében szerepl� rész helyesen így hangzik: ,,A szerkeszt�k 
semmiféle állásfoglalást vagy véleményt nem nyilvánítottak az 
ügyben, azt hiszem, biztos adatok, információk hiányában erre 
nem is vállalkozhatunk.” Ez apró dolog, de ha idézünk, legyünk 
pontosak. A lényeg viszont az, hogy a szerkeszt�bizottság a 
strandügy lényegi, érdemi részében soha nem nyilvánított 
véleményt, és ez nem csak 2000 októberére, hanem az az óta 
eltelt id�szakra is vonatkozik. Tettük ezt tudatosan, hiszen a 
szerkeszt�ség tagjai nem oknyomozó riporterek, és munkájukhoz 
nem tartozik hozzá, hogy hivatali szerz�dések után járkáljanak. 
A strand eladását ellenz�k  –  els�sorban  Ön  –  bennünk  a  
cenzor  szerepét  kívánták  látni, és minduntalan formai, 
szerkesztési és egyéb kifogásokkal illettek minket, amit aztán 
ténylegesen nem tudtak bizonyítani, mert minden írásukat szó 
szerint, korrektül adtuk közre. Ön fel sem tételezi rólunk, hogy 
megjegyzéseinket (nem válaszainkat!) a jobbítás szándékával 
tettük meg. Ezért én is a jó szándékot kérhetem Önt�l számon, 
nézze végig 11 évi munkánkat, és ez alapján alkosson véleményt. 
Meggy�z�désem, hogy a strandügyben is mindig megpróbáltunk 
középen állni, vagy ha jobban tetszik: kimaradni. 

Másodszor – és ez az, amiért azonnal reagálok az Ön írására –, 
úgy érzem, furcsa dolgokat állít. Ezt írja Ön: ,,...képvisel�ségem 
alatt legalább három tájékoztató írásomat nem jelentette meg a 
szerkeszt�ség.” Ezzel szemben én úgy emlékszem, hogy két 
írását nem adtuk közre. Az egyik, való igaz egy könyvekr�l szóló 
ismertetés volt, mely hiánya miatt maradt ki. Ez nem közéleti 
kérdés. A másik írását viszont azért nem adtuk közre, mert abban 
több emberre nézve személyiségi jogokat sért� személyesked�, 
valamint országos pártpolitikai megjegyzéseket tett (lásd 
Visegrádi Hírek 2002/8. szám 13. oldal), és ezt, mint tudja, a 
szerkeszt�ségi elvek közzétételekor kizáró okként szerepeltettük 
(lásd Visegrádi Hírek 1992/12. 1. oldal és 2001/1. 3. oldal). Mi 
felajánlottuk Önnek, hogy ha a mintegy 1,5 oldal terjedelm� 
anyagból kihúzza azt a bekezdést, melyben a kifogásolt rész 
található, közzé tesszük írását. Egy nap gondolkodási id�t kért, 
majd közölte: nem hajlandó változtatni az íráson, vagy 
leközöljük egyben, vagy sehogy. Maradtunk tehát az utóbbinál. 
Arról ne is beszéljünk, hogy a polgármesteri hivatalba lerakott, 
nyomdailag már kész újságba mégis megpróbálta szerkeszt�ségi 
engedély nélkül fénymásolatban beletetetni ezt az írást, ezt 
személyesen akadályoztam meg. 

Tisztelt Bognár Ferenc! Én azt gondolom, hogy egy újság 
szerkesztésénél valóban kellenek azok a tulajdonságok, melyeket 
Ön leír, de kell az objektív tájékoztatás is; a dolgoknak ne csak a 
felét mondjuk el, mert így más értelmet nyerhetnek a gondolatok, 
egyszer�bben: az igazságot, csak-is a teljes igazságot! 

Kedves Visegrádiak! Sajnálom, hogy ilyen írásokkal kell 
rabolnom idejüket, részemr�l szeretném lezártnak tekinteni ezt 
az ügyet, és érdemi cikkeknek átadni ezt a helyet. 

Köszönöm, hogy elolvasták írásomat. 
Mikesy Tamás 

GAZDAG ID�SZAKOT 
 

tudhat maga mögött a Visegrádi Polgári Kör. Az elmúlt tíz 
hónapban az azonos értékrendet vallók baráti társasága 
minden hónap els� hétf�jén összegy�lt, hogy megbeszélje 
,,közös dolgainkat”, érdekfeszít� el�adások során 
tájékozódjon kül- és belpolitikai kérdésekr�l, a világ 
dolgairól. Csak ízelít� az elhangzott el�adásokból: Rózsa 
Erzsébet külpolitikus, arab szakért� az iraki kérdést elemezte 
mélyrehatóan, hallhattunk a politikai okokból kivégzettek 
exhumálásának problémáiról (Dr. Susa Éva), a jelenlegi 
kormány szociálpolitikájáról (Lakner Zoltán), a magyar 
közélet kriminalizálásáról (Nagy Gábor politológus). Molnár 
Pál újságíró a kormány gazdasági intézkedéseit elemezte, 
Turi Kovács Béla pedig a mez�gazdaság gondjait. Minden 
el�adó díjazás nélkül tartotta a sokszor kés� estébe nyúló 
el�adását. Legnagyobb érdekl�dést – és hallgatóságot – talán 
Jankovics Marcell filmrendez� váltott ki a kultúrpolitikáról 
tartott érdekfeszít� és szellemes el�adásával. 

Tagjaink részt vettek és véleményezték a városházán a 
városrendezési terveket, az összejöveteleinken megjelen� 
képvisel�k segítségével pedig állandó kapcsolatot tudtunk 
tartani önkormányzatunkkal. 

Gróf Péter régész szervezésében polgári rendezvényként két 
kiállítás is bemutatásra került a m�vel�dési házban. 

Márciusban külön autóbusszal meglátogattuk a Terror 
Házát, ahol szakavatott vezetés segítségével ismerkedtünk 
meg a rendkívül érdekes és tanulságos kiállítási anyaggal. 

Polgári körünk szoros kapcsolatban áll a környez� 
települések polgári köreivel. Tagjaink rendszeresen részt 
vettek a duna-bogdányiak összejövetelein, ahol Kövér 
Lászlót, dr. Papp Lajos szívsebészt, Molnár Tamást, Balázs-
Piri Lászlót hallgathatták többek között. 

Az ,,évad” zárásaként május 31-én a királyi palota 
meglátogatásával egybekötött ,,pol-gári pikniket” tartottunk, 
melyen a környez� települések polgári körei is részt vettek. 
Sz�ke Mátyás múzeumigazgató úr vezetésével csodálhattuk 
meg az újjáéled� palotát, majd gazdag enni-innivaló 
elfogyasztása közben kellemes baráti beszélgetésen vettünk 
részt a palota kertjében. 

Szeptemberben újra indulunk, szeretettel várunk minden 
érdekl�d�t! 

Hálás köszönet illeti a lelkes szervez�munkáért Sz�ke 
Mátyás múzeumigazgató urat és feleségét, Erikát, akik 
fáradhatatlanul dolgoztak az eredményes munka érdekében. 

Cseke Lászlóné 



8                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                     2003. július                                             
 

Áprily Lajos Általános Iskola 

Összegzés a 2002/2003-as tanévr�l 
 

LEGFONTOSABB STATISZTIKAI ADATOK 
Tanulói létszám: 71 alsós és 69 fels�s tanuló, összesen 

140 f�. A visegrádi tanulók száma 81 f�, az 59 bejáró 
tanuló Dömösr�l, Pilismarótról, Dunabogdányból, 
Kisorosziból és Tahiból jár iskolánkba. 

Az egy f�re jutó mulasztás 12 nap volt ebben a tanévben. 
Német nemzetiségi nyelvet tanult 1–8. osztályban 70 

tanuló heti 5 órában, több mint heti 5 órában 52 tanuló, a 
németet mint idegen nyelvet heti 3 órában 7 tanuló. Angol 
nyelvet negyedik osztálytól tanult 65 tanuló. 

A nyolcadik osztályosok továbbtanulása a 
következ�képpen alakult: a 15 f�s létszámból 5 f� 
gimnáziumba (33,3%), 7 f� szakközépiskolába (46,7%), 3 
f� szakképz� iskolába (20%) nyert felvételt, 11-en az els� 
helyen megjelölt középfokú iskolába. 

Kit�n� tanulmányi eredményt elért tanulók a 2002/2003-
as tanévben: Geréb Dávid, Paulusz Anna, Zeller Rozália 
(1. o.), Horváth Sára, Szedlacsek Eszter (2. o.), Berkesi 
Gerg�, Fekete Lídia, Harsányi Fanni (3. o.), Csehi 
Tamás (4. o.), Gróf Anikó, Karaba Márta (5. o.). 16 
tanuló jeles tanulmányi eredményt ért el. 
TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEK 

Versenyekr�l, sikerekr�l már a tanév során 
beszámoltunk, most számszer� összegzést szeretnék az 
olvasókkal ismertetni. A levelez� versenyeket különböz� 
tantárgyakból, tudománykörökb�l hirdették meg. Az alsó 
tagozatból 29 f�, a fels�b�l 54 f� vett részt ezeken. 

Ezen kívül 12 olyan versenyen vettünk részt, ahol 
csapatban, teljes osztálylétszámban versenyeztünk, vagy 
egyénileg valamilyen m�vészeti ágban. A versenyeken sok 
szép eredményt sikerült elérni, de ennél talán jelent�sebb 
az, amit a gyerekek az egyéni kutatómunka, felkészülés 
során saját képességeik fejlesztése során elértek. 
SZAKKÖRÖK, KIRÁNDULÁSOK, EGYÉB PROGRAMOK 

A tehetségfejlesztés sokféle lehet�sége biztosított volt 
ebben a tanévben is, részben a saját, részben a m�vel�dési  

intézmények által m�ködtetett szakkörökben (18 féle 
szakkör). 

Kirándulásaink során lakóhelyünk, a Dunakanyar, a 
f�város nevezetességeivel ismerkedhettek a gyerekek, de 
eljutottak a Balatonra, Sümegre, Pusztamarótra, 
Királyrétre is. 

Színházban A Pál utcai fiúk, a Légy jó mindhalálig, A 
néma levente c. darabokat nézték meg, két alkalommal 
hangversenyen voltunk. 
ZENEOKTATÁS 

A tavalyi el�képz� után az idei tanévben már hangszeres 
képzés is folyt iskolánkban zongora, furulya, klarinét, 
gordonka, gitár tanszakokon. A zeneoktatás különböz� 
szintjén összesen 78 tanuló vett részt. Szép eredménynek 
könyvelhetjük el, hogy gyermekeink zenei versenyekre is 
eljutottak, de színesítették a városi rendezvényeket is 
szereplésükkel. 

Programjaink megvalósításához jelent�s segítséget 
kaptunk els�sorban a szül�kt�l. Köszönetet szeretnék 
mondani mindazoknak, akik kirándulások, klubdélutánok, 
színházlátogatás, farsang, ballagás stb. megrendezésében 
közrem�ködtek, segítették a pedagógusok, osztályf�nökök 
munkáját. Jelent�s az a támogatás is, amit különböz� 
gazdasági szervezetek, magánszemélyek, civil szervezetek 
nyújtottak az iskolának. 

Ezúton szeretnénk megköszönni munkájukat, anyagi és 
erkölcsi támogatásukat. Köszönet illeti a visegrádi és 
dömösi közintézményeket, a Mátyás Király Múzeum és 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtár, az 
egészségügyben dolgozókat, a Német Kisebbségi 
Önkormányzat, a városgazdálkodás, a konyha dolgozóit. 

A 2002/2003-as tanévet június 18-án a tanévzáró 
ünnepéllyel bezártuk. Minden kedves tanítványunknak és 
családjának jó pihenést és kikapcsolódást kívánok a nyári 
szünetben. 

Az Áprily Lajos Ált. Iskola nevel�testülete nevében 
Mezei Anna igazgató 

 
JÚLIUS 

 

…Mintha derülne az ég; Jékely Zoltán 
kötelét most nem fonta messzire a 
bogdányi toronyból a nagyvillámi kilátó 
villámhárítójára vetette. Fentr�l int alá: 
követnénk a kimúlt k�bánya peremén! 
Mogyoróson át visz utunk, s a tisztásnál 
az erdei ösvényen karám mellé 
érkezünk: karnyújtásnyira, ám ketrecbe 
zártan szarvas áll szemben velünk. Áll 
rezzenetlenül. A mindenségre tekint� 
nyugodt tekintetével, s fenséges-
fejedelmi tartásával talán a 
Csodaszarvas jutott ide, s azóta is itt 
tanyázik; a visegrádi erd�ben. Századok 
zúgásában, királyi nyilak és fegyverek 
se tudták elejteni.  

Ahogyan a rácsozat mögött áll, Szenci 
Molnár Albert uram szarvasának 

kívánsága sugárzik meleg tekintetéb�l: 
a szép híves patakra kívánkozik. 
Ahogyan szemben állok vele, betölt 
Áprily Lajos érzése, aki megbénult 
vadászatát felidézve írta: ,,Hogyan 
lehetne megszentségteleníteni 
puskadöffenéssel?” – írta fiatalkori 
természetbeli bolyongásait felidézve… 

S a szép híves patak, vagyis a Duna 
látványa, a nagyvillámi kilátóból 
végképp betölti lelkünket, ahogyan a 
nagymarosi kanyarban a Szent Mihály-
hegy el�tt, majd mögött el�bukkan.  

A délutáni napfény bevilágítja a 
vidéket. Alattunk a vár, mely fenséges 
tartással �rzi a tájat; �rzi Károly Róbert, 
Mátyás király udvarát és országát. 

Pilismarót felé tekintek: amerre a 
Prédikálószék magasodik. Pet�fi és 
Áprily még úgy érezte, a meggyilkolt 

Zách Felicián és a megcsonkolt Zách 
Klára árnya kísérti a tájat…  

Ahogy deresed� hajamat borzolja a 
szél, az Id�b�l és Strasbourg és London 
fel�l, a Pokol tornácáról üzen� Cs. 
Szabó Lászlót vélem hallani: 
,,Kinyújtott botja hegyén lebeg odalenn 
a világszép Dunakanyar, és rászáll a 
kezére egy-egy pillangó…” 

Megnyílván az ajtó, mert ,,Idegen lett 
karámos otthona” és a szarvas elindul 
lefelé a Völgyben. 

Drága híves folyónkra, a Dunára 
kívánkozik… 

                        (Ablonczy László:  
JELENTÉS A VÖLGYB�L  

                             – részletek) 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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és köszönhet�en a jó kistérségi és 
nemzetiségi törekvéseknek, rendezvény 
rendezvény hátán bonyolódik a 
Dunakanyarban is, meg az ország más 
térségeiben is. A térségi törekvések 
növelik az együvé tartozás érzését és 
magasztosságát. 

A mi térségünkben is zsúfolt 
eseménynaptár szükséges az 
eligazodáshoz. Hisz’ még a visegrádi 
eseményeket is elég követnünk. De 
nagyon nagy szükség van ezekre a 
rendezvényekre, részben az önbecsülés, 
részben a kereskedelmi turizmus 
fellendítése érdekében is. Ezúton 
szeretnénk beszámolni a mi sz�kebb 
pátriánk, Visegrád nemzetiségi 
eseményeir�l is: 

Június 8-án a dunabogdányi zenei 
fesztivál és verseny napján Ott Rezs� 
vezényletével a Visegrádi Ifjúsági 
Zenekar is részt vett a szerepl� 9 
zenekar rendezvényén. Részt vettek és 
nagyon ügyesen játszottak. Azt csak a 
résztvev�k tudhatják, hogy milyen 
érzéseket kavart föl az a dolog, amikor 
Ott Rezs� karnagy vezényletével több, 
mint 400 zenész az egész fesztivált az 
Európa himnusszal és a Jász-kun 
indulóval vezette be. 

De nagy eseménynek számított az a 
nem mindennapi összejövetel is, amely 
a Visegrádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat énekkara és a Stuttgart 
környéki települések énekkara között 
teremt�dött. Ezt az összejövetelt még 
az el�z� elnökn� kezdeményezte és 
vendégeink, akik a szomszédos Duna-
bogdány testvérvárosának lakói voltak, 
példásan ,,rákészültek” erre a 
találkozóra. Ezt mutatta a két emeletes 
torta és a sok apró ajándék is, úgymint 
képek, könyvek stb. Mi egy visegrádi 
tájképpel ajándékoztuk meg 
vendégeinket. Közös éneklés és az 
énekkarok külön fellépése is kísérték 
ezt a baráti összejövetelt, melynek 
hangulatfelel�sei, a két felejthetetlen 
,,el�adóm�vész”, Laci bácsi és Marci 
bácsi igen csak kitettek magukért. 
Köszönjük nekik! Igaz, a jó hangulatba 
belesegített Éva néni és Endre bácsi 
el�zetes kis partija is. Felejthetetlen lett 
ez a június 14-i, szombat esti 
összejövetel. 

Ám a hónap ,,csúcseseménye” a 
háromnapos Duna Menti Német 

Kisebbségi Sörfesztivál lett. 
Mindamellett, hogy a közben 
megrendezett kisebb horderej� 
rendezvényeket is tiszteljük, meg kell 
említenünk ennek a 
mamutrendezvénynek a páratlanságát 
ebben a térségben.  

Az eseményeket, melyeket a Német 
Kisebbségi Önkormányzat teljes 
mellbedobással támogatott, a Neue 
Zeitung, a TV1 programajánlata, a 
Duna TV, a pécsi Unsere Bildschirm és 
a helyi kábeltv is közvetítette, 
ismertette. A meghívóban szerepl� 
ének-, zene- és tánckarok mind – közel 
a meghirdetett id�ben felléptek és 
szívhez közel állóan – otthonosan 
közvetítették a településük folklórját. 
Minden korosztály b�ségesen 
képviselve volt. Az id�sek megható 
hagyomány�rzése és a fiatalok elszánt 
és követ� magaviselete mindenkit 
elkápráztatott. Feltétlenül ki kell 
emelnünk Schmidt Péter bácsi 
harmonikam�vész óbudai zsargonban 
el�adott énekszámait és felejthetetlen 
harmonikajátékát is. 

Szóval az el�adás-sorozat – melyen 
minket, helyieket az örökös ,,mikro-
bánatok” üldözött – a három nap alatt 
néhány ezer résztvev�n kívül, még a 
Német Követség kulturális attaséjának 
is, aki megtisztelt bennünket – tetszett. 

Ezt tapasztalhatták Hadházy Sándor 
polgármester úr és Burgermeister 
Istvánné elnök asszony június 27-i 
megnyitó beszéde utáni háromnapos 
id�szakban az idelátogató és részvéte-
lükkel minket megtisztel� dunabog-
dányi, nagymarosi, kismarosi és ver�cei 
polgármesterek is. Mert ez a 
vállalkozás a város majdnem teljes, 
amelyen árvízi szint� összefogással és a 
térség kisebbségi énekkarainak, 
tánccsoportjainak az összefogásán át – 
az énekkarral, a zenekarral és Jung 
Vilmos családja aprajának-nagyjának a 
fedezetével – mondhatjuk, hogy a 
térség ,,közös bulija” volt. Egy 
hatalmas ,,mamut-rendezvény”. 

Itt kell kiemelni, hogy a visegrádi 
német kisebbség nyolcévi 
el�munkálatait, a hagyománygy�jtést 
emelte kereskedelmi turizmus szintre 
ez a rendezvény, amelyhez Viliéknek 
roppant széles kör� és nagy 
el�készületi munkája tapad. 

Úgy látszik, hogy most már 
hagyománnyá érlel�dik a tavaly 
hasonló id�szakban felállított, a 
kitelepítettekre, elhurcoltakra és 
elhunytakra emlékeztet� márványtábla 
felállításának és a betelepülés zs�rizett 
festményének a megtisztelése. Ezt az 
emlékkép el�tt kiszálló és a környez� 
autósok is bizonyítják, és ki tudja 
honnan, négy teljesen friss koszorú – 
holott koszorúzás nem volt – mégis 
került az emléktábla mellé, az 
emlékkép alá. Aztán akadt néhány 
meglepetés is a közönség számára, 
úgymint t�zijáték, gyertyaúsztatás és 
fillérekért zenés sétahajózás is. A két 
híres, egész éjjel játszó zenekar is tette 
a dolgát. Teljesen újszer� dolog volt 
még a Starhemberg-címerrel árusított 
pólók árusítása. Mélyen megható volt 
Schandl Lajosnak az erre az alkalomra 
írt belülr�l jöv� verse.  

Köszönjük Mikesy Tamásnak a helyi 
szerz�k m�veib�l megrendezett 
könyvárusítását, Schüszterl Károly 
örökös segít�készségét, ének- és 
zenekarunk közrem�ködését és Ott 
Rezs�nek, Szebeni Imrének a 
lelkesedését, mellyel a zenekar 15 
tagját összetoborozták. És köszönjük 
minden résztvev�nek, az egész 
városnak a segítségét. Mert mint pl. a 
Magdi és a Bora, sok besegít� is akadt. 

Eláruljuk, jöv�re még nagyobb 
attrakció készül. Nemzetközivé 
szeretnénk tenni ezt az ünnepet. 
Ulmból bárkák jönnének a vízen, és az 
ottani népviseletet itt helyben 
árusítanák. Négy megye és egy megyei 
jogú város német nemzetiségei 
lennének meghíva: az ulmi, stuttgarti, 
obergünzburgi polgármestereket is 
várjuk. És a közönségnek is lehet�vé 
tennénk, hogy népviseletben 
pompázzanak. Az ünnepségbe más 
német településeket is bevonnánk. 

Hát, ezt adta nekünk a június 27–29-i 
háromnapos sörfesztivál – ezt és azt, 
hogy hitet tehettünk újból a magyar 
haza mellett, amely megengedi, és 
örömmel veszi, hogy nemzetiségi 
folklórunkkal gazdagítsuk a 
Dunakanyar amúgy is gazdag 
kultúráját. Köszönjük a lehet�séget. 

                                  Visegrád Város  
    Német Kisebbségi  

                                  Önkormányzata 
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Július 26. szombat, 19 óra, római katolikus templom 
KÁLLAI NÓRA (VIOLA DA GAMBA), 
SUTYINSZKY BEÁTA (FUVOLA) 
ÉS KECSKÉS MÓNIKA (CSEMBALÓ) 
KAMARAKONCERTJE 
M�soron: 
A. Scarlatti: Toccata in Alamire 
J. S. Bach: g-moll gamba-szonáta, BWV 1029  
J. K. Kerll: Toccata, Passacaglia 
J. S. Bach: c-moll partita, BWV 997 
G. Frescobaldi: Toccata, canzona quarta (dal II libro) 
G. Morandi: Sonata terza  
C.Ph. E. Bach: g-moll szonáta 
 

Augusztus 2. szombat, 19 óra, római katolikus templom 
A KECSKÉS EGYÜTTES  
KONCERTJE 
Tagjai: 
Pálmai Árpád, Bartha Anna, Molnár Péter, Lévai Péter, Gucz 
György, Komlóssy László Kecskés Péter, Kecskés Vajk, Mártha 
Judit, Dr. Szabó András, Herczeg László Bernáth Tibort 
M�vészeti vezet�: 
L. Kecskés András lantm�vész 
M�soron: 
Ozorai Pipo és Hunyadi János korának zenéje 
A koncerten széles áttekintést kap a hallgatóság a XIV–XV. 
század zenei kincseib�l. 
 

Augusztus 9. szombat, 19 óra, római katolikus templom 
A BALASSA BÁLINT KÓRUS  
HANGVERSENYE 
Vezényel: 
Reményi Károly 
M�soron: 
Kodály Z.: János köszönt� 
A. Dvo�ak: Virgo virgium 
Victime pascali laudes 
Aichinger: Regina coeli 
Szép vagy, gyönyör� vagy Magyarország 

Kodály Z.: Balassi Bálint elfelejtett éneke 
Kodály Z.: Ének Szent István királyhoz 
Bárdos L.: Boldogasszony anyánk 
Szokolai S.: Ima, rontás ellen 
Halmos: Jubilate Deo 
Kodály Z.: Öregek 
Nystedt: I will praise the, o Lord 
Bárdos L.: Széles a Duna 
Bárdos L.: Régi táncdal 
Bárdos L.: Dana-dana 
 

Augusztus 16. szombat, 19 óra, római katolikus templom 
A VEGANTES TRIÓ  
KONCERTJE 
El�adók: 
Kálmán Péter (viola da gambák, üt�hangszerek) 
Szabó István (lant, barokk gitár, koboz, szólóének) 
Tóth István (furulyák, fuvola, zergekürt, ének) 
M�vészeti vezet�: 
SZABÓ ISTVÁN Tinódi-lant díjas  
M�soron: 
Szép dicséretek 
Balassi Bálint, Esterházy Pál és kortársaik istenes, vitézi és 
moralizáló énekei a kor hangszeres zenéivel kiegészítve 
 

Augusztus 23. szombat, 19 óra, római katolikus templom 
A SZENTENDREI CSELLÓNÉGYES  
KONCERTJE 
Tagjai: 
Oláh Vill�, Oláh Indira, Vass Henrietta, Kertész Endre 
M�soron: 
J. S. Bach: d-moll fúga BWV 542. 
J. S. Bach: 45-ös és 34-es korál 
J. de Swert: Elégia, op. 47. 
J. Ivanovs: AndanteF Grützmacher: Himnusz, op. 65. 
G. Goltermann: Románc és szerenád, op. 119. no. 1, 2 
J. Klengel: Szerenád és humoreszk, op. 5.S. Barber: Adagio, op. 
11. 
P. Petit: Szvit 
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„Virágos Szent János, / Éjszakád világos; / Míg el�tted leszek, 
Tiszteletet tészek, / Csak eddig világos, / Légy aztán homályos.” 
 

Június 24-én este meglep� élménnyel gazdagodhatott az, aki lesétált a Rév-
parkoló alatti Duna-partra. A visegrádi fiatalok Szent Iván éjjelére mulatságot 
hirdettek meg, és máglyát gyújtottak dobok hangja mellett, valamint rövid m�sort 
adtak el� Szent Iváni énekek részleteib�l. A Primavera táncegyüttes, látványos 
táncbemutató után, körtáncba vonta a körülállókat. A gyerekek almát sütögethettek 
a t�zben – ami a hagyomány szerint torokbántalmak megel�zésére jó, ám amúgy is 
ízletes étel –, és mikor a lángok már nem csaptak olyan magasra, a sokak által várt 
t�zugrásra is sor került. Reméljük, az ugrás közben gondolt titkos kívánsága 
mindenkinek teljesülni fog az elkövetkez� esztend�ben! Hiszen a Szent Iván-éji 
t�zgyújtás célja nemcsak bajok és betegségek el�zése, a hagyomány  sze- 

rint a tüzet átugróknak a szerelmet hozza el a következ� esztend�. A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület természetesen a következ� 
években is szeretné megrendezni Szent Iván-éji mulatságát, s reméljük, jöv�re ugyanígy találkozhatunk a t�z mellett. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és részt vett mulatságunkban, hogy megtisztelte rendezvényünket, és külön köszönettel tartozunk 
a Primavera táncegyüttesnek, Jung Vilmosnak, E�ry Csabának és Mikesy Tamásnak értékes segítségükért. 

Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
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Hajóüzem Visegrádon 
 

A Magyar Hajózás c. lap 2001. márciusi számában így emlékezett a Visegrádon élt Karvaly Gyulára: Néhány hónapja csak 
annak, hogy eltávozott az él�k sorából id. Karvaly Gyula. Sorsa szorosan összefonódott a hajózással, a MAHART-tal. Ifjabb 
Karvaly Gyula engedélyével most Mészáros Tibor adja közre az elhunyt egy korábbi írását, amelyben a hajózás, a hajójavítás 
történetének egyik kevéssé ismert epizódjával foglalkozik. 

 

1945-ben kezd�dtek azok az események, amelyek a katonai 
szolgálat megsz�nése miatt egy új életforma kialakítását tették 
szükségessé. Az erre vonatkozó okmányok, feljegyzések 
rendelkezésre állnak. Csatlakozva dr. Magyary-Kossa Béla 
Tényvázlatához, megpróbálom kiegészíteni az ott leírt tényeket. 

Magyary-Kossa Gézával – Magyary-Kossa Béla édesapja – 
együtt szolgáltam a RÁB volt M. Kir. Honvéd Repül� Átvételi 
Bizottságnál. Ott kerültünk barátilag is közelebb egymáshoz. 
Neki élt egy rokona Baján, akinek volt ott egy kisebb hajóépít� 
üzeme. Kifer Márton, aki korábban az apatini hajógyárnak 
résztulajdonosa volt, az akkor már zajló háborús események 
miatt kénytelen volt Bajára költözni. Jelent�s mennyiség� 
szerszámot és gépet sikerült átmentenie Apatinból. � tanácsolta 
Magyary-Kossa Gézának, hogy szerény keretek között indítson 
be Visegrádon egy hajójavító m�helyt. � tudna segíteni néhány 
géppel és szerszámmal. 

Id�közben Kifer Márton megrendelést kapott egy 
acélszerkezet� és héjazatú négyszekeres kompra és hozzávaló 
vontatóra, miután az átkeléshez szükséges eszközök a háborúban 
megsemmisültek, és sem kompja, sem vontatója nem volt a 
MEFTER-nek. Csak személyszállításra volt lehet�ség – 
faladikkal. 

Magyary-Kossa Géza megállapodást kötött a MEFTER-rel, 
hogy ideiglenesen beállít egy kisebb kompot vontatóval a 
Nagymaros és Visegrád közötti átkelés biztosítására. Addig is, 
amíg Baján elkészül az acélszerkezet� új komp, és kerül hozzá 
megfelel� vontató. Megállapodtak továbbá arról, hogy a 
létesítend� hajójavító m�hely az új eszközök árának 
törlesztéseként átengedi az átkelés bevételeib�l származó 
hasznot. Eközben megkezd�dtek a majdani Hajó- és Motorjavító 
Üzem el�munkálatai. 1945 telén társultunk, építettünk egy 4×8 m 
alapterület� gerendavázat az erd�gazdaságtól bérelt 600 m2-es 
Duna-parti területen. Ráhúztunk egy ponyvát, és pár hónapig ez 
volt a ,,m�hely”. Kés�bb a gerendaváz közeit befalaztattuk, a 
végére ajtó, a homlokfelületre ablakok kerültek és már f�teni is 
lehetett. 

Ezt megel�z�en, 1946 telének kezdetén Bajára utaztam. 
Egyrészt az átkelés részére épül� komp építésének sürgetésére, 
másrészt a hiányzó hajóépítési gyakorlat megszerzése végett. 
Mindössze a gépésztechnikus végbizonyítványom és a tengeri 
hajógéptiszti vizsgám volt meg, üzemi gyakorlatot pedig mez�-, 
ill. erd�gazdasági gépgyártásban és a repül�gépgyártásban 
szereztem. 

November végére elkészült a komp, és az én bajai küldetésem 
is lejárt. Már korábban készült ott, Baján egy kis motoroshajó, 
amelyet a komp vontatására szántak, de sajnos olyan kis 
teljesítménnyel rendelkezett, hogy végül is nem volt alkalmas a 
komp vontatására. Már els� próbálkozáskor is alig tudta az üres 
kompot kivontatni a Sugovicából a Nagydunára, ahonnan a 
MEFTER egyik g�zösének vontatmányához kötve kellett 
Budapestre, majd onnan Visegrádra vontatni. 

Mellékötötték a két eszközt jobbról-balról egy uszálynak. Én 
beköltöztem a kis motoros kabinjába, és elindultunk. Hideg, 
ködös id� volt, már megkezd�dött a jégzajlás. Fél� volt, hogy  
kishajó vékony lemezoldalát beszakítja a jég. De végül is baj 
nélkül elérkeztünk Budapest alá. Itt viszont olyan er�s volt a 
jégzajlás, hogy már csak egy er�s (a Kenderes) motoros vontató 
segítségével jutottunk el a Szabadkiköt�be. A komp 
rakományaként idáig hozott egy darab hegeszt�dinamót és egyéb 

szerszámokat a kiköt�b�l tehergépkocsival szállítottak 
Visegrádra. Szerencsére! Ugyanis amikor a tél végén megsz�nt a 
jégzajlás, a MEFTER egyik vontatója megfogta a komphajót az 
er�sen mellékötött kis vontatóval együtt, hogy Visegrádra 
továbbítsa. Akkor még az Erzsébet híd roncsai a Duna fenekén 
hevertek, emiatt ezen a helyen megduzzadt a víz és er�sen 
meggyorsult a folyása. A hullámok becsaptak a komp belsejébe, 
ami azonnal süllyedni kezdett. Szerencsére ezt a vontatón rögvest 
észrevették, és a part felé vontatták, ahol viszont közvetlenül a 
rakpart mellett el is süllyedt a mellékötött motorossal együtt. 

Szerencsére a MEFTER emel�brigádja addigra már jól 
begyakorolta a mesterségét, így elég gyorsan ki is emelték az 
eszközöket, majd Visegrádra továbbították helyreállítás végett. 
Ugyancsak szerencsére a komp padlózata hiánytalanul megvolt, 
így azonnal használatba lehetett állítani. A nagy szükségben a 
vontatást egy fatest� motorcsónakkal tudtuk megoldani, amibe 
egy Opel Kadett típusú gépkocsimotor volt beépítve. Jó 
szolgálatot tett egészen addig, míg végre sikerült találni egy jó 
er�s Skrips hajómotorral fölszerelt vontatót, ami korábban a 
szigetmonostori révátkelésben üzemelt. Mindössze a billen�zsá-
molyok emel�szerkezetén kellett kisebb átalakítást végezni. 

Beindulhatott volna a hajójavítás is. Volt már 
hegeszt�dinamónk, de nem volt ipari áram, ami meghajtsa. 
Ugyancsak Bajáról kaptunk egy négyhengeres t�zoltó 
dízelmotort, ami viszont a beindítás után azonnal leállt. Kiderült, 
hogy még Baján homokot szórtak a hengerekbe, kétségtelen 
szabotázs folytán. Ilyenformán nem maradt más hátra, mint az 
ipari áram bevezetése. Bajáról a további segítség sem maradt el. 
Átengedte Kifer Márton részünkre a legjobb hegeszt� 
szakemberét, aki a kés�bbiek folyamán több munkásunkat is 
betanította hegeszt�nek. Az ipar gyakorlásához természetesen 
iparengedélyre volt szükség. Megkértem 1947. VI. 28-án, és 
megkaptam a következ� hónap 7-én, hajókovács és motorszerel� 
ipar gyakorlására. Az alapot ehhez az Állami Fels�ipariskola 
gépészeti szakosztályán szerzett végbizonyítványom adta. Az 
iparengedély a kisipari termel�szövetkezet megalakulásával 
egyidej�leg megsz�nt. A cég bejegyzettsége pedig a 23/1952. 
MT rendelet 9. §-a alapján szintén megsz�nt. 

A kisipari termel�szövetkezet mindössze egy évig m�ködött. 
Ezen év alatt a MESZHART (volt MEFTER), MAHAJOSZ 
szövetkezet, FOKA ÁVH, F�városi Csatornam�vek, Vidámpark 
részére végeztünk különféle munkákat. Kiemelked�en nagy 
munkákat a FOKA részére: úszó kavicskotróhajó általános 
nagyjavítása és részben átalakítása. Az államosítás napján már a 
parton állt kihúzva. Ezek a munkálatok már csak kés�bb, az 
államosítás utáni id�ben fejez�dtek be. 

Az államosítás maga, teljesen váratlanul ért bennünket. 
Nyugodtan dolgoztunk abban a hiszemben, hogy az akkori 
érvényes rendelkezések szerint kisipari szövetkezeteket nem 
fognak államosítani. Meg kell mondanom, hogy a bizottság úgy 
bánt velünk – de leginkább velem –, mintha gonosztev�k 
lennénk. Els� ténykedésükként elkobozták azt az ötvenezer 
forintot, amit az el�z� napon vettünk föl a bankból, és másnap 
lett volna kiosztva a szövetkezeti tagság számára. �k ezért 
tisztességgel megdolgoztak, a jogos keresetük lett volna, mivel 
addig csak szerény el�leget kapott mindenki az év végi 
elszámolásig. 

                                                                        Karvaly Gyula 
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Gratulálunk Gróf Kingának, aki batikolt munkájával 
részt vett a ,,Europe and the world” (Európa és a világ) 
elnevezés� gyermek- és ifjúsági nemzetközi pályázaton és 
ott kategóriájában els� díjat nyert. M�ve, egy 
gyógynövény, a piros Frangipáni-fa (Plumeria 

rubra) dekoratív 
feldolgozása 
levelez� lap- 
formában egész 
Európában 
kapható (a 
levelez�lapon az 
alkotó neve és 
lakhelye (Visegrád) 
is fel van tüntetve).  

Frangipáni – 
Columbus 
expedíciójának 
tagja – 1492-ben 
számol be el�ször a 
felt�n�en szép és 
illatos karibi fa 
virágáról. 

Kinga az idén 10 esztend�s visegrádi batik szakkör 
alapító tagjai közé tartozik, és annak egyik 
legeredményesebb alkotója. 

G. N. N. 
 

k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  
 

���������	
���
 

Hagyományosan harmadik éve indult ez a tábor. 
Ilyenkor iskola befejeztével, három hétre olyan gyerekek 
vesznek részt, akiknek szüleik dolgoznak, s napközben 
nem megoldott az elhelyezésük. 

Ezzel szül�k gondjait megoldva, olyan nagyszer� 
programokat gondol, illetve valósít meg, ahol minden 
korosztály jól érzi magát. Különböz� kézm�ves 
foglalkozásokat – pl.: gyertyaöntés, f�szeres dísz-
üvegkészítés, palacsintasütés, hajókészítés – próbálhatnak 
ki a gyerekek. 

Kirándultak a környez� hegyekbe, s a közeli városokba, 
Szentendrén a Marcipán Múzeumba és a skanzenba. 

Talán egyik legnagyobb élmény a szokolyai kirándulás 
volt, ahol szül�k nélkül, egy éjszakára sok közös 
élményben volt részük. 

Gyerekek dagasztottak, s utána kemencében megsütött 
kenyeret ehettek, kés�bb agyagedényeket, csuhéból kis 
állatkákat készítettek. 

Köszönjük Neked, Ildikó, ezeket a színvonalas nyári 
programokat! 

Reméljük, jöv�re ismét találkozunk. 

A táborozó gyerekek és szüleik 

Bella István 
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

JÚLIUS 
 

                         Július, július, 
                         te görögdinnye-piros 
                         holdárus és napkofa, 
                         ráspolyhangú naspolya. 
 
                         Míg a világ hajcsizik, 
                         hold-görgetsz, és nap-gurítsz, 
                         a sötétbe, s�r� zsákod- 
                         ba kötöd a napvilágot. 
 
                         Reggel aztán mindent kiraksz, 
                         kinyit a napvilágpiac. 
                         ,,Ilyen még sohase volt, 
                         ingyen van a nap, a hold! 
 
                           Jöjjenek jó emberek, 
                         fényességet vegyenek, 
                         a ráadás egy csupafüst, 
                         szegény, holdbéli heged�s.” 

 

                                   Érdekl�djön 
                                      AKCIÓS 
                               ajánlataink 
fel�l! 
 

Irodánkban számtalan, egyéni, repül�s  
vagy csoportos, 

görög-, horvát-, olasz-, 
spanyolországi  

és sok más ajánlattal várjuk 
 

* * * 

Külföldi utazásához többféle 
betegség- és baleset-biztosítás közül  

választhat! 
 

Visegrád, F� u. 46. Tel./fax: (26) 397-127 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 
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ÚJ OTTHON 
INGATLANKÖZVETÍT� 

Ingatlanközvetít� 
keres-kínál ingatlanokat 

a Dunakanyarban  
és Pest megyében 

ügyvédi közrem�ködéssel 
a hét minden napján! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

ILLÉS GYÖRGY 
ÚJ OTTHON  

INGATLANKÖZVETÍT� 
2023 Dunabogdány, Áprily L. u. 4. 

Telefon: 
06 (26) 390-045 
06 (30) 9527-939 
06 (30) 5014-992 

Eladó családi házakat, nyaralókat 
építési telkeket keresünk 

készpénzes ügyfeleink részére! 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 
 
 
 
 
 
 

FELS�FOKÚ OKTATÁS 
PILISVÖRÖSVÁRON 

 

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM 
ÉS KÖZGAZDASÁGI  

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
 

Nappali tagozatú  
akkreditált iskolai rendszer� 

fels�fokú szakképesítés 
 

együttm�ködésben  
a budapesti Közgazdaság-tudományi 

és Államigazgatási Egyetemmel  
és a debreceni egyetemmel 

 

Választható szakok: 
– logisztika 

– külkereskedelem 
 

További képzések, tanfolyamok 
 

Nappali tagozatú szakképzés 
 

Választható szakmák 
marketing- és reklámügyintéz�  

(OKJ 52 3435 04) 
irodavezet�  

(OKJ 54 3439 01) 
 

Esti tagozatú szakképzés 
 

Oktatott szakma: 
irodavezet� (OKJ 54 3439 01) 

 

Esti tagozatú gimnáziumi képzés 
 

Nyelvoktatás 
– német  
– angol  

– nyelvvizsga-el�készít� általános és szaknyelven 
 

ECDL 
Európai Számítógép-használói Jogosítvány 

ECDL – teljes 
ECDL – start 

Információ és jelentkezés az iskola titkárságán 
folyamatosan, ill. a nyári szünet alatt szerdánként 
9 és 12 óra között a (26) 330-140-es 
telefonszámon. 
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 F�bb termékeink: 
 – Borda parasztkolbász 
 – Borda nyári turista szalámi 
 – Borda különleges vastagkolbász 
 – Borda csemege debreceni 
 – Borda grillkolbász 
 – Füstölt áruk – szalonnafélék – házi 
zsír  
 – házi tepert� 

 B�séges áruválaszték: 
 – felvágottak – májasok – disznósajtok  
  – száraz szalámik – házi süt�kolbász 

 Marha – sertés – csirke – pulyka  
 – kacsa – tyúk 
  

 Folyamatos árengedményekkel, 
 udvarias kiszolgálással várjuk 
 régi és új vásárlóinkat! 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap BORDA HÚSBOLT DOLGOZÓI 
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00 Üzletünk a 11-es f�út mellett található,
 csütörtök 7.00–17.00 jó parkolási lehet�séggel! 
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 

 

BIONET VÍZKEZEL� 
 

Meglágyítja a vizet, leszedi a vízkövet a hálózatról, a 
mosáshoz nem kell a Calgont használni, így a kezelt 
víz jó hatással van a gyomor- és bélpanaszokra. 

 

BIONET ÓZONIZÁTOR 
 

Szagtalanít: Használható toalettben, raktárban, 
éttermekben, óvodákban, iskolákban, kórházakban, 
mindenhol, ahol sok ember tartózkodik. 
Fert�tlenítésre: El�segíti a seb gyógyulását, fulladásos 
rohamokra, allergiára enyhít� hatása van. 
Fekélyes lábra is nejlonzacskóba téve használható. 

Érdekl�dni lehet Pintér Istvánnénál 
Visegrád, Harangvirág u. 23. 

 
  

      Új tet�szerkezetek építése 
      Régi tet�k átfedése 
      Tet�tér-beépítés 
 

Niegreisz Norbert ács vállalkozó 
 

Visegrád, Csukavölgy u. 16. 
 

Telefon: 06 (20) 9495-437 
 

� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � ����
Épít�anyag Részvénytársaság 

 

���	
���������
��	����������
 

�����������
Stein+DesigN 

ABETON  VIACOLOR 
Bevezet� áron: 

Szerb mészk�  
2-3 cm vastag sárga, szabálytalan 

 

Akció: 
Kárpát bazalt, szabálytalan 

 

���� ���  !"#$%#&��! ' �
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

Telefon/fax: 06 (26) 311-791, 500-791 
Nyitva: 

hétf�–péntek 7–16, 
szombat 7–12 óráig 
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VERHETETLEN AJÁNLATOK A SUZUKI RÓMAITÓL! 
(Amíg a készlet tart!) 

  Swift és Sedan ajándék klímás és Wagon R+  
  egyes modelljei 
  több százezer forint engedménnyel!*  
  30%-tól Casco-mentesség! 
   

  Jöjjön, érdekl�djön, mert lemarad! 
 

  *Csak akciós hitel igénybe vételénél! 
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervízszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

ÚJ TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 



 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Gyóni Géza 
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II. 

Magyarok els� szent királya, 
Hitetlenb�l hiv�t csinálva, 
A honszerzés másik felét, 
Mely még dics�bb, te végezéd. 
 
Körülhordatva a keresztet, 
A kóbor lábat, kósza kedvet 
Egy helyhez, egy honhoz kötéd. 
Örök dics�ség a tiéd! 
 
Im, ezer éve fennragyog már 
A szent kereszt és áll az oltár, 
Honnan tömjénfüst és ima 
Hozzád repül, Isten fia. 
 
Üdvünk sehol se volt, csak éppen 
A megváltó kereszt jelében. 
Te tudtad ezt, óh, bölcs, dics�! 
S nem ölt meg ellenség, id�. 
 
Élünk, vagyunk már ezer éve 
Sok harcba’, sok viharba’, vészbe’, 
S míg a kereszt marad jelünk, 
Dics� király, el nem veszünk! 
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A Visegrádon él� reformátusokról 
az els� feljegyzéseinket az 1910. évi 
adókivetésben találjuk. Ott mindössze 
két adófizet� található: dr. Nagy 
Dezs�né és Varga Pálné 
lelkészözvegy neve. Két n� csupán. 
Valóban kicsiny kezdet! De tudjuk, 
hogy ahol ketten vagy hárman együtt 
vannak az Úr nevében, ott 
felfakadnak az áldások forrásai. 

gyanebben az évben az esperesi 
vizitáció ,,felhívja a figyelmet a 
visegrádi szórvány gondozására 

és az egyházi adó kivetésére és 
beszedésére. Ennek eszközlésére egy 
visegrádi lelkes egyháztag presbiterré 
választható.” 

�ry Lajos lelkipásztor tett jelentést 
a dunabogdányi presbitérium el�tt a 
megkezdett visegrádi missziói 
munkáról, melynek els� 
eredményeként jelenti, hogy 
,,december 24-én, karácsony 
szombatján délel�tt 10 órakor gróf 
Pálffy Daun Lipótné �méltósága 
villájában úrvacsoraosztással 
egybekötött istentiszteletet tart mind a 
református, mind az evangélikus 
hívek számára. Indítványozza, hogy 
az egyháztanács fejezze ki hálás 
köszönetét �méltóságának, aki 
jóságos hangú levelében oly nagy 
készséggel ajánlotta fel visegrádi 
kastélyát a tartandó istentisztelet 
helyéül. Hasonlóképpen mon-dassék 
köszönet Lágler Gyula m. kir. 
erd�tanácsos úrnak, aki a visegrádi 
protestánsok összeírása körül oly 
nemes hévvel buzgólkodott, s aki 
megígérte, hogy fogatát a lelkész 
rendelkezésére bocsátja. 
Elismerésünk és köszönetünk adassék 
tudtul Kiss József m. kir. 
munkafelvigyázó úrnak is, aki az 
úrvacsorai kenyér és bor 
szolgáltatásában sietett támogatására 
a megkezdett munkának. 

Az egyháztanács köszönetet mond 
�ry Lajos lelkipásztor úrnak, aki 
fáradságot nem ismerve mindent 
elkövetett, hogy ezen nagy missziót 
megvalósítsa, s a visegrádi református 
híveket lelki gondozásban részesítse. 
Isten áldása legyen elkezdett 

munkáján.” A karácsonyi 
istentisztelet megtörtént. Mennyien 
lehettek jelen, ma már nem tudjuk. A 
perselypénz összege a bogdányi 
napló szerint 14,04 korona volt. 

Az 1911. évi adókivetésben 
olvashatjuk az els� összeírást. 
Összesen 21 adózót vettek számba, 
ezeken felül 5 adózó Szent-
györgypusztán és 1 Lepencén lakott, 
és közigazgatásilag Visegrádhoz 
tartoztak.  

évsor szerint: Bálint Lajos 
f�erd��r (Lepence), Borissza 
István k�bányamunkás (Szent-

györgymajor), Czibula Istvánné 
(Széchenyi u.), Farkas Mihály 
csend�rtizedes (F� u.), Garay Samu 
kötszergyáros (Széchenyi u.), Gál 
Lajos k�bányamunkás (Szent-
györgymajor), Gubovics József 
k�bányamunkás (Szentgyörgy-
major), Horváth Györgyné (Szé-
chenyi u.), Horváth Sándor min. 
tanácsos (F� u.), Jászfalvi Sámuel 
csend�r �rm. (F� u.), Jónás Károly 
(Téglagyár), Kaiser Andrásné 
(Malomvölgy), Kálozi Sándorné 
(Pincesor), Kecskés István 
k�bányamunkás (Szentgyörgymajor), 
Kiss József áll. munkafelügyel� 
(Alsómalomvölgy), Kiss Mihályné 
(gróf Pálffy-villa), Lajos Eszter, dr. 
Nagy Dezs�né (F� u.), Nagy István 
kertész (Latinovits-villa), Nemes 
János csend�r �rmester (F� u.), gróf 
Pálffy Daun Lipótné, Rácz Mihály 
k�bányamunkás (Szent-
györgymajor), Szakolczai Istvánné 
(Malomvölgy), Sz�cs Sándor 
csend�r�rs-vezet� (F� u.), özv. Varga 
Pálné ref. lelkészözvegy (Széchenyi 
u.), Varga Gizella (Széchenyi u.), 
Zubovics Fedor ny. huszárszázados 
(F� u.). 

 visegrádiak lélekszám szerint 
tehát lehettek 45–50-en. Az 
istentiszteletek id�pontjára 

nézve a bogdányi pénztárnapló ad 
tájékoztatást, mivel a perselypénzt itt 
könyvelték el. Volt istentisztelet a 
három nagy ünnepen és adventben, 
s�t egy ízben nyár folyamán is. Ez a 

beosztás megmaradt az els� 
világháború közepéig, 1916-ig. 

Az 1911. évi vizitáció megállapítja: 
,,a visegrádi szórvány rendezése 
örvendetes tudomásul vétetik.” Ebben 
az évben a grófné 100 koronás 
alapítványt tett adómegváltásként 
minden megkötés nélkül, szabad 
felhasználásra. A ,,Pálffy Alapítvány” 
összegét a bogdányi paróchiakertben 
lév� kút javítására használták fel. A 
26 méter mély kút vizét egy ér 
táplálja. Tiszta víz áldása lett a 
pénzadomány. 

1912. évben elhunyt özv. Varga 
Pálné, a szegedi lelkész özvegye. 
Hagyatékából 500 koronát 
adományozott a visegrádi misszió 
céljára. A ,,Varga Alapítvány” 
összegét 1915-ben hadikölcsönbe 
jegyezték, és a háborúval együtt 
elveszett. Ebben az évben 
lelkipásztor javasolja Nemes János 
csend�r �rmestert a visegrádi 
gondnoki tisztre, de megválasztásáról 
nincs tudomásunk. 

1914-ben külön istentiszteletet 
tartottak a vak katonák számára. Az 
adakozásból 27,24 korona gy�lt 
össze. Ez év tavaszán meghalt a 
grófné. A gyászoló családnál a 
lelkész  az  egyház  nevében  rész-
vétét táviratilag fejezte ki. 

z els� világháború gátat vetett a 
szépen növekv� egyházi 
életnek. Csak az 1925. évi 

egyházlátogatási jegyz�könyvben 
találunk utalást a szórvány életére. A 
bejegyzés szerint: ,,A visegrádiak 
Nagymaros közvetlen közelsége miatt 
és Dunabogdány távolsága miatt 
Nagymarosra járnak templomba.”  

Ez alapján feltételezhet�, hogy 
1916–1927. között nem folyt 
Visegrádon lelkigondozói munka, és 
nem tartottak istentiszteletet sem.  

                        Vörös Ákos  
                            ref. lelkész 

                        Dunabogdány–Visegrád 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A 2003. július 10-i ülésen történt 
 

– Egy korábbi ülésen a testület pályázat benyújtásáról döntött 
a városközpont területének régészeti feltárása tárgyában. 
A pályázaton elnyerhet� támogatás összege 5 MFt. Mivel 
a pályázat eredményér�l még semmilyen visszajelzés nem 
érkezett, de a régészeti feltárást minél hamarabb el kellett 
kezdeni, így a szükséges 5 MFt biztosításáról döntött a 
testület.  

– A Rév utcai járdaburkolat munkálatai során felmerült 
annak lehet�sége, hogy a lerakott kiskockakövet 
kifugázzák a simább járdafelület elérése érdekében. Mivel 
a fugázó anyag pontos árajánlata még nem állt 
rendelkezésre, ezért a testület amellett foglalt állást, hogy 
majd az összeg pontos ismeretében dönt a munkálatok 
elvégzésér�l. 

– A képvisel�-testület a Rév utca kivitelez�jét mentesítette a 
kötbér fizetése alól, mivel a határid�csúszás rajta kívülálló 
okok miatt következett be. 

 

A 2003. július 23-i ülésen történt 
 

A képvisel�-testület a következ� pályázatok benyújtásáról 
döntött: 
– az iskolaudvar I. ütem: sportpálya, ül�támfal, labdafogó 

háló és palánk építésére a Gyermek-, Ifjúsági és Sport 
Minisztérium ,,Bozsik-program C katagória” pályázati 
kiírására, 

– az iskolaudvar I. ütem: sportpálya, ül�támfal, labdafogó 
háló és palánk építésére a Gyermek-, Ifjúsági és Sport 
Minisztérium ,,SPO-SL-03” jel� pályázati kiírására, 

– az óvoda és a napközis konyha felújítása tárgyában a Pest 
Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE pályázati 
kiírására, a szükséges öner�k biztosításával. 

 

A 2003. július 28-i ülésen történt 
 

– Az óvoda–konyha felújítási munkálatai során újabb 
hiányosságok léptek fel, ezért az erre betervezett összeg 
emelésér�l döntött a testület, 

– döntés született a F� utca–Rév utca–Nagy Lajos király utca 
keresztez�désében a járdaburkolat cseréjér�l, a Rév utca 
kivitelezése során megmarad kiskockak� felhasználásával, 

– a Sziget utcai ABC épületének gázbekötéséhez szükséges 
többletköltséget is biztosította a képvisel�-testület. 

A feladatok elvégzéséhez szükséges pénzforrást a 
költségvetésb�l átcsoportosítással biztosítottuk. 

 
A Népjóléti Bizottság hírei 

 

Bizottságunk 2003. július 14-én ülést tartott. Az ülésen 
jelen voltak: Vaik Mónika bizottsági elnök, Burgermeister 
Istvánné, dr. Lelkes Lászlóné küls�s tag és Zeller Albertné 
el�adó, jegyz�könyvvezet�. Mezei Anna (iskolai 
cseretáborozás) és Abonyi Géza (egyéb elfoglaltság miatt) 
távol maradtak az ülésr�l.  

Örömmel üdvözlöm körünkben dr. Lelkes Lászlónét, aki a 
hivatalos eskü letétele után részt vállalt a bizottság 
munkájában. Remélem, hogy a bizottság a teljes létszámmal 
eredményesen fog tevékenykedni. 

Els� napirendi pontként átmeneti segélyezés ügyekben 
döntöttünk. 1 f� 15.000 Ft, 3 f� 10.000 Ft és 1 f� 5.000 Ft 
átmeneti segélyben részesült. 

Közgyógyigazolványra méltányosságból 9 f� részére 
fizettünk be, 7 f� kérelmét sajnos el kellett utasítanunk. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 3 gyermek, 
rendszeres szociális segélyben 1 f� részesült. Ápolási díjat 1 
f� részére állapítottunk meg. 
                                                                              Vaik 
Mónika, 

a Népjóléti Bizottság elnöke 

A Közm�vel�dési, Ifjúsági  
és Sport Bizottság 

munkájának összegzése  
megalakulásától 2003. június végéig 

 

Bizottságunk megalakulása (2002. november 13.) óta öt 
alkalommal ülésezett. 

Eredmények: 
1. Elkészítettük a bizottság feladat-, tevékenységi és 

hatásköri leírását, 2003. évi munkatervét. 
2. A 2003. évi rendezvény- és m�sornaptár elkészítése, 

megjelentetése a Visegrádi Hírekben. 
3. Levél megfogalmazása és elküldése az ifjúságpolitikai 

koncepció elkészítéséhez. (Válasz nem érkezett, az ügy 
további intézkedést igényel.) 

4. Javasoltuk az Ifjúsági Alap 500.000 Ft-ra történ� 
megemelését. 

5. Megpályáztattuk az Ifjúsági Alap elosztását, döntöttünk a 
pályázatokról. 

6. A március 15-i ünnepség el�készítése, megszervezése 
(Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, Áprily Lajos 
Általános Iskola). 

A tervezethez képest elmaradt napirendek: 
1. A Nemzetközi Palotajátékok megrendezésével 

kapcsolatos feladatok meghaladják bizottságunk 
hatáskörét. Ezért ezt kivontuk a napirendek sorából. 

2. Az ifjúságpolitikai koncepció elkészítésére tervezett 
el�készületek a felkér� levél elküldésével megrekedtek. 
Erre a feladatra �sszel visszatérünk. 

 

A Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság megalakulása 
óta terv szerint végezte munkáját. 

Az üléseken való megjelenési részvétel megfelel� volt, 
érdektelenség vagy határozatképtelenség miatt ülést nem 
kellett elhalasztanunk. Munkánkkal igyekeztünk Visegrád 
város kulturális közéletét fellendíteni. 

                                   Mezei Anna, 
a Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

                                        elnöke 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítem Kedves Betegeimet, hogy  

a gyógyszertár szabadság miatt  
2003. augusztus 18. és 29. között  

zárva lesz. 
Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek gyógyszereikr�l 

el�re gondoskodni! 

Megértésüket köszönöm. 

Robicsek Katalin  
                                                  gyógyszerész 
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Tisztelt Vállalkozó  
Tagtársam! 

 

A Visegrádi Vállalkozók Egyesülete (VVE) életében is a 
nyári id�szak a pihenésé. Tagjaink, elnökségi tagjaink 
megpróbálnak kikapcsolódni, pihenni, vagy – az olyan 
vállalkozók, akik az idegenforgalomból élnek – keményen 
dolgozni. Így kevés id� jut a közösségi munkára. 

Ám ennek ellenére nem áll le a közösségi élet, elnökségi 
tagjaink idejük függvényében teszik a dolgukat. 

Ez év elején tartott közgy�lés elfogadta a 2003. évre 
szóló programot, melyben megfogalmaztuk többek között 
az érdekvédelmi tevékenységünk fejlesztését, 
hatékonyabbá tételét. Ezért határozott úgy a közgy�lés, 
hogy vegye fel a kapcsolatot az egyesületünk a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével 
(VOSZ). 

A VVE tagja lett a VOSZ-nak, és a két szervezet között 
egy megállapodás aláírására is sor került nemrég, melyet a 
VOSZ részér�l Zwack Péter soros elnök úr, a VVE 
részér�l én írtam alá az elnökség jóváhagyásával, melyet 
ellenjegyezték dr. Károlyi Miklós f�titkár és Csomor 
Gábor ügyvezet� igazgató. 

Az aláírt megállapodás szerint a két szervezet többek 
között: 

_  tevékenységük során együttm�ködnek, és kölcsönösen 
segítik egymás tevékenységét; 

_  a VOSZ vállalja, hogy a VVE-t tagszervezetnek 
tekinti; 

_  az egyesület tagjainak részére a VOSZ tagságával járó 
el�nyöket, programokon való részvételeket biztosítja; 

_ a VOSZ segítséget nyújt a VVE-nek szakmai 
továbbképzések megszervezéséhez el�adó 
biztosításával, el�adások anyagainak átadásával, írásos 
tájékoztatók kiadásával, szakmai pályázatok 
elkészítéséhez. 

Úgy gondolom, e megállapodás aláírásával min�ségi 
el�relépés lesz érdekvédelmi tevékenységünk területén. 
S�t nem csak ott, hisz a megállapodás hatása más 
területeken is érz�dni fog. 

Tisztelettel: 
Kovács Gábor 

                                    VVE-elnök 
Sajtótájékoztató  

a Magyar Gal lup Intézet által végzett   
közvélemény-kutatás eredményér� l  

 

A Magyar Gallup Intézet az Országos Rend�r-
f�kapitányság megbízásából második alkalommal végzett 
országos lakossági közvélemény-kutatást személyes 
megkérdezéssel, nyomtatott strukturált kérd�ív 
segítségével. 

Az els� vizsgálatra 2002. október 18-tól november 7-ig 
került sor. A mostani vizsgálat terepmunkája 2003. május 
9–21. között zajlott. 

A vizsgálat mintája mindkét esetben 1501 f� volt. A 
minták a nemek aránya, a korcsoportok, a lakóhely 
településtípusa és a megyei lakosságarányok szerint 
reprezentálta Magyarország feln�tt népességét. 

A vizsgálat legfontosabb megállapításai 
Összességében a feln�tt lakosság 41%-a került 

valamilyen módon kapcsolatba rend�rökkel, a 
rend�rséggel. A legtöbben (csaknem kétharmados 
arányban) közúti ellen�rzés során kerülnek kapcsolatba 
rend�rrel, a rend�rséggel. 

A rend�rséggel kapcsolatos állampolgári elégedettség 
szignifikáns mértékben n�tt tavaly �szhöz, 2002. 
novemberéhez képest. A rend�ri munka lakossági 
értékelésében jelent�s javulás következett be. 

A rend�rséggel ténylegesen kapcsolatba került 
állampolgárok körében azok aránya, akik azt mondották, 
hogy az általuk a rend�rök részér�l tapasztalt bánásmód és 
ügykezelés meghaladta az el�zetes elvárásaikat, a 2002. 
novemberi 25%-ról 2003. májusára 34%-ra n�tt. 

A rend�rök munkájával kapcsolatosan az állampolgárok 
a leginkább elégedettek a rend�rök udvariasságával és 
segít�készségével voltak. 

A legkevésbé elégedettek az állampolgárok ugyanakkor 
az ügyintézés gyorsaságával, a várakozási id�vel és a 
velük foglalkozó rend�rtisztvisel�k hatáskörével voltak. 

A leger�teljesebb javulást a rend�ri hozzáértés lakossági 
megítélésében tapasztaltuk (9 százalékponttal többen 
értékelték a rend�rök munkáját hozzáért�nek, mint fél 
évvel ezel�tt). 

Fél évvel ezel�tt a lakosság 44%-a mondotta azt, hogy 
benne inkább kedvez� kép él a magyar rend�rségr�l. Most 
már a lakosság abszolút többsége, 51%-a azt mondta, hogy 
kedvez� általános kép él benne a magyar rend�rségr�l. 

Azok, akiknek inkább kedvez� képük van a rend�rségr�l, 
a leggyakrabban azt hozták fel pozitív véleményük 
indokaként, hogy a rend�rök munkájának min�sége javuló 
tendenciát mutat, ,,jobban igyekeznek”, mint korábban. 

A teljes feln�tt lakosság megítélése szerint a rend�rségi 
korrupció nem romlott az elmúlt id�szakban. A 
lakosságnak tavaly �sszel 9%-a, most pedig 8%-a mondta 
azt, hogy volt személyesen megélt korrupciós tapasztalata 
a rend�rök körében (a csökkenés nem szignifikáns 
mérték�). 

A megkérdezettek 37%-a szerint az elmúlt két év során 
javulás történt a közbiztonságban. Ugyanakkor ezzel 
ellentétes véleménye volt az emberek 21%-ának, akik 
szerint a közbiztonság romlott az elmúlt két év során. 

A magyarok 70%-a úgy nyilatkozott, hogy ,,amennyiben 
a rend�rség munkájára és a közbiztonság alakulására 
gondol…”, teljes mértékben, illetve inkább biztonságban 
érzi magát. 

Az embereknek csak 8%-a véli úgy, hogy a rend�rség 
egyáltalán nem áll politikai befolyás alatt. További 29% úgy 
látja, hogy a rend�rség kismértékben áll politikai befolyás 
alatt. Ugyanakkor az állampolgárok csaknem fele (47%) úgy 
vélekedik, hogy a rend�rség nagyobb részt, vagy teljes 
mértékben politikai befolyás alatt áll. (Ez az arány fél éve 
még csak 43% volt.) 

A magyar lakosság a rend�rség legfontosabb feladatainak a 
kábítószer-terjesztés elleni fellépést, a b�nmegel�zést, 
valamint a szervezett b�nözés elleni fellépést tartja. 

                                                                             ORFK  
                                                     KOMMUNIKÁCIÓS 

IGAZGATÓSÁG 
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I degen fo rg a l om  V i seg rád  2003 .  
Történik egy júliusi vasárnap délel�tt 

 (történhetne bármelyik hétvégi napon a nyári turista szezonban) 
 

Autók hosszú, egybefügg� sora a 
11-es úton, Visegrád felé tartva. Én 
is köztük, hazafelé igyekezvén. 
Átérünk a kapun. Az el�ttem 
haladó autó lassít, a sof�r láthatóan 
bizonytalan. Néha a fékre lép, nem 
tudja, megálljon-e, látva baloldalon 
a szép épületeket, a két éttermet. 
Aztán mégis tovább megy, hiszen 
ez még nem lehet a város. Elér a F� 
utca torkolatáig és azt gondolván, 
hogy itt lehet letérni a városba, 
hirtelen kiteszi az indexet, és balra 
bekanyarodik. A kanyarodás 
közben veszi észre a behajtani tilos 
táblát. Fékezés, kormány 
egyenesbe, tovább a 11-es úton. 

Jellemz� eset, tucatszor 
végignéztem, szinte el�re lehet 
látni. 

A történet folytatódik, de innen 
már több változat lehetséges. Aki 
biztosra akar menni, az megáll a 
benzinkútnál, és megkérdezi, hogy 
hogyan jut fel a fellegvárba. Aki 
még bízik magában, az egy kicsit 
tovább megy, és látva a nagy 
parkolót, beáll, kiszáll családostól 
és nekiindul a F� utcának. Ha 
„jófelé” megy, akkor elér a 
múzeumig, és örömmel állapítja 
meg, hogy milyen jó megérzése 
volt, amikor itt megállt, hiszen 
megérzése nélkül talán soha nem 
talált volna Mátyás király 
palotájához. Múzeumlátogatás után 
mégis csak fel kellene jutni a 
visegrádi várba. Távozás el�tt tehát 
megkérdezi a múzeumban, hogy 
merre kell mennie, hogy odajusson. 
Az eligazítást követ�en szépen 
eljut a Rév utcáig, látja  

a Fellegvár feliratú nyilat, teljesen 
megnyugszik, és a biztos siker 
tudatában fordul be balra, és halad 
a Mátyás király utca felé. Valahol a 
temet� környékén újra megszólal 
benne a kételkedés hangja: biztos 
jó irányba megyek? Már lassan 
kiérünk a városból, sehol nem látni 
a várat, sem egy feliratot, hogy 
merre tovább. A Visegrád vége 
táblát meglátva, már biztos benne, 
hogy rossz felé megy. Marad az �si 
módszer: megáll és keres valakit, 
akit�l megkérdezheti, hogy 
„Tessék mondani, merre kell menni 
a várba?” Ha szerencséje van, 
akkor a kérdezett helyi lakos, vagy 
már itt járt tapasztalt turista lévén 
megadja a helyes irányt, de lehet, 
hogy sorsa egy hasonló cip�ben 
járó tájékozatlannal hozza össze, és 
akkor kettesben kereshetik tovább 
a várba vezet� utat. 

Az eset hasonlóképpen játszódik 
le a visegrádi városközpont 
keresése alkalmával. 

Nem szeretném rabolni az 
idejüket, hogy hasonló, a napi 
életb�l merített történeteket írok le 
városunk turizmussal kapcsolatos 
hiányosságaival kapcsolatban. 

Inkább jöjjön újra az el�bbi 
történet, amelyik a közeljöv�ben 
remélhet�leg már így fog 
lejátszódni: 

Az autós áthalad a kapu alatt, 
beérkezik Visegrádra. Jól látható 
ízléses felirat t�nik el�ször a 
szemébe, amelyen Visegrád 
köszönti látogatóját. A következ� 
látvány jobb oldalon  egy  kis par- 

kolóban felállított korabeli sátor 
nagy felirattal: ,,Turista 
információ” Autósunk megáll a 
sátor el�tt, ahol kedvesen fogadják, 
még egy kis üveg Visegrádi 
ásványvizet is a kezébe nyomnak, 
válogathat az asztalon sorakozó 
prospektusok között, 
meghallgathatja az aktuális 
programajánlatot, megkérdezheti, 
hogy hol lehet piknikre alkalmas 
helyet találni, merre van egy 
nyilvános WC, van-e gyerekeknek 
való program a városban, és 
természetesen megtudhatja, hogy 
hogyan jut fel a visegrádi várba. 
Térképet kap, és egy „Kellemes 
id�töltést városunkban” 
kívánságot. Továbbhajt, a 
parkolóban gyerekjátszótér, üdít� 
és fagylaltárus, lehet kiskocsizni a 
KRESZ-parkban, vagy 
sétalovagolni a Duna-parton, az is 
lehet, hogy éppen térzene szól, és 
egy sört is fel lehet hajtani a 
melegben. Ebéd esetleg az 
információban ajánlott helyek 
egyikében, utána fel a várba, lehet 
bobozni, visszafelé még egyszer 
megállni Visegrádon, sétálni a 
ragyogóan tiszta, csupa virág 
utcákon. Az emberek barátságosak, 
és köszönnek az idegennek is úgy, 
mint régen volt szokás. 

A napnak lassan vége, sajnos, be 
kell ülni a kocsiba, és indulni 
vissza Budapestre; ha szerencsénk 
van, még a csúcs el�tt hazaérünk. 
Szép volt a nap, érdemes volt 
eljönni. Jöjjünk el még egyszer az 
idén! 

                      Abonyi Géza 
           önkormányzati képvisel� 

 
 

 

Helyreigazítás 
 

Múlt havi számunkban szerkeszt�i hibából Bognár Ferenc 6. oldalon olvasható cikkének (Közlésre szánt nyílt levél a 
szerkeszt�bizottsághoz) 3. hasábja 1. bekezdése után kimaradt az alábbi mondat: 

Írásaimban nagyrészt eddig el� nem hozott dolgokról adtam hírt, (csak példának ismétlem el): 
A szerz�t�l és az olvasóktól elnézést kérek. 

                                                                                                                                            Borsody István  
                                                                                                                                                                                   szerkeszt� 
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Már rég nem a strandról van 
szó 

3 

Tisztelt Szerkeszt�bizottság! 
A fél éves szünet után, ez év májusában megjelent 

tájékoztatómat, és a következ� júliusi felvetéseimet is, felel�s 
szerkeszt�jük, Mikesy Tamás Úr, az Önök nevében, többször 
véleményezte. Még a júniusi kritikában el�került, hogy a VH 
hasábjain csak akkor kell újabb teret engedni strandügyben, ha 
abban érdemi változás állna be, és ezért az én (májusi) témám 
csak lerágott csont, meg vihar a biliben. Még egyszer, utoljára, 
tisztelettel felhívnám rá a figyelmüket, hogy májusi cikkem már 
nem a ,,strandügyr�l” szólt! Abban, miként a bevezet�jében is 
leírtam, a strandnál sokkal többet ér� vízhasznosításon volt a 
hangsúly. Külön is kiemelve 2000.09–2002.12.20-ig, az új 
szerz�désig terjed� id�szakot, ami alatt, az értékesítési haszon 
nagyon jelent�s részének megszerzését biztosító képviseleti jog, 
egy két értelm�, két olvasatú, két jelentés� szerz�déssel, 
indokolatlanul, egy, a kúthoz joggal és tevékenységgel nem is 
köt�d� cégnek volt ingyen átjátszva. Ez a cég (2003.12.20.) az új 
szerz�dés után, még 3 évig ingyen kapja saját célra, és 
továbbadásra is a ,,vizünket,” s�t mellette jelent�s veszteséget is 
termel az Önkormányzatnak. Ezek, közérdekl�désre számot 
tartható, fontos és új hírek voltak, a mai pénzsz�kös id�kben! 

Tisztelt Szerkeszt�bizottsági Tagok! Az Önök nevében is írt, 
utolsó, júliusi ,,kommentár”, újra csak nem a gondolati 
tartalomra, hanem a lényegtelenre fókuszál. S�t, mellette 
számtalan valótlan állítást tartalmaz! Ha szándékosan, akkor ez 
hazugság, ha figyelmetlenségb�l, akkor meg felel�tlen 
hanyagságról lehet szó. Pedig bármelyikük, (véleményük 
megjelentetése el�tt, a szerkeszt�ség jó hírének védelmében,) 
például, a 2001. februári cikkem kihagyásról szóló, és Önök által 
,,furcsának” min�sített állításomat is leellen�rizhette volna, ha a 
hivatkozott példányból, SAJÁT szerkeszt�ségi közleményüket 
újra elolvassa! 

Az akkor kihagyott cikkem lett, a kés�bb személyesen 
körbehordott, strand-népszavazásról szóló Hírmondó 2 alapja, 
amelynek emléke kitörl�dött a felel�s szerkeszt�, Mikesy Tamás 
Úr emlékezetéb�l. E négy oldalas Hírmondó 2 képvisel�i 
tájékoztatómat, - (és nem a 2002 augusztusi, a hirdetésre szánt 
válaszomat,) – akartam a VH példányai mellett, (és nem benne) 
azokkal együtt, kihordatni az Ilike nénivel. Ehhez engedélyt is 
kaptam akkor, a jegyz�, Farkas Márton Úrtól, de a Polgármester 
Úr telefonon keresztül végül is megtiltotta. 

Vagyis otromba tévedésnek min�sül, hogy a 2002. augusztusi 
kihagyott cikkr�l lenne szó, mert az sosem lett sokszorosítva, és 
a ,,hiteltelenségemet bizonyítandó,” szándékos APRÓ hamisítás 
azt állítani, hogy megpróbáltam szerkeszt�ségi engedély nélkül 
,,mégis” betenni írásomat a VH-be, és, hogy e betételt Mikesy 
Tamás személyesen akadályozta meg. Még sok más ferdítés és 
csúsztatás lett beleszerkesztve e cikkükbe, de nem akarom velük 
rabolni senki idejét. (Ám ha Önök igénylik, szivesen összeírom.) 

Ugyan ilyen megtéveszt� mellébeszélések jellemzik Hadházi 
Sándor Polgármester Úr, a képvisel�k, és a lakosság felé adott 
tájékoztatóit is. Pl. az új szerz�désekr�l, a VH 2003. januári 
számában említ�dik a Visegrádi Ásványvíz Kft. egyszeri 30 
milliós fizetése, (ez a jog átadásáért volt,) és az általa felhasznált 
víz után járó, évente cca. 10 millió forint is. Mellette, a Castrum 
Visegrád Kft. esetében ugyan kiderül az egyszeri, de három év 
alatt befolyó, 40 milliós bevétel, ám nem derül ki az, hogy ezt 
nem a vízfelhasználásért kapjuk, hanem a jogátadásért. 
Vízfelhasználásuk várható összegér�l nincs szó! Vajon véletlenül 
sikkadt el ez ügyes megfogalmazásból, az els� három évben 
ingyen átadandó víz ténye? Pedig ennek árát el�lünk visegrádiak 
elöl viszik el! Vajon nem érdekelte volna a lakosságot ez, és 

ennek okai is? Vajon ezt érdemlik meg a Polgármester Úrtól, a 
mellette kiálló visegrádi polgárok? 

Tisztelt szerkeszt�bizottság! Az Önök rólam szóló cikkei és 
megjegyzései csak azt a célt szolgálják, hogy mondanivalóm 
lényegi tartalmáról, - hiteltelenségem látszatát er�sítve, - 
elvonják a figyelmet! Ezzel akadályozzák a lakossági 
tisztánlátást, tehát nem a közösséget segítik! Gondolataimra 
ellengondolatokat, cáfolatokat várok, és nem személyeskedést! 
Esetleg min�síthetik azt is, hogy mindenki lapít a f�ben, még a 
Hivatal is! Avagy így van rendjén, ezt érdemli Visegrád? 

Köszönöm, hogy az Önök megszólítására nyilvánosan is 
válaszolhattam, 11 éves fáradozásaikat értékelve, maradok 
tisztelettel:                   Bognár Ferenc 

 
SAPIENTI SAT.                                                     (A 

szerkeszt�bizottság) 
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Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Visegrád polgárai a közelmúltban többször is bebizonyították, 

hogy érdekeik védelmében egységesen és nagy er�vel tudnak 
fellépni (2001. évben a strand-népszavazás, vagy a 2002. évben 
az árvíz elleni védekezés alkalmával). 

Meggy�z�désünk, hogy a polgárok �szintén szeretnék, ha a 
város dinamikusabban fejl�dne, az önkormányzati ügyek 
átláthatóbbak lennének, a fiatalok helyben családot tudnának 
alapítani, és az idegenforgalomból a lakosság magasabb 
életszínvonalon tudna élni stb. 

Az er�s civil szervezetek komoly hagyománnyal bírnak 
Visegrádon (az 1900-as évek elején számos civil szervezet 
m�ködött sikeresen). 

Ma Magyarország uniós csatlakozása küszöbén feltétlenül 
szükség van egy pártokon kívül és felül álló egyesületre, amely 
markánsan képviselné a polgárok érdekeit, javaslataival segítené 
a képvisel�-testület munkáját, er�s civil kontrollt gyakorolna a 
demokratikusan választott helyi önkormányzat felett. 

Az egyesület szellemiségét a következ� értékek határoznák 
meg: együttm�ködés a helyi közszerepl�kkel, szolidaritás a 
hátrányos helyzetben lév�k felé, gy�lölködésmentes európai, 
kulturált hangnem használata a helyi közéletben. 

Dinamizmusra, kreativitásra, igényességre szükség van a 
városfejlesztésben is, nem mondhatjuk mindenre azt, hogy nincs 
pénz. Évente közel 1 millió turista érkezik városunkba, és nem 
mindegy, hogy milyen képet alakítanak ki a hajdani f�városról. A 
visegrádi polgárokban van civil kurázsi: er� a túléléshez, a 
fejl�déshez, minden problémát meg tudunk – közösen – oldani. 

Egyesületként megragadnánk minden hazai és európai uniós 
pályázati lehet�séget. 

Fogjunk tehát össze Visegrádért! Mindenki jelentkezését 
köszönettel vesszük! 

Farkas Márton 
                                              szervez� 

 
Információ és regisztráció: 
2025 Visegrád, Doboskert u. 2. 
Tel./fax: (26) 397-436 
 
Jogszabályi háttér: a Magyar Köztársaság Alkotmánya 63. §, 

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári 
Törvénykönyvr�l szóló 1959. évi IV. törvény 61. §. 
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Az  
,,Összefogás Visegrádért” Egyesület céljai  

(tervezet) 
 

1.  Az egyesület kiemelt célja Visegrád történelmi város 
páratlan természeti és kulturális értékeinek a védelme, 
az idegenforgalom min�ségi fejlesztése, a polgári 
öntudat felélesztése, modern, európai uniós 
normáknak megfelel� Visegrád alapjainak lerakása. 

2.  Szemléletváltás az önkormányzatnál: fel kell hagyni 
az önkormányzati vagyon privatizációjával, a 
képvisel�-testület munkájának a segítése, er�s civil 
kontroll a demokratikusan választott helyi döntéshozó 
testület felett. Együttm�ködési megállapodás 
kezdeményezése Visegrád Város Képvisel�-
testületével, tanácskozási jog biztosítása az egyesület 
képvisel�inek a testületi üléseken. 

3.  Kiemelt cél a fiatal visegrádiak helyben maradásának 
és családalapításának el�segítése, a lehet�ségek 
feltárása és kiaknázása. 

4.  Az egyesület lépéseket tesz annak érdekében, hogy a 
településen az európai uniós környezetvédelmi 
szabályok érvényesüljenek (szelektív hulladékgy�jtés, 
közterületek tisztán tartása, környezetbarát 
anyagokból készült játszótér létesítése). 

5.  Támogatja a polgárok kreatív, konkrét javaslatokban 
megnyilvánuló együttgondolkodását a 
városfejlesztésben. 

6.  Kapcsolatfelvétel a nyugdíjas klubbal, az id�sek 
segítése igény szerint. 

7.  Az egyesület célja, hogy hazai és európai uniós 
pályázati lehet�ségek megragadásával megteremtse a 
visegrádi civil élet anyagi alapjait. 

8.  Az egyesület célja, hogy bel- és külföldi támogatást 
szerezzen programjának megvalósításához. 

���������	
������	
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pályázatot hirdet az 1956-os forradalom és 
szabadságharc  

47. évfordulója tiszteletére 
egyetemi hallgatók számára az alábbi témakörökben 

 

Forradalmi események a korabeli sajtóban 
(1956. október 23.–december 31. között megjelent hazai 
és külföldi sajtótermékek alapján összeállított anyag) 

A forradalom az 1957-es hazai sajtó torzító tükrében 
(Az események átértékelése a ,,gy�ztes” szemszögéb�l) 

A megtorlás bírósági perei 
(Hogyan érvényesül a ,,jog”) 

A pályázat célja: 
Az egyetemek történelem- és joghallgatóinak a figyelmét 

ráirányítani a magyar történelemnek erre a kimagasló 
eseményére. 

Az 1956-tal kapcsolatos történelmi ismeretük 
elmélyítése. 

A korszak hazai ,,joggyakorlásának” bemutatása révén 
rávilágítani a megtorlás törvénytelenségeire. 

Az alapítvány ezzel a pályázatával is el� kívánja segíteni, 
hogy 1956 méltó helyre kerüljön az utókor emlékezetében. 

A pályázók köre: 
egyetemi hallgatók 

A pályázat lebonyolítása: 
A fenti témakörök bármelyike feldolgozható. 
Egy pályázó több pályam�vet is beadhat. 
A pályam� terjedelme lehet�leg ne haladja meg az 50 

gépelt oldalt. 
Kérjük, csatoljon az egyetemét�l igazolást hallgatói 

jogviszonyáról. 
A beadási határid� napján 24 óráig postázott 

pályázatokat fogadjuk. 
A pályázatok elbírálására az alapítvány a témakörök 

szaktekintélyeib�l álló bíráló bizottságot kér fel. 
Mind a három témakörben az els� és második helyezett 

pénzdíjban részesül, és a tizedik hellyel bezárólag a 
pályam�veket kiadványban jelentetjük meg. 

Az eredményr�l minden pályázót írásban értesítünk. 

Beadási határid�: 
2003. szeptember 30. 

Eredményhirdetés: 
2003. október 22. 

Pályadíjak: 
I. díj 150.000 Ft, II. díj 100.000 Ft 

További tájékoztatás kérhet� dr. Szieberth Istvánné 
kuratóriumi tagtól az alapítvány telefonszámán (325-9485, 
336-0157) vagy mobilon: 06 (30) 9985-272. 
 

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítványt 1999. 
november 9-i kelttel a F�városi Bíróság nyilvántartásba vette. 

Az alapítvány célja: emlékmúzeum létrehozása és m�ködtetése, 
mely az 1956-os forradalom és szabadságharc fellelhet� emlékeit 
meg�rzi és bemutatja. 

Szeretnénk, ha az évtizedekig rejtegetett emléktárgyak, 
fényképek, újságok, periratok végre méltó helyre kerülnének, 
hogy emlékeztessenek, tanítsanak, emléket állítsanak az ismert és 
ismeretlen h�söknek. 

A relikviák – amikr�l tételes visszaigazolást kap az 
adományozó – akár eredeti, akár másolati példányban 
elküldhet�ek címünkre (1025 Budapest, Szépvölgyi út 144.). 
Postán nem továbbítható tárgyak levélben felajánlhatóak a 
múzeum számára. 

A múzeum létrehozása érdekében megalakulásunk óta gy�jtést 
folytatunk. A pénzügyi támogatást nyújtó cégeket és 
magánszemélyeket az 1997. évi CLVI. törvény szerint társasági 
adó, illetve személyi jövedelemadó-kedvezmény illeti meg. 

További tájékoztatás kérhet� dr. Szieberth Istvánné 
kuratóriumi tagtól az alapítvány fentebb jelzett telefonszámain. 

Múzeum 1956 Emlékére 
                                                                                                     
Közhasznú Alapítvány 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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TESTVÉRVÁROS VISEGRÁDON! 
 

Július 10–14. között obergünzburgi vendégeink voltak. Az 
ilyen vendéglátás – hogy a vendégek jól érezzék magukat – 
sok tennivalóval jár. Sok család és egyén áldozatos munkája 
szükségeltetik a zavartalan lebonyolításhoz. El�ször is a 
szállásadó fogadó családok szervez�készsége, az öt 
pincetulajdonos – Gerstmayer János, Rittingerné Magdus, 
Stabarecz János, Izsák Sándor, Kiss Attila – fogadókészsége 
és Koncz Antal, Obtrizsáli Károly finom f�ztje mindjárt a 
fogadáskor jó benyomást tett a vendégekre. Szükség is volt 
rá, mert a város vendégeit volt feladatunk szórakoztatni. Mi 
részünkr�l Hadházy Sándor polgármester úr és Kalotai Árpád 
alpolgármester úr, valamint Mezei Orsolya jegyz�n�, az 
obergünz-burgiak részér�l a helyettesek képviselték a 
városokat.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az esztergomi Duna-parton 

A szervezést a Német Kisebbségi Önkormányzat 
bonyolította, természetesen a helyi lakosok segítségével, 
úgymint Pichler Gabi, aki pénteken Esztergomban vezetett és 
tolmácsolt, szombaton délután Zebegényben kellett 
színvonalasan fordítania és vasárnap délel�tt a váci 
látnivalókat mutatta be. Utána Esztergom nevezetességeinek 
a megtekintése és az új hídon való stúrovói séta és cukrászda 

tette hangulatossá a pénteki napunkat. De a menetrend 
szerinti hajójárat is gyönyör� volt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hajókirándulás a Dunán 

Volt a vendéglátásnak egy külön színfoltja:  Szedlacsek Irén 
néni és Götschák Manci néni ínycsiklandozó pogácsája. És 
hatalmas segítséget adott a Szebeni család és Lukács Margit a 
f�zés ,,alkatrészeinek” el�állításánál. 

Aztán nem kis segítség volt a vendégeknek a Kovács Gábor 
által adott kedvezményes ebéd, Zeller Tibor két vacsorája és 
Jung Vilmos ingyenes sétahajója. 

Aztán köszönjük mindenkinek a közrem�ködését, mert a 
,,névtelenek” is sokat segítettek annak érdekében, hogy 
német vendégeink – hazamenetkor – nyugodt szívvel 
mondhassák: Alles Oké! 

Ui.: Utoljára, de nem utolsósorban ki szeretnénk még 
emelni – éppen a segítségr�l lévén szó – Dudásné Honti Ani 
mindenkori segít�készségét; ha virág vagy közvetlen kézi 
segítség kell, családjára a város közössége mindig számíthat. 
                                             Német Kisebbségi Önkormányzat 
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A nagymarosi Szent István-napok programjai 
 

Augusztus 19., kedd 
10.00–16.30 Streetball bajnokság  Hajóállomás 
17.00 Az igazságtev� nyúl  

 Zenés mesem�sor Lázár Ervin meséje nyomán F� tér, szabadtéri színpad 
18.00 Nagymaroson él�, Nagymaroshoz köt�d� m�vészek  

 kiállításának megnyitója  F� tér, m�vel�dési ház 
19.30 Musical gála 

 Közrem�ködnek a Magyar Állami Operaház 
 és a Madách Színház magánénekesei,  
 valamint a Jeszenszky Art Center táncosai  F� tér, szabadtéri színpad 

21.00 T�zijáték Visegrád várossal közösen Duna-part 
21.20 Lampionos csónakfelvonulás Duna 
21.30 Utcabál 

 Zenél a Heinczinger zenekar  F� tér, szabadtéri színpad 
 

Augusztus 20., szerda 
  9.30 Ünnepi istentisztelet Római katolikus templom 
10.30 Ünnepi megemlékezés Szent István és Gizella szobránál 
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Szeptember 5., péntek 
A városnapi rendezvény pénteki napján a Német 
Kisebbségi Önkormányzat szüreti báljára kerül sor. A 
részletes program a Nemzetiségi oldalon (8. oldal) 
olvasható 

18.30: Sétahajós kirándulás 
Egy óra kellemes id�töltés a Dunán, a Héda fedélzetén. 
Indulás a révállomástól, el�zetes bejelentkezés alapján. 
Helyfoglalás a 06 (30) 3868-010 vagy a (26) 398-128-as 
telefonon 
 

Szeptember 6., szombat 
15.00: A Visegrád Anno cím� kiállítás megnyitója a 
Mátyás Király M�vel�dési Házban. A Visegrádi Fiatalok 
Klubja hagyományosan ezen a napon mutatja be 
helytörténeti kiállítását. Az évek óta tartó gy�jt�- és feltáró 
munka részeként Visegrád régmúltjának újabb szeletét 
ismerhetjük meg 

18.30: Sétahajós kirándulás 
Egy óra kellemes id�töltés a Dunán, a Héda fedélzetén 
(feltételek a pénteki napnál leírtak szerint) 

A városközpontban felállítandó nagyszínpad  
m�sora: 
17.00: Sumonyi Zoltán Csodacsikó cím� darabjának 
bemutatója. El�adják az Áprily Lajos Általános Iskola 6. 
osztályos tanulói 

17.30: HIVATALOS ÜNNEPSÉG 
Visegrád Város Díszpolgára cím adományozása 
Az ünnepségen közrem�ködnek a Szent György 
Lovagrend tagjai, valamint az Áprily Lajos Általános 
Iskola tanulói 
18.00: Cseke Péter és H�vösvölgyi Ildikó m�sora 
(tervezett program) 

18.45: A Kalandor együttes koncertje 

19.45: KFT koncert 
21.00: Utcabál éjfélig a Dance Party együttes 
közrem�ködésével 
(Az ünnepség miatt ezen a napon a 18 órai szentmise 
elmarad!) 
 

Szeptember 7., vasárnap 
10.00: Ünnepi szentmise. A Mária-kápolna búcsúja a 
Duna-parton, a vendég miséz� dr. Pákozdi István egyetemi 
lelkész lesz 

14.00: a Kerekerd� alkotóm�hely kézm�ves foglalkozása 
nemcsak gyerekeknek a Mátyás Király Múzeumnál. Lesz 
madárijeszt�-készítés, a fiúk b�rtarisznyát, sámándobot, 
falusi terepasztalt, hajót és tutajt csinálhatnak, a lányok 
sásból, vessz�b�l koszorút, ajtódíszt, kopogtatót 
készíthetnek. Nagyméret� baba- és bábkészítésre is lesz 
mód 

16.00: Don Quijote kalandjai cím� vásári bábjáték 
kicsiknek és nagyoknak a VagaBanda Bábszínház 
el�adásában a Mátyás Király Múzeumnál 

17.00: Visegrád városa a középkorban címmel 
Mészáros Orsolya el�adását hallgathatják meg a Mátyás 
Király Múzeum új nagytermében. Ezt követ�en múzeumi 
séta, melyen bemutatják a palota díszkertjében felállított 
új szök�kutat. A sétát Sz�ke Mátyás igazgató vezeti 

18.30: Sétahajós kirándulás 
Egy óra kellemes id�töltés a Dunán, a Héda fedélzetén 
(feltételek a pénteki napnál leírtak szerint) 

A m�sorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

A rendezvény mindhárom napjának  
minden programja ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

                                      Mátyás Király M�vel�dési Ház 
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Június 16-tól három fantasztikus jó hangulatú hetet 
tölthettem el egy jókora csapat gyerekkel a Visegrád 
Városszépít� és Turisztikai Egyesület Junior Köre és a 
Mátyás Király M�vel�dési Ház által közösen szervezett nyári 
gyermekfoglalkoztató táborban mint táborvezet�. 

Az átlagosan 21 gyerekkel rengeteg helyen jártunk, és 
nagyon sok érdekes és hasznos dolgot készítettünk. Minden 
hétre jutott egy utazás: az els� héten Szentendrén a 
Skanzenben, a Marcipán Múzeumban jártunk, az utolsó héten 
hajókirándulást tettünk Zebegénybe, itt a Sz�nyi és a 
Hajózási Múzeumot tekintettük meg, a második héten a tábor 
fénypontja a szokolyai táborozás volt a Kacár-tanyán. Azt 
gondolom, ez volt mindenki számára a legemlékezetesebb. 
Olyan közös élményekben volt részünk, mint el�tte soha 
máshol. A saját készítés� mosolygós kenyerek íze, illata, 
biztosan állíthatom, mindenkinek az emlékezetében a mai 
napig elevenen él, a régi paraszti élet motívumai pedig 
megérintettek minden jelenlév�t. Nem hiányzott a televízió, a 
számítógép, fürd�kád és más civilizált eszközök, boldogan 
pancsoltak a gyerekek az óriási méret� dézsában, viháncoltak 
a friss szénában, kergették a libákat, birkákat és rótták a 
köröket a kis szamaras kocsival. Nem sok kedvünk volt 
hazajönni, nehezen szántuk rá magunkat a táborbontásra, 
csomagolásra, így szerencsénk volt, hogy csak futottunk a 
kisvonathoz és nem utána kellett szaladnunk.  

Itt kell köszönetet mondanom mindazoknak, akik 
támogatása nélkül ezt a két felejthetetlen napot nem 
tölthettük volna Szokolyán és maga a három hetes tábor is 
sz�kebb lett volna programokban. Köszönöm a magam és a 
gyerekek nevében Zeller Mártonnak, Hajdú Andrásnak, az 
Utilis Kft.-nek, Fieszl Józsefnek, Vaik Mónikának, Kovács 
Gábornak, Honti Józsefnek, Kalotai Árpádnak, Bártfai 
Istvánnak, Szabó Boginak, Mészáros Péternek, Abonyi 
Gézának, a Mátyás Király M�vel�dési Háznak a pénzbeni 
támogatást, E�ry Dénesnek, hogy finom hazai vizet ihattunk, 
Jung Vilmosnak, hogy ingyen utazhattunk a kompon. Ezen 
kívül köszönjük a Farkas családnak, hogy felbuszoztattak 
bennünket a fellegvárba, E�ry Csabának, hogy 
lovagolhattunk, valamint a Kormos boltnak, hogy ismét 
megsütötték fenséges, saját magunk készítette pizzáinkat. 
Mert a pizzasütést eddig még egy évben sem hagytuk ki, és 
bevallom, egyre jobban sikerül. Emléket is hagytunk magunk 
után: egy mini baromfiudvart építettünk a m�vel�dési ház 
kertjében, saját készítés� állatokkal, hajót építettünk a Duna-
parton, amit úsztatásra az ovisoknak ajándékoztunk, 
készítettünk ajándékot a szül�knek, meg persze a hasunknak 
is, palacsinta formájában. Bejártuk a környez� hegyeket, és 
rengeteg pancsolás volt a Dunán. 

Sajnos, mind már csak szép emlékek, hipp-hopp elszaladt a 
három hét, és a már szokásos táborzárásunkat a Telgárthy-
réten hiába áztatta az es�, azért mi jól éreztük magunkat. 
Fenségesre sikeredtek a sült csirkecombok, hatalmas és az 
es� után jóles�en meleg volt a tábort�z, ahol Szabó Panni 
egy kis gitározással emelte még a hangulatot. Ismét bátrakat 
avathattunk az éjszakai bátorságpróba után, és ismét ugyan-
olyan fájó szívvel bontottunk tábort pénteken, mint eddig 
bármikor. 

A búcsú így hangzott: Jöv�re veletek ugyanitt! 
Úgy legyen! 

                                                            Bártfainé Répás Ildikó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indul a csacsifogat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jól esik a reggeli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sül a kenyér a kemencében 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sátorban víg az élet 
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VI–PA tábor 2003. júl ius 10–19. 
 

10-én, csütörtökön délel�tt érkeznek meg Parajdról 
barátaink, hogy az idei VI–PA tábor napjait közösen átéljük. 
A tíz napba sok szép program és élmény fér: az érkezés 
napján egy kiadós lepencei fürd�zés, majd a másnapi 
esztergomi kirándulás következik. Itt a Vízügyi Múzeumot, a 
Bazilikát és a belvárost nézzük meg. Hazafelé a Dunakanyar 
panorámájában a hajóról gyönyörködhetünk. 

A szombat a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok jegyében 
telik el: lehet�ség nyílik a m�sor megtekintésére, ez 
különleges élményt jelent mindenkinek. Az este már a 
másnap kezd�d� nagy kirándulásra készül�dés jegyében 
zajlik. 

13-án reggel indulás az iskola el�l Budapesten át Egerbe. Itt 
a várban �rségváltás szemtanúi lehetünk, és a kazamatákban 
bolyongunk. Tisztelgünk Gárdonyi sírjánál is, majd belvárosi 
séta következik. Kora délután érünk Aggtelekre, ahol sor 
kerül a barlangi túrára. Szebbnél szebb látnivalókban, 
alakzatokban gyönyörködünk, élvezzük a hangversenyterem 
kit�n� akusztikáját. Elérjük a Hernád völgyét, majd 
csakhamar felbukkan a füzéri vár. Innen érünk 
támaszpontunkra, a Hegyközben fekv� Pusztafaluba. A 
meleg vacsorát ismerkedési est és Farkas Enik� születésnapi 
tortameglepetése követi. A tartalmas nap rövid diszkóval ér 
véget. 

14-én a heti feladatok megbeszélése, a csapatok kialakítása 
után a tábor feltérképezésére kerül sor. Délután fiatal 
idegenvezet�nkkel a füzéri várhoz túrázunk. Csodálatos 
látvány a környez� hegyekre és Füzérre. Hazaérve vacsora, 
majd azt a térképek értékelése követi (térkép, égtájak iránya, 
csapatembléma). Két fiú éjfélt�l a Rákóczi hadnagyát 
olvassa… 

Kedden a reggeli után Pálházáról erdei kisvasúttal utazunk a 
K�kapu megállóig. Itt a Károlyi-kastély melletti tavat járjuk 
körbe. Innen irány Széphalom! Az emlékparkban 
megemlékezünk Kazinczyról, majd a mauzóleumban nézünk 
szét. Sátoraljaújhelyen a nyári zápor alatt fagyi és kávé egy 
cukrászdában. Aztán libeg�vel fel az Magas-hegy tetejére. 
Szép a kilátás a környékre, a Nagy-Milicre és Felvidék felé. 
A városban a gyerekeknek szabad program, a feln�ttek a 
Bodnár-féle borospincében ízlelik a hegyaljai bort. Hazatérve 
vacsora, és a szokásosak… 

Szerdán a határt elhagyva Kassára utazunk. A belvárosban 
rövid séta, a Szent Erzsébet dóm megtekintése, a Rákóczi-
kriptában tisztelgés és koszorúzás a vezérl� fejedelem 
szarkofágja el�tt, a Himnusz eléneklésével. Belvárosi 
program (zenél� kút, fagyizás, ebéd a busz mellett, pizzaevés, 
apró vásárlás). Hazaérve kiderül, hogy az egyik villanybojlert 
leszerelték. A víz is elfogyott… A kedvez�tlen körülmények 
ellenére mindenki jól érzi magát. Vacsora után (rizs b�ven 
van!), tábort�z melletti éneklés Alpár gitárkíséretével. 

17-én utazás Újhelyre, hogy Alpárt vonatra tegyük, aztán a 
sárospataki strandhoz kanyarodunk. Az id� remek, a sör és az 
üdít� hideg. A gyerekek kipróbálják a vízicsúszdát, a 
termálvizet. Hazaérve ebéd vár, majd lovas szekérrel a 
határsávba megyünk. Eljutunk a sorompóig, majd száraz 
ággal megrakodva érünk a táborba, hogy szalonnát süssünk. 
A csapatok egy-egy tagja a falu régi házait örökíti meg 
rajzban.  

Pénteken: zempléni körút. Hollóházára érve a 
porcelángyárat tekintjük meg, majd gyönyörködünk a 
porcelánmúzeum remekjeiben. Innen kiérünk a Hernád 
völgyébe, és Vizsolyban állunk meg. A kis református 

templom fali freskóiban gyönyörködünk, megismerkedünk a 
Biblia történetével. A hideg ebéd után Boldogk� várához 
utazunk. Megnézzük a bels� várat, az ásványkiállítást, s 
gyönyörködünk a Hernád menti tájban. Átvágunk a zempléni 
hegyeken, és Sárospatakra érünk. Megnézzük a szépen 
rendbe hozott Rákóczi-várkastélyt, az ágyúteraszról szép 
kilátás nyílik a Bodrogra és a városra. Kés� este érünk haza, 
készülünk a búcsúvacsorára. Upinak köszönhet�en finom étel 
készül a bográcsban. Mindenki jóíz�en eszik az ünnepi 
mécsesfény mellett, s együtt-táncolás zárja a szép napot, a 
tartalmas hetet; az ablakot tábori alkotások (rajzok, térképek, 
emblémák) díszítik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A csapat az étteremben 
 

Szombat: a tábor csomagol, búcsút veszünk a kis falutól. 
Elt�nnek a már ismer�s hegyek, várak. Elérjük Tokajt, s a 
Tiszán átkelve máris az Alföldön fut velünk a busz. 
Nyíregyházán át vezet utunk Debrecenbe. A Déri Múzeumba 
megyünk, ahol Munkácsy gyönyör� festménytrilógiájának 
látványa ny�göz le valamennyiünket. Fagyizás után a 
Tescóhoz megyünk, itt válnak el útjaink, s utazik csoportunk 
egyik fele Visegrádra, parajdi barátaink pedig Erdélybe. 
Hosszú és nehéz a búcsú, majd barátaink integetése közben 
elhagyjuk Debrecent, s a Hortobágyon át folytatjuk utunkat. 
Elt�nnek a Bükk és a Mátra vonulatai, már Budapest 
közeledik, és este 8 után az iskola elé érünk. Itt már jó 
néhány szül� várja csemetéjét, s mindenki örül, hogy sok 
szép élménnyel, emlékkel gazdagodva, épségben térhet haza. 

Csapatunk tagjai:  
Parajdról Cseresnyés Irén és Attila, Veres Annamária és 

Árpád (Upi), Ambrus Em�ke, Ambrus László (6. o.), Ambrus 
László (7. o.), Andrási Em�ke, Berecki Tekla, Fogasi Vanda, 
Fülöp Attila, Fülöp Botond, Kántor Zsófia, Kénesi Szilárd, 
Kovács István, László Hunor, Miklós Alpár, Nagy Andrea, 
Nagy Ágota, Nagy Réka, Veres Fruzsina; Visegrádról Mezei 
Anna, Szigetiné L�rincz Mária, Borsody Istvánné és István, 
Baranyi Eszter, Berki Bianka, Bíró István, Fabi Eszter, 
Farkas Enik�, Gróf Anikó, K�rösi Fehér Emese, Mészáros 
Balázs, Nagy Ildikó, Nagy Eszter, Németh Petra, Ördög 
Máté, Schült Andrea, Száraz Bence, Szigeti Réka, Sz�cs 
Bernadett, ill. ,,mint vendég”: Szomoryné Szimeth Judit és 
György. 

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta az 
idei közös táborozás lehet�ségét. Reméljük, hogy iskoláink 
és gyermekeink kapcsolata 2004-ben Erdélyben folytatódik. 
                                                                        Borsody István 
                                                                             krónikás 
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A labdarúgó szakosztály hírei 
 

Köszönjük, Béla bácsi! 
 

Vidosits Béla, a VSE labdarúgó szakosztályának vezet�je 
2003. július 1-jével lemondott tisztségér�l. Mint mindenki 
tudja, Béla bácsi már hosszú ideje fáradhatatlanul végezte 
társadalmi munkáját a visegrádi labdarúgás újraindításáért és 
fellendítéséért. Küzdött az új labdarúgópálya létrehozásáért 
és a visegrádi fiatalok sportszeretetéért. Rendületlenül és 
megszállva gy�jtött a többször sz�kös anyagi helyzetben lév� 
csapatért. Minden évben, mikor megjelent, az emberek 
tudták, hogy eltelt egy év, és tudták, hogy miért jön, és miért 
fáradozik. Ténykedése alatt Dömöst�l Dunabogdányig több 
száz fiatalt vont be a foci szeretetébe. Munkájának 
eredményeként a csapat többször eljutott a megyei II. 
osztályig, ahol nagy létszámú városi csapatoknak méltó 
ellenfele volt kis csapatunk. Tudjuk, hogy milyen sok munkát 
vállalt a csapatért. Munkája bizonyára hiányozni fog, de 
reméljük, hogy � maga nem fog hiányozni a pálya szélér�l 
mint néz�, és sokáig fogja buzdítani a csapatot tökmaggal a 
kezében. 

Béla, Te voltál az egyszemélyes szakosztályvezet�, 
szertáros, élelmezésvezet�, szállításszervez�, 
pályakarbantartó, pályagondnok, gazdasági irányító. 
Megpróbálunk a helyedbe lépni, megpróbáljuk úgy végezni a 
munkát, ahogy Te tetted azt. De kérünk, ne hagyj el teljesen; 
tudásodat, a sok év alatt felgy�lt tapasztalataidat add át a 
következ� nemzedéknek, ezzel is segítve, hogy valóban 
eljusson a visegrádi foci oda, ahova Te is szeretnéd.  

A lemondásodat sose gondoltuk komolyan, ha egyszer úgy 
érzed, hogy energiád újra teljében van, reméljük, beállsz 
ismét a csapatba. 
 

Ugyanakkor lemondott Staller János vezet�edz�, aki 
szintén hosszú ideje volt edz�je a szakosztálynak. Köszönöm 
Neked is, János, az eddig végzett munkádat, amit Béla 
bácsival együtt végeztél a csapat élén. 
 

Az �szi szezontól új edz� irányítja a visegrádi 
labdarúgócsapatot Csima György személyében, a volt Váci 
Haladás és Budapesti Vasas játékosa, aki nagy lelkesedéssel 
fogott a csapat szerkezetének kialakításához. Edzéstervvel, 
heti háromszori edzéssel kezdte meg a felkészülési id�szakot. 
Tervei közt szerepel a csapat visszajuttatása a megyei II. 
osztályba, amit a visegrádi ifjúság bevonásával próbál 
megvalósítani. Ehhez kérjük a visegrádi szül�ket, hogy a 
labdarúgást szeret� fiaikkal jöjjenek ki az edzésekre. Ezek 
kedd, szerda, csütörtöki napokon 18 órakor kezd�dnek, és ott 
részesei lehetnek egy tervszer�en végrehajtott edzésnek. 
Reméljük, ett�l kedvet kapnak a fiúk, hogy a csapat tagjaivá 
váljanak. Aki jelentkezni szeretne, a 06 (20) 9552-220-as 
vagy a (26) 398-390-es telefonszámon teheti meg azt. 

Az új edz� munkájához sok sikert kívánok. 
 

Az idei évben is három csapatot neveztünk a bajnokságba: 
feln�ttet, ifjúságit és serdül�t. Az els� forduló mérk�zését 
már az új pályán játsszuk a sorsolástól függ�en, melyre 
mindenki szeretettel várunk!  

Hajrá Visegrád! 

Zeller Márton 
                                                                             VSE elnök 

Augusztus 
 

Ásít és nyújtózkodik a természet; a Vár mögött ébredezik a 
Nap; felh� sincs az égen, bizonyos, hogy ma is teljes 
hatalommal uralkodik fölöttünk. A h�s derengésben az igazi 
pihentet�, hogy a civilizációs zajládák némaságra ítéltetnek. 
Nem egy reggel, s nem egy, hanem több nap is szükséges, 
hogy e bens�séges csendességhez eljussunk magunkban… 

Jékely Zoltán pedig odafönn a kötélen, sityakkal védi fejét a 
t�z� Naptól. Messzir�l táncolt Szentgyörgypuszta fölé: 
Velencéb�l érkezett. Szivárványos lélekkel ,,három süld� 
diáklány” tündérkedését nézhette a Florian teraszáról… 
Indulatos, mert ugyan magyar nyelv� útikönyvek egymás 
után jelennek meg Velencér�l, de magyar útikönyv nem 
született még, amely tudatná: Velence hírét nemcsak Byron 
és Hemingway vitte a világba, hanem például Asbóth János, 
Kosztolányi, Cs. Szabó László, Vas István regényben, 
esszében és versben emelte a város hírét és erejét…. 

Ünnepi t�n�désünkben Jékely Zoltán figyelmeztet Szent 
Gellért üzenetére. A magyarok szimfóniájaként ismert a 
történet, miszerint Gellért egy faluban megszállva, éjszaka 
éneket hallott. A malmot járató asszony dalolt. Els� nyoma 
annak, jegyzi meg a folklór és a zenetudomány, hogy a 
magyar dal már István korában is élt az egyszer� emberek 
ajkán… 

Hazaérkeztünk Szentgyörgypusztára. Jékely Zoltán oda-
föntr�l leszól Péterfy Lászlónak: verné csapra azt a kis, míves 
faragású hordócskát, amelyet neki ajánlva versben is 
megénekelt: ,,Bornak benned van elég hely, / sose légy üres, 
te tégely! / Szívb�l ezt kívánja Jékely / s minden szomjas 
torkú székely.” 

Már rövidülnek a nappalok és csíp�södnek az esték. Ide-oda 
repked� madarak zerrentik az ágakat. Odalenn a Duna partján 
és Bogdányban készül�dnek a gólyák. E gágogás-mentes nap 
estéjén, mely korábbi gágogásokat csak felvetette a 
lefolyóból, csönd telepszik a házra… 

(Ablonczy László: Jelentés a völgyb�l – részletek) 
 

Bella István 
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

Augusztus 
 

                      Augusztus, augusztus, 
                      búsaknak vígságpasszus, 
                      bár bukszánk csak bukszus- 
                      levél, búsulni luxus. 
 

                      Nappal tóbárka ringat, 
                      éjjel csillag vidítgat 
                      s én �rtornázom – úgy ám! – 
                      a göncölszekér rúdján. 
 

                      S az a sok hulló csillag, 
                      mi szemedbe villantgat, 
                      mind enyém és az álom 
                      partján én kacsázom 
 

                      minddel a tükrös éjben. 
                      Oldalt hajolva nézem 
                      ahogy kavicsként pattogva 
                      szállnak a sima habokba. 
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Kedvez� árak! Kedvez� árak! Kedvez� árak! 

7 éve a Dunakanyarban 

GÁZ, VÍZ, F�TÉS  
SZERELVÉNY BOLT 
Tahitótfalu (bent a szigeten)  

Szabadság út 15.  
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé) 

Házat épít, átalakít, fürd�szobát felújít, 
 f�tést korszer�sít, 

 szennyvízcsatornát épít? 
Keressen minket! 

AKCIÓINK: 
   – RADEL acél lapradiátor listaár –19% 
   – radiátor szelepek 
   – rézcsövek 
   – akryl zuhanytálca  
      90×90-es íves üvegkabinnal 65.000 Ft 

KEDVEZ� ÁRAKON: 
   – fali kombi cirkók, kazánok,  
   – tárolós gázvízmelegít�k, villanybojler,  
   – cs�radiátorok, csaptelepek,  
   – pvc csatornacs�, szaniterek,  
   – mosogatótálcák, golyóscsapok,  
   – szifonok, horgany-, réz-, Henco-csövek,  
   – idomok, bilincsek, csavarok, mosdó,  
   – WC-k stb. 

Hívjon:  

tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 9515-484 

Kedvez� árak! Kedvez� árak! Kedvez� árak! 

KELEMEN KFT. 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Tahitótfalu, Szabadság út 15. 
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Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 
 
 
 

 
 

Felhívás! 
400 tanórás  

angol iskolaév tanfolyam 
Alap- és középfokú C típusú  

nyelvvizsga-el�készít� 
Munkanélküli segélyen és gyes-en lév�knek, ill. 

f�állású anyáknak a Munkaügyi Központtól 
támogatás kérhet� e tanfolyamokra, a támogatás 
mértéke a tanfolyam összköltségének 90%-a. 

A 9–15 f�s tanfolyamok két szintr�l indulnak: kezd� 
szintr�l alapfokra, ill. alapfokú szintr�l középfokra.  

Minden csoportban két angol nyelvtanár tanít, amit�l 
eredményes és változatos lesz a tanulás. Munkájukat a 
tanulmányi igazgató irányítja. A csoportok munkájába 
a tanfolyam során anyanyelvi konzultánsok is 
bekapcsolódnak 40, ill. 80 órában. 

Az óra célja a beszélt nyelv elsajátítása, ill. közvetlen 
cél a sikeres nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. 
Az oktatás beszédközpontú, szituációs gyakorlatok, 
szerepjátékok és különböz� módszertani gyakorlatok 
bevonásával. 

Id�tartam:  
5 hónap  
(2003. szeptember közepe–2004. január vége) 

Intenzitás:  
hétf�t�l péntekig minden nap 9.00–12.15 óráig. 

További információért hívja a (26) 301-010-es 
telefonszámot, vagy érdekl�dhet az 

englishcenter@mail.datanet.hu 
címen, ill. a (26) 319-130-as faxszámon is. 

Balogh Zsuzsa 
ügyvezet� igazgató 

English Center Nyelviskola 
2000 Szentendre, Bercsényi u. 3. 
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 F�bb termékeink: 
 – Borda parasztkolbász 
 – Borda nyári turista szalámi 
 – Borda különleges vastagkolbász 
 – Borda csemege debreceni 
 – Borda grillkolbász 
 – Füstölt áruk – szalonnafélék – házi 
zsír  
 – házi tepert� 

 B�séges áruválaszték: 
 – felvágottak – májasok – disznósajtok  
  – száraz szalámik – házi süt�kolbász 

 Marha – sertés – csirke – pulyka  
 – kacsa – tyúk 
  

 Folyamatos árengedményekkel, 
 udvarias kiszolgálással várjuk 
 régi és új vásárlóinkat! 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap BORDA HÚSBOLT DOLGOZÓI 
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00 Üzletünk a 11-es f�út mellett található,
 csütörtök 7.00–17.00 jó parkolási lehet�séggel! 
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

FIGYELEM! 
 

Felveszünk Nagymaros–Visegrád között  
közleked� kompra 

18 évet betöltött, úszni tudó,  
8 általánost végzett 

TANULÓ MATRÓZOKAT 
korlátozott számban. 

 

Feltételek: 
          – Vác–Szob közötti állandó lakás  
             a Duna jobb vagy bal partján, 
          – erkölcsi bizonyítvány, 
          – szakirányú vagy egyéb középiskolát  
             el�nynek számítunk be. 

 

24 hónap eltöltött szolgálati id� után  
továbbképzés (hajóvezet�i tanfolyam) 

biztosított. 
 

Jelentkezni lehet telefonon 
a 06 (30) 9218-076 számon  

8–16 óra között, vagy 
személyesen a visegrádi révállomáson 
Jung Vilmos ügyvezet� igazgatónál 
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A NYÁR LEGFORRÓBB AJÁNLATA A SUZUKI RÓMAITÓL! 
Ett�l biztosan beindul… 

  Új Suzuki most 10% befizetést�l,  
  használt autó pedig befizetés nélkül az Öné lehet 
  augusztus 31-ig, vagy amíg a raktárkészlet tart! 
 

          Ráadásként most minden új autóvásárlónk  
          teli tankkal viheti el autóját! 
     

  Jöjjön, érdekl�djön, mert lemarad…! 
 

  Új és használt gépkocsikra kedvezményes CASCO-díjak! 
   

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervízszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Óbecsey István 
 

SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET 
 

Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
A reszket� kez� �sz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat… 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket… 
És nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
 
Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket, 
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretetet. 
Szenvedtek �k már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne tegyétek �ket sz�k odúkba, 
Ne rakjátok �ket otthonokba. 
Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat. 
Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

 

�k is sokat küzdöttek értetek, 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak �k is eleget, 
Hogy ti módosabbak legyetek. 
�k is elfogadtak titeket, 
Mikor Isten közéjük ültetett. 
Azért én kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

 
Ha majd az örök szeretet 
Elhívja �ket közületek, 
Ti foglaljátok el a helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 
Azért el�re intelek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
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A visegrádi hívek gondozásba vétele 
fel�l biztos adatokat csak 1927. évt�l 
kezdve tudunk. A dunabogdányi 
egyházközségben bekövetkezett 
lelkipásztor-választás a visegrádi 
gyülekezet életében is változást 
eredményezett. Pungur Béla lelkipásztor 
szervez� munkájának eredményeként már 
1931. december 31-én megalakult a 
visegrádi fiókegyházköz-ség. 

A fiókegyházzá szervezkedés idején a 
lélekszám 100 f� lehetett az 1933. évi 
adatok bizonysága szerint. 
Megválasztották gondnoknak dr. 
Radnótfáy György kabinetirodai tanácsost 
és vitéz Telgárthy Jen�t, a 
kamarauradalom f�mérnökét. 
Választottak négy presbitert is: Kádas 
György községi jegyz�t, Roskó Pál 
erdészt, Engel Frigyest és Ambrus János 
postást. Istentiszteleti helyiségül bérbe 
vették a községháza udvarán álló óvoda 
helyiséget. Roskó Pálné egy bordó 
bársonyterít�t adományozott az 
úrasztalára. Kimutattak 18 adózót, 
akiknek évi adója 69 peng�t tett ki. 
Istentiszteletet havonta egy alkalommal 
tartottak. Legátust is fogadtak mindhárom 
nagy ünnepen. A lelkészt hozó-viv� 
fuvarért nem fizettek, ezt az 
erd�gazdaságtól kapták ingyen. 

Az így megindult egyházi élet a 
növekedés és meger�södés szakaszába 
lépett. Templomépítési alapot létesítettek. 
A bankban erre a célra elhelyeztek 63 
peng�t. A templomalapot gyarapította a 
Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
évenkénti 300 peng� adománya. Ezt 
1938. évig kapta a gyülekezet, amikor 
megvásárolta az imaházát. 

Külön is meg kell említeni a templomra 
való gy�jtésben szorgoskodó Perjéssy 
Károly nyugalmazott református 
lelkipásztort, aki Szentendrén lakott 
ugyan, de szívén viselte a templomépítés 
ügyét. Gy�jt� útra indult, az ország 
különböz� részeit látogatta meg. Két 
nyáron át mintegy 50 gyülekezett�l 2000 
peng� adományt egymaga összegy�jtött. 

1934. évben 300 peng� adományt nyert 
el a gyülekezet a belügyminiszter úrtól. 

1935. évt�l kezdve Pungur Béla 
lelkipásztor évi 80 peng� tiszteletdíjat 
kapott, míg Afra György egyházfi 20 
peng�t. 

Volt néhány iskolaköteles diák is, akik 
átjártak hajóval Bogdányba. 
Útiköltségüket a kis gyülekezet 
megfizette. 

1937. év végére a betétkönyvben 
elhelyezett összeg már 5648 peng�t tett 
ki. 

1938-ban növelte ezt a készpénzt az 
államtól, a konventt�l és Pest 

vármegyét�l elnyert 1294 peng� segély 
összege. 

Ezzel az összeggel már neki lehetett 
fogni templomépítéshez! 

El�ször telek vásárlásán gondolkodtak. 
Ett�l elálltak, amikor Afra György 
hajlandó volt saját házát eladni. A Zách 
Klára köz 9. szám alatti házat az egyház 
megvette 4000 peng�ért. A szükséges 
átalakítási munkálatokat elvégezték. Két 
szobából kialakítottak egy imatermet, a 
volt konyhából egy irodahelyiséget és egy 
szobát átadtak harangozói lakásnak. 

Az imaterembe fából készítettek szó-
széket, 12 padot, vettek egy öntöttvas 
lábú úrasztalát. 360 peng�ért 
harmóniumot vásároltak, melyre Almássy 
László, a képvisel�ház akkori elnöke 200 
peng�t adományozott. 

Az udvaron építettek beton alapra 
vasvázból haranglábat. Ide helyezték a 
két harangot (350 kg és 105 kg). 
Összesen a felállítási költséggel együtt 
1700 peng�be kerültek. A nagy harangra 
Ambrus János és neje 400 peng�t 
adományoztak, ezért került rá a nevük. 

A nagy harang felirata: ,,Az él�ket 
hívogatom, a holtakat elsiratom. Er�s 
várunk nekünk az Isten. Öntette a 
visegrádi ref. fiókegyház Ambrus János 
presbiter és neje hozzájárulásával az Úr 
1938. esztendejében. Öntötte Slezák 
László harangönt�, Magyarország 
aranykoszorús mestere, Budapest.” 

A kis harang felirata: ,,Tebenned 
bíztunk eleit�l fogva. Isten dics�ségére 
öntették a visegrádi hívek 
közadakozásból 1938. Öntötte Slezák 
László harangönt�, Magyarország 
aranykoszorús mestere Budapesten.” 

Az imaház felszentelési ünnepségét 
1938. augusztus 2-án tartották meg. Részt 
vettek ezen Mocsi Mihály esperes, 
Ecsedy Aladár tótfalui, Rohonczy János 
kisoroszi, �ry Lajos váchartyáni, Vajda 
István szentendrei lelkipásztorok. 

Az összes kiadás 8073 peng� volt, 
amelyet kifizetett teljes mértékben a kis 
gyülekezet. Ebben az id�szakban az 
imaház megtelt az istentiszteleten 
megjelent hívekkel. 

1939-ben tovább kellett folytatni az 
építkezést. Tekintve, hogy a hegyoldalba 
épült imaház a lefaragott k�falhoz simult 
hátul, elöl pedig az omladékos part 
jelentett veszedelmet, ezért k�falat 
építettek a ház el�tti udvar megvédésére. 
A k�falra kerítést állítottak. 

1940. évt�l kezdve havonta két 
alkalommal van istentisztelet. 

1942. évben tisztújítás volt a 
gyülekezetben. F�gondnokká választották 
Nagy Bódog ny. huszárezredest, 

gondnokká Jákó Gyula ny. táblabírót, 
pénztárossá Nemes Vilmos ny. 
f�számvev�t. Presbiterek lettek: Kádas 
Zoltán, Szathmáry Mihály, Ambrus 
János, Götz Ferenc és Szabó József. 
Pótpresbiter: Székely Sándor és 
Oelschlägel Gyula. 

1942-ben szerepel el�ször a Horthy-
telep adója (ma: Gizella-telep), mely 44 
peng� volt. Ett�l kezdve a telepiek is 
bekapcsolódtak a kis egyház életébe. A 
gyülekezet létszámát a választói 
névjegyzékbe felvettek száma alapján 
lehet becsülni. Volt 43 választó, így a 
gyülekezet lehetett 70 f�. 

A kántori szolgálatot az 1943. évig dr. 
Balázs Istvánné Kertész Lívia látta el. 
Jegyz�könyvi elismerésben méltatja a 
presbitérium ,,sok évi önkéntes 
harmóniumozását, mellyel 
istentiszteleteinket ünnepélyesebbé tette”. 

1947. évben fogtak hozzá a harangozói 
lakás víztelenítéséhez, melyet úgy 
oldottak meg, hogy a hátsó fal alá 30 cm 
távolságra egy másik falat húztak fel. A 
munkát Szikriszt György végezte el 1000 
forintért. A szükséges pénzösszeget a 
Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól 
érkezett ugyanekkora összeg� segélyb�l 
fizették ki. 

Az 1948. évi esperesi látogatás felhívja 
a gyülekezet figyelmét a minden nyári 
vasárnapon tartandó istentiszteletre, mert 
a nagy idegenforgalom miatt a templomos 
népek így nem esnek el az Istent dicsér� 
vasárnapi ünneplést�l. A javaslatot 
végrehajtották. 

1953-ban önkéntes adózási rendszert 
vezetnek be a gyülekezetben. Jákó Gyula 
gondnok magas korára tekintettel lemond, 
Jakab Lajost választják meg helyére. A 
választók létszáma 53 f�, ami 
lélekszámban 70 f�t jelentett. Elvégzik a 
szükséges k�m�ves, bádogos, lakatos 
munkákat 1500 forintért, melyet 12 
egyház adományából és saját adományból 
fedeznek. 

1954. esztend�ben az evangélikus hívek 
kérésének eleget tesznek, mely szerint az 
imaházban minden hónap két vasárnap 
délután evangélikus istentiszteletet 
tartanak. 

Az 1956. évben nyugdíjba vonult 
Pungur Béla lelkipásztor helyébe Pályi 
Jánost választja meg a dunabogdányi 
presbitérium. Az imaház további javítási 
munkálatait már � végezteti el. 

                               Vörös Ákos  
                                ref. lelkész 

                          Dunabogdány–Visegrád 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A 2003. augusztus 28-i ülésén történt 
 

– A képvisel�-testület a díszpolgári és tiszteletbeli polgári 
címeken kívül egy új, ún. Pro Urbe emlékérem címet 
alapított, amely azon személyeknek vagy szervezeteknek 
adományozható, akik a város fejlesztésében, a 
közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a 
kulturális, a sport-, a társadalmi vagy gazdasági élet 
bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, 
kiemelked� teljesítményt nyújtottak. (Az erre vonatkozó 
rendeletmódosítást lásd a 4. oldalon.) Az ülésen 
egyhangúlag elfogadta a testület Cseke László 
díszpolgárrá, Vidosits Béla Pro Urbe emlékéremre és 
Borsos Sándorné tiszteletbeli polgárrá való 
felterjesztését 

– A háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozóan Dr. Bazsa 
Márta szigetmonostori háziorvossal kötöttek szerz�dést 
Visegrád város vezet�i a csatlakozó másik 6 település 
vezet�ségével egyetértésben.  

        Mezei Orsolya 
        jegyz� 

 

Felhívás!  

 
Visegrád Város Önkormányzata az ágasház telkére és 

a községkertben hozzá kapcsolódó területek 
hasznosítására és fejlesztésére, valamint az ágasház 
melletti parkoló fejlesztésére és üzemeltetésére helyi 
vállalkozókat keres. A területre a Településfejlesztési 
Koncepcióban és a Ciklusprogramban is meghatározott 
fejlesztési cél: tematikus park létrehozása és 
m�ködtetése. A 0,5 ha-os hasznosítandó területre és a 
0,6 ha-os parkolóra vonatkozó beépítési javaslat 
megtekinthet� a polgármesteri hivatalban Mártonffy 
Gábor f�építésznél 2003. szeptember 17-t�l. 

 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy  

2003. október 13-án (hétf�n)  
LOMTALANÍTÁST  

szervezünk az alábbi utcákban: F� u., Rév u., Nagy L. 
u., Zách K. u., Mátyás király u., Pázmány P. u., Török 
u., Újkert u., Salamontorony u., Temet�sor, Rigó u., 
Malomhegyi u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó u., 
Rákóczi u., Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u., 
Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep. 

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

Visegrád Város Önkormányzata 

Visegrád Város Jegyz�je pályázatot hirdet 
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Pályázati feltételek: 
 

– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, 
– f�iskolai szint� pénzügyi szakképzettség  
   vagy 
– f�iskolai szint� államigazgatási  
   szakképzettség  
   és fels�fokú pénzügyi, számviteli  
   szakképesítés, 
– legalább 2 év szakmai gyakorlat. 

 

El�ny:  
– önkormányzati gyakorlat, 
– közigazgatási szakvizsga. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  
   bizonyítványt, 
– iskolai végzettséget igazoló okmányok  
   másolatát  
   (eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni). 

 

Bérezés a Ktv. szerint. 
 

A pályázatokat   
Visegrád Város Jegyz�jéhez kell leadni. 

 

Cím: 2025 Visegrád, F� u. 81. 
Tel.: (26) 398-255, 398-090 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ! 
 

Az Okmányiroda tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a 
BM Központi Hivatal Közlekedési Igazgatási és 
Nyilvántartó F�osztály f�osztályvezet� 3-373/15/2003. 
számú levele alapján telefonon történ� ügyfél-el�jegyzési 
rendszert (ideiglenes jelleggel) vezet be 2003. 
szeptember 1. napjától. 

A telefonon el�re egyeztetett id�pont alapján látjuk el 
Tisztelt Ügyfeleinket. Az el�jegyzési rendszer kivételét 
képezi a rendszámmal kapcsolatos ügyintézés. 
Elképzelésünk szerint így a sorban állás elkerülhet�, amely 
március hónaptól volt tapasztalható az országos 
illet�séggel rendelkez� okmányok kiadása miatt. Így a 
területünkhöz tartozó ügyfelek a bejelentkezési id�n kívül 
is ügyeiket el tudnák intézni oly módon, hogy az 
el�jegyzett id�pontok között �ket tudnánk fogadni. 
Természetesen élhetnek az id�pont el�jegyzésének 
lehet�ségével is. 

                                                   Okmányiroda 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
6/2003. (VIII. 28.) sz. rendelete 

 
„A díszpolgári  

és a tiszteletbeli polgári címek alapításáról  
és adományozásáról” szóló  

 1991. évi 10. sz. rendelet módosításáról 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

(1)  A rendelet 1. § (1) bek. az alábbiakkal egészül ki: 
Visegrád Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, 
hogy a város érdekeinek el�mozdításában, értékei 
gyarapításában kiemelked� érdemeket szerzett 
személyeket elismerésben részesíthesse, Pro Urbe 
emlékérmet alapít. 
(2) A rendelet 1. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
A Pro Urbe emlékérem azoknak a személyeknek vagy 
szervezeteknek adományozható, akik a város 
fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a 
szociális, az oktatási, a kulturális, a sport-, a társadalmi 
vagy gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit 
gyarapítva, kiemelked� teljesítményt nyújtottak. 
 

2. § 
(1) A rendelet 2. § (1), (3–4) bek., 3. § (1–4) bek., 4. §, 5. 
§ (2–3) bek. az alábbiakkal egészül ki: 
„.. és a Pro Urbe emlékéremmel kitüntetett..”  
(2) A rendelet 2. § (4) bek.-ben az alábbi szövegrész 
hatályát veszti: 
„…vagy Visegrád város tiszteletbeli polgára…” 
 

3. § 
(1) A rendelet 5. § (1) bek. az alábbiakkal egészül ki: 
A  Pro Urbe emlékérem elismerésben évente legfeljebb két 
személy vagy szervezet részesíthet�. 
 

Záró rendelkezések 
4. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján, azaz 2003. augusztus 
28-án lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 

Visegrád, 2003. augusztus 28. 
 

P. H. 

Hadházy Sándor s. k. polgármester 

Mezei Orsolya s. k. jegyz� 
 

A rendelet kihirdetése megtörtént.   

Mezei Orsolya s. k. jegyz� 

Visegrád, 2003. augusztus 28. 
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Hajdúszoboszlón született, 1926. július 6-án. Felmen�i apai 
ágon Erdélyb�l a 17. században kerültek a Hajdúságba, anyai 
ágon pedig debreceni polgárok voltak. Az �sök között – 
mindkét ágon – több ügyvéd, református pap és tanító fordult 
el�. Alapfokú iskoláit szül�városában végezte, majd 
középiskolai tanulmányait a Sárospataki Református 

Tanítóképz�ben folytatta négy éven át, de 1944 októberében 
a család orosz megszállás alá került, így tanulmányait a 
közeli Debrecenben fejezte be jeles eredménnyel. Történelem 
szaktanári végzettséget a Szegedi F�iskolán szerzett. 

Tanítói szolgálatát – pályázat útján – Tahitótfaluban kezdte 
meg, és az ottani általános iskolában dolgozott 1952 
decemberéig. Több felügyel�i látogatás eredményeképp 
tanfelügyel�i állás betöltésére kapott ajánlatot Pest 
megyében, így nyílt lehet�sége a visegrádi iskola igazgatói 
beosztásának betöltésére 1953. január 1-jét�l. 

Teend�inek középpontjában az iskola b�vítése állt. A 
szül�ket megnyerve a magas gyermeklétszám miatt délel�tt 
és délután végzik hivatásukat. Dr. Bardon Alfréd új szárnyat 
tervez az emeletes épülethez. Áprily Lajos költ� és családja, 
a visegrádi szül�k és az itteni erdészet jelent�s pénzbeli 
támogatásával, ill. k�anyaggal megindult az építkezés. A 
falak, a födém és az emeleti falak társadalmi támogatással 
épültek, míg a födémszerkezet megépítését a Pest Megyei 
Tanács segítette. Az új iskolaszárny felavatására 1958. január 
31-én került sor, ezzel Pest megyében az els� olyan iskola 
lett, melyben csak délel�tti tanítás folyt. 

Az 50-es évek végén, a 60-as évek elején elérhet� célként 
jelölték ki Visegrád szervezett idegenforgalmának 
kialakítását. Ezt a munkát a Dunakanyar Intéz�bizottság 
tagjaként mint területi titkár kezdett�l fogva támogatta. 
Másodállást vállalt a Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal 
területi szervénél.  

1961-ben pályát módosított, és a szervezet visegrádi 
kirendeltségének vezet�je lett. Munkássága folytán kinevezik 
a megyei hivatal igazgatói posztjára, és négy év alatt hat 
kempinget, nyolc motelt és hat szállodát építenek irányítása 
alatt, zömmel a Dunakanyar régiójában. Közben 
idegenforgalmi szakképesítést szerzett és mint meghívott 
tanár dolgozott a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi F�iskolán. Aktív pályáját 1990-ben a 
visegrádi kirendeltségen fejezi be. 

Kezdetekt�l fogva sokat publikál. Sorra jelennek meg 
könyvei: a Visegrád útikönyv öt kiadást ér meg 1958 és 1975 
között. A Magyar Városok sorozatában Visegrád cím� 
könyve a sorozat indítója 1980-ban. Az Esztergom cím� 
útikönyv társszerz�je. A Dunakanyar útikönyvet négy ízben 
is kiadják 1972 és 1982 között. 1975-ben került sor a 
Dunakanyar széppróza és képeskönyv megjelentetésére, majd 
1980-ban újabb könyve kerül a nyilvánosság elé Észak-
Magyarország címmel útikönyv formájában. Ugyanennek a 
tájnak a hasznosságát mutatja be Észak-Magyarország fürd�i 
és gyógyfürd�i cím� kötete. Ezt követte a társszerz�ként 
megjelentetett Magyarország útikönyv, 1968–75 között négy 
kiadásban. A Hableány Napló 1867-b�l magyar, angol, német 
nyelven jelenik meg 1999-ben.  

Jelent�s filmforgatókönyv-írói és társrendez�i tevékenysége 
is: A Duna hajlatában, a Hableányon Pest-Budától Párizsig, 
az Evez�vel Európán át, a Szent György mai lovagjai vagy a 
Hableányok filmriportja. 

A rendszerváltás idejét�l tevékeny részt vállal és fontos 
tisztséget tölt be a Szent György Lovagrend tevékenységében. 
Kiemelt fontosságú és jelent�ség� a rend karitatív 
tevékenysége és kapcsolatok ápolásán keresztül Visegrád 
idegenforgalmi, történelmi vonzerejének súlyozása. 
Tevékenységét már eddig is több kitüntetés és elismerés 
fémjelzi. 

(Összeállította: Borsody István) 
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Mez�túron született 1942. augusztus 2-án. Édesapja 
Vidosits Jen� fogtechnikus, édesanyja Gábor Erzsébet 
tanítón�.  

Hárman vannak testvérek: Jen� egy ideig Visegrádon az 
erdészetnél dolgozott és futballozott is, a csapat kapusa 
volt. N�vére Ágnes, szintén Visegrádon volt zöldkeresztes 
véd�n�.  

A család egésze 1960-ban került Visegrádra, mivel 
édesanyja ez év �szét�l tanítón�i kinevezést kapott itt.  

Béla a családdal a Nádler-házban lakott, de közben 
megn�sült 1963-ban. 1965-ben született els� gyermekük, 
Ági, majd 1967-ben második gyermekük, Béla. Mint 
kisiparos 1967-ben váltotta ki engedélyét. Azóta 
egyfolytában tagja a kisipari, most már vállalkozói 
kamarának. 

1977-ben épült fel különálló, kertes családi háza, 
amelyben azóta is laknak. 

A futballhoz mindig közel állt, 1957–1960 között 
Dunaújvárosban, az Épít�kben futballozott.  

Ezt követ�en, 1979-t�l Dömösön lesz a sportvezet�ség 
tagja, el�bb pénztáros, majd a futball szakosztály vezet�je. 
Ennek el�zménye az volt, hogy Visegrádon megsz�nt a 
labdarúgó tevékenység és a csapat is. Pontosabban a 
csapat elkerült Dömösre, de mert az ottani csapat nagy 
többsége visegrádi volt, így el�bb Balogh Marci bácsit, 
majd Vidosits Bélát kérték fel vezet�ségi tagnak. Dömös 
jelent�s futball eredményeket ért el, és fölkerült el�bb a 
megyei II., majd az I. osztályba Komárom megyében.  

1988-ban vált ki a dömösi futball szakosztály 
vezetéséb�l. 

1989 novemberében megkeresték a Dömösön játszó 
visegrádi fiatalok – Szabó István, Illés Zoltán, Illés István, 
Szedlacsek János, Sacelotti György, ifj. Sitku Pál, ifj. 
Vidosits Béla, Zeller Róbert, Bergmann Pál, Balogh 
László, Bergmann Gábor, Bálint Zsolt, Krisztián Zoltán, 
Scheili Ferenc, Kovács Péter –, hogy alakítsanak 
Visegrádon községi futball/sportegyesületet. Vidosits 
Bélát kérték fel szakosztályvezet�nek. 

1990. január 20-án alakult meg az egyesület hivatalosan. 
A budai körzeti bajnokságban 1990/91-ben (�szi–tavaszi 
fordulóval) kezdték meg szereplésüket. Ez egy nagy 
létszámú körzet volt és jelent�s települések csapatai 
szerepeltek benne: Budakeszi, Páty, Nagykovácsi, 
Zsámbék, Solymár, Piliscsaba, Biatorbágy stb.  

18 csapat szerepelt a bajnokságban. Visegrád 
folyamatosan szerepelt a bajnokságban. Több alkalommal 
értek el szép helyezéseket – a 2. és 3. helyet. 

Az 1996/97-es idényben nyerték meg a bajnokságot. 
1997 �szét�l 2000 nyaráig szerepeltek a visegrádiak a Pest 
megyei II. osztályú bajnokságban.  

2000-t�l 2002-ig újra járási bajnokság következett, majd 
2002/2003-ban újra a megyei bajnokság következett: 
Veresegyház, Váci Reménység, Dunakeszi, Iklad, Perbál, 
Bag, Tárnok, Pilisszentiván, Budaörs, Dunaharaszti, 
Kerepes stb. 

Egészségügyi okok miatt Béla 2003 nyarán lemondott a 
szakosztály vezetésér�l. 

Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte. Mind a 
serdül�, mind az ifi és feln�tt csapat munkájának sikeréért 
egyaránt sokat dolgozott. 

(Összeállította: Kiss Károly) 
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Borsos Sándorné Klopfer Róza Visegrádon született, 
1935-ben. Általános iskolai tanulmányait Dömösön 
végezte, majd az Esztergomi Tanítóképz�ben érettségizett, 
s egy éves tanítói gyakorlóév után, 1954-ben képesít� 
vizsgát tett. 

A gyakorlóévet is beleszámítva 50 évet töltött a 
pedagógus pályán, szinte megszakítás nélkül. 

Els� munkahelye Tápiószentmárton-ban volt, 1960. 
augusztus 1-jét�l a visegrádi iskola tanítója, immár 43 éve. 

1993-ban történt nyugdíjazásáig az alsó tagozat 
legstabilabb tagja. Hosszú ideig csak els� osztályosokat 
tanított, így sok, kb. 600 visegrádi gyermek t�le tanulhatta 
meg az írás-olvasás-számolás elemeit, s a visegrádi szül�k 
bizalommal bízták rá gyermekeik nevelését. 

Nyugdíjba vonulása után is számíthattunk munkájára a 
napköziben. 

Mély hittel és szeretettel vállalja a katolikus hitoktatást, s 
fáradhatatlanul vesz részt az iskola közösségi életében. 

Megbízhatósága, lelkiismeretessége példa érték�. Az 
alsó tagozatos munkaközösség vezetését nyugdíjazásáig 
vállalta és végezte úgy, hogy a korszer� pedagógiai 
módszerek kipróbálását, megismertetését fontos 
feladatának tekintette. 

Életm�vét röviden így jellemezhetnénk: 
H�ség a pedagógushivatáshoz, h�ség az iskolához, h�ség 

a településhez. 
(Összeállította: Mezei Anna) 
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Rév utca 
 

A Rév utcában szembeötl� az az átláthatóság, amely az 
elektromos kábelerd� elt�nése nyomán alakult ki. Ugyan 
sokak várakozásától eltér�en egyszer� vonalú 
kandeláberekre kerültek az új lámpafejek, az egyöntet� 
vonalvezetés miatt mégis jó összképet mutatnak (pl. a 
templom látványába nem lóg bele egyetlen oszlop sem). 

Sok vitát váltott ki a járdaburkolat felújításakor használt 
k�anyag. Ez egy roppantott oldalú bazalt kiskocka k�, 
amely hasonló a Visegrádon korábban bányászott k� 
fajtájához, a burkolat karaktere pedig a F� utca régi 
útburkolatára emlékeztet. A templom el�tti járdaszélesítés 
és járdaépítés befejeztével a Rév utca aszfaltozása is 
elkészült. A Rév utcában hátra van még az utcabútorok, 
padok, szemetesek, információs táblák, korlátok 
elhelyezése, valamint a növényágyak betelepítése, a fák 
kiültetése. Ezek jöv� tavaszig folyamatosan helyezzük el. 

A Rév utcai fák telepítésér�l, illetve cseréjér�l már a 
június 25-i lakossági fórumon is beszámoltunk, de a 
jelenlev�k kis létszáma miatt akkor nem alakult ki vita 
ebben a témában, csak kés�bb jelentkeztek eltér� 
lakossági vélemények. A Rév utcában jelenleg lév� fák 
közül az iskola el�tt lév� csörg�fák képezik a 
legmeghatározóbb látványt. A többi kisebb fa sem 
egyenként, sem együttesen nem különösen szép. A csörg� 
fák értékér�l is megoszlanak a vélemények. Egyesek 
szerint túl korosak, mások szerint a Rév utca el sem 
képzelhet� nélkülük. A Rév utca tervezésében résztvev� 
kertésztervez�k szerint egyértelm�en cserélend�k. Az új 
fasor telepítésekor – a végeredmény szempontjából – 
legel�nyösebb, ha egy id�ben történik a teljes csere, mert 
az új fák egyenletes növekedése így biztosítható 
leginkább. Ez persze azzal jár, hogy az újonnan telepített 
fák meger�södésig a jelenleginél kopaszabb képet mutat 
az utca, még akkor is, ha az utca mindkét oldalára 
kerülnek új fák. 

A csörg�fák meghagyása ellen szól a túlkorosságuk 
mellett az is, hogy leárnyékolják az iskola ablakait, így a 
termekben gyakorlatilag csak mesterséges fénynél 
tanulnak a gyerekek. A fák lombkoronája egymásba ér és 
belóg az utca közepéig, emiatt a lefelé jöv� buszok át kell 
hajtsanak a másik sávba, ez a helyzet a Pest Megyei 
Közútkezel� részér�l a fák nagyarányú visszavágását 
eredményezheti. 

A Városfejlesztési Bizottság augusztus 13-i ülésén 
tárgyalta a Rév utcai munkák folytatásának kérdéseit, 
amelyen a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület képvisel�i 
is részt vettek a csörg�fák meghagyásának érdekben. Az 
ott elhangzott javaslattal egyetértettek, hogy az újonnan 
telepítend� fák meger�södéséig (2–3 év) a 7 db csörg�fa 
közül, a kertész tervez�k javaslata szerinti fák (5 db) 
megmaradjanak. Így a Rév utca növénytelepítése 
folyamatosan gazdagodó képet mutat. 

A mindkét oldalra telepítend� új fák fajtája: díszvadkörte 
(Pyrus calleryana Chanticleer) SF 2xi, 16/18-os 
törzsátmér�vel, amelyeket várhatóan október végén 
ültetjük ki. 

Mártonffy Gábor  
                                                                    f�építész 
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Tisztelt Visegrádiak, Sportrajongók! 
Az augusztus 28-i rendkívüli testületi ülésen többek 

között a sportpályaépítésre 2001-ben elnyert pályázati 
pénzekr�l kellett döntenünk. 

Két lehet�séget kapott a testület: 
1. vagy lemond az elnyert 12 millió forintról önként, 
2. vagy elveszik t�lünk ezt a pénzt, hisz nem teljesítette 

az önkormányzat azokat a feltételeket, mely alapján az 
elnyert pénzeket átutalnék nekünk. 

Így az els� verziót választotta a Tisztelt Képvisel�-
testület. 

Úgy gondolom, meggy�z�désem, hogy a képvisel�-
testület és a visegrádi sportrajongók ismét félre lettek 
vezetve! 

Miért állítom ezt? 
Azért, mert a 2001-ben a Pest Megyei Területfejlesztési 

Kht.-tól elnyert 12 millió forint támogatáshoz hozzájött az 
ISM-t�l elnyert 10 millió forint, melyet csak akkor kap 
meg Visegrád, ha a (90 millió forintos összköltség�) 
sportpálya megépül, ezt dokumentumokkal bizonyítjuk, 
így utólag vehet� fel a támogatás. Err�l a feltételr�l az új 
képvisel�-testület tagjai nem kaptak a hivataltól 
tájékoztatót. 

Az ez évi költségvetés összeállítói viszont ezekr�l a 
feltételekr�l tudtak, tudták azt is, hogy a 13 millió forint 
saját er�b�l nem lehet megfinanszírozni az önkormányzat 
65 millió forintos önrészét. 

Mindezek ellenére be lett állítva a költségvetésbe, fórum 
lett összehívva a moziba, nagy viták alakultak ki, hogy mit 
építsünk 35 millióból. 

Ezek után már nincs mir�l vitázni, talán csak annyi pénz 
maradt, hogy a pályát körbekerítsük. 

Az ISM-t�l elnyert támogatásról még nem mondtunk le, 
de valószín�leg arról is le kell mondanunk, hisz ugyan-
olyan feltétellel kapjuk meg a 10 milliót, mint a kht.-tól a 
12 milliót kaptuk volna. 

A mai naptól kezdve ismét lehet azon vitatkozni, 
gondolkodni, hogy Visegrádnak a régen beígért 
sportpálya mikor és mib�l fog felépülni? 

Tisztelettel: 
Kovács Gábor 

                                                                     képvisel� 
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Egyik régebbi cikkemben, amely a „Változások kora” 
címet viselte, azt próbáltam érzékeltetni, hogy Visegrád 
sem húzódhat félre a változás és a fejl�dés útjából, a 
jöv�ben sem a lakosság, sem a városvezetés nem 
választhatja a látszatra biztonságot nyújtó, 
kockázatmentesnek hitt egy helyben maradás taktikáját. 

Abban az id�ben ezek a mondatok úgy hangzottak, 
mint egy talán jó szándékú, de inkább csak elméleti és 
tudálékos eszmefuttatás egy olyan valaki tollából, aki 
sem a város anyagi lehet�ségeivel, sem az itteni 
lakosság igényeivel és lelkületével nincs tisztában. 

Az akkor leírtak igazolására következzen most egy 
távolról sem teljes felsorolás azokról a kisebb-nagyobb 
változásokról, amelyek eddig ezt az évet jellemezték 
városunkban: 

– templomépítés, 

– óvodafelújítás, 

– iskolaudvar-felújítás, 

– városközpont-tervezés el�tti régészeti feltárás, 

– Rév utca teljes felújítás, 

– 11-es út újra aszfaltozás, 

– futballpálya-létesítés, 

– kábeltv-bevezetés, 

– körzeti megbízott munkába állása, 

– F� utca egyirányúsítása, 

– sepr�gépvásárlás, 

– új rendezvények, rendezvénysorozatok, 

– idegenforgalmi célú társulások alapítása, 

– az ágasházi területek visszavásárlása, 

– közös vállalkozás létrehozása a Duna-parti területek 
hasznosítására. 

Tanulságos végignézni, hogy mennyi új esemény 
történt nem egész egy év alatt városunkban, és talán 
hasznos elgondolkodni azon, hogy milyen hatással van 
és lesz ránk, itteni lakosokra a további változás, 
fejl�dés. Hiszen – újra csak a jövend�mondó szerepét 
játszva – szeretném elmondani, hogy véleményem 
szerint azzal, hogy elkezdtünk egy intenzív fejlesztési 
programot megvalósítani, azzal ráléptünk egy olyan 
futószalagra, amelyet sem megállítani, sem 
visszafordítani nem tudunk.  

A fejl�dési folyamat folytatódni és gyorsulni fog az 
elkövetkez� években. Visegrád esetében fekvésénél, 
területeinél, lehet�ségeinél fogva nincs ember, aki most 
meg tudná mondani, hogy hol van a fejlesztési 
lehet�ségek határa, pontosan milyen hatások lesznek 
várhatóak, akár csak az épül� szálloda, a tervezés alatt 
álló városközpont, a Duna parti területek hasznosítása, 
a témapark létesítése és még most nem is tervezett 
egyéb fejlesztések m�ködése során. Túl kicsi ez a város 
túl kevés lakossal ahhoz, hogy konfliktus nélkül fel 

tudja oldani, be tudja olvasztani azokat az új hatásokat, 
amelyek az ilyen nagyberuházások megvalósulását 
követ�en jelentkeznek.  

Látszólag csapdába kerültünk: a városnak fejl�dnie, 
fejlesztenie kell, hogy életben maradjon, hogy lépést 
tartson a világgal, de fél�, hogy a fejl�dés 
következtében elveszik az a nyugalmat árasztó, kedves 
Visegrád, amiért mindannyian itt szeretünk élni, és nem 
valahol máshol. A változás mindenhol áldozatokkal jár, 
de felmerül a kérdés, mit lehet tenni, hogy ne kelljen 
aránytalanul magas árat fizetni a jöv�nkért, a város 
jöv�jéért.  

Úgy gondolom, hogy két dolgot tehetünk mindössze: 
megpróbálunk alkalmazkodni a gyorsan változó 
körülményekhez, és igyekszünk meg�rizni a számunkra 
fontosnak tartott értékeket. Az eddiginél sokkal jobban 
ki kell használnunk az idegenforgalomban rejl� 
lehet�ségeket, de nem lenne jó, ha a megnövekedett 
forgalom következtében viszonylag nyugodt és csendes 
utcáinkat elárasztanák a térképpel a kezükben 
nevezetességek után kutató turisták. 

Az idelátogató idegenek mellett a város ifjúságának is 
nagy szüksége van nívós, zenés szórakozóhelyekre, de 
nem lenne jó, ha eddigi esti, éjszakai nyugalmunk 
feláldozásával kellene fizetnünk mások szórakozása 
érdekében. Kellenek majd további szórakozóhelyek, új 
üzletek, vállalkozások, attrakciók, de nem lenne jó, ha 
ezekb�l nem a visegrádiak részesülnének els�sorban, 
hanem nagyobb t�keerejük révén idegenek 
szerezhetnék meg azokat. Jó a városnak, ha minél 
többen szállnak meg Visegrádon, és költik el a 
pénzüket az itteni üzletekben, de nem lenne jó, ha a 
megnövekedett kereslet hatására emelkedne a 
fogyasztói árszínvonal a városban.  

Folytathatnám még azoknak a fejl�dés 
következményeként megjelen� veszélyeknek és 
ellentmondásoknak a sorát, amelyeket el kell 
hárítanunk, fel kell oldanunk a közeli jöv�ben. Sajnos, 
nincsen biztos recept a várható gondok megel�zésére. 
Talán az már jelent valamit, ha felismerjük a helyzetet, 
és megpróbálunk felkészülni a várható konfliktusokra. 
A város vezetésének felel�ssége, hogy megtalálja a 
megfelel� tájékoztatási csatornákat és érdekegyeztetési 
módokat a lakossággal, minél szélesebb kör� 
konszenzust teremtve, és minél kisebb hibalehet�séget 
hagyva a döntések meghozatala során.  

Csak a legszélesebb kör� tájékoztatás és 
együttm�ködés képes lehet�vé tenni, hogy Visegrád és 
lakossága gy�ztesen kerüljön ki a következ� évek 
csatáiból. Ha arra kerül a sor, vigyáznunk kell. Ne 
fizessünk túl sokat a jöv�nkért, csak annyit, amennyit 
nekünk megér! 

Abonyi Géza 
                                                                        képvisel� 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK A 2003. ÉVI NYÁRI TÁBOROKRÓL 

 

Nyári VI–PA  
(Visegrád–Parajd) tábor 

 

2003. július 9-én délután a parajdi buszmegállóban nagy 
volt a türelmetlenkedés, sürgés-forgás úgy a ,,gyerekek”, 
mint a feln�ttek részér�l. Az útlevelek ellen�rzése és a 
könnyes búcsú után megérkezett a busz, és azt mondták: 
,,Felszállás!” 

Aztán helyet foglaltunk és a buszon a hangulat is jobb 
lett, egyszóval bekopogtatott a jókedv hozzánk. 

Leszállott az este és az álom lecsukta szemünket. 
Mindenki egymás hegyén-hátán aludt. A nagy hidegben 
úgy fáztunk, hogy vacogtunk…, de a megérkezés kellemes 
volt. A fogadtatás elragadó volt. Könnyes találkozás régi 
és új barátainkkal. Megkezd�dött a VI–PA tábor 
programja: elszállásolás, strandolás, kirándulás. 

A harmadik az Isten igaza: a harmadik nap ugyanis 
szabad volt. Megnézhettük a palotajátékokat és az 
árusoknál nézel�dtünk. Emlékek vásárlása az otthoni 
barátainknak, családtagjainknak és magunknak. Viszont a 
feln�ttek programjairól nem nyertünk beszámolót. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csapataink a füzéri várban 
 

A negyedik nap elhagytuk Visegrádot, hiszen egy új 
táborhelyre mentünk, ahol új meglepetések vártak. A pusz-
tafalui vendégházban szálltunk meg, ahonnan újabb 
helyeket indultunk felfedezni. 

Lassan elteltek azok a napok is és újabb könnyes búcsú 
következett. Kiengesztelésképpen a debreceni Tescót lep-
tük el. 

Ezután már csak a hazautazás következett 2003. július 
20-án, amikor kibeszéltük nyaralásunkat, élményeinket és 
csalódásainkat. 

Hálánk jeléül köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
sokat tettek értünk, hogy jól érezzük magunkat (a 
visegrádi igazgatón�nek, Panni néninek és a parajdi 
igazgató úrnak, Cseresnyés Attila bácsinak és nejének, 
Irénke néninek és még két kísér�nknek, Ancinak és 
Upinak)! 

                                                                Berecki Tekla  
                                                                         és  

Andrási Em�ke 

Indiántábor a Bakonyban 
 

A visegrádi 823. számú Mátyás király cserkészcsapat 
július 16–23. között Bakonybél mellett táborozott.  

A 17 cserkésszel felidéztük az észak-amerikai che-
yennek életmódját, szokásait. Megpróbáltuk ezt a hetet a 
természetben, vele harmóniában, de mégis kényelmesen 
eltölteni. Cserkész szokás szerint a tábori építményeket is 
mi készítettük el. Minden este tábort�z köré gy�ltünk, és 
felidéztük törzsünk életének mozzanatait.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cserkészek ,,civil”-ben… 
 

Megnéztük Zirc neves városát, bebarangoltuk a Bakony 
szívét. Volt éjszakai �rség, számháború, próbatétel. A 
tábor végén három újonc ünnepélyes fogadalmat tett. 
Külön öröm, hogy a táborba két újdonsült résztvev� is 
érkezett, akik hamar beletanultak a tábori életbe és 
derekasan helyt álltak. 

Ez úton is szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, 
akik segítettek a tábort megszervezni és lebonyolítani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… és harci díszben 
 

Külön köszönet Watzekné Mariannak, aki anyai 
szeretetével és f�z�tudományával járult hozzá a tábor 
életéhez. Köszönjük, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága az utazás és a szállítás anyagi feltételeit 
biztosította. Köszönet a Visegrád Toursnak, hogy a 
cserkészek utaztatásában segített. Továbbá munkánkban 
támogatott Fabi László és Mikesy Tamás.                               
Visegrádi cserkészek 
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– SZÖVEGBEN ÉS KÉPEKBEN ELBESZÉLVE 
 

Bibliai Böngész� hittantábor 2003. 
 

A Szív katolikus havi lap a múlt tanévben is meghirdette 
Bibliai Böngész� pályázatát. A havonta beküldött 
megfejtések pontjait összesítve fels� tagozatos csapatunk 
1., alsósaink 2. helyezést értek el. Bel�lük és 
hittanosokból, a gitáros miséken lelkesen énekl� 
gyerekekb�l állt össze az a kis csapat – 19 gyerek és 4 
feln�tt –, akikkel augusztus 12-én kerékpárokon 
nekivágtunk a Kisoroszi felé vezet� útnak. Átkeltünk a 
réven, és hamarosan megérkeztünk a plébánia kertjében 
felállított sátortáborba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkotó munka a kézm�ves foglalkozáson 
 

A tábor mottója egyben a 2003-as év mottója is: 
,,Tegyétek, amit Jézus mond.” (Jn 2,6) 

Az öt nap témája pedig az új – a Világosság 
Rózsafüzérének öt titka volt: 

1. ,,Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.” 
2. ,,Aki a kánai menyegz�n kinyilvánította isteni erejét.” 
3. ,,Aki meghirdette Isten országát.” 
4. ,,Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dics�ségét.” 
5. ,,Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.” 

A Biblia böngészése mellett b�ven akadt id� játékra, 
sportolásra is. Reggelente Évi éneklésére tornásztak a 
gyerekek a Duna-parton. A reggeli és a vacsora 
elkészítésében 2-2 önkéntes gyerek segített. A kézm�ves 
foglalkozásokon pólókat festettünk, kagylókból, 
kavicsokból képeket ragasztottunk, rózsafüzéreket 
f�ztünk, gyöngyöztünk, nemezlabdákat készítettünk. A 2. 
napon zenész barátaink játékesküv�t, táncházat rendeztek; 
különböz� hangszerekkel ismerkedtünk, majd rögtönzött 
zenekart alakítva ki is próbálhattuk azokat. Megnéztük a 
Baktay Ervin Indián Múzeumot, kerékpároztunk, 
fürödtünk a Dunában vagy a parton memorizáltunk. 
Esténként a tábort�z mellett Balázs gitározott, 

énekelgettünk. Elalvás el�tt pedig nem maradhatott el az 
esti mese, beszélgetés, hálaadás. A vasárnapi szentmise és 
ebéd után jelképesen tábort bontottunk – a sátrakat a vihar 
miatt már csütörtökön le kellett bontanunk. A jöv� nyárig 
búcsút vettünk Kisoroszitól és hazaindultunk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próbál az alkalmi zenekar 
 

E néhány nap alatt a kis csapat egymásra figyel�, 
egymásért izguló közösséggé alakult. Jó lenne, ha a 
szeptemberben újra induló Bibliai Böngész� 
összejöveteleken a m�vel�dési házban újra találkoznánk. 
Folytatjuk a kéz-m�veskedést is, és tervezzük, hogy 
zenész barátaink táncházat tartanának. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A boldogító ,,Igen” pillanata 
 

Ezúton is köszönöm Kalász István atyának a támogatást, 
hogy a kisoroszi plébánián táborozhattunk, a Hitoktatási 
Felügyel�ségnek, hogy a költségek egy részét fizették. 
Köszönöm a szül�k és nagyszül�k segítségét, a finom 
süteményeket és köszönöm a Bene házaspárnak, hogy a 
szervezésben és a táborozásban is segítettek. 

A táborban készült plakátokat és fényképeket a templom 
el�terében meg lehet tekinteni. 

                      Szabóné Mayer Katalin és Szabó József 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

����� ����	
�
 

,,A játékos ember” – találta el a helyes kifejezést a 
plébános úr az új futballpálya felszentelésekor. Arra utalt, 
hogy az emberiség apraja-nagyja a kemény munkák 
szünetében szeret játszani. Ami nagyon szép dolog, amíg a 
,,játék” nem lép ki a sportszer�ség határai közül. Amíg a 
játék ,,nemes vetélked�” marad. 

Játszani, szórakozni, a munkát megtisztelni már az 
�seink is szerették. És mi szeretjük ezeket a kemény 
munkát megszentelni, megtisztelni tudó �söket. Azért 
,,kalandozunk” egyre feljebb és feljebb a Dunán – most 
már az ulmi Schachtelnál tartunk, hogy felkutassuk az 
egész Duna-völgyét, ahonnan a mellékfolyókat is 
belevéve, mi, ,,dunai svábok” származunk. Mert ebben 
egyek vagyunk mi, ,,dunai svábok”, mert idén már 
másodszor tisztelték meg a dunai falvak lakói a visegrádi 
révállomás falára festett ,,történelmi kép” emlékét. Még a 
gyakorlatban is, amikor az óbudaiak által felépített ulmi 
Schachtel – a sok veszéllyel járó vízi út után – teljes 
valójában ott ringott el�ttünk Visegrád kiköt�jében. Azt 
hisszük, hogy szép emléket sikerült felidézni a sok 
megjelent vendég részére. 

Aztán szeptember 5-én volt a Német Kisebbségi 
Önkormányzat ünnepélyes pinceavató rendezvénye is. 
Kiss Attilát  érte  az a megtiszteltetés, hogy az �si pincéket 
ke- 

zel� boros gazdák – hozzáértése és szorgalma jutalmául – 
az új pincetulajdonost befogadták. Méghozzá milyen 
ünnepléssel! A falu – bocsánat: város – apraja-nagyja 
megint jó szándékkal együtt volt. A város magát 
ünnepelte. Igaz, ez az összejövetel már a városi 
ünnepségek els� hivatalos rendezvénye volt. 

De másnap láthattuk a fiatalok ,,Régi szüreti 
megemlékezésének” a képkiállítását is. Meglep�en sokan 
voltak kíváncsiak erre az ,,�si foglalkozásra”. Ezt a 
,,m�velési ágat” talán a ,,végeredmény” miatt is, valahogy 
szeretik az emberek. 

Aztán, szeptember 7-én – vasárnap lévén – ünnepeltük 
meg dr. Pákozdi István egyetemi lelkész ezüstmisés 
áldásával és a Német Kisebbségi Önkormányzat 
hagyományos szereplésével a Mária-kápolna 
,,nagybúcsúját”. Az ünnepélyességet az Ott Rudolf által 
vezényelt ifjúsági zenekar csak szebbé tette az egyre 
kiforrottabb játékával. Hát, így köszöntött be az �sz, így 
fejeztük be a munkás nyarat. És saját munkánkat 
megtisztelve így léptünk át egy másik évszak szintén sok 
nemes és jellegzetes munkát kívánó id�szakába. 

Legyen áldás és szerencse a munkánkon. 
Német Kisebbségi Önkormányzat, 

                                                 Visegrád 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép a wachaui teraszos sz�l�m�velésr�l.  
Ott még ma is így m�ködik. 
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Pillanatképek a pinceavatóról  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pince h�vösében csúszik a bor a vendégeknek is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jó egy kis terefere az asztaloknál 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ez biztos, hogy finom lesz! 

 

A 93. évében járó  
Schandl Béla bácsi nyomán 

 

            Mit blaue Auglein und blauch Haar 
            Bin ja ich auf die Welt kommen. 
            Ohne Kleid und ohne Schuh, 
            Und van lerne was keine Spur. 
            Nur in die Tanzschule gech ich nur 
            – wo die schöne Mädel sind – 
            Die alles schönste ist máine. 
 

Lejegyezte 65 éves fia, 
                                                       Schandl Lajos 

 
����������	
����
������

 

Tavaly ilyenkor, 2002. 
augusztusában nem sokat aludtunk. 
Minden hírben a Duna vízszintjének 
egyre tragikusabb méret� 
emelkedését hallottuk. Egyre csak 
Pet�fi sorai jártak a fejemben a 
Tiszáról: „Jön az árvíz! Jön az árvíz! 
hangzék, s tengert láttam, ahogy 
kitekinték”.  

Nem hagyhatjuk, hogy Visegrádot 
elvigye a víz! Bizonyára ezt gondolta 
mindenki, kicsi, nagy, öreg, fiatal, 
hiszen a város minden különösebb 
biztatás nélkül összefogott, és 
mindenki tette azt, amire képes volt. 
Nem hiszem, hogy fel kell idéznem 
azt a csodálatos összhangot, ami 
akkor kialakult, mindenki emlékszik 
rá. 

Amikor a „zónás lányok” – ahogy a 
deltánál szorgoskodó, zsákot tölt�, 
cipeked� lányokat és asszonyokat 

elnevezték – el is határozták, hogy 
lelkes csapatuk együtt marad. Így 
történt, hogy felléptünk a sváb bálon, 
majd a farsangtemetésen.  

Azt sem tudtuk megállni, hogy meg 
ne ünnepeljük az oly szép és igazán 
szeretett, de tavaly megvadult Duna 
fölött aratott gy�zelmünket, az 
összefogás csodáját, szépségét. 
Augusztus 17-én, vasárnap este 
minden különösebb hirdetés nélkül, 
csak kedves szóbeli meghívásra a 
„zónás lányok” csapatán kívül 
összejöttünk több mint kétszázan, 
köztük a város vezet�ségének jó 
néhány tagja is, és megünnepeltük 
tavalyi gy�zelmünket.  

Ki a székeket, asztalokat szállította, 
ki az igen kedves fiatal zenekart 
szervezte meg, ki édes, ki sós 
süteményt, ki innivalót hozott. Hát 
igen! A szeretet nagy összetartó er�!  

Végezetül hadd legyek személyes! 
Az est egyik epizódja engem személy 
szerint érintett, igen csak nagy 
meglepetést okozott nekem, és 
meghatott! Kollégan�im – a „zónás 
lányok” – els� (mármint els� hatossal 
kezd�d�) születésnapom alkalmából 
gyönyör� verssel, kedves énekléssel, 
tortával és pezsg�vel köszöntöttek 
fel. Még egyszer köszönöm!  

�szintén reméljük, hogy továbbra is 
a szeretet, egymás megbecsülése, 
segítése fogja jellemezni és 
összetartani a visegrádiakat. 

                       Zoltán Erika,  
                    az egyik „zónás lány” 
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Tanévkezdés az Áprily Lajos Általános Iskolában 
 

Az augusztus 31-én megtartott tanévnyitó ünnepéllyel kezdetét vette a 2003/2004-es tanév az Áprily Lajos Általános 
Iskolában is.  

Az iskolánkba beiratkozott tanulók száma: 141 f�. 
 

Osztály Visegrád Dömös Pilismarót Kisoroszi Tahi Összesen Osztályf�nök neve 
1.  8  4 0 0 1   13 Scheili Éva 
2. 11  8 0 0 0   19 Pálmainé Vas Zsuzsa 
3. 11  7 0 1 1   20 Dr. Anda Istvánné 
4. 11  5 0 1 0   17 Szatmári Nóra 
5.  8  9 0 1 0   18 Szomoryné Szimeth Judit 
6. 18  3 2 2 1   26 Szigetiné L�rincz Mária 
7.  6  5 0 2 0   13 Hábel József 
8.  9  5 1 0 0   15 Paulusz József 

Összesen 82 46 3 7 3 141  
 

Új nevel�k a 2003/2004-es tanévben:  
– Paulusz Józsefné félállásban napközis nevel�, 
– Kecskés András félállásban gitároktató,  
– Bonifert Antal rézfúvós hangszerek oktatója. 

 

A nyári szünetben a következ� karbantartási, felújítási 
munkák elvégzésére került sor: tisztasági meszelés 
valamennyi tanteremben, parketta csiszolása és lakkozása, 
világítás korszer�sítése a kis épületben, az udvar részbeni 
sár- és portalanítása. Ez utóbbi egy nagyobb volumen� 
beruházás els� szakasza, jöv� nyáron szeretnénk a teljes 
iskolaudvar parkosítását és a sportudvar felszerelését 
elvégezni. Jelent�s az a beruházás is, melynek keretében a 
napközis konyha teljes felújítására került sor. Ezt szükséges 
volt mindenképpen elvégezni, mert a HACCP bevezetését a 
gyermekélelmezésben törvény írja el�. Mivel a munkálatokat 
szeptember 1-jéig nem sikerült befejezni, a gyermekek 
étkeztetését más módon kellett megoldanunk. Hosszas 
keresgélés után a Fekete Holló étterem vállalta az iskolások 
ebédeltetését, melyet ezúton is szeretnék megköszönni az 
étterem vezet�jének, Gyimesi Árpád úrnak.  

  A nevel�testület elkészítette éves munkatervét, rögzítettük 
a tanítás nélküli munkanapok tervét, az ünnepségek, 
hagyományaink ápolásának módját, kirándulásaink, 
szabadid�s programjaink tervezetét. Reméljük, ezekr�l a 
tanév során színes beszámolókban tájékoztathatjuk majd a 
közvéleményt.  

Szeptemberben a tanév beindításán túl a következ� 
feladatokat kell teljesítenünk: városnapi programban való 
részvétel, szül�i értekezletek (szept. 15.), Mátyás király 
mesemondó verseny iskolai szint� megszervezése, id�sek 
napján (szept. 21.) szereplés, készülés az aradi vértanúk 
emléknapjára (okt. 6.) és a zenei világnapra (okt. 1.).  

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy kollégánk, Borsos 
Sándorné Rozika az idei városnapon Visegrád város 
tiszteletbeli polgára címet vehette át Hadházy Sándor 
polgármester úrtól.  

Az új tanévhez minden kedves tanítványunknak, szüleiknek 
és a nevel�testület tagjainak sikerekben gazdag, eredményes 
munkát kívánok.  

Mezei Anna  
                                                                              igazgató 

 
������������	
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A belga fiatalok koncertje igazi örömzene volt. A palota 
hangulata meg a könnyed, szívb�l jöv� muzsikálás varázsa 
feledtette a hétköznapi gondolatokat. A valamikor ott élt 
királyok emléke sugárzott a falakból. 

A szünetben gyönyörködhettünk a kivilágított Visegrádban 
és a pompás palotakertben. 

Aztán a kijáratnál nagyon lehangolódtam. A kitett 
heged�tokban egyetlen százforintos árválkodott. Nem az 
enyém. Sajnos. 

Angolul kiírták, hogy köszönöm, és én magyarul csak 
megköszönni tudtam az estét. 

Ilyen élményt pénzben kifejezni úgy sem lehet, de többé 
nem megyek pénztárca nélkül. 

Erzsi néni 

Szeptember 
 

A szívig hatoló csönd változatai: százötven évvel ezel�tt a 
felforrósodó harcias �szben is Pet�fi mily átadóan merült el 
az endr�di természetben, s hallgatta ,,a fák lehulló / 
Levelének lágy neszét.” Milyen szép, pontos, rebben�en 
egyszer�. S mégis: hatalmas érzését a Kedves közelsége is 
er�sítette (Itt van az �sz, itt van újra). Völgyi öreg 
magányában Áprily Lajos is a Mélységes csend kozmikus 

erejét énekelte meg: ,,Zúgjon, zsibogjon most a messzi város 
– / Itt egy levélke sem rezdül a fán. / Oly mély a csend, hogy 
szinte már halálos. / Meg is lehetne benne halni tán.” 

Piroslanak a csipkebokrok, zöld burkából kibújva 
diószemek hevernek a pázsiton. A távoli villanyvezeték 
mellett egy öreg tölgy ága megmozdul, s még remeg sokáig: a 
levelek fedezékében mókusok ügyködnek. Makkot 
spájzolnak télire. Fönn madárfiókák köröznek, alant pedig a 
feldagadt Dunához a csönd áhítatában ama reményiki 
harangszó döndül: ,,a Duna ballag a várhegy alatt / S a nap 
a málló kövek közé süt. / Nem ostromol. – Csak besétál a 
szél. – / Itt-ott tátong egy kapuboltozat – / Messzir�l ide 
kékell a Pilis – / A régi méltóságból ez maradt. / Nap, szél, 
Duna és messze kitekintés: / Nagy Lajos udvarából ennyi 
csak.”… 

,,Búcsúzkodás szaka. Gyönyör� �sz.” – mondja Jékely 
Zoltán, s kötéltáncosi szerepéb�l horgászi min�ségre vált, 
tarisznyával az oldalán elindul felfelé a Duna partján. 
Tovat�n� alakját Reményik Sándorral követve: ,,Nézzük, – és 
egybeölelünk vele  Távol hegyet, szelet, napot, Dunát – / 
nézzük, s e látásból elfelejtjük / Életünket, a tört romkoronát. 
/ Lehet rom és lehet reménytelen: / Virág n� rajta mégis: 
friss virág!” (Romon virág) 

                                                        (Ablonczy László: 
Jelentés a völgyb�l – részletek) 
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Kiegészítés a Hajóüzem Visegrádon c. cikkhez 
 

Érdekl�dve – és nagy nosztalgiával – olvastam a Visegrádi Hírek legutóbbi számában a Karvaly Gyula által megírt visszaemlékezést. 
Az els� sóderos uszály megépítésében 1949-ben a visegrádi hajójavítóban én magam is részt vettem mint 16 éves lakatos tanuló. 
Sajnos, az azóta eltelt több mint 50 esztend� alatt az akkori brigádból sokan meghaltak, már csak négyen élünk. Tisztelettel 
emlékezem a régi kollégákra, akik között számtalan kiváló szakember volt. 
Az alábbi képen a következ�k láthatók: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álló sor, balról jobbra: Balogh János hegeszt� (Visegrád), Hoffmann Ern� bádogos (Visegrád), Garami Károly esztergályos 
(Visegrád), Greff Ferenc hajóács (Kisoroszi), Tischler János raktáros (Visegrád), Tóth Ferenc normás (Visegrád), Dudás István 
lakatos (Visegrád), Karvaly Gyula üzemvezet� mérnök (Visegrád), Schült István asztalos (Visegrád), Krizsán József segédmunkás 
(Visegrád), Pintér Sándor asztalos (Visegrád), Fridrich József hajókovács (Visegrád), Hervai József m�vezet� (Nagymaros), Maskál 
Gyula hegeszt� (Visegrád); guggoló sor, balról jobbra: Hübler Rudolf kovács (Visegrád), Kulcsár Ern� hajókovács (Visegrád), Fritz 
István hegeszt� (Visegrád), Szinay István lakatos tanuló (Visegrád), Vogel Károly hegeszt� (Visegrád). 
A képen nem szerepel, de a brigád tagja volt még: Jakab Lajos, Pankovics Károly, Szandtner Károly, Szedlacsek Antal, Schandl 
Lipót, Vogel Szigfrid (Dunabogdány), Schubauer József, valamint Ruppertné Mariska néni szegecsel�.                  id. Szinay István 

 
Bella István 

 

Á N I  M Á N I   
N A P T Á R A  

 

Szeptember 
 

Szeptember, szeptember, 
elindul a kisember, 
csudálgat: mennyi ákom- 
bákom bet� a fákon. 
 

Jó a fának – ezt sírja – 
se tolla, se papírja, 
levelét teleírja, 
szél a szagos radírja. 
 

Olvasni is tud – lombja 
az eget szótagolja, 
s hogy számol: hatszor  
    három 
veréb csücsül az ágon. 
 

Ha én egyszer fa lennék, 
iskolába nem mennék, 
az ég lenne az irkám, 
mindennel teleírnám. 

Hírek az óvodából 
 

Jóles� érzéssel gondolok az elmúlt nyári id�szakra, hiszen egy 
sor, manapság egyre ritkább pozitív emberi tulajdonsággal 
találkoztam. 

Sokan hitetlenül csóválták a fejüket, amikor július 21-én 
megkezdték az óvoda felújítását. Ekkora munka ennyi id� alatt? 
Szinte teljesen kikozmetikázták az ,,öreg hölgyet”, hiszen több 
mint 30 éve a tisztasági meszelésen kívül nem sok minden történt 
az oviban. Most minden helyiség álmennyezetet, parketta-, ill. 
járólapburkolatot kapott, falat bontottak, ablakot-ajtót helyeztek 
át és a kiscsoportba új bútor is került. Víz-, szennyvíz- és 
villanyvezeték cseréjére került sor és a régi radiátorokat is 
kicserélték. 

Sokan és sokat dolgoztak, hogy augusztus 26-án fogadni tudjuk 
a gyerekeket. El�fordult, hogy együtt dolgozott a víz-, 
villanyszerel� és a k�m�ves brigád is, megoldva, hogy egymás 
munkáját ne zavarják. 

Miért említettem beszámolóm elején a pozitív emberi 
tulajdonságokat? 

– Az óvodás szül�k segít� megértéssel vették tudomásul, hogy 
egy héttel korábban kezd�dik az oviszünet; 

– Az óvó és dajka nénik nem nézve szabadságot, id�t és 
energiát, addig rendezkedtek, amíg gyermekfogadásra készen 
lett az ovi; 

– A konyha dolgozói is nekünk segítettek, hiszen amíg a 
konyha nem készül el, szívesen kapcsolódtak a munkánkba; 

– Az önkormányzat is átlépett minden el�re számítható és f�leg 
a váratlanul felbukkanó akadályon; 

– A k�m�ves brigád és az egész felújítást irányító vezet�jük is 
megtett mindent, hogy a munkák határid�re elkészüljenek. 
�k mindannyian akarták, hogy az óvoda szép, igényes 

kivitelezéssel elkészüljön, s most már ismét csak rajtunk a sor, 
hogy a gyermekek óvodai életét tartalmassá-széppé tegyük.  
                                                                                                                
Dobó Istvánné óvodavezet� 
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Országos regösbál és tájnap  
Visegrádon 

 

Örömmel hirdetjük Visegrád aprajának és 
nagyjának, hogy október 11-én rendezzük 
meg a már hagyományosan Visegrádon 
otthont kapó országos regösbált, valamint az 
els� regös tájnapot, amely változatos 
kulturális programot kínál minden 
korosztály számára. 

Mit is jelent a regöscserkészet? Kevesen 
tudják hová tenni ezt a szót ma 
Magyarországon. A világon minden cserkész 
feladata, hogy tör�djön népe 
hagyományaival, történelmével; legyen az 
óvodás korú, vagy hajlott hátú öregember: 
ígérete van arra, hogy hazáját tiszteli és 
szereti. Ezért a cserkészfoglalkozásokon is 
sor kerül a magyar népdal- és népzenekincs 
elsajátítására, valamint a Kárpát-medencei 
néprajzi tájegységek beható megismerésére. 
A regöscserkész mozgalom arra ad 
lehet�séget, hogy ezt a tudást tovább 
mélyíthessük, és a régi magyar paraszti 
kultúrát él�vé varázsoljuk. Évente két nagy 
esemény gy�jti egybe az ország különböz� 
szegleteib�l a regös fiatalokat: a nyári tábor, 
valamint az �szi regösbál. Idén a bál 
kiegészít�jeként szerepel a tájnap, melynek 
programja egy néprajzi tájegység – jelenleg 
Szék – néphagyománya köré szervez�dik. A 
legkisebbeket gyermekjátszóházzal, 
mesemondókkal, bábozással, aprók táncával 
várjuk, míg az id�sebbek feleleveníthetik a 
Székre vonatkozó októberi népszokásokat, 
az �szi társasmunkákhoz kapcsolódó 
ünnepeket; valamint széki táncot és 
népdalokat tanulhatnak. A nap folyamán a 
résztvev�k különböz� témákban el�adásokat 
is hallgathatnak. Este 8 órától veszi kezdetét 
a táncos mulatság, amelyen a Rojtos 
együttes húzza a talpalávalót. A bálon a 
széki táncrend mellett más erdélyi és 
magyarországi tájegységek táncai is helyet 
kapnak. 

Jegyek el�vételben Watzek Istvánnál 
vásárolhatók. Napi jegy 2000, délel�tti jegy 
1000, bálra 1000 Ft. El�vételben az egész 
napos jegy 1800, a családi jegy 3000 Ft (két 
szül� és ahány gyerek van). 

Minden érdekl�d�t, kicsit és nagyot, 
cserkészt és nem cserkészt sok szeretettel 
várunk! 

A szervez�k 
Köszönetnyilvánítás 

�szt�l felújított szobákban kezdhetjük 
meg az �rsi foglalkozásokat. Az 
alapanyagokhoz szükséges pénzt Mikesy 
Tamás segítségével a m�vel�dési ház 
biztosította, a munkálatokat a cserkészcsapat 
lelkes tagjai végezték el. 

A csapat egy teaforralóval is gazdagodott, 
melynek megvásárlására Mezei Anna 
igazgatón� ajánlotta fel képvisel�i 
tiszteletdíját. 

Mátyás király cserkészcsapat 
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A Visegrádi Hírek 2003. augusztusi 
számában a Javaslat az „Összefogás 
Visegrádért” Egyesület megalakulásához 
c. írás els� bekezdésében olvashattuk: 

„Visegrád polgárai a közelmúltban 
többször is bebizonyították, hogy érdekeik 
védelmében egységesen és nagy er�vel 
tudnak fellépni (2001. évben a strand-
népszavazás, vagy 2002. évben az árvíz 
elleni védekezés alkalmával).” 

Igen sajátos gondolkozásmódra vall egy 
politikai akciót összemosni a Visegrádot 
fenyeget� természeti katasztrófa ellen a 
lakosság egészét megmozgató, heroikus 
helytállással. Remélem, mindenki 
egyetért: a Duna pártsemleges. 

Gróf Péter 
 

Ui.: �szintén kíváncsi vagyok, mit jelent 
az egyesület céljai (tervezet) 1. pontjában 
az alábbi megfogalmazás: ,,…modern, 
európai uniós normáknak megfelel� 
Visegrád alapjainak lerakása.” 

 
 
 

A m�vel�dési ház  
hírei 

 

Az �szi idény, mint minden évben, idén 
is azzal kezd�dik, hogy beindítjuk állandó 
szakköreinket, klubjainkat. Most is várjuk 
mindazok jelentkezését, akik szívesen 
részt vennének ezeknek a közösségeknek 
az életében. 

 Természetesen idén is lesznek 
tanfolyamaink. Már október elején 
szeretnénk beindítani a KRESZ-
tanfolyamot A, B, C és Sm kategóriában, 
hogy még karácsony el�tt jogosítványa 
lehessen a résztvev�knek. Várjuk a 
jelentkez�ket angol és német 
nyelvtanfolyamainkra is. A tavaly már 
beindított könyvköt�-b�rdíszm�ves 
tanfolyam idén is folytatódik, és ehhez is 
lehet még csatlakozni.  

Kell� számú jelentkez� esetén 
számítógép-kezel�i tanfolyamot is 
indítunk, de mindenki számára lehet�ség 
van arra, hogy a könyvtárból 
kikölcsönözze azt a számítógépes 
távoktató csomagot, mely segítségével 
felkészülhet az OCDL (Európai 
Számítógép-kezel�i Igazolvány) vizsgára.  

Bármilyen kérdésre választ, illetve 
információt a 398-128-as telefonon, vagy 
személyesen a m�vel�dési házban 
szívesen adunk.  

Mikesy Tamás 

Könyvtári tájékoztató 
és felhívás 

A könyvtárban kiselejtezett, de 
még jó állapotú és érdekl�désre 
számot tartható könyvek ez év 
október 15-vel (szerdával) bezárólag 
száz forintos egységáron 
megvásárolhatók a könyvtár nyitva 
tartási idejében. 

A könyvtárból kivett könyvek 
kölcsönzési ideje 30 nap. Sajnálatos, 
hogy több gyermek és feln�tt olvasó 
a lejárt, esetenként régen lejárt 
határid� ellenére sem hozta vissza a 
kölcsönzött könyveket. 

Kérem az érintetteket, 
szíveskedjenek id�t szakítani a 
könyvtári könyvek visszahozatalára! 

Kálazy László könyvtáros 

 

Szerkeszt�ségi  
közlemény 

 

Az újság szerkeszt�sége az elmúlt héten 
postán kapott egy névtelen írást Utópia 
címmel. Mint az köztudott, ilyen írásokat 
soha nem szoktunk leközölni 
szerkeszt�ségi elveinknek megfelel�en, az 
írás tartalmától függetlenül.  

Kérjük tehát a cikk íróját, ha meg 
kívánja jelentetni a hozzánk eljuttatott 
anyagot, akkor legalább a szerkeszt�ség 
tagjaival tudassa kilétét! 

 
����
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A vízparti sás veres, tüzes-rozsdás, 
mint az ég aljára lehasaló Nap. 
Szél nem mozdul, madár nem jár,  
    csak sirály 
kacag, gurguláz, – holtriasztó,  
    vad galang. 
El is halnánk már mustos feledésbe, 
de el�ttünk még munka, gond, rend, 
    szüret. 
Számba venni, mi van, s mi az,  
    ami kéne, 
aztán loboghat az emlékek tüze. 
Emlékezni mi nagyon tudunk. Pohár, 
kancsó, bor, sör, – s már cigány 
    se kell! 
Ki-ki elharsogja hangosan sorát, 
Kisebbség-e? Többség? – senki sem 
    figyel! 
Pedig kéne azt néha összemérni, 
mit akar az egy, és mit akar a más. 
Sodronyok hosszán hír-harangot 
    venni, 
s szállni fecske módra ugyanegy 
    irányt. 

                                      Magyar László 
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Tervezett megnyitás: 2004. április 1. 

Tájékoztató 
a ����������	��
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építkezésér�l 
 

Mint azt Önök is láthatják és 
tapasztalják, a hotel 2002. nyara óta 
nagy lendülettel épül, és a beruházás 
lassan a befejezéséhez közeleg. A 
szálloda és a gyógyfürd� 2004. január 
közepét�l próbaüzem keretében 
fogadja vendégeit, míg a szálloda 
hivatalos megnyitását 2004. április 1-
jére tervezzük. 

A visegrádiak méltán lehetnek 
büszkék sz�kebb hazájukra, a 
Dunakanyarra, amely természeti 
szépségekben és történelmi 
emlékekben az ország egyik 
leggazdagabb része. 

a összehasonlítjuk azonban 
Visegrád, Hévíz, Bük, 
Zalakaros vagy 

Hajdúszoboszló idegenforgalmi 
szolgáltatásait, akkor sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a Dunakanyarnak 
és különösen Visegrádnak jelent�s 
fejlesztésre van szüksége a 
közeljöv�ben, hogy miel�bb 
csatlakozhasson a magyar termál-
idegenforgalom élvonalához. 

A Danubius Hotel Csoport tetszését 
már tervezéskor elnyerte a szálloda, 
amely méreteivel, formájával, széles 
kör� szolgáltatásaival elérte, hogy a 
Danubius szállodalánc tagja legyen. 

 tulajdonosi kör nagy 
kitartással és munkával 
szervezte meg a beruházás 

megvalósításának feltételeit. Ennél 
sokkal fontosabb azonban, hogy 
nagyon magas szint� szolgáltatást 
valósítsunk meg, amelyre minden 
tárgyi feltételünk adott. 164 szobával, 
10 apartmannal, 2 étteremmel, 8 
konferenciateremmel, gyógyászattal, 
szépségápolással, wellness-fitness 
programokkal és 900 m2-es 
vízfelület� gyógyfürd�vel, sportolási 
lehet�ségekkel várjuk vendégeinket. 
A szálloda és a gyógyfürd� 
szolgáltatásait nemcsak 
szállóvendégeink vehetik igénybe, így 
megkülönböztetett figyelemmel 

várjuk a visegrádi és a környékben 
él� látogatóinkat. A szolgáltatásainkat 
igénybe vev� visegrádi polgárokat 
különböz� kedvezményekben fogjuk 
részesíteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új szálloda makettje, 
valamint  

a lepencei fürd� uszodája 
és gyermekmedencéje 

 
zeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a szálloda és a 
település által nyújtott magas 

szint� szolgáltatásokat csak felkészült 
személyzet közrem�ködésével tudjuk 
biztosítani. Ezt a feladatot Önök, 
visegrádiak nélkül nem tudjuk 
megoldani. Reméljük, hogy Önök 
közül sokan – különösen a 
pályaválasztás el�tt álló fiatalok – 

vonzónak tartják majd a vendéglátást 
mint szakmát, és élnek az új szálloda 
által nyújtott munkalehet�ségekkel. 
Igyekszünk a visegrádi és a 
környékbeli munkavállalókat a 
kiválasztáskor el�nyben részesíteni. 

i mindent meg fogunk tenni, 
hogy egy olyan, szakmailag 
képzett személyzet munkája 

öregbítse Visegrád hírnevét, melyre 
méltán lehetünk majd büszkék. 

Biztosak vagyunk abban, hogy az 
általunk megindított idegenforgalmi 
fejlesztés jelent�s kihatással lesz a 
szakmában dolgozó visegrádi 
vállalkozókra is; véleményünk szerint 
jelent�sen növekedni fog a 
vendéglátóhelyek, múzeumok 
forgalma, és az eddigieknél is jobban 
el�térbe kerülhet Visegrád történelmi 
múltja és páratlan természeti 
környezete. 

ízunk benne, hogy szállodánk 
az idegenforgalom vonzásával 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy 

Visegrád tovább fejl�djön: haladjon 
m�emlékeinek helyreállítása, a 
városközpont kialakítása, a Duna-part 
szolgáltatásainak b�vítése, a vízi 
sportok fejlesztése; kiemelten 
szeretnénk támogatni a Visegrádi 
Sportegyesület munkáját és 
fejl�dését. 

Nagyon hálásak vagyunk érte, és 
köszönjük mindazoknak a jó szót, 
biztatást, amit az elmúlt néhány 
évben, a legnehezebb pillanatokban 
kaptunk Önökt�l. 

              Lantos Árpád 
              szakmai igazgató, 

a Thermal Hotel Visegrád Rt.  
                     nevében 

H 

A 

S 

M 

B 
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A visegrádi fiatalok egyik kedvenc szórakozóhelye 
nyáron a sörsátor. A különböz� koncertek és egyéb zenés 
esték mellett lehet itt csocsózni, gombfocizni, kártyázni és 
természetesen pingpongozni is. Ezekben a ,,sportok-ban” 
rendszeresen kisebb-nagyobb versenyeket is rendeznek 
egymás között a törzsvendégek.  

Az idei évad legnagyobb versenye szeptember 3-án volt, 
ahol is 21 versenyz� mérte össze erejét és minden tudását 
pingpongban. A hosszú és kimerít� küzdelem végén Kósa 
Dénes örülhetett a legjobban, hiszen veretlenül szerezte 
meg az els� helyet. Második Hajdú Mátyás lett, 
megel�zve Vogel Pétert. A helyezettek ajándékot kaptak, 
de mindenki jól érezte magát az elért helyezését�l 
függetlenül.  

Remélhet�leg jöv�re még változatosabb kínálattal 
várhatjuk a kikapcsolódásra vágyó fiatalokat és 
id�sebbeket. 

–y –s 
 

MEGHÍVÓ 
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Ez a fiatal, biatlon jelleg� sportág a terepfutás és az 
íjászat ötvözete. Hivatalos elismerése óta harmadszor 
kerül sor nemzetközi verseny megrendezésére. 

Általános ismertetés 
A versenyz�k íjjal a kezükben, tegezzel a hátukon, futva 

teljesítik az 1 km-es távot. Ekkor, a l�térre érve, 20 m-r�l 
3 lövést adnak le a 20 cm-es átmér�j� célra. A célt el nem 
találó vessz�k mindegyike után 100 m-es büntet�kört 
futnak, majd megkezdik a második kört. Ez a folyamat 
négyszer ismétl�dik. Az ötödik körben már nem l�nek. A 
befutás sorrendje adja meg a verseny eredményét. 

A verseny színhelye: 
Visegrád Fekete-hegy (a Silvanus szálloda melletti 

réten) 
Tervezett program: 

SZEPTEMBER 27. SZOMBAT:  
délel�tt 9.30-tól: selejtez� futamok 
délután: gyerek és feln�tt tradicionális verseny 
             Kassai Lajos Sárkánytánc c. lovasíjász  
             bemutatója 

SZEPTEMBER 28. VASÁRNAP:  
délel�tt 9.30-tól: dönt� futamok 

A program megtekintése díjtalan! 
A rendez�k köszönik az Eleven Világ Íjász Egyesület, a 

Pilisi Parkerd� Rt., az Utilis Kft. és a Visegrádi 
Önkormányzat támogatását. 
                                                Székely Árpád, 

a Magyar Íjász Szövetség referense 

Kezd�dik a 2003–2004. évi 
Szigeti Antal 

teremlabdarúgó kupa! 
 

A teremlabdarúgó kupa kezdete: 2003. október 27. 
(hétf�), 17 óra. 

Nevezési díj: 23.000,– Ft. 
Nevezési határid�: 2003. október 12. (vasárnap). 
A sorsolás 2003. október 18-án (szombat) 19 órakor 

lesz a Magyar László tornacsarnokban, mely napon 
még elfogadjuk az utólag benyújtott nevezéseket +2000,– 
Ft ellenében. 

Érdekl�dni és a nevezési díjat befizetni Bártfai 
Istvánnál lehet (tel.: 398-383). 

 
Szabályok: 

– Nevezni max. 10 f�t lehet, ebb�l igazolt legfeljebb 3 
f�. 

– Alsó korhatár 14 év. 
– A játékban 4+1 f�, min. 3+1 f� vehet részt, a csere 

korlátlan. 
– A nevezésen fel kell tüntetni az igazolt játékost, a 

kapust, valamint a csapatkapitányt, ill. annak 
telefonszámát. 

– 18 év alattiak és a kapus nem számít igazoltnak. 
– Csapatonként a pályán egyszerre legfeljebb csak 2 

igazolt játékos tartózkodhat. 
– NB-s labdarúgók nem játszhatnak a kupán. 
– Kirúgás esetén az ellenfél köteles 3 m-re állni. 
– A labdát haza lehet adni, de ahhoz a kapus csak lábbal 

érhet, a fejjel haza adott labdát megfoghatja. 
– Amennyiben a haza adott labdát a kapus kijuttatja az 

alapvonalon túlra, szögletrúgás következik, egyéb 
esetben nincs szöglet. 

– Becsúszás, talpalás, a bíróval vitatkozás kiállítással jár. 
– Akit 2×2 vagy 5 percre kiállítanak, a következ� 

mérk�zésen nem játszhat. 
– Durva, sportszer�tlen viselkedés, rendbontás, 

szándékos rongálás eltiltást eredményezhet. 
– Ki nem állás esetén 0:0 gólarány, 3 pont a másik 

csapaté. 
– Egy csapat ha 2× nem áll ki, kizárjuk a bajnokságból, 

ezzel minden velük játszott eredmény automatikusan 
törl�dik. 

– Gy�zelem 3 pont, döntetlen 1-1 pont, vereség 0 pont. 
– A csapatok egységes öltözékben jelenjenek meg. 
– Óvási díj 2000,– Ft. 
– A helyezések eldöntése pontszám, gólarány, egymás 

elleni eredmény, ill. a több rúgott gól alapján történik. 
A bajnokság ideje alatt büfé üzemel! 

Jó egészséget, sportszer� játékot, kellemes szórakozást  
és sok sikert kívánnak 

                                                                      a szervez�k 
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A Pilisi  Dunakanyar  
Kistérségi Programiroda 
idegenforgalmi, területfejlesztési  

és EU-s tevékenysége támogatására 

asszisztens munkatársat   
keres 

 

Elvárások: 
– megbízható, pontos és önálló munkavégzés, 
– csapatszellem, 
– jó kommunikációs és szervez�képesség, 
– fels�fokú végzettség, 
– biztos számítástechnikai felhasználói ismeret, 
– kistérségi lakhely, 
– el�ny: pályázatírás és pályázatmenedzselés terén szerzett 

tapasztalat, területfejlesztési ismeretek, angol vagy 
német nyelv ismerete, érvényes jogosítvány és autó 
alkalmankénti használata. 

F�bb feladatok: 
Els�sorban az idegenforgalmi, továbbá területfejlesztés és 
EU-s tevékenység segítése. Ezen belül: 
– az iroda asszisztensi feladatainak ellátása, 
– pályázatok menedzselése: el�készítést�l a pénzügyi 

elszámolásig, 
– a településekkel való kapcsolattartás segítése, 
– tárgyalások, rendezvények el�készítése, 

lebonyolításukban közrem�ködés, 
– adminisztrációs ügyek intézése. 

Bérezés, díjazás megállapodás szerint. 
A pozíció betöltésének kezd� id�pontja:  
2003. október 15. 
A bemutatkozó levelet és szakmai önéletrajzot ,,asz-

szisztens” jeligére szeptember 30-ig kérjük az alábbi 
címre küldeni: 

Pilisi Dunakanyar Kistérségi Programiroda 
                                   2001 Szentendre, Pf. 211. 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 
  

      Új tet�szerkezetek építése 
      Régi tet�k átfedése 
      Tet�tér-beépítés 
 

Niegreisz Norbert ács vállalkozó 
 

Visegrád, Csukavölgy u. 16. 
 

Telefon: 06 (20) 9495-437 
 

 

Ruha, cip�, konyhafelszerelés,  
lakástextil, 

papír-írószer, kozmetikum,  
ajándéktárgy… 

 

KÁOSZ üzletek 
 

Alacsony árakon,  
nagy áruválaszték! 

 
KÁOSZ üzletház 

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

 

KÁOSZ üzlet 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.  

Tel:  (26) 391-166 
 

Az üzletek nyitva tartási ideje: 
 

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

 

Várjuk szeretettel! 
 

 

A helyi 
KIS-DUNA  

REGIONÁLIS TELEVÍZIÓ 
m�sorai  

a Dunainfo S5-ös kábeltelevíziós csatornán 
133,25 MHz-en foghatók. 

A helyi m�sorok idejére a képújság szünetel. 

Vasárnap 16.00 órakor kezd�dik a híradó, 
kb. 16.20 órakor a sportm�sor 

és kb. 16.40 órakor a Kalamáris c. 
magazinm�sor, 

mely a hét kulturális eseményeir�l tájékoztat. 

A szerkeszt�ség várja az Önök 
javaslatait, kérdéseit, észrevételeit 

a 06 (20) 5895-012 számon 

 

A Piknik büfébe 
felszolgálót, pultost  

és f�z�asszonyt – szakácsot – 
keresünk azonnali belépéssel 

Jelentkezni és érdekl�dni 
a 06 (20) 9948-053-as telefonszámon lehet 
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 F�bb termékeink: 
 – Borda parasztkolbász 
 – Borda nyári turista szalámi 
 – Borda különleges vastagkolbász 
 – Borda csemege debreceni 
 – Borda grillkolbász 
 – Füstölt áruk – szalonnafélék – házi 
zsír  
 – házi tepert� 

 B�séges áruválaszték: 
 – felvágottak – májasok – disznósajtok  
  – száraz szalámik – házi süt�kolbász 

 Marha – sertés – csirke – pulyka  
 – kacsa – tyúk 
  

 Folyamatos árengedményekkel, 
 udvarias kiszolgálással várjuk 
 régi és új vásárlóinkat! 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap BORDA HÚSBOLT DOLGOZÓI 
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00 Üzletünk a 11-es f�út mellett található,
 csütörtök 7.00–17.00 jó parkolási lehet�séggel! 
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

Nyelvvizsgázzon Visegrádon! 
 

Októbert�l  
a következ� angol tanfolyamainkra 

várjuk jelentkezését: 
 

Kezd�, középhaladó és haladó szinteken 
60 órás felkészítés min. 5 f� esetén  

42.000 Ft/f� 
(ha Ön a heti 2×2-es bontást választja,  

az havonta 10.500 Ft) 
 

Egyéb elképzeléseink: 
• délutáni tanulószoba angoloktatással 

1.000 Ft/nap/f� 
• dyslexiát megel�z�,  

illetve korrigáló-fejleszt� foglalkozások 
ingyenes sz�réssel 

900 Ft/óra 
• angoloktatás ovisoknak, angol két tannyelv� 

iskolára való felkészítés min. 3 f� esetén 
500 Ft/óra 

• tartásjavító és fizikai állóképesség-fejleszt� 
torna diákoknak és feln�tteknek egyaránt 

400 Ft/óra 
 

Jelentkezésüket várja: 
KARAKASNÉ KÉPÍRÓ ÁGNES 

06 (30) 305-6291 
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A NYÁRUTÓ LEGFORRÓBB AJÁNLATA A SUZUKI RÓMAITÓL! 
  Új Suzuki most 10% befizetést�l,  
  használt autó pedig befizetés nélkül az Öné lehet, 
  amíg a raktárkészlet tart! 
 

          Ráadásként most minden új autóvásárlónk  
          teli tankkal viheti el autóját! 
     

  Jöjjön, érdekl�djön, mert lemarad…! 
 

  Új és használt gépkocsikra kedvezményes CASCO-díjak! 
   

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervízszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Kép 1956 októberéb�l 
 

Emlékezzünk 1956 h�seire! 
 

Veress Miklós 
 

ELÉGIA AZ ÓDÁKHOZ – részletek 
 

…Mert elégiák évada ha elmúlt 
beköszöntenek újra forradalmak: 
a lépcs�kön fölzúdul a tömeg 
és zászlókat és jelszavakat forgat 
gyertyákat fölnyújt és képeket fölgyújt – 
lángoljanak csak régi mocskai… 
 
S az ember kit Isten megátkozott 
ha megmaradt – majd fölnéz pirkadatkor 
mikor megszólalnak a himnuszok 
és szózatok a lámpaoszlopokról: 
Ázsia kiket ölt meg és kiket Európa 
Ázsia volt a b�nös vagy Európa vétkes? 
Kinek van köze a szabdalt térképhez 
s kinek lehet még az emberiséghez… 
 
Mert ha minden lélekrabság elmúlik 
majd beköszönt az ember évada: 
kinek a mellkasában most a lázak – 
lázadhatja hogy újra önmaga 
és úgy élhet egy értelmes halálig 
hogy körötte nem didereg e század: 
és szerelme haja reáhullik – 
csillagrendjére az éjszaka. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezend� 

����������	
szeretettel hívjuk és várjuk városunk minden polgárát 

2003. október 23-án (csütörtökön) 
17 órára a moziba. 

Beszédet mond 
Hadházy Sándor polgármester, 

majd Márai Enik� és B. Horváth István el�adóm�vészek zenés-verses irodalmi összeállításával  
tisztelgünk a forradalom és áldozatai emléke el�tt. 
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Pályi János rétsági missziós 
lelkipásztort a dunabogdányi 
presbitérium egyhangú szavazással 
meghívja a nyugdíjaztatás miatt 1955. 
november 20-tól megüresedett 
lelkészi állásra. A nagy hideg és a 
Duna áradása, zajlása miatt csak 
1956. virágvasárnapján került sor 
beiktatására. 

A választói névjegyzékben ekkor 
Visegrádról 29 f� található. Gizella-
telepr�l 11 f�, ill. Szentgyörgy-
pusztán a Jékely család 4 f�, összesen 
44 a református egyháztagok száma. 

Visegrádról Bábai Józsefné htb., 
Erd�s Károly munkás, Erd�s 
Károlyné htb., Gombosi Géza 
munkás, Gombosi Gézáné htb., 
Gerstmayer Józsefné htb., Faragó 
Lajos f�mérnök, Jakab Endréné 
harangozó, Jákó Gyula ny. táblabíró, 
Jákó József gazdatiszt, Kádas Zoltán 
állatorvos, Kiss L�rinc keresked�, 
Nagy Bódog f�gondnok, ny. ezredes, 
Pál Ferenc f�kertész, Pál Ferencné 
htb., Rácz Károly nyugdíjas, dr. 
Rogrün Jen� orvos, dr. Rogrün 
Jen�né htb., Schandl Jánosné htb., 
Szandtner Károly gondnok, 
alkalmazott, Szolga János sof�r, 
Szolga Jánosné htb., Cseke Lajos 
erd�mérnök, Fodor Lajos magánzó, 
Schuszter Gézáné magánzó, özv. 
Walkó Lajosné magánzó, Keresztes 
Károlyné htb., Szabó Szabados 
Lajosné htb., Er�s Gyula keresked�. 

Gizella-telepiek: özv. Geréb Már-
tonné nyugdíjas, Kántás Gáborné 
tisztvisel�, Lénárt János portás, 
Péntek Mihály kórházi alkalmazott, 
Sólyom Erzsébet kórházi alkalmazott, 
Stitz Ilona ápolón�, Szatmári Mihály 
portás, Szepessy Emma ápolón�, dr. 
Várady Kálmán kórházi gondnok, dr. 
Várady Kálmánné htb., Vaskó Mária 
ápolón�. 

Szentgyörgypusztáról: Jékely Lajos 
író, Jékely Lajosné htb., dr. Jékely 
Endre miniszteri titkár és Jékely 
Zoltán író. 

A gyülekezet önálló 
presbitériumának tagjai: Nagy Bódog 
f�gondnok, Szandtner Károly 
gondnok, Balla Benjámin, Erd�s 
Károly, Jákó Gyula presbiterek. 
(Balla Benjámin 1962-ben lemondott, 

helyette Jékely Lajos írót választották 
meg.) 

A dunabogdányi gyülekezet 
költségvetése az 1957. évre 22.100 
Ft, a visegrádi fiókegyházé 1.320 Ft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A visegrádi presbiteri jegyz�könyv 

szerint tovább már nem volt 
halasztható az imaház renoválása. A 
javítási munkához a kezdeti 
indíttatást Jékely (Áprily) Lajos 
,,kegyes adománya” adta, aki 1.200 
Ft-ot ajánlott fel erre a célra. A 
visegrádi hívek is összeadtak 720 Ft-
ot. A bogdányi anyaegyház 1.593 Ft-
ot adományozott. A Gizella-telepiek 
sem maradtak távol és 230 Ft-ot 
tettek le az Úr asztalára. Az 
Északpesti Egyházmegye 13 
gyülekezete 2.275 Ft-tal támogatta az 
imaház renoválását. Az Országos 
Közalap 1.000 Ft segélyt utalt ki erre 
a célra. Mindezt összevetve, mintegy 
7.000 Ft-tal rendelkezett a gyülekezet 
a munka megindulásakor. 

A munka legnagyobb része k�m�ves 
szakipari feladat volt, amit Szikriszt 
György k�m�ves végzett el. Az 
imaterem teljes hosszában a falat a 
Kálvária feljáró oldalán a nedvesedés 
tönkretette. Ezért elébe 30 cm-re egy 
másik falat húztak fel, s a két fal 
közét kivezet� nyílásokkal látták el, 
hogy a felgyülemlett nedvesség 
eltávozhasson. A falakat újonnan 
meszelték, a front és a Kálvária fel�li 
falszakasz k�poros fröcskölést kapott. 
A tet� és a harangozói lakás javítása 
is megtörtént. A Kálváriára vezet� 
lépcs� oldalán nem volt kerítés, ez 

alkalommal vasoszlopokat állítottak 
fel, és drótfonatos kerítéssel látták el. 
Az elvégzett munkák 6.311 Ft-ot 
tettek ki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megújult imaház hálaadó ünnepe 

1959. július 12-én, vasárnap este 7 
órakor tartatott Madarász Lajos 
esperes és Fónagy Zoltán f�jegyz� 
jelenlétében. Az ünnepi 
istentiszteleten jelen volt 43 (!) 
egyháztag. A presbitérium szerény 
uzsonnával látta vendégül a 
résztvev�ket. 

1960. december 31-én 
szívszélh�désben elhunyt a 
fiókegyház f�gondnoka, Nagy 
Bódog. � volt az, aki a kicsiny 
visegrádi reformátusság 
meger�sítésén és összetartásán 
munkálkodott egész életén át. ,,Aki 
maga jár elöl jó példaadással, az 
egyházát és Istenét szeret� ember 
mintázásában, legyen emléke áldott 
és lelkes buzgósága maradjon 
példánk továbbra is.” 

Ebben az id�szakban a 
fiókegyházban istentiszteletet tart a 
lelkipásztor havonta két alkalommal, 
déli 12 órakor. Az istentiszteletet 
látogatók száma 5–10 f�. Rendszeres 
fenntartói járulékot fizet 21 család. A 
lélekszám a Gizella-telepiekkel és a 
Szentgyörgypusztán lakókkal együtt 
60 f�. A választói névjegyzékbe 
felvettek száma 31. Vallásoktatás az 
állami iskolában folyik heti egy 
órában. Beiratkozott 5 gyermek, az 
összes református tanköteles 50%-a. 

                 (Folytatás a 12. oldalon) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A képvisel�-testület 2003. szeptember 3-i ülésén történt 
Pályázat kiírásáról született döntés a település ún. 

,,ágasház”-i területének és környékének fejlesztésére és 
beépítésére, valamint a mellette lév� parkoló fejlesztésére 
és üzemeltetésére. A felhívás szövege megjelent a 
Visegrádi Hírek el�z� számában is, de jelen számban is 
alábbiakban olvasható. Az üggyel kapcsolatban Visegrád 
város f�építésze, Mártonffy Gábor ad további 
felvilágosítást az érdekl�d�knek. 
 

A képvisel�-testület 2003. szeptember 26-i ülésén történt 
– A ,,Bursa Hungarica” tanulmányi ösztöndíj pályázat 

kiírásáról született döntés, amely részletes anyaga az 
újság jelen számában olvasható, mellékletként. A 
jelentkezéssel kapcsolatban felmerül� bármely 
probléma, kérdés esetén forduljanak bizalommal a 
polgármesteri hivatal igazgatási el�adójához, Zeller 
Albertnéhez, akinél a jelentkezéshez szükséges 
nyomtatványok is beszerezhet�k.   

– Visegrád új Településrendezési Tervével kapcsolatosan 
részletes tárgyalásokat folytattak a képvisel�k és a terv 
készít�i. A megbeszélésr�l b�vebb tájékoztatást a 
Visegrádi Hírek következ� számában olvashatnak. 

        Mezei Orsolya 
                                                                          jegyz� 

 
A Népjóléti Bizottság hírei 

 

A Népjóléti Bizottság 2003. szeptember 15-én ülést 
tartott. Az ülésen jelen voltak: Vaik Mónika bizottsági 
elnök, Mezei Anna képvisel� asszony, Burgermeister 
Istvánné, dr. Lelkes Lászlóné küls�s tag és Zeller Albertné 
el�adó, jkv-vezet�. Abonyi Géza betegségb�l kifolyólag 
távol maradt, ezúton is jobbulást kívánunk neki. 

Els� napirendi pontként átmeneti segélyezés ügyekben 
döntöttünk. Két f� 5.000 Ft, két f� 7.000 Ft, két f� 8.000 
Ft, egy f� 13.000 Ft, egy f� 15.000 Ft, két f� 20.000 Ft 
átmeneti segélyben részesült. 

Közgyógyigazolványt két személy igényelt. Kérelmüket 
sajnos, elutasítottuk, részükre a bizottság egyszeri 
átmeneti segélyt ítélt meg. Rendszeres ápolási segélyben 
és ápolási díjban egy-egy személy részesült. Beiskolázási 
segélyt két gyermek részére állapítottunk meg, míg 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást 15 gyermek 
kapott. 

                                                                             Vaik 
Mónika 

bizottsági elnök 
 

��������	

 

Visegrád Város Önkormányzata az ágasház telkére 
és a községkertben hozzá kapcsolódó területek 
hasznosítására és fejlesztésére, valamint az ágasház 
melletti parkoló fejlesztésére és üzemeltetésére helyi 
vállalkozókat keres. A területre a Településfejlesztési 
Koncepcióban és a Ciklusprogramban is 
meghatározott fejlesztési cél: tematikus park 
létrehozása és m�ködtetése. A 0,5 ha-os hasznosítandó 

területre és a 0,6 ha-os parkolóra vonatkozó beépítési 
javaslat megtekinthet� a polgármesteri hivatalban, 
Mártonffy Gábor f�építésznél 2003. szeptember 17-t�l. 

Visegrád Város Önkormányzata 
A Közm�vel�dési, 

Ifjúsági és Sport Bizottság 
szeptember 29-én tartott ülésér�l 

 

A nyári szünet után, szeptember 29-én kezdte meg 
bizottságunk az ,,�szi évadot”. Az önkormányzat soron 
következ� ülésének napirendjéhez kapcsolódóan a 
Napköziotthonos Óvoda nevelési munkájáról szóló 
beszámolót vitattuk meg els�ként. E napirend témája miatt 
összejövetelünket az óvodában tartottuk, így közvetlenül 
megszemlélhettük az óvoda felújítását, a szépen 
berendezett csoportszobákat. Dobó Istvánné vezet� óvón�, 
házigazdaként kedves szívélyességgel fogadott bennünket, 
s nagy lelkesedéssel mutatta be a visegrádi óvoda 
munkáját. Beszámolójához köt�d�en a jelenlév�k 
kiegészít� támogatást kaptak: 

– az óvodában folyó német nemzetiségi tevékenységr�l, 
– az els� osztályosok iskolaválasztásáról, 
– az óvodában folyó anyanyelvápolásról és környezeti 

nevelésr�l. 
A bizottság az óvodai nevel�munkát magas 

színvonalúnak értékelte, az óvoda beszámolóját 
elfogadásra javasolta a képvisel�-testület felé. 

Éves munkatervünkben terveztük második napirendi 
témánkat: ,,A 2003. évi nyári rendezvények értékelését”.  

A bizottság tagja, Mikesy Tamás, a rendezvénynaptár 
alapján végezte el ezt a feladatot. A vita során egyértelm� 
volt az a vélemény, hogy a programkínálat Visegrádhoz 
méltóan sokszín� volt mind a téma-, a m�faj-, mind a 
korosztálykínálat szempontjából. Színvonalát tekintve a 
saját kategóriájában színvonalas rendezvények voltak. 
Kiemelked�en jól sikerült a Visegrádi Ifjúsági Klub 
Egyesület ,,Szent Iván-napi t�zugrás” programja, a 
hangversenyek sorából pedig a Nevada Állami Ifjúsági 
Kórus templomi koncertje emelkedik ki. A jöv�t illet�en 
figyelnünk kell arra, hogy Visegrád adottságaiból 
következ� népszer�ségét milyen határig engedjük 
kiteljesedni, mert már most igény mutatkozik a jöv� évi 
nagyrendezvények helyszínül választására. 

Negyedik napirendünk az ifjúsági alap II. féléves 
felosztása, melyr�l táblázatban tájékoztatjuk a lakosságot 
(lásd a 4. oldalon). 

Végül számba vettük az �szi-téli id�szakra (pontosabban 
az év hátralév� részére) tervezett programokat, 
rendezvényeket. 

Az ülésen jelen voltak: Bártfai István, Mikesy Tamás, 
Mezei Anna, Vaik Mónika bizottsági tagok, Abonyi Géza 
képvisel�, Dobó Istvánné, Mundiné Bocskay Zsuzsanna 
meghívottak és Herrné Katona Valéria referens. 

                            Mezei Anna, 
a Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

                                 elnöke 
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A Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság cikkéhez kapcsolódó táblázat 

Az ifjúsági alapra érkezett pályázatok összegzése 
2003. II. félév 

 

 
 

Pályázó 

Program,  
tevékenység  

megnevezése, 
felhasználás célja 

 
 

Pályázott összeg 

 
 

Megítélt összeg 

 
 

Megjegyzés 

Szent György  
Lovagrend  
apródképz�je 

El�z� pályázata 
alapján, az �szi 
képzéshez, múzeumi 
belép�kre 

– 30.000 Ft  

Napköziotthonos 
Óvoda 
Dobó Istvánné 

,,Az els� lépcs�fok” 
Kulturális és sport 
programokhoz 
sz�nyeg és ül�párna 
vásárlása 

69.000 Ft 50.000 Ft  

Junior Kör 
Bártfainé Répás Ildikó 

,,Szeleburdiak 
színjátszó kör” részére 
szakkönyvek és 
hanganyag vásárlása 

40.000 Ft 30.000 Ft  

Visegrád  
Ifjúsági  
Sziget Egyesület 

Súlyzórúd, súlyzók és 
számítógép a drog-
prevenciós program 
szervezéséhez 

84.500 Ft 10.000 Ft A bizottság nem 
tartotta indokoltnak 
nagyobb összeg 
megítélését, mivel az 
egyesület 500.000 Ft 
éves költségvetési 
támogatásban 
részesül. 

Visegrád 
Sportegyesület 
túra és szabadid� 
szakosztály 
Bártfai István 
szakosztályvezet� 

Csónaktúrák 
szervezéséhez 
csónakok javíttatása és 
szükséges anyagok 
vásárlása 

51.500 Ft 50.000 Ft  

823. Mátyás Király 
Cserkészcsapat 

Dunakanyari Regös 
Tájnapok 
Október 11-i visegrádi 
regös bál zenekarának 
díjazásához 

80.000 Ft 
(a zenekar teljes 

költsége) 

30.000 Ft A rendezvényhez más 
támogatók is 
hozzájárulnak. 
A tornacsarnok és 
iskola használatának 
bérleti díja jelképes 
5.000 Ft. 

Összesen: 6 pályázó  325.000 Ft 200.000 Ft  

 
Az ebédkihordásról 

 

Kedves Visegrádiak! 

Mint köztudott, városunkban már évek óta folyamatosan 
m�ködik az id�sek, mozgásukban gátolt személyek részére 
az ebédkihordás. Ezt a feladatot Heier Józsefné Katika 
végzi nagyon lelkiismeretesen. Ezúton is köszönjük 
munkáját! 

Sajnos, egyre többen vannak olyan id�s emberek, akik 
kénytelenek igénybe venni ezt a szolgáltatást, mert már 
nem bírják úgy a mindennapos teend�ket elvégezni, mint 
pl.: a f�zés. Mivel eddig az ebédkihordás igénye nem volt 
kell� mértékben szabályozva, ezért a Népjóléti Bizottság 

megkéri Visegrád város polgárait, hogy ez irányú 
kérelmüket, igényüket írásban, rövid indoklással nyújtsák 
be az önkormányzathoz. A Népjóléti Bizottság a 
kérelmeket elbírálja.  

Ahol kérdéses az ebédkihordás jogosultsága, ott a 
háziorvos véleményét is ki fogja kérni. 

                                                            Vaik Mónika, 
a Népjóléti Bizottság  

                                                                  elnöke 
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Rév utca –  
más szemszögb�l! 

 

Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy kicsit más 
szemszögb�l tájékoztassam Önt a Rév utca felújításával 
kapcsolatban. 

A 2003. évi költségvetés elfogadásakor még nem tudott a 
tisztelt képvisel�-testület arról, hogy a légkábelek 
földkábelre cserélése után milyen módon kerülnek a járdák 
helyreállításra. Kés�bb jutott tudomásunkra, hogy a 
korszer�sítés költsége csak a járda ,,kifoltozását” 
tartalmazza. 

Szerencsére, a testületi tagok többsége ezzel nem értett 
egyet, így a költségvetés átcsoportosításával sikerült 
összeszedni a pénzt egy új járda elkészítésére, egyben úgy 
határozott, hogy a munkálatok lebonyolítását átruházza a 
Településfejlesztési Bizottságra – melynek többek között 
én is tagja vagyok. 

Sürgetett az id�, tervet kellett készíttetni, kivitelez�t 
keresni, anyagot találni stb. 

A bizottságon belül a legnagyobb vitát az váltotta ki, 
hogy milyen anyagból készüljön a járda. Több bizottsági 
tag osztotta azon véleményemet, hogy viacolorral építsük 
meg a járdát, és ne bazalt kockak�b�l. Az indokok a 
következ�k voltak a viacolor mellett: a legfontosabb, hogy 
sima, járható felületet ad, télen könnyen tisztítható, 
lapátolható, jóval gyorsabban le lehet rakni, olcsóbb stb. 

Ezzel szemben a kiskockak�: nem ad sima felületet, így 
nem lapátolható, tehát télen nem tartható tisztán, ha nem 
megfelel� a k� min�sége, nem lehet szép rajzolatú járdát 
kirakni bel�le, jóval lassúbb a lerakása és drágább. 

Már most tudok olyan nyugdíjas asszonyt, aki megbotlott 
és elesett ezen a járdán. Mi lesz télen? Ki lesz a felel�s, ha 
– ne adja Isten – valakivel baleset történik? Az 
önkormányzat, akié a járda, vagy az az ingatlantulajdonos, 
aki nem tudja majd lelapátolni a havat? 

A szül�k, ha rosszak a kisgyerekek, azzal fenyegetik, 
hogy végigtolják babakocsival �ket a Rév utcán! 

De térjek vissza még a kezdetekre. 

   A tervez�k – annak ellenére, hogy mind a két variáció 
szóba került – csak a kiskockak�vel készítették el a 
terveket. 

Több bizottsági tagot meggy�zött az a bejárás, mely a F� 
utca elején lév� magánház udvarán történt, ahol 
kiskockak� járda készült, mely szép és sima felület�. 

– Ez legyen az ,,etalon” – hangzott el, és negatív példa 
legyen a pizzéria el�tti járdafelület: ,,olyan ne legyen”. 

A tervez�k és f�építészünk által bemutatott minta k�b�l 
– mely 6/8-os, ami azt jelenti, hogy 6–8 cm közötti 
lehetnek a kockák élei –, amib�l olyan járda rakható, ami 
zárt fugás, sima felületet ad, és a legyez� minta szépen 
egymásba ,,olvad”, így látványban is szép lesz. 

Az els� k�szállítmányt átvizsgálva megállapítást nyert, 
hogy komoly kifogás merült fel a min�séggel 
kapcsolatban, amit jeleztek is a beszállítónak. 

Több brigád kezdte lerakni a minta felületet – 
megállapodás szerint, 3–4 m2 brigádonként –, de a 
bizottság úgy döntött, hogy rendkívüli testületi ülést hív 
össze, és a testület döntse el, hogy egyáltalán ezzel vagy 
más k�vel folytatjuk az építkezést. Akkor a többség úgy 
döntött, hogy ezzel a k�vel készüljön és a szlovák brigád 
által lerakott felület a legmegfelel�bb. 

Így készült el a Rév utca jóval a tervezett határid� után, 
véleményem szerint sem szépségben, sem min�ségben 
meg sem közelíti az elvárásokat, az ,,etalont”. 

Ennek ellenére bizakodom, hogy az átvételkor feltárt 
hibákat kijavítja a kivitelez�, beültetésre kerül hamarosan 
a közel 40 db fa, elkészülnek és kikerülnek a helyükre a 
tervben szerepl� m�tárgyak (faveremrács, virágágykerítés, 
szeméttárolók, padok, korlátbábuk), pár éven belül simára 
kopik a járófelület, talán m�anyagfugázóval kifugáztatjuk, 
ami javítana a felület simaságán. Így egy olyan összképet 
fog mutatni Visegrád legfrekventáltabb utcája, amire 
büszkék lehetünk majd, de most még nem! 

Remélem, hogy képvisel� társaim ebb�l az esetb�l 
tanultak, levonják a tanulságokat – mert van mit tanulni és 
levonni b�ven! 

Tisztelettel:                                              Kovács Gábor 

 
         

Tisztelettel meghívom Önt! 
 

Visegrád Turisztikai és 
Városszépít� Egyesülete szeretné 
felvenni azt az örvendetesen 
felgyorsult tempót, amely jellemz� 
volt az idén Visegrád fejl�désére. 
Szeretnénk az idegenforgalommal 
kapcsolatosan a város számára 
hasznos, konkrét feladatokat végezni 
a következ� években, szeretnénk a 
virágültetésen és -ápoláson kívül 
további városszépít� munkákba 
belekezdeni a jöv� év folyamán; 
egyáltalán szeretnénk az eddigieknél 
jobban kihasználni azt a lehet�séget, 
amelyet a több mint százf�s 
tagságunk jó szándéka, pártolóink és 
szponzoraink anyagi segítsége, vala-

mint az önkormányzat anyagi és 
erkölcsi támogatása jelent az 
egyesület számára. 

Igen ám, csak hogy a jó szándék, a 
pénz, a támogatás önmagában kevés, 
ha nincsenek meg azok a konkrét 
célok és feladatok, amelyekre 
mozgósítani lehet a tagságot, költeni 
lehet a pénzt és fogadni a segítséget. 
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 
években – több sikeresnek mondható 
kezdeményezés mellett – az 
egyesület, illetve annak vezetése nem 
használta ki teljes mértékben 
lehet�ségeit, nem tudott konkrét 
célokat és feladatokat kidolgozni. 

Szeretnénk ezen változtatni. 
Szeretnénk mind több városszépít� 
ötletet megvalósítani. Szeretnénk 
kellemessé tenni az ide látogató 
turisták tartózkodását, megkönnyíteni 
tájékozódásukat. Szeretnénk az 
idegenforgalmat növel� programokat 
szervezni. Szeretnénk a legteljesebb 
mértékben kihasználni azt, hogy 
olyan em-berek szervezete vagyunk, 
akik hajlandóak és képesek tenni 
városuk javára. Ennek érdekében újra 
át fog-juk gondolni lehet�ségeinket, 
és ki fogjuk kérni az önkormányzat, 
valamint a városkép tervez�inek véle-
ményét is.     (Folytatás a 6. oldalon) 



6                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                 2003. október 

 
Tisztelettel meghívom  

Önt! 
 

(Folytatás az 5. oldalról) 
Mindenek el�tt azonban Visegrád 

lakosaihoz szeretnénk fordulni. 
Önnek is, kedves Visegrádon él�, 
vagy ideje nagy részét itt tölt� 
honfitársam, Önnek is bizonyosan 
vannak, lehetnek ötletei, véleménye, 
javaslatai, amelyeket egy olyan civil 
szervezet, mint a miénk, 
megvalósítani, hasznosítani képes. 

Nyugodtan mondhatom, hogy mi, 
visegrádiak mindannyian kivételezett 
helyzetben vagyunk azáltal, hogy a 
világ egyik legszebb táján élhetünk, 
és ezért talán önként vállalt 
kötelességnek is számít, hogy ne csak 
élvez- 

zük  nap  mint  nap a Duna  és  a he- 
gyek látványát, de kicsit mi is 
próbáljunk hozzátenni valamit 
magunkból, saját érzéseinkb�l, saját 
er�nkb�l a minket körülvev� 
szépséghez. 

Kérem, ha eddig nem tette, ezután 
kicsit nézze ilyen szemmel az utcát, 
ahol minden nap végigmegy, a kis 
parkot a háza közelében, a patakot, 
amellyel naponta találkozik. Biztosan 
eszébe fog jutni egy ötlet, be fog 
villanni egy kép, egy gondolat, 
hogyan lehetne barátságosabbá tenni 
a szürke betont, hogyan lehetne 
színekkel tölteni az élettelen 
parkokat, hogyan lehetne széppé 
varázsolni az elhanyagolt és 
csúnyácska utcasarkot. 

Ilyen szemlélettel, ötletekkel, illetve 
gondolatokkal szeretnénk megtartani 
egyesületünk taggy�lését 
 

2003. november 10-én, hétf�n este 
18 órai kezdettel 

a  Sirály  étteremben.  
 

A legfontosabb témakör a jöv� év 
feladatainak megfogalmazása, 
kijelölése a fenti szellemben. 

Az egyesület tagsága nevében 
tisztelettel meghívom Önt erre a 
gy�lésre. Kérem, jöjjön el, ismerje 
meg Visegrád Turisztikai és 
Városszépít� Egyesületét, szóljon 
hozzá, mondja el Ön is véleményét, 
javaslatát. 

Várjuk szeretettel! 

Abonyi Géza elnök 

 
����������	
������

 

Abonyi Géza Visegrádi Hírek 2003. szeptemberi 
számában közölt „A jöv� ára” c. cikkét olvasva, a 
népmesében szerepl� okos lány jutott eszembe, aki vitt is 
ajándékot, meg nem is.  

Ha az írás lényegét egy mondatban kellene összefoglalni, 
azt így tenném: „kellene, de nem lenne jó”. Abonyi Géza, 
aki nemcsak önkormányzati képvisel�, hanem a Visegrád 
Turisztikai és Városszépít� Egyesület elnöke is – mint 
cikke elején maga is utal rá –, korábban „fejl�déspárti” 
megnyilatkozásokat tett közzé, lapunk hasábjain is. Igen 
akkurátusan sorolja fel, mely területen történt – gondolom, 
nemcsak szerintem igen örvendetes – fejl�dés az elmúlt 
egy évben.  

A felsorolás után cikkírónk a már idézett „kellene, de 
nem lenne jó” program jegyében fejti ki aggodalmait: nem 
lehet megállítani, megfordítani a „futószalagot”, ti. a 
fejl�dési folyamatot, „nincs ember, aki meg tudná 
mondani, hogy hol van a fejlesztési lehet�ségek határa”, 
„túl kicsi ez a város…” egyszóval: kellene, de nem lenne 
jó… 

Nem hiszem, hogy bárki, döntéshozó vagy 
választópolgár, azt kívánná, hogy Visegrád természeti és 
történeti értékei kárt szenvedjenek, a város nyugalma, 
csendje elt�njön egy nagy ív� városfejlesztési elképzelés 
megvalósítása közben.  

Úgy gondolom, hazánkban és a világon mindenütt 
megoldandó feladat a kiemelt idegenforgalmi helyek 
fejlesztése, s a lakható város meg�rzése. E cél eléréséhez a 
cikk már többször idézett hangvétele, mondanivalója nem 
sok segítséget nyújt.  

Nem tudom, derüljek vagy szomorkodjak az alábbi 
megfogalmazáson: „…nem lenne jó, ha a megnövekedett 
forgalom következtében viszonylag nyugodt és csendes 
utcáinkat elárasztanák a térképpel a kezükben 
nevezetességek után kutató turisták.” Ki írta ezt? A 
Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület elnöke.  

Jómagam nem sokkal értek többet a turizmus szerteágazó 
kérdésköréhez, mint egy átlagpolgár. De egy dolgot tudok, 
s ezt a hazainál jóval fejlettebb „turizmusiparral” 
rendelkez�, abból komoly bevételt húzó országokban, pl. 
Olaszországban is így láttam: a térképpel bóklászó turistát 
udvariasan útba kell igazítani. Ilyen egyszer�. Ett�l még 
nem lesz oda a nyugalmunk.  

Lapunk 2003. augusztusi számában, az „Idegenforgalom 
Visegrád 2003.” c. írásban olvastam, miként kellene a 
vendégeket fogadni Visegrádon, innét idézek: „Az 
emberek barátságosak, és köszönnek az idegennek is úgy, 
mint régen volt szokás.” A cikket Abonyi Géza írta. 
Visegrád fejl�désér�l, különösen turisztikai szempontból, 
sokat kell beszélnünk szakembereknek és városlakóknak 
egyaránt, ebben teljesen egyetértünk. A megfogalmazott és 
számos fórumon elfogadott célkit�zések megvalósítását 
támogatni kell.  

A cikket olvasva, igyekeztem elhessegetni egy 
gondolatot. Az elmúlt években gyakorta elhangzott vád, 
kritika: Visegrádon nem történt semmi az elmúlt években. 
Most meg hirtelen ennyi minden… A végén még kiderül, a 
mostani látványos fejl�désben benne van az elmúlt évek 
kevésbé mutatós munkája is. Ez a tendencia bizonyos 
politikai érdek szempontjából nem látszik célszer�nek, 
ezért vegyük vissza a tempót.  

�szintén remélem, ez utóbbi gondolatmenetem tévesnek 
bizonyul. 

Gróf Péter 
Utóirat: ,,Szeretnénk kellemessé tenni az ide látogató 

turisták tartózkodását, megkönnyíteni tájékozódásukat.” 
(Abonyi Géza: Tisztelettel meghívom Önt! Visegrádi Hírek 
2003. október, 5. old.) 

Lapzárta idején megfogalmazódott kérdésem a szerz�höz: 
akkor most mit csináljunk a jobb sorsra érdemes, ,,ide 
látogató”, ,,térképpel kezükben nevezetesség után kutató 
turisták”-kal?                                                                          
G. P. 
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„Magyar Hét” Obergünzburgban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármesterek eszmecseréje 
 

Ünnepi eseményre hívták Visegrád polgármesterét, 
képvisel�it testvérvárosunkba, a németországbeli Ober-
günzburgba. Október 4. és 12. között ,,Magyar Hetet” 
rendeztek, melynek megnyitóján mi is részt vettünk. 
Partnervárosunk polgármestere, Herbert Schmid úr 
elmondta: a program célja a városaink közötti kapcsolatok 
megújítása, újabb csoportok bevonása, a találkozási 
lehet�ségek kib�vítése. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A kiállítás megnyitásának 
ünnepélyes pillanata 

 
A városházán kiállított fotók városunk múltjáról, mai 

életér�l, turisztikai látványosságairól, a kapcsolatok 
fejl�désér�l, az iskolások csereutazásairól készültek.  

Nemcsak általunk, hanem más akciókkal is igyekeztek 
Magyarországra, Visegrádra irányítani a figyelmet. 
Például hat étterem kínál egy héten keresztül magyar 
ételeket. 

Hadházy Sándor polgármester úr a kiállítás megnyitása 
kapcsán hangsúlyozta: Visegrád szeretettel várja a 
nyaralni, pihenni vágyó obergünzburgiakat, akik 
remélhet�leg hosszabb id�t töltenek majd nálunk. 
Kiemelte, hogy a partnerváros polgármestere, Herbert 
Schmid úr és felesége, Renate Schmid lelkes 
szervez�munkája nélkül ez nem valósulhatott volna meg. 

Megköszönte valamennyiünk nevében a baráti, rendkívül 
szívélyes fogadtatást. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visegrád város zászlajának 
 átadása a vendéglátóknak 

 
A nap során megnéztük az eschersi ifjúsági házat, amely 

32 f� számára biztosít szállást önellátással. Herbert 
Schmid polgármester felajánlotta a visegrádi iskolások 
számára ezt szálláslehet�ségként, amíg sikerül a német 
iskola új igazgatójának a kollégáit, a szül�ket bekapcsolni 
a diákcsereprogramba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az impozáns eschersi ifjúsági ház 
 

Nagyon örülök, hogy sokévi próbálkozásom után 
lehet�ségem lesz jöv�re egy csoport visegrádi gyereket 
Ober-günzburgba vinni. Elképzeléseim szerint – 
amelyekr�l az igazgató úrral, Bernhard Marz-cal is 
beszéltem – a kinn-tartózkodás ideje alatt bejárnánk 
órákra, közös sportprogramokat, kirándulásokat 
szerveznénk. 

Látogatást tettünk Widemann úr utazási irodájában is, 
hiszen szeretnénk, hogy a német családok úti céljai között 
ott szerepeljen Visegrád, ahová a termálvizes fürd�, a 
természeti szépségekben gazdag környezet vonzza a 
pihenni vágyókat. Ebben számíthatunk obergünzburgi 
barátainkra is.                                           Schmidt 
Péterné 



8                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                  2003. október                                             
 

NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Az ünnepélyes pinceavató szabadtéri – nyilvános – m�sorai 
 

Az idei pinceavató m�sor a német testvérváros megvendégelésével kezd�dött. Az alábbi képek a nyilvános ceremóniát 
mutatják be. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizsgálgatjuk a terepet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevezet� énekszámok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bíró és bíróné jelentést tesz. 
A ceremóniamester megnyitja az ünnepséget 

 
Helyesbítések: legutóbbi számunkban az öregek napi 

ünnepséget Visegrád Város Önkormányzata rendezte és 
finanszírozta. 

A vers 1. sorában a blauch helyett blonde, a 4. sorban a was 
helyett war értend�. A hibákért mindenkit�l elnézést kérünk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pincemesteri díszoklevél átadása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Na most? – A pincemester ember legyen a talpán 
 

Egyre szélesebb kör� és nagyobb támogatást kap a Német 
Kisebbségi Önkormányzat a lakosság és a vendéglátósok 
részér�l, úgy, hogy a neveket már szinte nem is lehet 
hiánytalanul felsorolni. Ezért egységesen köszönjük meg 
minden, minket segít� résztvev� áldozatos munkáját, valamint 
ezúton köszönjük meg a környék azon lakóinak a türelmét is, 
akiket ennek a rendezvénynek a hangossága a pihenésben 
valamelyest is zavart volna.                                                     

 

HÍREK… 
 

Tudatjuk a lakossággal, hogy szeptember 19-én, pénteken, az 
Óbudai Német Kisebbségi Önkormányzat meghívására a 
Békásmegyeri Közösségi Házban egy baráti összejövetelen 
vettünk részt. Ezen a nemzetiségi találkozón az Óbudai Német 
Kisebbségi Önkormányzat, a Visegrádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a Pilisszántói Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat énekkarai énekelték el saját betanult számaikat. 
Utána, kellemes zenére és b�séges, finom vendéglátás mellett, 
közös szórakozás – ének és tánc – tette kellemessé az estét. 
Köszönjük a baráti fogadtatást, valamint Zeller Tibornak az 
utazáshoz nyújtott segítségét és ,,Sanyikának”, hogy feláldozta 
értünk szabad idejét. 

                                         Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Szeptemberi napló 

A tanév els� hónapjának történései a DEI-ben 
 

Tantestületünk 2003. augusztus 25-vel kezdte meg tanév-
el�készít� munkáit, aminek köszönhet�en a tantermek 
díszbe öltözve, az iskola szellemiségét tükrözve várták a 
vakációról visszatér� diákokat. Jelenleg 87 diák jár 
iskolánkba, ebb�l 18 visegrádi, a többi tanuló a környék 
településér�l utazik. Els� osztályba 16 diák iratkozott be. 
Náluk jelentette a legnagyobb változást az idei 
szeptember, hiszen életük ,,csupajáték” szakasza az 
iskolás évek kezdetével egy kicsit megváltozott, 
átmin�sült, de tapasztalataink szerint egyel�re boldog és 
büszke iskolások. 

Tantestületünk szakos ellátottsága az idei évben is 100%-
os. 

Délutáni programjainkban a tanulási id�n kívül 
beépítettük a fél órás sportolást, kirándulást és az egy 
órányi környezeti nevelést, mely minden délután hat 
programot ajánl, melyek közül szabadon választhatnak 
diákjaink. 

Ugyancsak választási lehet�ségük nyílik a következ� 
szakköri foglalkozások közül is: 

sportszakkörök: úszás (az esztergomi fedett uszodában), 
aikido, íjászat, futball, kosárlabda; 

kézm�ves szakkörök: grafika, kerámia; 
nyelvi szakkör: angol. 
Tanévünk els� tanítási napját – hagyományainkat 

követve – él� történelemórával kezdtük. Ebben az évben a 
Szent György Lovagrend történelmi hátterével, 
hagyományainak felelevenítésével, a kor fegyvereivel, 
használatával ismerkedhettek meg diákjaink. Ezúton is 
köszönjük a lovagrend közrem�ködését, el�adását. 

Szeptember els� heteiben – ugyancsak hagyományainkat 
követve – megtisztítottuk az Apátkúti-patak medrének és 
partjainak egy hosszabb szakaszát. 

Szeptember 23-án Párkányból, Dorogról, Esztergomból 
érkezett hozzánk  90 diák a IV. interregionális környezet-  

 

és természetismereti verseny résztvev�jeként. E verseny II. 
fordulójához iskolánk adta a helyszínt és a szakmai 
hátteret. Köszönetet mondunk a PP Rt. visegrádi 
vezetésének is, akiknek a segítségével és 
közrem�ködésével megismerkedhettek vendégeink a 
Bertényi Miklós füvészkerttel, és ott szakmai vezetést 
kaptak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy munkában a prés körül 
 

Jelent�s eseményként, immár harmadik éve tartunk 
szüreti délutánt, aminek keretében mustot készítünk, 
felelevenítjük a szüretelés szokásait, hagyományait, szüreti 
dalokkal, mondókákkal tarkítva ügyességi versenyeket 
rendezünk. 

E programokkal próbáltuk meg színesebbé, 
tartalmasabbá tenni az iskolai év els� hónapját, mely 
hídként vezet át a vakációból a tanév komolyabb feladatai 
és kötelességei felé. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna 
                                                                  igazgató 

 

Els� osztályos  
pillanatképek 

 

A legnagyobb változást az els�söknek 
hozta az idei szeptember. A csupa játék, 
csupa szórakozás és önfeledt futkározás 
után csendben ülni és figyelni a tanító 
nénit – hát nem könny� feladat. A sok 
új információ, az új környezet 
varázslatos világba röppenti �ket. 
Minden újabb vonal, bet�, mese maga a 
csoda. A színes, változatos órák végére 
már egy kicsit lankad a figyelem, egyre 
több szempár tapad az ablakra. 
Vágyakozó pillantások repülnek a patak 
felé, a szabadba. A délután már kevésbé 
kötött formában zajlik a kisdiákoknak. 
Ahogy a nagyobbaknak, úgy nekik is 
van már lecke, de elmaradt az óvodás 
csendes pihen�. A regenerálódást 
legjobban a friss leveg�n töltött percek 

nyújthatják a gyerekeknek. Így a 
szokásos játék, foci, fogócska mellett az 
egyéb tevékenységek is lehet�ség 
szerint kint zajlanak. 

Hetente több alkalommal próbálják 
megszelídíteni ujjaikat, hogy a 
természet gazdag kincsestárából 
származó anyagokból alkossanak 
valamit. A kézm�ves foglalkozások 
alatt a kicsik szárnyaló fantáziája 
nagyszer� dolgokat hoz létre a 
levelekb�l, termésekb�l, kövekb�l, 
botokból. Gesztenye emberkékkel teli 
tutaj sodródik a patak vizén. Kíséretük a 
kéreghajókból és levélvitorlásokból álló 
flotta. A ,,fészekrakás” �si ösztöne is 
intenzíven él a gyerekekben, 
képzeletükben a kid�lt fatörzsb�l 
gerenda lesz, mely a házukat tartja. 
Lombsátor a tet�, kéreg a fal, ágakból a 
berendezés… és már lakói is vannak a 
kunyhónak: a bogarak, csigák, pókok. 

Ezzel már el is értük célunkat: a 
gyerekek felfedezik és megismerik a 
körülöttük lév� világot. A mindennapi 
életvitelükben jelen lesz a környezet 
iránti felel�sség és a minden él� iránti 
tisztelet. Saját tapasztalataik alapján 
értik meg a környezetvédelem lényegét 
és mibenlétét. A természeti 
környezetben folyó tevékenységek 
biztosítják a sok testmozgást – az 
egészséges fejl�dés alapját. A pénteki 
terepgyakorlatok mellett minden héten 
beiktattunk egy erdei napot, amikor az 
egész délutáni program a szabadban 
zajlik. Így több id� jut az elmélyült 
felfedez� munkára, és a gyerekekben 
felgyülemlett feszültségek is 
természetes úton vezet�dnek le. A 
következ� nap újult er�vel, friss 
elmével birkóznak meg a ,,bet�vetés” 
tudományával. 

Sutus-Juhász Tünde 
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Hiába kerestük 
 

a Vezúv oldalán a vadsz�l�indákat, melyeknek el�deit 
megfonva több mint 2000 éve Spactacus és gladiátor társai 
leereszkedtek a hegytet�r�l, és megverték a meglepett római 
sereget. 

Ezúttal a Vezúv kopár volt és szelíd. Nem így volt ez Kr. e. 
79-ben, amikor hatalmas forró hamues�vel pusztította el. 
Pompeji városát, mérges gázzal megfojtva lakóit, betemetve 
a várost. Megcsodáltuk a feltárt paloták, polgárházak 
maradványait, némelyek döbbenetes épségben tekinthet�k 
meg mozaikokkal, m�vészi faragványokkal ékesen. 
Vízvezeték, kövezett utak és járdák, kijelölt gyalogátkel�k, 
hatalmas színházi néz�tér, öltöz�k, amfiteátrum, leny�göz� 
szépség� fórum látványán álmélkodtunk. A pajzánabb 
lelkület� lovagok kedvtelve szemlélgették a 2000 éves 
nyilvános ház berendezését. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompeji romjainál 
 
Minderre az élményre az adott lehet�séget, hogy kedves 

olasz lancianói barátaink meghívásának tettünk eleget immár 
második alkalommal. A Szent György Lovagrend katonai 
bajvívói, dobosai, a Primavera táncegyüttes, a Susato 
reneszánsz ének- és zenekar tagjai útra keltek, és szeptember 
2–7-ig vendégszerepeltünk Olaszországban, Lanciano váro-
sában. Maga a város a középkori építészet gyöngyszeme. 
Gazdag keresked�város volt már  a  14–15. században is. Az   

évenként megrendezett vásár idejére a középkorban 
,,városbírót” (mastrogiurato) választottak, aki teljhatalommal 
rendelkezett a vásár idejére. Ezt a hagyományt elevenítette fel 
a közel 1000 jelmezes ,,polgár”, és az ünnepségsorozat 
keretében mutattuk be mi is m�sorunkat a város f�terén, 
hatalmas néz�sereg el�tt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A nápolyi Santa Maria Donna Regina templomnál 
 

Íjászaink szabadtéri produkciójánál talán több jámbor 
olasznak eszébe jutott el�dei 10. századi fohásza: ,,A 
magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” 

Olaszországi tartózkodásunkat felhasználva leróttuk 
kegyeletünket Károly Róbert királyunk nagyanyja, Árpád-
házi Mária sírjánál Nápolyban. A ,,2. honalapító”, IV. Béla 
királyunk unokája, Mária II. Anjou Károly nápolyi király 
feleségeként határozta el, hogy unokájából, Carobertóból 
magyar királyt nevel. Hogy milyen kiválóan sikerült terve, 
mindannyian tudjuk. Nem kis felt�nést keltettünk 
honfoglalás kori öltözeteinkben, hatalmas koszorúval 
végigvonulva Nápoly forgalmas utcáin, hogy a Santa Maria 
Donna Regina templomon elhelyezzük a koszorút. 

A mozgalmas hét után további találkozások lehet�ségében 
bízva búcsúztunk olasz barátainktól. 

A Szent György Lovagrend 
bajvívói, dobosai, táncosai 

 
��������	
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Nem vagyok született visegrádi, de ha 
régi pesti ismer�sökkel találkozom, 
elönt a büszkeség, amikor azt mondják: 
,,De jó neked, Visegrád olyan szép!” 
,,Bizony!” – szoktam válaszolni. –,,És 
egyre szépül!”  

Mikor végigsétálok a Rév utcán, kicsit 
siettetném az id�t, hogy megláthassam 
már a virágokat, amelyek jöv� nyáron 
majd ott fognak pompázni a felújított út 
mentén, jó lesz majd a padokon 
üldögélve hallgatni a harangokat – Mimi 
unokánk pici kora óta szereti a 
hangjukat. Tetszik nekem a F� utca egy-
irányúsított szakasza, és az autósok is 
kényelmesebben elférnek rajta. Készül 

az új aszfaltburkolat is. Jól esik benézni 
az óvoda udvarába. Mimi is 
megjegyezte: ,,De szép ez az ovi!” Mimi 
az iskolát is megnézte, közölte is rögtön, 
hogy � ide akar járni. Reggelenként jó 
nézni a buszmegállóból az új focipálya 
zöld gyepét, és közben jó hallani a többi 
várakozó örömét, hogy a kábeltévé 
bevezetése óta több adót lehet nézni már 
itt is. Nagyon szép az új buszmegálló, és 
úgy hallom, hamarosan elkészülnek a 
tervezett hirdet�táblák, és akkor 
remélem, senki sem fogja hirdetéseit 
sem a Visegrád címerével díszített 
üvegfalra, sem kerítésekre, oszlopokra 
ragasztani. 

Mindannyian örülhetünk, hogy a 
strandnál épül� szálloda új 
lehet�ségeket nyit Visegrád min�ségi 

idegenforgalmának, hiszen ez az ágazat 
az, amely lehet�vé teszi a további 
fejl�dést. Úgy vélem, szerencsés dolog, 
hogy a látogatókat vonzó pontok, a 
palota, a fellegvár és a gyógyviz� strand 
a város széle felé helyezkednek el. 
Szükség viszont van arra is, hogy a 
város központja is kényelmesebb és 
szebb legyen. Megkezd�dtek a régészeti 
feltárások a majdani városközpont 
helyén, így amint lehetséges, ott is 
folytatódni fog a városszépít� munka. 
Remélem, mindannyian vigyázni fogunk 
arra, hogy a város tiszta, rendes és 
rendezett legyen, hogy mindannyian 
egyre jobban érezhessük magunkat 
benne. 

                                          Zoltán Erika 
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Múló napban múló életünk. Lehetne-e szebben, s 
méltóbban jelenteni a völgyb�l, mint ahogy Szentgyörgy-
puszta nagy remetéje, Áprily Lajos tette? ,,Október. Itt a 
nagy halotti tor, / a völgy, mint ossziáni táj, komor. / A 
szemfed�t terítgeti a nyír, / a k�bányában árva vércse sír.” 
(Jelentés) A természet �szi változatában ,,testá-mentumos 
id�t” is sugallt Áprily Lajosnak. 1945-ben például: ,,A 
bokros bányaoldal sárga folt, / melyet fagyal bíbor barnája 
pásztáz. / A bíborban fácánkakas rikolt, / s bennem kigyúl 
a rég alvó vadászláz.” (Októberi kép) S 1966. október 23-
án: ,,Hogy zsongtatok, suttogtatok, / ha enyhe szél fuvallt 
reátok! / De most, hogy tiprok rajtatok, / fáj zörg� 
disszonanciátok.” (Falevelek) 

Vércse sírását, s fácánkakas rikoltását ugyan nem halljuk, 
ám délutáni h�vös-párás szürkületb�l Áprily Lajos 
érzésével húzódunk a házba: ,,Kurtul a nap, s mindig 
zordabbra hül, / kályhámba már komoly tüzet rakok. / 
Beszél a láng: Nem vagy te egyedül, / mert én is lélek, 
lüktetés vagyok.” (Kályhat�z)… 

Hajnalodik a Völgyben. A párán át Oroszi fényei 
pislákolnak. Már dér lepte az ágakat. Kialudt a t�z, 
fázósan összehúzom magam. A Völgy gazdája 
Sárospatakról haza tessékel. Egykori Várbeli szép napjait 
a Pataki bor mámorát, táncos Balassi Bálintot, Csokonai 
Vitéz kedvét, Pet�fi ,,szent szabadság oroszlánjait” 
versben idézte meg: ,,S amott, hol csend-strázsálva állanak 
/ a hallgató temet�-széli fák, / alszik, s az álmuk mély és 
végtelen, / néhány korán megfáradott diák.” (Pataki bor) 

Ablonczy László: Jelentés a völgyb�l – részletek 

 
A Polgári Kör hírei 

 

Ígéretünkhöz híven szeptembert�l tovább folytatjuk havi 
rendszerességgel (minden hó els� hétf�jén) 
összejöveteleinket. 

Szeptemberi összejövetelünkön az igényeket, 
javaslatokat gy�jtöttük össze. Megbeszélésünk alapján a 
következ� programokban állapodtunk meg: 

Október 6-án, 18 órai kezdettel Aszódi Pál, a FIDESZ 
Nyugdíjas Tagozatának elnöke tart el�adást a nyugdíjasok 
helyzetér�l. Szeretettel várunk minden nyugdíjast és 
jöv�beni nyugdíjast. 

November 3-án, 18 órakor Bába Iván országgy�lési 
képvisel�t hallhatjuk érdekfeszít� témában: EU-csatla-
kozás és Magyarország. 

December 1-jén pedig a Visegrádhoz szorosan köt�d� 
Makovecz Imre épít�m�vész úr látogat hozzánk. A 
várható nagy érdekl�désre tekintettel el�adásának 
helyszíne kivételesen a tornacsarnok lesz. Témája: Az 
ország mai helyzete. 

A Polgári Kör szervezésében a neves Bolyki Brothers 
együttes október 15-én, 18 órakor adja el� m�sorát a mozi 
helyiségében. 

Tervezünk továbbá egy csoportos parlamenti látogatást, 
valamelyik hét végére. Ha kialakul a végleges id�pont, 
értesítjük az érdekl�d�ket. 

Visegrádi Polgári Kör 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 
a hónap utolsó péntekein újra induló 

el�adás-sorozat els� el�adására, 
mely kivételesen – a halottak napja miatt – 

egy héttel korábban, 
2003. október 24-én (pénteken) 
18 órától lesz a könyvtárban. 

Ebben a hónapban 

MÉSZÁROS ORSOLYA 
régész 

el�adását hallgathatják meg 

Az idei városközponti ásatások 
bemutatása 

címmel. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Volt egyszer… 

 

35 éve, 1968. október 2-án nyitott a Visegrádi Tanács 
bölcs�déje, a mai rend�rség épületében. A 20 fér�helyes kis 
intézményben a gyermekek tágas szobákban töltötték azt az 
id�t, amikor bent kellett tartózkodni. Egy gyermekre 4 m2 
jutott. A zavartalan játék biztosított volt. A napos, védett 
udvaron kora tavasztól kint tartózkodhattak. 

A dolgozók otthoni légkört teremtettek, így a kicsik 
beilleszkedése a közösségbe szinte észrevétlenül megtörtént. 

Saját konyha és mosoda járult még a mindennapi zavartalan 
munkamenethez. 

A bölcs�de orvosának feladata volt a véd�oltások beadása, 
az étlap, ételek, a tisztasági el�írások ellen�rzése. 

22 évig üzemelt a bölcs�de, ezalatt 240 gyermeknek 
nyújtott napi 8–9 órát nyugodt körülmények között. 1990-ben 
közvélemény-kutatás, statisztikai adatok alapján kimutatták, 
hogy a bölcs�dére a jöv�ben nem lesz igény és bezárták. 

Sipos Lajosné 

                                    

Bella István 
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

Október 
 

Október, október, 
te vidám, sose sóher 
fiú, dúsak közt gazdag 
boldog, ki ad, mert adhat. 
 

Szakítsz fényíz� fürtöt, 
pincéink teletöltöd. 
S bár fényed fogytán e földön, 
meleget, napot adsz kölcsön. 
 

S ha már nem marad semmid, 
nekiállsz föstögetni: 
bokrot és fát pingálgatsz. 
Minden kert �szi tárlat. 
 

Picasso ámul: ,,Ó, mester! 
Mennyi szép pacni, hó-este, 
nyárlila, kislibasárga 
tavasz van palettájába!” 
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(Folytatás a 2. oldalról) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A gyülekezet fele nem jön 

számításba mint egyházfenntartó és 
templomos   nép.   Anyagi  
viszonylatban  

még úgy-ahogy tud létezni a 
fiókegyház.  Nagyon  szerény  a 
költség- 
vetése, még szerényebb a javadalmak 
fizetése, ill. tiszteletdíja. Legátust 
fogad a gyülekezet mindhárom nagy 
ünnepen. Közlekedési gondok 
nincsenek, mert a f�útvonalon 
közleked� autóbuszok óránként 
viszik az utasokat Bogdány és 
Visegrád között. 

Az 1968. év dönt� változást hozott a 
visegrádi fiókegyház életében. Az 
esperesi központhoz, Tahitótfaluhoz 
kérte átcsatolását. A dunabogdányi 
presbitérium határozatában* ezt a 
kérést tudomásul vette. 

Ezzel a két gyülekezet élete külön 
utakon haladt tovább, egészen 1994. 
évig, amikor Tahitótfalu és 
Nagymaros gondozása után 26 év 
múltán egyházmegyei javaslatra 
visszacsatolták Dunabogdányhoz. 

*1. A Dunabogdányi Református 
Egyházközség presbiteri jegyz�könyve az 
1968. évi február 18-án tartott gy�lésér�l. 
Tárgy: Visegrád fiókegyháznak 
Dunabogdány  anyaegyháztól Tahitótfalu  

anyaegyházhoz történ� átcsatolása, új 
területi beosztás iránti kérelme. 

Határozat: A Dunabogdányi Református    
Egyházközség    Presbitériuma megérti  a  
Visegrádi  Fiókegyházközség súlyos 
helyzetét (megfogyatkozott létszám: 40 
f�, anyagi eler�tlenedés), tudná is 
kötelességét, miszerint a gyengébb az 
er�sebbt�l várja megsegítését, de 
megvizsgálva a maga helyzetét, �szintén 
bevallja, hogy önmagunk életének 
fenntartási gondjai mellett nem tud anyagi 
segítséget nyújtani. Ezért és csupán csak 
ezért nem emel kifogást a presbitérium ez 
ellen a visegrádi kérelem ellen, hogy új 
területi beosztást nyerjen el és Tahitótfalu 
anyaegyházához csatoltassék. Így 
megítélésünk szerint az istentisztelet-
tartás folyamatossága, az imaház 
karbantartása és az évi költségvetési keret 
biztosítottnak látszik továbbra is, amit 
kicsinységünk folytán mi megadni nem 
tudunk. És ha most az anya elbocsátja 
már 60 éve gondozott gyermekét, 
kijelentjük, hiszen Isten útjai 
kifürkészhetetlenek, hogy visszafogadni 
és gondjainkba venni bármikor hajlandó 
lesz, ha így hozná ezt a jövend�. 

E határozatot a presbitérium 
egyhangúlag elfogadta.”    Vörös Ákos 
ref. lelk. 
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Birtokba vettük  
az iskolaudvar sportpálya részét! 

A növények beültetését köszönjük  
Barabás Gábornak! 

 
 
 
 
 
 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola 
legjelent�sebb fejlesztése: 
a számítógéppark teljes felújítása 
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A THERMAL HOTEL VISEGRÁD 

GYÓGYSZÁLLÓ 
 

keres 
 

villanyszerel�ket 
általános 

üzemeltetési-karbantartási feladatok 
ellátására 

 
Jelentkezés: 

(30) 9342-722-es telefonszámon 

 

BIONET termékek 
 

Folyékony szappan: fert�zött b�rfelületekre, 
izzadásnak kitett lábak, végbél és nemi szervek tisztán 
tartására, fert�tlenítésére, seb ápolására ajánlott 
készítmény. 

Testápoló és tusfürd�: rendszeres használatát 
érzékeny b�r�eknek ajánljuk. Fert�tlenít�, 
gyulladáscsökkent� és sebgyógyító hatása van. 
Enyhülnek egyes, viszketéssel járó b�rpanaszok, 
csökken a b�r szárazsága. 

Foggél, szájvíz: gyulladáscsökkent�, vérzéscsillapító. 
Gombák szaporodását gátló készítmény, szagtalanító. 
Megszünteti a fogínyvérzést, meggátolja a 
fogk�lerakódást, kellemetlen szájszagot; 
másnaposságra is alkalmazható. 

BIONET balzsam: tet�t�l talpig használják. 
B�relváltozás kezelésére, izom-, idegfájdalmakra 
gyulladáscsökkent�; korpás fejb�rre, migrénes 
fejfájásra, herpeszre, arany- és visszérre, ekcémára, 
pikkelysömörre, lábszárfekélyre, gombásodásra, égési 
sebekre, b�rkeményedésre, tyúkszemre, felfekvésre, 
fáradt lábra ajánlott. 

Érdekl�dni lehet a KÁOSZ üzletházban vagy a 
lakásomon, az esti órákban. 
                                            PINTÉR ISTVÁNNÉ 

Visegrád, Harangvirág út 23. 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

HIRDESSEN  

A VISEGRÁDI HÍREKBEN! 
 

Hirdetési tarifáink: 
 

  Egész oldal (A/4)  10.000 Ft + áfa 
  Fél oldal (A/5)         5.000 Ft + áfa 
  Negyed oldal (A/6)      1.250 Ft + áfa 
  Nyolcad oldal (A/7)            625 Ft + áfa 

 

Állandó hirdet�inknek 
árengedményt adunk! 

 

H IR DE TÉSE IKET KÉ RJÜK TÁRG YH Ó  
1-J É IG  (LAPZÁRTA)  LEADNI!  
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 F�bb termékeink: 
 – Borda parasztkolbász 
 – Borda nyári turista szalámi 
 – Borda különleges vastagkolbász 
 – Borda csemege debreceni 
 – Borda grillkolbász 
 – Füstölt áruk – szalonnafélék – házi 
zsír  
 – házi tepert� 

 B�séges áruválaszték: 
 – felvágottak – májasok – disznósajtok  
  – száraz szalámik – házi süt�kolbász 

 Marha – sertés – csirke – pulyka  
 – kacsa – tyúk 
  

 Folyamatos árengedményekkel, 
 udvarias kiszolgálással várjuk 
 régi és új vásárlóinkat! 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap BORDA HÚSBOLT DOLGOZÓI 
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00 Üzletünk a 11-es f�út mellett található,
 csütörtök 7.00–17.00 jó parkolási lehet�séggel! 
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 

Ruha, cip�, konyhafelszerelés,  
lakástextil, 

papír-írószer, kozmetikum,  
ajándéktárgy… 

 

KÁOSZ üzletek 
 

Alacsony árakon,  
nagy áruválaszték! 

 

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

 

KÁOSZ üzlet 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.  

Tel:  (26) 391-166 
 

Az üzletek nyitva tartási ideje: 
 

hétf�–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

Várjuk szeretettel! 
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10%-OT FIZETI, CASCÓJÁT 1 ÉVIG A RÓMAI FIZETI 
  Wagon R+ 0% indulóval 
  Sedan GLX, szervokormánnyal, ABS-szel: 
  2.400.000 Ft! 
 

          HASZNÁLT SUZUKI AKCIÓ!!! 
      

  Az els� befizetést mi álljuk + AJÁNDÉK RIASZTÓ 
 

  Amíg a készlet tart! 
   

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervizszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szerviz Ny.: H–P: 8–18, Szo: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alsós tanulók korrepetálását 
vállalom! 

 

Csetnekyné Keindl Mária gyógypedagógus 
Visegrád, Mátyás király út 71. 

Tel.: (26) 398-085 
Mobil: (30) 354-0660 

 

K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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ÁPRILY-HÉT 2003. november 9–16. 
 

November 9., vasárnap 
16.00  BEMUTATÓ 
a tornacsarnokban 
Illés Lajos: 
MAGYAR TE DEUM 
El�adja: 
a Kisoroszi Református 
Egyházközség énekkara 
és a Kékszilva tánccsoport 
 

November 10., hétf� 
11.00  RENDHAGYÓ ZENEI ÓRA 
a 4–8. osztályosoknak 
,,Könny�” zene  
a komolyzenében címmel. 
Közrem�ködnek 
a zeneiskola tanárai 
13.00  ÁPRILY KUPA I. 
Alsó tagozatosok  
ügyességi VERSENYE 
Az Áprily Kupa  
sportrendezvényre meghívott 
iskolák: 
Bozóky Mihály Ált. Iskola 
(Pilismarót) 
Általános Iskola Grundschule 
(Dunabogdány) 
Dunakanyar Erdei Iskola 
(Visegrád) 
 

November 11., kedd 
NYÍLT TANÍTÁSI NAP 
A tanítási órák egész nap látogathatók  
a tanórák kezdetét�l: 
  8.00–  8.40 
  8.50–  9.30 
  9.50–10.30 
10.40–11.20 
11.30–12.10 
12.20–13.00 

13.40–15.00 
 

November 12., szerda 
8.00–9.00 ,,EGY ELS�S ÓRA 
ANNO 1953” 
BEMUTATÓ TANÍTÁSI ÓRA 
az els� osztályban. 
Borsos Sándorné tanító 
felidéz egy 50 évvel ezel�tti órát 
13.00  ÁPRILY KUPA II. 
Floor ball (teremhoki) 
a tornacsarnokban 
 

November 13., csütörtök 
Délután: 
Kavicsok, levelek, termések gy�jtése 
a kézm�ves foglalkozásokhoz 
 

November 14., péntek 

ÁPRILY-NAP 
a költ� születésének 116. évfordulója 

8.00–9.45 Rendhagyó tanítási órák 
10.00  TORNAPÁLYA-AVATÓ 
az iskolaudvaron 
10.30  A ,,Királyasszony kertje” 
NÖVÉNYEK, VIRÁGOK, FÁK 
Áprily Lajos verseiben. 
A rajzpályázatra beérkezett 
rajzokból,  
képz�m�vészeti alkotásokból  
KIÁLLÍTÁS megnyitása 
Alsó tagozat 
SÉTA A TEMET�KERTBE  
Áprily sírjához 
Mátyás Király M�vel�dési Ház  
KIÁLLÍTÁSA 
BESZÉLGETÉS a Parajdról  
érkezett tanárokkal 

Fels� tagozat 
KÉZM�VES FOGLALKOZÁSOK 
7. oszt. SÉTA az Áprily-völgybe 
SÉTA A TEMET�KERTBE  
Áprily sírjához 
13.00 ÁPRILY KUPA III. 
Focimérk�zések 
Áprily Kupa átadása 
17.00  ,,A gyermekkori édenfalu” – 
Parajd  
KIÁLLÍTÁS  
a Mátyás Király M�vel�dési Házban 
A kiállítást megnyitja: 
Cseresnyés Attila, 
parajdi iskolaigazgató 

 
November 15., szombat 
BARANGOLÁS  
A SZOMSZÉDBAN 
8.30  Találkozás a buszmegállóban 
KIRÁNDULÁS  
Dunabogdányba: ásványok, 
k�zetek gy�jtése 
a k�bányában 
1-2. oszt. 
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 
Esztergomban 
 
November 16., vasárnap 
11.30  Emlékez� ISTENTISZTELET 
a református imaházban 
 
A rendezvényekre minden érdekl�d�t 
szeretettel várunk! 

 
A Z  Á P R I L Y  L A J O S   

Á L T A L Á N O S  I S K O L A  
N E V E L�T E S T Ü L E T E  
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 április 30-án Fónagy Miklós 
esperes felkérte Vörös Ákos 
dunabogdányi lelkipásztort, 
hogy vállalja el a visegrádi 
gyülekezet gondozását. 

A legels� szomorú híradás 
Visegrádról azt tudatta, hogy 
hajléktalanok próbálták betörni 
az imaház ajtaját, mert el akarták 
vinni a harmóniumot. Bár 
használhatatlan állapotban volt, 
de kívülr�l értékesnek látszott. 
Sürg�sen cselekednünk kellett, 
ezért átszállítottuk Bogdányba. 

1994. július 3-án tartott els� 
presbiteri gy�lésen lelkipásztor 
tájékoztatta a gyülekezetet arról 
az egyházkormányzati kérésr�l, 
hogy a dunabogdányi 
egyházközség vállalja át 
Visegrád szórványát a 
nagymarosi eklézsiától. Kiss 
Bálint tiszteletbeli gondnok 
emlékeztetett az 1968-as ,,régi” 
határozatra, mely szerint ,,a 
testvérgyülekezetet a 
meger�södött bogdányi egyház 
szívesen hordozza és segíti, ha 
arra módja nyílik.” Presbitérium 
egyhangúlag elfogadta Visegrád 
szórványgyülekezetének 
Dunabogdányhoz történ� 
visszacsatolását. 

1994. szeptember 11-én ünnepi 
istentiszteleten Fónagy Miklós 
esperes beiktatta tisztébe Vörös 
Ákos újonnan megválasztott 
dunabogdányi lelkipásztort. A 
visegrádi hívek nevében 
Borsody István köszöntötte az 
Ezékiel 34,15–16,22 verseivel. 

 januárjában levélben fordultunk 
Hadházy Sándor polgármester 
úrhoz, melyben az imaház 
felújításához kértük segítségét 
bontott épít�anyagok (tégla, 
tet�cserép, kockak� stb.) 
biztosításával. 

Az 1995-ös esztend� tavaszán 
Fabi Sándor, Gere Lajos, 
Horicsányi Tivadar, Fábián 
András és Kiss Bálint bogdányi 
presbiterek segítségével 
elvégzett renoválási munkák 
nyomán az imaház megújult 
állapotban fogadhatta az 
istentiszteletre igyekv� híveket. 
Presbitérium örömmel vette 
tudomásul, hogy a lelkipásztor 
húsvét ünnepét�l kezd�d�en 
minden vasárnap fél 12 órai 
kezdettel Visegrádon is szolgál 
az istentisztelet megtartásával. 
Október 23-án megtartott 
egyházközségi tisztújító 
választói közgy�lésen Borsody 
István, id. Cseke László és ifj. 
Cseke László egyháztagok 
presbiterré választattak, hogy a 
visegrádi gyülekezet is 
képviselve legyen a 
presbitériumban. 

 év februárban Feny�házi 
Miklósné és Szigeti János 
egyháztagokat pótpresbiterré 
választják. Szeptemberben úgy 
látszott, hogy megnyílik el�ttünk 
egy támogatási lehet�ség. A 
Gusztáv Adolf Alapítvány 
Strassburgban dolgozó egyik 
munkatársa visegrádi születés� 
volt, aki hazalátogatván, 
felajánlotta segítségét. A 
visegrádi presbiterek aláírásával 
megküldtük a gyülekezet 
életének ismertet�jét, a tet�tér 
beépítésével kib�vített imaház 
vázlattervét, fényképekkel 
bemutatva. Sajnos, válasz 
levelünkre nem érkezett. 
Októberben presbiteri gy�lésen 
számolt be a lelkipásztor arról, 
hogy a visegrádi harang ügyében 
megkereste a torbágyi 
presbitériumot. A fénymásolt 
okmányokat megküldte azzal a 
kéréssel, hogy a harangot 
visszakéri a gyülekezet. A 
kérésnek az adott újbóli 

lehet�séget, hogy a torbágyi 
gyülekezet templomát átépítette, 
és a toronyból levették a 
harangokat. Válasz a 
gyülekezett�l nem érkezett. 
Esperes úr válasza az volt, hogy 
az egyházmegyei egykori 
közgy�lés a harang 
ajándékozását jóváhagyta, és ez 
a határozat érvényes. Ígéretet tett 
arra, hogy ha a visegrádi 
gyülekezet új harangot szeretne 
venni, az egyházmegye ebben 
anyagilag támogatni fogja. 

 évt�l megnyitotta kapuit a 
Szentendrei Református 
Gimnázium. A visegrádi 
gyülekezetb�l Balogh Borbála, 
Bogya Mariann és Szigeti Réka 
tanulnak a nyolc osztályos 
gimnáziumban az érettségiig. 

-ben a tisztújító 
közgy�lésen id. 
Cseke László 

presbiternek, Balogh László, 
Borsody István, Feny�házi 
Miklósné és Szigeti János 
pótpresbiterré válasz-tatik. 

1994. évt�l kezd�d�en minden 
évben a visegrádi gyülekezet 
istentisztelet keretében 
emlékezik meg Áprily Lajos 
költ� születésének 
évfordulójáról. Az Áprily Lajos 
Általános Iskola egész hetes 
kulturális programjához 
kapcsolódik ez a záró 
istentisztelet. A költ� a visegrádi 
református gyülekezet 
áldozatkész tagja, b�kez� 
támogatója volt presbiterként, 
1967-ben bekövetkezett haláláig. 

                 Vörös Ákos 
                 ref. lelkipásztor 
            Dunabogdány–Visegrád 

1994. 

1995. 

1997. 

1998. 

1999 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A képvisel�-testület  
2003. október 2-i ülésén történt 

– A képvisel�k jóváhagyóan elfogadták az idei Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok rendezvényr�l szóló 
beszámolót cca. 40 M Ft f�összeg� költségvetéssel. 
–  Tartalmas beszámolót hallhattunk mind az Áprily Lajos 
Általános Iskola, mind a Visegrád Városi Óvoda oktatási, 
nevelési tevékenységér�l a 2002/2003. tanévre 
vonatkozóan. 
– A gyermekjóléti szolgálatot Balogh Zoltánné véd�n� 
látta el településünkön. A szigorodó jogszabályi el�írások 
és egyre növekv� mennyiség� feladat miatt a véd�n� 
kérte, hogy próbáljunk más megoldást találni a feladat 
ellátására. Hosszas tárgyalások után a Nagymaros 
székhely� Térségi Gyermekjóléti Szolgálat tett befogadó 
szándéknyilatkozatot. A csatlakozást Visegrád Város 
Képvisel�-testülete jóváhagyta. A társulási 
megállapodáshoz szükséges tárgyalásokra felkérte az 
önkormányzat Népjóléti, illetve a Közm�vel�dési, Ifjúsági 
és Sport Bizottságait.   
– Az önkormányzat bizottságainak jelenlév� elnökei 
tájékoztatást adtak a képvisel�-testületnek a bizottságok 
els� féléves munkájáról. 
 

A képvisel�-testület  
2003. október 16-i ülésén történt 

– Elfogadásra került az önkormányzat és intézményei 
2003. évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint 
az I. félévi gazdálkodás beszámolója (a rendeletet és a 
beszámoló számszer� adatait lásd mellékelten). 
– További elnöki beszámolókat hallhattunk az 
önkormányzati bizottságok els� féléves munkájáról. 
– A városközpont tervezett b�vítési területe 
m�emlékvédelmi törvény által kötelez�en el�írt régészeti 
feltárásának 6,5 M Ft összeg�  munkálataira további 
675.000 Ft összeg felhasználását hagyta jóvá az 
önkormányzat vezet� testülete. A szakmai munkálatokat a 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma 
vezetésével régészek és egyéb szakemberek, a földmunkát 
Fieszl József helyi vállalkozó végzi. 
– A Rév utca ez évre ütemezett közterület-építési munkái 
közül a járdaburkolat építéshez kapcsolódóan 45 db 
díszvadkörte „Chanticleer” kiültetésér�l határoztak a 
képvisel�k. A fák november közepén kerülnek a helyükre. 
A Rév utca nagy fái közül megmarad öt csörg�fa. Ezek 
cseréje az új fák meger�södése után várható.  

        Mezei Orsolya jegyz�               
 

Tájékoztatás 
 

Az új településrendezési terv államigazgatási egyeztetési 
eljárása lezárult, az államigazgatási szervek 
véleménykülönbségeinek kiküszöbölésére egyeztet� 
tárgyalást tartottunk. A lakossági fórumon és a 
kifüggesztés ideje alatt beérkezett lakossági észrevételeket 
a képvisel�-testület tagjai megismerték. Jelenleg az 
államigazgatási és lakossági egyeztetés során átvezetett 
módosítások részletes tárgyalása folyik. 

Az eredmény részletes ismertetésére feltehet�en a 
következ� lapszámban kerülhet sor. 

Mártonffy Gábor f�építész 

A Közm�vel�dési, Ifjúsági  
és Sport Bizottság felhívása 

 

Kérjük mindazokat a településünkön m�köd� 
intézményeket, civil szervezeteket, bármilyen profilú 
közösségeket, hogy juttassák el 2004. évre tervezett 
programjukat. 

Hasznosnak találjuk egy rendezvény- és 
m�sornaptár elkészítését, melynek sikeres példája 
volt az idei, a Visegrádi Hírekben közreadott 
eseménysorozat is. 

A programot bármelyik bizottsági tagnak 
átadhatják, vagy a polgármesteri hivatal titkárságán 
is leadhatják 2004. január 15-ig. 

Fáradozásukat megköszönöm, s remélem, hogy a 
bizottság felhívását minden érintett szervezet 
szívesen teljesíti, hiszen ezzel els�sorban a közösség 
érdekeit szolgáljuk. 
                            Mezei Anna, 

a Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
                               elnöke 

Meghívó 
Visegrád Város Önkormányzata  

a 70 éven felüli visegrádi polgárok részére 

ID�SEK  
KARÁCSONYÁT  

rendez 
2003. december 13-án  

(szombaton) 
délután fél 3 órakor 
a mozihelyiségben, 

melyre sok szeretettel meghívja a nevezett 
korosztály tagjait. 

Ünnepi m�sort adnak: az óvodások, az Áprily 
Lajos Ált. Iskola és a Dunakanyar Erdei Iskola 
tanulói, a helyi Junior Kör tagjai, valamint a Cseke 
Judit vezette gyerekek tánccsoportja. 

Kérjük, szíveskedjenek a 398-255-ös 
telefonszámon Zeller Katinak jelezni, ha meg 
szeretnék tekinteni a m�sort, de 
mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak gyalog 
eljönni. Ebben az esetben az önkormányzat 
megszervezi a szállítást! 
                                            Vaik Mónika, 

a Népjóléti Bizottság elnöke 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

7/2003. (X. 16.) sz. rendelete 
 

Visegrád Város 2003. évi költségvetésér�l szóló  
3/2003. (III. 06.) sz. rendelet  

módosításáról 
 

Preambulum 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bek. 
és a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésér�l szóló 2002. évi LXII. tv. alapján az 
önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. §. 

 
(1) A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint változik: 
 

„Visegrád Város és intézményei együttes költségvetését 
611.953 eFt bevétellel és 611.953 eFt kiadással állapítja meg.” 

 
(2) A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szerepl� 4. sz. melléklet 724.804 eFt bevételi f�összegét 
611.953 eFt-ra módosítja. 
 
(3) A rendelet 6. §. (1) bekezdésében szerepl� 5. sz. melléklet 724.804 eFt kiadási f�összegét 
611.953 eFt-ra módosítja. 
 
(4) A rendelet 8. §.-ban szerepl� 7. sz. melléklet 236.103 eFt fejlesztési el�irányzatának f�összegét 
113.874 eFt-ra módosítja. 
 
(5) A rendelet 9. §.-ban szerepl� 8. sz. melléklet 90.362 eFt átadott pénzeszközök el�irányzatának 
f�összegét 77.830 eFt-ra módosítja. 
 
(6) A rendelet 10. §.-ban szerepl� 9. sz. melléklet 128.955 eFt tartalékkeret el�irányzatának 
f�összegét 64.355 eFt-ra módosítja. 
 

2. §. 
 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 
Visegrád, 2003. október 16. 

P. H. 
 
                      Hadházy Sándor s. k.        Mezei Orsolya s. k. 
                             polgármester             jegyz� 
 
 

A rendelet kihirdetése megtörtént.        Mezei Orsolya s. k. 
Visegrád, 2003. október 16.          jegyz� 
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BEVÉTELEK ALAKULÁSA       
 

 (ezer Ft) 
 

Bevételek forrásonként Eredeti el�irányzat    Módosított el�irányzat  
 

Intézményi m�ködési bevételek  202.600      217.695  
 

Felhalmozási és t�ke jelleg� bevétel  126.200      113.200  
 

Átvett pénzeszközök  181.270      101.043  
 

Kölcsön visszatérülés          50                   50   
 

Pénzmaradvány      1.591          1.591   
 

Értékpapír    78.980        78.980   
 

Központi költségvetési hozzájárulás    74.113        99.394   
 

Hitelfelvétel    60.000                0    
 

Összesen:  724.804      611.953   

 
KIADÁSOK ALAKULÁSA 

 

(eFt) 
 

 Eredeti el�irányzat    Módosított el�irányzat  
 

M�ködési kiadások  269.084      312.844 
– nettó dologi    76.503        98.724  
– el�zetes áfa    11.589        22.500  
– személyi  135.899      138.079 
– járulékok    45.093        45.791 
 

Egyéb dologi bruttó  
– szemétgy�jt� pályázat            –          2.750 
– városközpont régészet            –          5.000 
 

Fejlesztési kiadások  236.103      113.874 
(bruttó) 
– el�zetes kötelezettségvállalás    80.303        40.216   
– ciklusprogram alapján  150.000        64.700 
– intézmények      5.800          8.958 
  

Feltöltés    60.000                0  
 

Feltöltési hitel törlesztése      5.000        10.000  
 

Pénzeszköz-átadás    90.362        77.830   
 

Pályázati önrészkeret    10.000        10.000  
 

Strand céltartalék    50.000        50.000  
 

Tartalékkeret      4.255          4.355 
 

Értékpapír-vásárlás            –        30.000 
(vízhasznosítási bevétel befektetése) 
 

Törzst�ke-befizetés            –          3.050  
 

Összesen:  724.804      611.953 
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BESZÁMOLÓ 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
 

 2003. évi költségvetésének  
I. félévi teljesítésér�l 

 

Visegrád Város Önkormányzata  
és intézményei együttes  

2003. év I. félévi költségvetését 

231.534 eFt bevétellel 
és 197.213 eFt kiadással zártuk. 

 

Ezen belül az alább részletezett  
pénzügyi teljesítéssel 

 

 (eFt) 
 

 

BEVÉTEL 
 

1. Állami hozzájárulás                                  62.407 
   – kötetlen felh. norm.                                  39.145 
   – központosított e.                                         8.961 
   – kötött felh. norm.                                       2.325 
   – köztisztvisel�k béremelése                          1.439 
   – céltámogatás                                             10.537 
 

2. Átvett pénzeszközök                                 19.597 
 

3. Saját bevételek                                       138.086 
   – m�ködési                                               107.355 
   – felhalmozási                                             30.731 
 

4. Pénzmaradvány                                          1.591 
 
5. Kölcsönök                                                        37 
 
6. Hitelfelvétel                                                9.816 
 

Bevétel összesen:                            231.534 

 

KIADÁS 
 

 

1. Szakfeladatok  kiadásai                          127.691 
   – személyi                                                   67.098 
   – munkaadót terhel� jár.                             21.819 
   – dologi                                                      38.774 
 

2. Szociális kiadások                                      5.585 
 
3. Fejlesztési kiadások                                 27.337 
 

4. Átadott pénzeszközök                                3.550 
 

5. Értékpapír-vásárlás                                 30.000 
 
6. Törzst�ke-befizetés                                    3.050 
 

Kiadás összesen:                            197.213 

 
 
 
 
 

FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓS  
TANÁCSADÓ 

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3. 
 

Munkatársai: 
Könyves Gusztávné (Erzsébet) 
    szervez�-menedzser (konyvesne@lab.hu) 
Stefanideszné Kállai Erzsébet  
    tanácsadó (stefanideszne@mail.pmmk.hu) 
 

Telefon: 06 1 279-4718 
 

Nyitva tartása: 
hétf�    9–16 óráig 
kedd    9–16 óráig 
szerda    9–16 óráig 
csütörtök   9–16 óráig 

 

A FIT szolgáltatásai: 
– személyre szabott, egyéni pályaválasztási, 

pályamódosítási tanácsadás, 
– filmek megtekintése, információs anyagok 

tanulmányozása, 
– öntájékozódó jelleg� számítógépes programok 

használata, 
– csoportos tájékoztató programokban, 

el�adásokon való részvétel, 
– információs segítségnyújtás, 
– pályatanácsadás, 
– álláskeresési technikák elsajátítása, 
– szóróanyagok, másolási lehet�ség. 

 

A FIT ügyfélköre, célcsoportok: 
– pályakezd� munkanélküli fiatalok (16–25 éves 

korosztály), 
– hátrányos helyzet�, szakképzetlen fiatalok (16–18 

éves korosztály), különös tekintettel az 
iskolarendszer� képzésb�l kimaradó vagy 
lemorzsolódó, továbbá speciális szakiskolába, 
állami gondoskodásra szoruló, 
nevel�otthonokban él� fiatalokra tekintettel, 

– középfokú oktatási intézmények tanulói (14–19 
éves korosztály), 

– általános iskolások (16 év alatti korosztály), 
– megváltozott munkaképesség�, egészségileg 

károsodott tanulók és munkanélküliek, 
– pályaváltásra kényszerül� munkanélküliek, 

tartósan munka nélkül lév�k és munkavállalók. 
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Ajándék is, meg nem is 
 

Remélem, nem bánja Tisztelt 
Újságolvasó, hogy a Visegrádi Hírek 
hasábjain válaszolok Gróf Péter 
úrnak, az el�z� számban írt, „A 
jöv�r�l másként” cím� cikkében 
felvetett gondolataira, melyek szerint 
ellentmondás érhet� tetten városunk 
és az idegenforgalom fejl�désér�l 
szóló írásaimban. Igazából hálás 
vagyok a cikkért, mert egyrészr�l úgy 
gondolom, hogy minél többet és több 
oldalról kellene a nyilvánosság el�tt 
foglalkozni a város jöv�jét érint� 
kérdésekkel, másrészr�l én is érzem 
az ellentmondást, amelyet lentebb 
majd egy példán szeretnék minden 
visegrádi számára bemutatni. A 
gondolat az okos lányról, aki vitt is a 
királynak ajándékot, meg nem is, 
tényleg ráillik arra a dilemmára, 
amellyel meggy�z�désem szerint 
szembe kell néznünk nem is olyan 
sokára. Jó lenne az ajándék, meg nem 
is. Jó lenne, ha komolyan fellendülne 
a turizmus Visegrádon, meg nem is. 

Az idegenforgalom áldás és átok 
egyszerre.  

Visegrádnak az idegenforgalom 
jelenti a jöv�t, ez nem kétséges. Csak 
körül kell nézni: a táj, ahol élünk, 
gyönyör�, és teljesen alkalmatlan 
nagymérv� ipari vagy mez�gazdasági 
tevékenységre. Mi, akik szeretünk itt 
élni, és azt szeretnénk, hogy 
gyerekeink is itt találják meg 
boldogulásukat, legkézenfekv�bb 
megoldásként az idegenforgalomhoz 
kapcsolódó területeken fogunk 
vállalkozni, vagy elhelyezkedni. 
Els�rend� érdekünk, hogy a lehet� 
legnagyobb mértékben fejl�djön az 
idegenforgalom, mert akkor fogunk 
mi és utódaink itt jól élni. Ez az áldás 
Visegrádon. 

Most jöjjön az átok bemutatása.  

Szeretnék erre személyes 
tapasztalatomon keresztül rávilágítani. 
A Budai Várban n�ttem fel, mindmáig 
heti két-három alkalommal is ott 
töltök egy-két órát. Huszonöt-harminc 
évvel ezel�tt a Vár egy nagyon 
kellemes, megfelel� üzlethálózattal, 
szolgáltatásokkal, közlekedéssel 
ellátott része volt Budapestnek. 
Mindenki mindenkit ismert, a f�város 
közepén a maga bezártságával olyan 
volt, mintha egy külön kis falu lenne a 
nagyváros szívében. Az 
idegenforgalom még gyerekcip�ben 
járt, csak néha vet�dött arrafelé egy 
turistabusz. Azután egyszerre, szinte 
észrevétlenül, lassan elindult az 
idegenforgalom fejl�dése. A 
fodrászüzlet átalakult emléktárgy-
kereskedéssé. A ruhatisztító 
megsz�nt, és lett bel�le 
matyóbababolt. A kellemes 
fagylaltozó méregdrága cukrászda 
lett, az élelmiszerbolt 
régiségkereskedés. Teltek az évek, a 
Vár a világörökség részévé vált, egyre 
több utazási programban szerepelt. 
Mind több és több busz hozta a 
turistákat. Napközben ma már nem 
lehet megmozdulni az utcákon. A Vár 
területére az ott lakóknak is csak 
sorompókon át, külön engedéllyel 
lehet autóval behajtani, és nem találni 
iparost, ha elromlik valami a lakásban, 
mert senki nem vállalja, hogy kézben 
cipeli a lakástól a Vár széli parkolóig 
az anyagot, vagy az elromlott 
televíziót. A Halászbástyára és a 
Mátyás-templomba csak pénzért lehet 
bemenni, még a helyi lakosoknak is. 
Napi több ezer turista fordul meg ezen 
a viszonylag sz�k bezárt területen, az 
ezzel járó autóbusz-forgalom-mal, 
szemeteléssel, zajjal, tömeggel. A 
Várban jelenleg csak egy, igen drága 
élelmiszerbolt üzemel, állandóan 
tömve turistákkal. A szolgáltatások  
megsz�ntek, minden  lehetséges  

helyiség az idegenforgalom 
szolgálatában áll. Hát ezt nyerték a 
vári lakosok a fejlett 
idegenforgalommal. Elismerem, hogy 
ez talán egy széls�séges eset. 
Visegrádot egyel�re nem fenyegeti 
ilyen veszély, de mindenképpen 
elgondolkodtató, mert biztos vagyok 
benne, hogy a Budai Vár lakosai 
közül egyet nem találni, aki ilyen 
„fejl�dést” képzelt el magának két 
évtizeddel ezel�tt. 

A fentiek tükrében talán érthet�, 
hogy valóban néha ellentmondásos az 
a helyzet és az a gondolkodás, amely 
szerint kívánatos Visegrád fejl�dése 
az idegenforgalom fejlesztése révén, 
de ugyanolyan kívánatos nyugalmunk 
és békénk meg�rzése a növekv� 
idegenforgalom ellenére. 

Kapunk is ajándékot, meg nem is. 

A megoldást talán a város s�r�bben 
lakott övezeteit�l viszonylag távol 
lev� „turisztikai központok” (pl.: 
Duna-parti terület) jelentheti. Talán 
más hely, ahol nem zavar senkit a 
megnövekedett turistaforgalom. 
Nehéz ezt most megmondani. 
Komolyan kell foglalkozni a 
gondolattal, és a mai tudásunkhoz 
képest pontosan körül kell 
határolnunk, hogy hol, hogyan és 
merre engedünk utat az 
idegenforgalom fejl�désének, mit 
vagyunk készek feláldozni ennek 
érdekében és mit nem.  

Ami pedig Gróf Péter úr utóiratban 
feltett kérdésére vonatkozik, miszerint 
„akkor most mit csináljunk a jobb 
sorsra érdemes ide látogató, térképpel 
kezükben nevezetesség után kutató 
turistákkal”, arra azt tudom 
válaszolni, hogy a kérdez� szavaival 
élve „udvariasan útba kell igazítani” 
arrafelé, amerre minél hamarabb 
megtalálja azt, amiért idejött.  

Abonyi Géza 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Hunyadi Mátyás születésének 560. évfordulója alkalmából 
meghirdetett 

I. Országos Mátyás Király mesemondó verseny 
középdönt�jének egyik helyszíne Visegrád. 

A verseny 2003. november 29-én 10 órakor kezd�dik a 
Mátyás Király Múzeumban. 

Résztvev�k: 
Párkány (Stúrovo) 2 iskola, 
Kisoroszi, 
Áprily Lajos Ált. Iskola, Visegrád 
Minden érdekl�d�t szeretettel várnak a szervez�k. 

PAPÍRGY�JTÉS 

Az  Áprily  Lajos  Ált.  Iskolában  október  hónapban papírgy�jtést 
szerveztek, melynek eredménye: 

I. helyezett:  4. osztály 1642 kg 
II. helyezett: 3. osztály   913 kg 
III. helyezett: 5. osztály   795 kg 
IV. helyezett: 7. osztály   612 kg 
V. helyezett:  8. osztály   607 kg 
VI. helyezett: 1. osztály   224 kg 
VII. helyezett: 2. osztály   209 kg 

A 6. osztály egyéni szervezésben 1300 kg papírt gy�jtött. A 
szárazelemek gy�jtése folyamatos.               ÁLÁI 
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NEMZETISÉGI OLDALAK  
– Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

Egy újabb szép,  emlékezetes zenei é lményr� l  

Köszönet  
a Bauer Utazási Irodának 

 

Köszönetet mondunk a Bauer Utazási Irodának egy kellemes zenés estéért. Az utazási iroda megszervezte, 
hogy a 15 éve alakult 60 f�s fúvós zenekar egy kisebb csoportja – 20 f�vel – Strauss, Brahms, Csajkovszkij, 
Rossini, Jakob de Haan m�veivel szórakoztassa a moziban Visegrád zeneszeret� lakosságát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ,,Wind und Friends” Jugendkapelle (Friedberg/Bayor) 
 
A zenekar, amely már koncertúton Franciaországban, Portugáliában, Itáliában, Szlovákiában és 

Ausztriában is járt, most Andreas Thon karmester vezényletével országunkban koncertezett. 2003. október 
25-t�l egy hétig tartózkodtak Magyarországon. Közben, október 26-án délután az esztergomi Bazilikában, 
este a visegrádi moziban, október 28-án pedig Gödöll�n, a Királyi Kastélyban adták el� m�sorszámaikat.  

A hírek szerint a legtöbb hallgatójuk Visegrádon volt. Környezetünk és közönségünk annyira megtetszett 
nekik, hogy jöv�re – a húsvét el�tti héten – a teljes, 60 f�s zenekarral szeretnének itt,Visegrádon m�sort 
adni. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                                                    Visegrád 
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Hagyománygy�jtés 

 

Bizony, nem tegnap volt már az, amikor a Visegrád 
kultúráját és sportját ápoló kit�n� Magyar házaspár a 
visegrádi általános iskola népitánc-csoportjával bíbel�dött. 

Mi, az 1937., 1938., 1939. években született korosztály, 
úgy 1950 táján – amikor már lehetett – jártuk a házakat és 
faggattuk az id�sebbeket, hogy milyen sváb táncok járták 
az � idejükben? 

Így jutottunk el oda, hogy az osztályunkba velünk járó 
Scheili Anna  – fodrász Anci – a még a múlt században 
született nagymamájától elhozta nekünk a Siebenschritt – 
Hét lépés – sváb tánc koreográfiáját, szövegét, dallamát és 
tánclépéseit. És megtanultuk – énekeltük és táncoltuk. 
Aztán a feledés homályába került. De az egyik szüreti 
mulatságon a soroksári tánccsoport – legnagyobb 
örömünkre – újra el�adta ezt a kedves számot, melyet 
ezúton a Visegrádi Hírekben is közre szeretnénk adni. 

Érdekessége még a dolognak, hogy a soroksáriak is a 
nagynyárádi kottát és a mecseknádasdi táncot és 
dalszöveget adták el�. 

 

Siebenschritt 
M. M. ? = 80     Nagynyárád/Grossnaarad, Südungarn 

 
Paartanz im Kreis 

Mecseknádasd 

Ausstellung im Flankenkreis, nebeneinander. Tänzer 
innen. Offene Fassung (gebeugt). 
Takt 1-2:  
7 Laufschritte in der Tanzrichtung vorwärts mit dem 
äusseren Fuss beginnend. 
Takt 3-4:  
Mit 7 Schritten zurück mit dem inneren Fuss beginnend. 
Takt 5:   
Mit 3 Schritten �-Drehung voneinander. 
Takt 6:   
Mit 3 Schritten ˝-Drehung zueinander (so dass man sich 
gegenübersteht). 
Takt 7-8:  
Mit 8 Laufschritten einmal rechts herumtanzen (in 
geschlossener Fassung). 
Dazu gehört das Tanzlied: 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
gestern hat mein Schatz geschrieben. 
Wenn ich wüsst, wo er ist, 
wo er in der Arbeit ist. 
 

Bauer, bind dein’ Pudl an, 
dass er mich nicht beissen kann! 
Beisst er mich, straf ich dich, 
tausend Taler kost’ es dich. 
 

Tausend Taler ist kein Geld, 
wenn ich nur mein Mädchen hätt, 
die mich ropft, die mich zopft, 
die mit mir ins Bettchen schlupft. 

Schandl Lajos 

Partnerschaft 

Ein Hauch von Ungarn weht  
durch den Markt 

 

Bilder aus Visegrád zeigt eine neue Ausstellung im 
Obergünzburger Rathaus. Mit der Eröffnung der Schau mit 
Fotos aus seiner Heimatstadt gab Bürgermeister Sandor 
Hadhazy zugleich den Startschuss zur ungarischen Woche. 
Hadhazy führt eine achtköpfige Delegation an, die in die 
Partnerstadt gereist ist, um die gegenseitigen Kontakte zu 
stärken und um kräftig zu werben.  

Im Mittelpunkt dieser zweiten ungarischen Woche stehen 
vor allem die Geschichte, die Entwicklung und der 
Tourismus Visegrads. Sein Obergünzburger Amtskollege 
Herbert Schmied begrüsste die Weitgereisten herzlich und 
zeigte sich erfreut über die rund 40 anwesenden Gäste und 
ihr offensichtliches Interesse an der Beziehung nach Ungarn. 
Eine Partnerschaft, so Schmied lebe vom Austausch, vom 
Kontakt und von Informationen. Er würdigte dabei die 
tragende Arbeit des deutsch-ungarischen Partnerschafts-
vereins. 

Schmied äusserte darüber hinaus die Hoffnung, den 
Austausch über Schulen, Vereine und Jugendgruppen wieder 
intersivieren zu können. Darum solle nun verstärkt für diese 
Partnerschaft geworben werden, auch im Sinne eines 
Beitrages zum friedlichen Zusammenleben in Europa. 

Ein harmonisches Zusammenleben daheim und alles Gute 
für die Zukunft wünschte Schmied dagegen seinem frisch 
verheirateten Amtskollegen und Ehefrau Zsuzsanna, die ihn 
auf dieser Reise begleitet. Hadhazy bedankte sich herzlich für 
die privaten Glückwünsche, denn, so meinte er, wenn man 
nicht mehr Zwanzig sei, wisse man gute Wünsche sehr zu 
schätzen. Den Besuch in Obergünzburg verstehe er als einen 
der vielen kleinen Schritte aufeinander zu, von denen er sich 
nur wünschte, dass sie schneller getan würden. 

Er freue sich sehr, die Ausstellung mit Bildern aus seiner 
Heimatstadt eröffnen zu dürfen. Allerdings habe Visegrád 
seinen Gästen sehr viel mehr Sehenswertes zu bieten, als die 
Fotos zeigen. Daher lud er alle Bürgerinnen und Bürger ein, 
sich einmal selbst davon zu überzeugen. 

Als sichtbares Zeichen der Verbundenheit überreichte 
Visegrads Bürgermeister Sandor Hadhazy eine Stadtfahne 
von Visegrad an seine Obergünzburger Amtskollegen. 

Dritter Bürgermeister Paolini sprach für den deutsch-
ungarischen Partnerschaftsverein. Er bestätigte, dass 
Visegrad mehr als eine Reise wert sei. Paolini würdigte das 
Engagement aller, die sich für die Partnerschaft einsetzen 
und dankte namentlich Renate Schmid, die die Ausstellung 
zusammengetragen hatte.  

Die ungarischen Gäste fühlten sich in Obergünzburg 
vermutlich wie zu Hause, denn vor sechs Gaststätten wehten 
nicht nur ungarische Fahnen, es wurde auch eine Woche lang 
ungarisch gekocht. Die Gasthöfe ,,Engel”, ,,Grüner Baum”, 
,,Schwanen”, ,,Goldener Hirsch”, ,,Schiessgraben” und 
,,Gfällmühle” wollten beweisen, dass die Küche der 
Madjaren mehr zu bieten hat als Gulasch und Paprika. Ein 
kleiner Vorgeschmack wurde den Gästen der Aus-
stellungseröffnung bereits gegönnt: So durften sie mit 
ungarischem Wein und Palinka anstossen. 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel meghívja Visegrád lakosait  

a hónap utolsó péntekein megrendezend�  
el�adás-sorozat  

következ�, rendhagyó estjére, mely2003. november 
28-án (pénteken) 

18 órától lesz a könyvtárban.Ebben a 
hónapbanSIPOS MIHÁLY  

el�adóestjét  
hallgathatják meg 

VISZOCKIJ és a többiek –  
Küzdelem egy gitárral és a versekkelcímmel. 

Vladimir Viszockij – orosz költ�-színész-énekes – 
élt 42 évet. Mindkét végén égette élete gyertyáját. 
Költ�ként-színészként-énekesként-emberként. A 
Haza, melyhez eltéphetetlenül köt�dött, nem ismerte 
el létezését. A milliók, akik ebben a Hazában éltek, 
rajongtak érte. Most lenne 65 éves. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király m�vel�dési Ház szervezésében 
2003. november 28-án pénteken 10 órától 

�����������	
������lesz a 
moziban. 

A Tihanyi Vándorszínpad el�adásában 
az Elvarázsolt Katinka cím� bábjátékot  

nézhetik meg a kicsik.A belép� jegy ára: 200,– Ft 

 

Készül a 2004. évi visegrádi 
falinaptár 

 

Immáron hagyománynak tekinthet�, hogy a 
m�vel�dési ház kiadja a város következ� évi 
falinaptárát. Idén a már megszokott témaválasztással 
szakítva a megalakulásának 10. évfordulóját ünnepl� 
batik szakkört állítjuk a középpontba. Tizenhárom 
oldalon csak egy kis töredékét tudjuk bemutatni ennek 
a termékeny évtizednek. A terjedelmi okok miatt sok 
gyermek alkotása nem jutott bele ebbe az 
összeállításba, s�t az sem biztos, hogy mindenki 
számára a legsikerültebbnek vélt m�vek kerülnek 
bemutatásra, de aki látta a m�vel�dési házban a 
gyermekek kiállítását, tudja, milyen nehéz feladat volt a 
válogatás, hiszen pompásabbnál pompásabb 
gyermekrajzok kerültek ki ebb�l az alkotóm�helyb�l. 

Aki szeretne vásárolni ebb�l a 2004. évi falinaptárból, 
az megrendelheti el�re a m�vel�dési házban. Ha 
esetleg valamely cég úgy gondolja, hogy üzleti 
partnerei számára is szeretne ajándékozni bel�le, 
kérjük, el�re jelezze, hiszen a nyomdai megrendelésnél 
ezt figyelembe kell venni. A naptár a tavalyi méretben 
jelenik meg, és az ára is hasonló lesz a tavalyi évihez, 
ami azt jelenti, hogy 1.000,– Ft körül várható. 

Reméljük ez a naptár is akkora örömet fog 
mindenkinek jelenteni, mint a tavalyi, és az év minden 
napján egészségben, boldogságban nézegetheti 
mindenki. 

MikesyTamás 

Meghívó 
 

A Jeszenszky® Produkció 
új musical show-ját 

2003. november 21-én, 19 órakor  
mutatja be Vácott, 

a Madách Imre  
M�vel�dési Központ  

színháztermében. 
 

Közrem�ködnek: 

Ének: 

Ocsovay János,  
    a Magyar Állami Operaház  
    magánénekese 
Bot Gábor, a Madách Színház  
    magánénekese  
    (a most m�soron lév�  
    Operaház Fantomja  
    egyik f�szerepl�je) 
Konczili Edit magánénekes 
Debrei Zsuzsanna színm�vész,  
    magánénekes,  
    a Zalaegerszegi Színház tagja 
 

Tánc: 

Jeszenszky Art Center 
A m�sorban új musicalrészletek mellett a korábbi 
Musical Gála cím� összeállításunk legnépszer�bb 
dalai csendülnek fel – show-elemekkel színesítve. 
 

Néhány cím a m�sorból: 

Kék Duna kering� (ének+tánc), 
Elisabeth (Útveszt� minden út,  
    Haláltánc), 
Cabaret (Cabaret, Mein Herr), 
Jézus Krisztus Szupersztár  
    (Jézus imája), 
New York, New York, 
Elvis, 
Ének az es�ben, 
Gotama lányai stb. 

Jegyek Vácott,  
a Madách Imre M�vel�dési Központ  

pénztárában vásárolhatók. 

Belép�jegy ára el�vételben:  
1.200 Ft,  

az el�adás napján:  
1.500 Ft. 

További információ  
a 06 (27) 316-411 vagy  

a 06 (30) 201-1976  
telefonszámokon kérhet�. 
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AZ ÁLLATOK NAPJA:  
OKTÓBER 4. 

 

Óvodánk helyi programjában kiemelt helyet foglal el a 
környezeti nevelés. Szinte minden napunkat átfogja. 
Feladatunk, hogy óvjuk, védjük környezetünket, szeressük 
és védjük az állatokat. Erre neveljük a kicsi gyerekeket 
úgy, hogy eszükkel értsék, szívükkel érezzék ennek 
fontosságát. Az egyik szervezeti keret négy 
természetünnep: a Föld napja, a Víz napja, a Madarak és 
fák napja és az Állatok napja. Ezekre az „ünnepnapokra” 
különlegesebb programokat szervezünk, ill. egy-egy hetet 
szánunk a témára. 

Az els� természetünnep most vált aktuálissá, mivel okt. 
4. az Állatok napja. Csoportunk most lett középs�s, ami 
azt jelenti, hogy már sokkal több információt képesek 
befogadni, több tapasztalattal, ismeretanyaggal 
rendelkeznek a gyerekek, mint egy óvodába került 3-4 
éves kisgyerek, de még a nagycsoportosnak való 
feladatokkal, terheléssel kevésbé tudnak megbirkózni. Így 
tehát életkoruknak megfelel�en alakítottuk ki egyhetes 
feladatainkat. Az állatok hetének neveztük el okt. 2. hetét, 
amikor könyveket gy�jtöttünk, képeket nézegettünk 
állatokról. Beszéltünk arról, hogy melyik hol él, mit eszik, 
melyik a kedvenc. Éneket és mondókát tanultunk, 
természetesen állatokról. A tornacsarnokban a testnevelés 
alatt is állatjárásokat utánoztunk, elefántos fogót 
játszottunk. Megállapítottuk, hogy melyik állatnak van 
magas cseng�, ill. mély hangja. Barkácsoltunk 
gesztenyéb�l, termésekb�l mókust, kígyót, struccot és még 
sok egyéb csodabogarat. Egész héten át készült az asztali 
bábszínház természetesen olyan mesével, amelyben sok- 
sok állat szerepel: Nagytakarítás a Napnál címmel. 
Csütörtökön volt az ,,el�adás”, amit már nagyon vártak a 
gyerekek. Péntekre sikerült megszervezni a legnagyobb 
eseményt, a basaharci lovarda meglátogatását. A gyerekek 
többsége a mindennapokban nem kerül közvetlen 
kapcsolatba háziállatokkal, de a lovardában szinte 
mindenki azonnal érezte, hogy a ló az emberhez tartozik. 
Bátran cirógatták az istállókból kikukucskáló „lópofákat”, 
érezték, hogy csöndesen kell járnunk a területen, hogy 
halljunk minden neszt, rezdülést. Megértették, hogy a 
szagok természetesek. Találkoztunk még patkolókováccsal 
is, akinek a munkáját türelemmel nézték végig. Kergették 
a szénaraktár macskáit, és üdvözölték a négy kutyát, 
melyek a rendre felügyeltek. Az egész hét méltó 
befejezése volt ez a nap. (Ráadásul igazi sárga busszal 
utaztunk.) 

Nagyon sok állatos mesét mondtunk, és elalvás el�tt 
napokon át hallgattunk kis részleteket Prokofjev ,,Péter és 
a farkas” c. m�véb�l. Amikor vége lett, akkor még 
háborogtak is a gyerekek, hogy csak ennyi volt?  

Jó volt hallani, hogy milyen sokan jártak már az 
Állatkertben, és meglep� módon vonzódnak különleges 
állatokhoz, pl.: tigrispiton, tarantula pók. 

Jól esett hallani, amikor az egyik anyuka megkérdezte, 
hogy milyen meséket olvasunk, mert a kisfia otthon azt 
mondta, hogy „olyat mesélj nekem, amilyet az oviban 
szoktak”. 

Középs� csoportban így ünnepeltük az Állatok napját. 
Még nagyon játékosan, az ismereteket így szemléltetve, 
minél több élményt nyújtva.  

Gyurián Mária  
                                                                                         óvón� 

���������
 

Ez volt világra-szül� hónapom. 
Míg ballagok, es�je h�vösen ver. 
Flagelláns lettem, hogy így biztatom: 
Zuhogtasd sújtó záporod, november? 
     (Áprily Lajos: Novemberi es�ben) 

 

Elnémult a völgy; megkopaszodtak a táncos nyírfák; 
bezárultak a házikók. Csontig hatol a természet priznic-
kúrája, az ittmaradt madarak is inkább befelé 
panaszkodnak. Hiába is keresem a mókusokat; Áprily 
Lajos megfigyelte: ha ,,nagy iszalag vattacsomót, 
valóságos labdát tart a két kezében” – az meleg odú 
bélelési igyekezetét jelzi. Vagyis: tartós telet ígér. Mókus-
meteorológia nélkül is elég az, amiben benne vagyunk… 

Jékely Zoltán kötéltáncosi min�ségében Kolozsvárról 
érkezett. Téli varjúhad fohászkodását hallotta a Szent 
Mihály templom közelében: ,,S imádkoznak: Varjúisten 
teremts / a földre dögvészt, dobj közénk lerothadt / nagy 
húsokat, hadakat összeronts / és adj nekünk sok él�t, sok 
halottat!”…  

Mai vigaszt és biztatást sugallva Jékely Zoltán zsoltára 
hangzik fel a szoba esti sötétjében: ,,Mert lásd, egy ember 
jár a sár-mez�n, / ekére d�l, halad lova nyomában, / 
bomlottan néz maga elé, mer�en, / sár-bocskorát 
kapdossa: túrja földjét / az újrakezdés �si tébolyában.”…  

A t�z már csak parázslik a kandallóban. Advent els� 
vasárnapja november 29-én következik. Az 1599-es 
esztend�ben is így történt. Szenci Molnár Albert 
Hernbornban id�zvén azon a napon nyolc órakor 
templomba ment. A gyülekezettel együtt zsoltározta: ,,Ich 
hab’ gewart”. 1606 tavaszán majd így fordítja: ,,Várván 
vártam a felséges Urat…” 

Ablonczy László: Jelentés a völgyb�l (részletek) 

Bella István 
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

NOVEMBER 
 

                November, november, 
                megérik a ködkender, 
                a dér is learatva, 
                pereg a zúzmara magva. 
 

                Csupasz karok a gallyak, 
                rászáradnak a varjak. 
                Vacogó fekete rongyok 
                lobognak, mint a gondok. 
 

                Minden fa lélekveszt�, 
                munkátlan madárijeszt�. 
                A nap is, fejükbe húzva, 
                eldobott, ócska kucsma. 
 

                Hallgat, elhallgat minden. 
                Hallgat a csönd is a szívben. 
                Elijed, s inal fiastul, 
                lélek és fény és vadnyúl. 
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 Számítógép-b�vítés, -javítás, -karbantartás 
 Szoftverek beszerzése, telepítése 
 Új és használt alkatrészek, tartozékok 
 Számítógépes hálózatok kiépítése, javítása 
 Tetsz�leges számítógép-konfigurációk  
    összeállítása 
 

 Heged�s Imre 
 Telefon: 06-303-606-811 
 E-mail: i_hegedus@freemail.hu 

 

 Villanyszerelés 
 Épületek és lakások villanyszerelése 
 Elektromos mér�szekrények kiépítése 
 Elektromos hálózatok kiépítése, karbantartása 
 Üzemek és m�helyek elektromos hálózatának 
    kiépítése és karbantartása 
 

 Herr Adrián villanyszerel� mester 
 Telefon: 06-30-251-30-80 
 E-mail: herradri@freemail.hu 

 

ÁB-AEGON  
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RT. 

Kellnerné Kati  
06 (30) 201-2946, (26) 390-228 

Dunabogdány, Hegyalja u. 1. 

Biztosítások kötése, biztosítási tanácsadás,  
ügyintézés 

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK  
(ház, nyaraló, üzlet, ingóság) 

Életbiztosítások, 
egészségbiztosítások, 
baleset-biztosítások 

Magánnyugdíjpénztár, 
mely pályakezd�knek kötelez�,  

egyben utolsó lehet�ség a max. 30 éveseknek,  
akik még az idei év december 31-ig  

beléphetnek,  
önkéntes nyugdíjpénztár, utazási biztosítás 

Gépjárm�-biztosítás 

Teljes kör� hitelügyintézés  
ingyenesen  

(lakás- és házvásárlás esetére) 

 

A Pilisi Segély Alapítvány 
köszönetet mond mindazoknak, 

akik a 2002. évi 
személyi jövedelemadójuk 
1%-át átutalták számlájára. 

A befolyt 138.452 Ft-ot 
a szociálisan rászorulók segélyezésére 

fordítottuk. 
Az Alapítvány Kuratóriuma 

  

            Új tet�szerkezetek építése 
           Régi tet�k átfedése 
           Tet�tér-beépítés 
 

Niegreisz Norbert ács vállalkozó 
 

Visegrád, Csukavölgy u. 16. 
 

Telefon: 06 (20) 9495-437 
 

 

A Sziget utcai edz�terem  
tervezett programja 

       – kondicionáló torna, 
       – jóga (természetes masszázs testnek 
          és léleknek), 
       – hastánc, n�iesség és harmónia, 
       – gyermek jazzbalett 

A foglalkozások  
minimum 10 f� esetén indulnak. 
Érdekl�dni és jelentkezni lehet 

Molnár Adriennenél  
(30/ 2463-381) 

és Cseke Juditnál 
(397-290, 30/4019-707) 

 

Hirdessen 
a VISEGRÁDI HÍREKben! 

Egész oldal: 10.000 Ft+áfa 
Fél oldal: 5.000 Ft+áfa 

Negyed oldal: 2.500 Ft+áfa 
Nyolcad oldal: 1.250 Ft+áfa 

Tizenhatod oldal: 625 Ft+áfa 
Állandó hirdet�inknek 

árengedmény! 
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 F�bb termékeink: 
 – Borda parasztkolbász 
 – Borda nyári turista szalámi 
 – Borda különleges vastagkolbász 
 – Borda csemege debreceni 
 – Borda grillkolbász 
 – Füstölt áruk – szalonnafélék – házi 
zsír  
 – házi tepert� 

 B�séges áruválaszték: 
 – felvágottak – májasok – disznósajtok  
  – száraz szalámik – házi süt�kolbász 

 Marha – sertés – csirke – pulyka  
 – kacsa – tyúk 
  

 Folyamatos árengedményekkel, 
 udvarias kiszolgálással várjuk 
 régi és új vásárlóinkat! 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap BORDA HÚSBOLT DOLGOZÓI 
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00 Üzletünk a 11-es f�út mellett található,
 csütörtök 7.00–17.00 jó parkolási lehet�séggel! 
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 

Ruha, cip�, konyhafelszerelés,  
lakástextil, 

papír-írószer, kozmetikum,  
ajándéktárgy… 

 

KÁOSZ üzletek 
 

Alacsony árakon,  
nagy áruválaszték! 

 

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

 

KÁOSZ üzlet 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.  

Tel:  (26) 391-166 
 

Az üzletek nyitva tartási ideje: 
 

hétf�–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

Várjuk szeretettel! 
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130.000 Ft-ot fizeti és ÚJ autóját viheti! 
IGNIS, WAGON R+, SEDAN 

 

  Sedan GLX, szervokormánnyal, ABS-sel:  

  2.229.000,– Ft 
  De, ha 10%-ot fizeti, cascóját egy évig a Római fizeti! 
 

          HASZNÁLT SUZUKI AKCIÓ!!!       

  Az els� befizetést mi álljuk december 31-ig! 
 

  Eredetvizsgára: 15% kedvezmény 
   

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervizszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szerviz Ny.: H–P: 8–18, Szo: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Dunakanyar Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

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

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 
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 ,,Mert egy gyermek születik nékünk, 
fiú adatik nékünk…”       (Ézs 9,6/a) 
 

Isten népének és ennek a világnak Megtartóul egy 
gyermeket, egy fiút ígért, s egykoron Karácsony 
éjszakáján ez az ígéret teljesedett be. A választott nép nem 
ezt a gyermeket várta megtartóul, szabadítóul. A 
megtartást másképpen képzelte el. Egy elnyomott nép a 
szolgaságból akar szabadulni. Neki talán egy hadvezér 
kellett volna, vagy bölcs államférfiú, kiváló képesség� 
tudós ember, aki látható módon, s belátható id�n belül tud 
adni szabadulást, és megtart. El�ttünk már jól ismertek 
híres hadvezérek gy�ztes csatái, utána a halottak sokasága, 
népek leigázása; ismerjük diktátorok évtizedekig tartó 
uralmát, s hogy tízmilliókat pusztítottak el. Ismerjük híres 
tudósok felfedezéseit, amelyekb�l atomfegyverek lettek, s 
nyomukban csak pusztulás támadt. De akit nem vártak, 
adta az Isten, született nekünk egy gyermek, adott egy fiút. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma nagyon jól tudjuk és megértjük, mit is jelent 
hajléktalannak lenni; ez mostani életünk legnagyobb 
nyomorúsága. Jézus, amikor megszületett, már hajléktalan 
volt, mert szülei számára nem volt hely a 
vendégfogadóban. Jóllehet, József Betlehemb�l 
származott, rokonsága ott lakott, de senki nem fogadta be 
jegyesével, Máriával, nem gondoltak arra, hogy � szíve 
alatt Isten fiát hordozza. Megvetették �ket, sehol be nem 
fogadták, pedig mennyi jó  

ember elfér egy kis helyen, számukra azonban nem volt 
hely. Ott született meg Krisztus, ahol abban az id�ben a 
rabszolgák születtek: az istállóban és barmok jászola lett 
bölcs�je. Egy védtelen, mások szeretetére, 
gondoskodására, szolgálatára szorult gyermekben lett 
testté az Ige. De akir�l angyalok adtak hírt, és akit 
napkelet mágusai mint a zsidók megszületett új királyát 
keresik Heródes jeruzsálemi palotájában. Születését, e 
világra való megérkezését így, ahogyan a próféta 
jövendölte, kevesen várták, mégis ha a várók között csak 
két id�s, öreg ember volt, �k viszont találkoztak vele. Ez a 
kisded még környezete világáról semmit sem tud, de 
szüleivel együtt menekülnie kell, mert a gyermeket 
Heródes halálra keresteti. Betlehem és környékén minden 
két éven aluli gyermeket megölet. � nem akar új királyt 
még egy gyermekben sem elfogadni. Pedig Jézus a 
királyok királya lesz. Majdani születésével kapcsolatban 
ezt mondja Józsefnek az angyal: ,,Sz�l pedig fiat, és 
nevezed annak nevét Jézusnak, mert � szabadítja meg az � 
népét annak b�neib�l.” (Mt 1,21) 

Isten a Krisztus által b�neinkt�l akar mindannyiunkat 
megszabadítani. Szeretni, másokért élni, segíteni, szolgálni 
csak a Krisztus által megszabadított ember tud. De a 
másiknak megbocsátani, új életet kezdeni is csak a 
megszabadított ember képes. Ezért kell úgy néznünk a 
bölcs�ben fekv� kisdedre, mint a megígért Krisztusra. � 
az igazi Megtartó. Soha senkit meg nem ölt, s�t a 
halottakat feltámasztotta, s � feltámadás napján minket is 
feltámaszt, és maga elé állít ítéletre. � az éhez�knek enni 
adott, magához hívta a szomjúhozókat, gyógyította a 
betegeket, megvigasztalta a megszomorodottakat, 
szertejárt mindenütt és csak jót tett. 

Karácsony este ezt a Krisztust, ezt a gyermeket, akit 
megígért az Isten, fogadjuk szívünkbe. � éljen bennünk és 
mi is élhessünk általa. � adatott Megtartóként, így életünk 
csak általa lehet. Karácsonyt várunk. Karácsonyunk 
Krisztussal lehet. Aki �t várja, találkozik is vele. Várjuk 
�szinte, nyitott szívvel. 

                                                                   Pándi János 
nyug. ref. lelkész 

 

Áldott karácsonyt és békés, boldog új esztend�t kívánunk mindenkinek! 
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 
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A Visegrádon él� református 
gyülekezet számára a 2000. esztend� 
élesztette fel azt a reménységet, hogy a 
templomépít� szándék megvalósulhat a 
közeli jöv�ben. Február 2-án 
háromtagú küldöttség kereste fel dr. 
Semjén Zsolt helyettes államtitkár urat 
hivatalában: Hadházy Sándor 
polgármester úr, Vörös Ákos 
lelkipásztor és id. Cseke László 
presbiter. Ismertették a gyülekezet 
missziós központ tervét, és kérték 
ennek támogatását. Hadházy Sándor 
polgármester úr felajánlotta az 
önkormányzat segítségét építési telek 
kijelölésében. 

Márciusban kérésünket levélben 
megismételtük. Választ októberben 
kaptunk, mely szerint ,,kérelmük a 
2001. évi költségvetési törvénybe 
várhatóan beállítandó egyházi 
beruházási el�irányzat felosztásánál 
értékelhet� és támogatható lesz.” 

November 3-án levélben fordultunk a 
visegrádi önkormányzathoz, hogy az 
épül� templom számára építési telket 
kijelölni szíveskedjen. 

November 14-én kelt Visegrád Város 
Képvisel�-testületének 106/2000. sz. 
határozata, mely kimondja: elvi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
létesítend� református templom a delta 
melletti 165. hrsz.-ú ingatlanon 
kerüljön felépítésre. Ezt a határozatot 
meger�sítette az Országos 
M�emlékvédelmi Hivatal és a Duna–
Ipoly Nemzeti Park igazgatósága 
szakvéleménye is. 

A december 10-én tartott presbiteri 
ülésen id. Cseke László presbiter 
beszámolt a visegrádi templomépítés 
eddigi el�készít� munkáiról. A 
gyülekezet örömét foglalja össze a 
13/2000. sz. határozat: ,,Presbitérium 
Isten gondvisel� kegyelmét látja abban, 
hogy eszközt készített a visegrádi 
gyülekezet életének megoldhatatlannak 
t�n� gondjának orvoslására. Kicsi 
imaházunk helyett a 11-es f�út mentén, 
kies helyen nyertünk örökrészt, melyen 
templom és konferenciatelep épülhet 
világi hatalmasság hathatós 
támogatásával.” 

2001. január 30-án a visegrádi 
gyülekezet küldöttsége (Hadházy 
Sándor polgármester, Vörös Ákos 
lelkipásztor és id. Cseke László 
presbiter) tájékoztatta az Országházban 
Balog Zoltán miniszterelnöki 
f�tanácsadó urat az építend� templom 
és ifjúsági konferenciatelep tervér�l. 
Visegrád jelent�s bel- és külföldi 

idegenforgalma jó alkalmat kínál a 
fiatalok hitéletének er�sítésére. 
Programunk megvalósításához 50–60 
millió forint vissza nem térítend� 
támogatást kértünk a miniszterelnök úr 
egyházi alap keretéb�l. 

Február 8-án kérésünket levélben 
megismételtük. Február 16-án 
f�tanácsadó úr válaszában ezt írta: 
,,Ígéretet arra tehetek, hogy 
miniszterelnök úr ez évi keretének 
szétosztásakor igyekszünk figyelmet 
szentelni ennek az építkezésnek.” 

Május 8-án Orbán Viktor 
miniszterelnök úr levelében értesített 
arról, hogy ,,…a hozzám érkezett 
kérését a visegrádi templom építése 
ügyében 12 millió forinttal tudjuk 
teljesíteni. Az összeg folyósításáról a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma gondoskodik a 
Millenniumi Vallási Alapból.” 

Július 13-án létrejött a Megállapodás 
a Dunabogdányi Református 
Egyházközség és a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma között a 12 
millió forint vissza nem térítend� 
támogatás felhasználásáról. 

Augusztus 2-án a Visegrád Város 
Képvisel�-testületének 73/2001. sz. ha-
tározata kimondta, hogy a 165. hrsz.-ú 
ingatlanon felépítend� református 
templom megvalósításával egyetért. Az 
1 millió forint jelképes összegért 
eladásra kerül� ingatlant kizárólag 
templom építésére lehet 
felhasználni…” 

Lelkipásztor a Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatalának augusztus 
23-án írt levelében kifejtette: ,,1. A 
felépül� új egyházi épületegyüttes a 
református  istentisztelet megtartására 
alkalmas legyen. Kialakítása szigorúan 
kövesse a biblikus, illetve a 
megreformált istentiszteleti tér 
szabályait és követelményeit. 2. 
Ugyanakkor az istentiszteletek dönt�en 
fontos alkalmai mellett az egyházi 
épületegyüttes alkalmas legyen a 
megújuló és kiszélesed� egyházi élet 
missziós lehet�ségei számára. A fiatal 
nemzedéknek csendes hetek tartására, 
különböz� hitmélyít� alkalmak, 
táborok szervezésére. A presbiterek 
továbbképzésének alkalmai mára már 
kiterjednek az egész Dunakanyar 
térségére, Szentendrét�l Visegrádig. 
Testvérgyülekezeteinkkel való egyházi 
kapcsolataink további ápolása és 
b�vítése határainkon innen és túl, mind 
jó lehet�ség arra, hogy kicsiny 
gyülekezetünket minél többen 

megismerjék és mind hitében, mind 
anyagiakban er�södjön és 
növekedhessen. Ehhez szükséges a 
gyönyör� természeti és történelmi 
környezet adta lehet�ségek mellett a 
,lelki ház’ több funkcióra való alkalmas 
kialakítása.” 

Augusztus 26-án tartott presbiteri 
ülésen sor került az adásvételi 
szerz�déstervezet megtárgyalására. 
Egyhangúlag elfogadták a 165. hrsz.-ú 
telek megvételét 1 millió forint 
összegben. Ugyan-akkor a 
szerz�déstervezet 8. pontjának 
módosításához ragaszkodtak, mely 
szerint nem 3, hanem 5 év alatt kell a 
területet beépíteni. 

Október 1-jén a Visegrád Város 
Önkormányzata és a Dunabogdányi 
Református Egyházközség részér�l 
létrejött az adásvételi szerz�dés. Ezt az 
október 7-i presbiteri ülés 6/2001. sz. 
határozatával jóváhagyta, és a 
szolgálati úton az egyházi fels�bb 
hatósá-goknak jóváhagyásra 
felterjesztette. Ugyanakkor a 7/2001. 
sz. határozatával pedig a 
templomépület-együttes tervezésére 
felkérte Kocsis Ágnes építész- tervez�t. 
Részére a szükséges információkat és 
elvárásokat a funkciókkal, az épület 
bekerülési költségtervezetével együtt 
megadta. 

A visegrádi gyülekezet a vételárat – a 
dunabogdányi gyülekezet anyagi 
támogatásával – kifizette. (A vételár felét 
egy visegrádi család adományából 
fedeztük.) 

2001. november 4-én tartott presbiteri 
ülésen részt vettek a visegrádi hívek is. 
Ekkor került sor a visegrádi templom 
vázlattervének bemutatására. Kocsis 
Ágnes építész ismertette az alaprajzi 
elrendezést, a funkciókat és 
térkapcsolatokat, a szerkezeti kialakítást, 
a küls� megjelenést és a térbeni 
tömegvázlatot. A hozzászólások után a 
presbitérium a következ� konszenzusra 
jutott: ,,az alaprajzi elrendezéssel 
egyetértett. Kéri a tervez�t, hogy erre az 
alaprajzra készítsen egy olyan tervet, 
mely a tet�szerkezet megemelésével és a 
torony hangsúlyosabb kialakításával 
látványában templomszer�bb képet 
mutat.” 

2001. december 9-én tartott ülés 
tudomásul vette id. Cseke László 
lemondását és Balogh László 
pótpresbitert hívta be helyébe. 
Ismételten tárgyalta a visegrádi 
templom másik, elkészített vázlattervét. 
Megtárgyalta  a  Mészáros 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

HELYREIGAZÍTÁS 
 

A Visegrádi Hírek XIX. évf. 11. számában, 
októberben, tévesen jelent meg az a tájékoztatás, 
miszerint a képvisel�-testület 2003. október 2-i ülésén 
jóváhagyólag elfogadta a 2003. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok pénzügyi beszámolóját. A 
valóságban a téma tárgyalását levették a napirendr�l 
azzal az indoklással, hogy a beszámoló nem részletez 
kell�képpen bizonyos kiadási fajtákat. Egyidej�leg a t. 
képvisel�k azt kérték a hivataltól, hogy a kiadások 
tételes bemutatásával a téma újból kerüljön 
tárgyalásra. 

A téves tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük, és 
köszönjük Abonyi Géza képvisel� úr észrevételét a hibás 
közlésre vonatkozóan. 

 

A képvisel�-testület november 13-i ülésén történt 
– A Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat 

elbírálásával 21 visegrádi fels�oktatásban tanuló 
fiatalt részesítettek támogatásban a t. képvisel�k. 

– A képvisel�k nagy alapossággal és részletesen 
tárgyalták a Településrendezési Terv anyagát, amelyre 
vonatkozó döntéseik alapján a tervezet egyes részleteit 
államigazgatási véleményezésre kell bocsátani. A 
végleges TRT elfogadása 2004. január-február 
hónapban várható. 

– A képvisel�k döntöttek az 500 db 120 l-es 
hulladéktároló edény megrendelésér�l, valamint 3 db 
hulladéksziget kialakíttatásáról a váci telephely� 
OTTO Magyarország. Kft. kivitelezésében, a velük 
közösen elnyert BM pályázat alapján.  

– A Duna-parti labdarúgópálya védelme érdekében 
annak ideiglenes, vadvédelmi hálóval történ� 
bekerítésér�l született döntés. 

 

A képvisel�-testület november 27-i ülésén történt 
–  Módosításra került a helyi adókról szóló rendelet (lásd 

a melléklet 1. oldalán). 
– Az önkormányzat el�vételi jogot alapított további 

visegrádi ingatlanokra vonatkozóan, kib�vítve a 
8/2002. (VII. 4.) sz. rendeletében található listát. Az 
el�vételi jog bejegyzése a Településrendezési Tervvel 
kapcsolatosan indokolt (a rendeletet lásd a melléklet 
2. oldalán). 

– Elfogadták a településen szolgáltatásra jogosult Pest 
Megyei Kéménysepr�-ipari Vállalat 2004. évre 
vonatkozó díjtételeit (lásd a 4. oldalon). 

– Elfogadták a településen hulladékgy�jtési 
szolgáltatásra jogosult OTTO Magyarország Kft. 
2004. évre vonatkozó díjtételeit (lásd a 4. oldalon). 

– Az önkormányzat elvi támogatását adta és 
közrem�ködését vállalta a Visegrád Turisztikai és 
Városszépít� Egyesület 2004. évre vonatkozó 
munkatervében foglalt feladatok elvégzése érdekében, 
mint például egységes közterületi (utcanév, házszám, 
eligazító) táblák tervezése, kivitelezése vagy helyi 
turisztikai információs kiadvány elkészítése. 

        Mezei Orsolya s. k. 
                                                               jegyz� 

Tájékoztató 
a Környezetvédelmi Bizottság  

2003. évi tevékenységér�l 
 

A Környezetvédelmi Bizottság megalakulása után 2003. 
évben havonta ülésezett, két alkalommal területbejárást 
tartott. 

Ülésein az alábbi kiemelt témákkal foglalkozott: 

–  összeállította éves munkatervét; 

–  felkérte a Duna–Ipoly Nemzeti Park területi képvisel�jét 
arra, hogy lehet�ség szerint az üléseken vegyen részt, és 
segítse a m�ködést; 

–  a Pilisi Parkerd� Rt.-vel tárgyalást kezdeményezett a 
kezelésében lév� utak és vízfolyások karbantartásáról és 
felkérte, hogy rendszeresen végezze el a munkákat; 

–  megkereste a PEMÁK Kht.-t, hogy haladéktalanul 
végezze el a Mátyás király u. kátyúzását, amire sajnos a 
mai napig érdemi válasz nem érkezett; 

–  felkérte a bizottság a polgármesteri hivatalt, hogy a 
patakmedrek kezelésével kapcsolatban kezdjen 
tárgyalásokat a Pomázi Vízgazdálkodási Társulattal. A 
tárgyalások jelenleg folyamatban vannak; 

–  Visegrád Város Önkormányzata pályázaton támogatást 
nyert három darab szelektív hulladékgy�jt� sziget 
létesítésére, valamint kukaedények cseréjére. A szelektív 
hulladékgy�jt� szigetek helyének kijelölését feladatul 
kapta a bizottság. Ezzel kapcsolatban azzal a kéréssel 
fordul a bizottság a lakossághoz, hogy adják meg 
javaslatukat, városunk mely pontjain helyezzük el ezen 
hulladékgy�jt� szigeteket. Javaslataikat a polgármesteri 
hivatalba kérjük leadni, írásban vagy szóban. 

                                                      Jung Vilmos, 
a Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

A Közm�vel�dési, Ifjúsági  
és Sport Bizottság felhívása 

 

Kérjük mindazokat a településünkön m�köd� 
intézményeket, civil szervezeteket, bármilyen profilú 
közösségeket, hogy juttassák el 2004. évre tervezett 
programjukat. 

Hasznosnak találjuk egy rendezvény- és m�sornaptár 
elkészítését, melynek sikeres példája volt az idei, a 
Visegrádi Hírekben közreadott eseménysorozat is. 

A programot bármelyik bizottsági tagnak átadhatják, 
vagy a polgármesteri hivatal titkárságán is leadhatják 
2004. január 15-ig. 

Fáradozásukat megköszönöm, s remélem, hogy a 
bizottság felhívását minden érintett szervezet szívesen 
teljesíti, hiszen ezzel els�sorban a közösség érdekeit 
szolgáljuk. 

                                        Mezei Anna, 
a Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság  

                                              elnöke 
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Tisztelt Önkormányzatok,  
Rend�rség és T�zoltóság! 
Tisztelt Gázfogyasztók! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL-GÁZ Kft. 
szolgáltatási területén az év utolsó m�szaki átvételének 
napja 2003. december 13. 

A fogyasztói bels� rendszerek beüzemelését 2003. 
december 19-ig áll módunkban elvégezni. 

Társaságunk a két ünnep között m�szaki átvételt és gáz 
alá helyezést nem végez. Az ügyfélszolgálat 2003. 
december 22. és 2004. január 2. között szünetel. 

A szolgáltatási területünkön készenléti szolgálatot 
m�ködtetünk, üzemzavar és gázszivárgások 
bejelentése az alábbi, éjjel-nappal hívható 
telefonszámokon lehetséges: 

Hibabejelent� kék szám: 06 (40) 502-502 
Börzsöny Üzem (Nagymaros):  

06 (27) 356-363, 06 (27) 356-364 
Bicskei Kirendeltség (Bicske): 06 (22) 565-068 
Balatoni Üzem (Balatonakali): 06 (87) 444-215 
Nógrádi Üzem (Mátraterenye): 06 (32) 361-600 

Kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új 
évet kívánunk! 

Üdvözlettel: 
                                          Kovácsné Pozsonyi Ágnes 

                                                   régióvezet� 

                                    MOL-GÁZ Kereskedelmi Kft. 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

A Dunakanyar Takarékszövetkezet tájékoztatja Tisztelt 
Ügyfeleit arról, hogy a Pénzmosás megel�zésér�l és 
megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény rendelkezései 
szerint a takarékszövetkezet 2003. december 31-ét követ�en 
köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha az 
ügyfelet – a törvényben foglaltaknak megfelel�en – még nem 
azonosította. 

Amennyiben takarékszövetkezetünknél az Ön azonosítása még 
nem történt meg, az Ön érdekében ezúton kérjük, hogy 
személyazonosításra alkalmas okmányaival (személyi 
igazolvány, lakcímkártya, új típusú jogosítvány lakcímkártyával 
együtt, útlevél) fáradjon be hozzánk azonosító adatai felvétele 
végett. 

Amennyiben fentieknek nem tesz eleget, 
takarékszövetkezetünk 2003. december 31-ét követ�en – a 
törvényi szabályozás következtében – kénytelen lesz az Ön 
ügyleti megbízásait – az azonosítás megtörténtéig – megtagadni. 

Köszönettel:                          
Dunakanyar Takarékszövetkezet 

 

 

2004. évi  
szolgáltatási  
díjak (hulladék-,  szemét)  

 

– Állandó lakás         11.090 Ft/év/lakás + 15% áfa 
– Hétvégi ház         5.540 Ft/év/üdül� + 15% áfa 
– Utcai hulladékgy�jt�    5.540 Ft/év/db + 15% áfa 
– 1,1 m3-es konténer       3.030 Ft/ürítés + 15% áfa 

                                            Hunka Ferenc igazgató 
OTTO Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 

 

2004. évi kéménysepr�-ipari szolgáltatási díjak 
 

2004. évi szolgáltatási díjak (az árak az áfát nem tartalmazzák) 
 

Kéménytípus 
Mérték- 
egység 

Hagyo- 
mányos 

Hagyo- 
mányos 

 

Gáz 
 

Gáz 
 

Tartalék 
 

Tartalék 

SZJ 74.70.150 Lakossági Közületi Lakossági Közületi Lakossági Közületi 
Egyedi Ft/év   760,–   820,–   760,–   820,– 380,– 410,– 
Üdül� Ft/év, ill. 

Ft/negyedév 
 

1.280,– 
 

1.280,– 
1.280,– 1.280,– – – 

Gy�jt� Ft/szint   490,–    540,–   490,–   540,– – – 
Rezsióradíj 3.400,– 
 

2004. évi szolgáltatási díjak 

Megnevezés Mértékegység Nettó Áfa-tartalom 
Kéményvizsgálat  
SZJ 74.70.150 

darab 4.400,–  

Kéménysepr�-ipari felülvizsgálat egyedi kémények esetén  
(Q < 60 kW)  
SZJ 74.20.310 

1 db rendeltetési egység esetén   3.500,–  

Méretezés ellen�rzés h�- és áramlástechnikai szempontból 
egyedi és központi kémények esetén 
(Q </> 60 kW)  
SZJ 74.70.150 

1 db méretezés esetén   8.300,–  

Kéménysepr�-ipari felülvizsgálat és méretezés ellen�rzés 
központi kémények esetén 
(Q > 60 kW)  
SZJ 74.20.310 

1 db rendeltetési egység  
és 1 db méretezés esetén 

11.500,– 
 

 

Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról  
SZJ 74.70.150 

1 dokumentum kikeresése esetén    400,–  

 

                         Filó András igazgató            Pest Megyei Kéménysepr� és Tüzeléstechnikai Vállalat 
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A visegrádi ref. fiókegyházközség története… 
(Folytatás a 2. oldalról) 
László fest�m�vész-látványtervez� által a m�szaki tervek 
alapján készített ,,látványterveket” is. A 11/2001. sz. 
határozatában leszögezi, hogy megtekintve mindkét vázlat- és 
látványtervet: ,,a f�falak magasításával, másik lejtés irányú 
tet� magasításával és a torony magasításával ez az új terv 
látványában a templomszer�bb kérésnek megfelel. Ez 
azonban 10–15 millió többlet költséget jelent. A fenntartási 
költségeket is nagymértékben növeli a megnövelt 
belmagasság. Nem ismervén az állami támogatás jöv�beli 
mértékét, de ismerve a visegrádi önkormányzat határozatát a 
templomépítés 5 éven belüli befejezésére, ezért az alacsony 
tet�s változatot adjuk be jóváhagyásra.” Az építési 
szakhatóságok, így az Országos M�emlékvédelmi Hivatal is a 
jelenleg megépül� változatot támogatta. A szakhatóság 
hozzájárulását a következ�kkel adta meg: ,,A tervezett épület 
tömegformálásával, anyaghasználatával, megfelel�en 
illeszkedik a háttérként feltáruló városképbe, egyszersmind 
építészeti kvalitásánál fogva hagyomány�rz� új értékeket 
teremt.” 

2001. decemberében megérkezett mintegy karácsonyi 
ajándékként Orbán Viktor miniszterelnök úr 8 millió forintos 
támogatása a 2002. évre. 

2002. április 28-án tartott presbiteri ülésen ismertette a 
lelkipásztor a visegrádi hívek egy részének kérését, mely 
szerint szeretnék, ha missziói egyházközséggé min�sítenék át 
�ket, valamint ha Visegrádon csupán egy kis templom épülne 
missziói központ helyett. Ezzel a kérésükkel felkeresték 
esperes urat és püspök urat is. Az egyházi elöljárók 
véleménye szerint jó lenne, ha Visegrádon egy református 
központ jöhetne létre, ugyanakkor a reformátusok száma, a 
gyülekezeti alkalmak látogatottsága és az áldozatkészség nem 
indokolja az önállóvá lételt. 

Presbitérium 5/2002. sz. határozatában kimondta: ,,a múlt 
év november 4-én és december 9-én elfogadott visegrádi 
templomtervet kívánja megépíteni.” 

2002. április 17-én a Szentendrei Földhivataltól megérkezik 
a Visegrád 165. hrsz.-ú telek tulajdonjogi átírásának 
jóváhagyása. 

2002. december 27-én megérkezett Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatalától a templom épületegyüttes építési 
engedélye, mely 2003. január 31-én joger�re emelkedett. 

2003. április 3-án a Dunabogdányi Református Egyházköz-
ség szerz�dést kötött a Kvarc Kft.-vel a templom építési 
munkálatainak elvégzésére. A KÖVIZIG szakhatósági 
hozzájárulása szerint a padlószintet a mértékadó árvízszintre 
kell beemelni, ami átlagosan 1 méter feltöltést jelent a 
meglév� terepszinthez, valamint további építési 
költségnövekedést. Mára már állnak a falak és elkészült a 
torony alépítménye is. Az ács- és tet�fed� munkálatok 
el�készítése folyik, de a szerkezet megépítése anyagiak 
hiánya miatt valószín�, hogy a jöv� év tavaszára marad. 

Végezetül megköszönjük mindazoknak az értékteremt� 
szándékát, akik imádsággal, adományukkal, segít� 
szándékkal a lehet�ségükhöz mérten id�t, energiát, pénzt 
áldoznak erre az épül� református templomra Visegrádon. 

,,Dics�ség a magasságos mennyekben Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jó akarat.” (Luk 2,14) 

A visegrádi templomépítés számlaszáma:  
64700038 10001813. 

              Vörös Ákos ref. lelkész (Dunabogdány–Visegrád) 

Turisztikai és Városszépít� Egyesület taggy�lése 

 

Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülete 
november 10-én tartotta évzáró taggy�lését, amelyen a 
résztvev�k egyebek mellett megtárgyalták a jöv� évi 
munkatervet is. 

A munkaterv szerint az egyesület a jöv� év folyamán 
három területen kíván feladatokat vállalni: 

1.  Egységes közterületi (utcanév, házszám, cégér, 
hirdet�, eligazító) táblák tervezése, kivitelezése és 
kihelyezése; 

2.  Helyi turisztikai információs kiadvány szerkesztése és 
elkészíttetése; 

3.  Részvétel az esztétikus városkép kialakításában. 
(virágosítás, városszépítés). 

A feladatokat az egyesület a város önkormányzatával 
szorosan együttm�ködve, közös munkával szeretné 
megvalósítani. 

Várjuk a lakosság segítségét is javaslatok, észrevételek 
formájában, valamint olyan tervez�i, szerkeszt�i, 
szervez�i gyakorlattal rendelkez� visegrádiak 
jelentkezését, akik szívesen vállalnának feladatot a fenti 
témák bármelyikében. 

Abonyi Géza 
                                                                           elnök 
 

DECEMBER 
 

Az esztend�vel együtt a jelentés végére is értem. Adventi 
gyertya fénylik a szobában: a Várakozás szív-koszorúzó 
érzésébe az emlékezés melenget� hulláma is vegyül… 
Kitekintek az ablakon: a s�r� hóhullásban az égi fényeket 
nem látni, de valamiképp e levelet a betlehemi csillag 
világítja meg. A szeretetnek az a sugárzása érint meg 
bennünket, amely elvezet ama Jászolhoz; a szereteté, 
melynek Ravasz László szép gondolatát idézve, ,,h�séggé 
kell válni, hogy ne csak követeljen, hanem tartozzék is.”… 

Adventi várakozásunkban személyes felkészületlenségünk 
számbavételekor történelmi esend�ségeink és mulasztásaink 
is terhelik lelkiismeretünket. Megtettünk-e mindent, hogy a 
sorompókkal elkarámozott ember- és nemzet-társaink mikesi 
magánya oldódjon? Mert változatlanul érvényes Kányádi 
Sándor tudósítása; Isten háta mögött c. versében írja: ,,üres 
az istálló s a jászol / idén se lesz nálunk karácsony / hiába 
vártok / nem jönnek a három királyok.”… 

Az adventi várakozásban lelki csöndesülésben nem óhajt 
babitsi harciasságot. Szelíd dallamot fúj: Vivaldi muzsikája, 
a Tél harsonáit visszhangozzák a visegrádi hegyek… De ne a 
halált, hanem az életet dicsérjük a betlehemi csillag alatt. 
Móricz Zsigmond Karácsonyi öröm c. írásában elemzi 
Lukács evangélista mondatát: ,,ma született a Megtartó”. 
Kifejti: ,,ha az ember megérti a gondolatot, akkor boldog 
mosolyra nyílik az arca, felnéz az égre, s néz a 
megláthatatlan felé, s érzi, ahogy átsugárzik egész életén a 
különös áramlás, a veszteségek és nyereségek áradata… mert 
minden pillanatunk új valamit hozhat, új er�t, új megváltást, 
új életet. Mert itt van a létezésben a Megtartó, aki megtartja 
a gyönge embert s a gyönge nemzetet, a gyönge emberiséget, 
ezt az egész gyönge világot. Milyen semmi az egész Kozmosz: 
de él a Megtartó! S ez a karácsonyi öröm.” 

(Ablonczy László: Jelentés a völgyb�l – részletek) 
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A DEI hírei 
 

Az �szi hónapok sok olyan programmal zárultak, melyek 
meger�sítették, elmélyítették az elméleti oktatást, illetve 
kikapcsolódást, tartalmas id�töltést nyújtottak. 

Jelent�s eseménye ennek az id�szaknak, hogy megjelent 
iskolaújságunk els� száma. A lap nevére és logójára tanulóink 
körében pályázatot hirdettünk. A benyújtott pályázatok közül 
zs�ri választotta ki a legötletesebbeket. Így lett lapunk neve 
Lapu-levél, logója pedig egy levélen ,,trónoló” béka. A 
kéthavonként megjelen� újságban tanáraink és diákjaink 
írásain keresztül adunk tájékoztatást iskolánk eseményeir�l. 
Következ� számunk januárban jelenik meg, és a novemberi-
decemberi eseményekr�l ad tájékoztatást. 

December a karácsonyra készül�dés id�szaka. 
Programjainkat is ennek megfelel�en szervezzük. Készülnek 
a karácsonyi gyertyák, az asztal- és fali díszek, ünnepl�be 
öltöznek a termek. Az ünnep küls� megjelenítése mellett 
bels� tartalommal is igyekszünk megtölteni a várakozást.  

A templomkertben az idei évben is felállítjuk a betlehemet. 
Készülünk egy karácsonyi összeállítással is, melyet Kalász 
István atya engedélyével december 21-én a 6 órakor kezd�d� 
mise után a templomban is el�adunk. A karácsony sok 
m�vészt megihletett, így lehet�ségünk van arra, hogy 
munkáikból válogatva évr�l évre megújíthassuk 
el�adásunkat. 

A karácsony az egyetlen olyan ünnep, mely arra készteti az 
embereket, hogy több tör�déssel, figyelemmel forduljanak a 
környezetükben él�k felé. Megn� a szeretet h�foka, mely 
örömet, boldogságot, békét sugároz. 

,,Krisztus akárhányszor megszülethet Betlehemben, 
elvesztél, ha nem születik meg szívedben.” Tamási Áron 
tömör mondatában is mélyen jelen van a karácsonyvárás 
lényege: ,,Akinek nem születik meg Jézus, annak nem is 
támad fel…” 

Békés, lelkiekben gazdag, tartalmas karácsonyi ünnepeket 
kívánok a DEI közössége nevében. 

Bocskay Zsuzsanna 
                                                                       igazgató 

 

Hallotta…!? 
 

…hogy már Budapesten is fogadja a TB által támogatott DE-MAX fülészeti és audiológiai (hallási) szakrendelés 
azokat, akiknek hallásával gondok adódtak? Ezen problémák az egyszer� fülviszketést�l, dugulástól a beszéd rossz 
értéséig terjedhetnek. Ha valaki nem hallja a cseng�t, a telefont, hangosítani kell a televíziót, rádiót, többször kell 
visszakérdezni beszélgetés közben, keresse fel a rendel�t el�zetes id�pont-egyeztetés után, ahol várakozás nélkül, 
barátságos környezetben, magas szakmai felkészültség� kedves kollégan�k várják a hozzájuk fordulókat. A személyi 
igazolvány és a TAJ- (beteg-) kártya felmutatásával ingyenesen igénybe vehet� a hallás kivizsgálása, mely a hangok és 
a beszédértés teszteléséb�l áll. (Beutaló nem szükséges.) Ezen vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az 50 év fölötti 
korosztálynak különösen fontos ezen vizsgálatok elvégzése, mivel náluk már romlik a hallósz�rsejtek m�ködése, így 
könnyebben kialakulhat halláscsökkenés. Ne feledjük, a hallásunk segítségével tanuljuk meg a beszédet, adjuk tovább 
és kapjuk meg a nélkülözhetetlen információkat. Minden perc, melyet hallásveszteséggel élünk át, ,,elpocsékolt” id�, 
mely az élet min�ségét súlyosan rontja, mivel komoly családi és társadalmi (pl. munkahelyi) konfliktusokat, és ezzel 
együtt akár pszichés zavarokat is okozhat. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre a hallásjavítás érdekében. Ezekr�l a 
rendel�ben dolgozó fül-orr-gégész audiológus szakorvos tájékoztatja az érintetteket, javaslatot tesz a megoldásra, 
figyelemmel kíséri az ellátás menetét. Amennyiben a hallósz�rsejtek betegsége okozza a halláscsökkenést, hallásjavító 
készülék alkalmazása szükséges. Ezen termékek több formában és méretben léteznek, akár ,,láthatatlanul” kicsik is 
lehetnek úgy, hogy a legmodernebb m�szaki tudással rendelkeznek. A digitális technika sokkal tökéletesebb, 
természetesebb hallást biztosít a hallókészülék-visel�nek. A TB felismerve a halláscsökkenés fontosságát, 
nagymértékben (kgy. ig. esetén 100%-ban) támogatja a készülékeket és a m�ködéshez szükséges elemeket, 
illesztékeket, tv-er�sít�ket, telefonokat, jelz�- és ébreszt�rendszereket, tisztító-, ápolószereket. Ezen termékek jelent�s 
része próbahordásra hazavihet�, így mód van különböz� helyzetekben történ� tesztelésre még a vásárlás el�tt. 

Összefoglalva: Ha hallásgondja van, esetleg már hallókészülék-visel�, forduljon beutaló nélkül a TAJ-kártya 
felmutatásával a DE-MAX szakrendel�jéhez, ahol szakorvos javaslatára és annak felügyelete mellett orvosolható 
panasza, teljes halláskivizsgálást követ�en. Hallókészülék-vásárlás esetén minden egy helyen beszerezhet�, TB által 
meghatározott áron. Az ügyfél hallásproblémával kapcsolatos igényeinek kielégítését az egyénre szabott ellátás elemei 
biztosítják, úgymint a számítógépes kiválasztás, mintavételezés, gazdag választék, próbahordás lehet�sége, ingyenes 
(50.000 Ft érték�) szolgáltatási, gondozási csomag és az ajándékozási program. 

Kedvcsinálóként hadd idézzek egy olyan hölgyet, aki már igénybe vette a DE-MAX szolgáltatásait: 
,,Tisztelt DE-MAX! Ismételten hálás szívvel köszönöm, hogy ilyen csodálatos, kiváló min�ség� fülhallgatót 

bocsátottak a hallássérült emberek részére. Ennél jobb készülékre nem is vágyhatnék; gondolom, hogy sorstársaimnak 
is megfelelnek. A hallásjavító rendel�ben, ahol megkaptam a készülékeket, teljes odaadással foglalkoznak velünk, 
hallássérült emberekkel. A legmesszebbmen�kig kedvesen, udvariasan fogadnak bennünket, és türelmesen 
elmagyarázzák a készülék kezelését, még többször egymás után is. Mindig csak dicsérni tudom a készülékemet, és 
nagyon boldog vagyok, hogy ilyen csodálatosan hallok vele…” 

Forduljanak bizalommal minél el�bb felvilágosításért, szaktanácsadásért, vizsgálati id�pontért a 06 (1) 342-1197-es 
telefonon a 1072 Budapest, Klauzál tér 2–3. címen a DE-MAX egészségügyi szolgáltatóhoz. 
                                                                                                                                     Dr. Dalos Judit Mária 

fül-orr-gégész audiológus szakorvos 
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Az Áprily-hétr�l – élménybeszámolók  
alapján 

���������	�	
�������������
Áprily Lajos verseiben fontos szerepet kap a természet és 

annak leírása. A költ� láthatóan nemcsak nagyon szerette, 
ismerte is a természet titkait. Verseiben számtalan virág, 
bokor, fa neve bukkan fel. Ezeket a növényeket rendszerezte, 
foglalta táblázatba tanulmányában Kiss Székely Júlia és Kiss 
Székely Zsolt. 

A növények képi megfogalmazására és versek 
illusztrációjára vállalkoztak azok a gyerekek, akik részt 
vettek az Áprily Lajos Általános Iskola rajzpályázatán. 
Iskolánként 10-10, általunk kisorsolt virág, bokor vagy fa 
természet utáni tanulmányát készítették el a tanulók. Az így 
összegy�lt képekb�l a kés�bbiekben albumot szeretnénk 
összeállítani. 

A pályázat másik fontos célja a Királyasszony kertje cím� 
vers illusztrálása volt; erre 53 pályam� érkezett. A két 
osztályteremben több mint 100 m�vet állítottunk ki. 

November 14-én, az Áprily-napon a kiállítás megnyitójára 
iskolánként 5-5 rajzkedvel� tanuló jött el tanára kíséretében. 
A Dunakanyarból Nagymaos, Szob, Zebegény, Pilismarót 
iskoláiból vettek részt a hangulatos megnyitón. Itt volt 
testvériskolánk igazgatója Parajdról és természetesen a 
visegrádi Dunakanyar Erdei Iskola tanulói is tanárukkal. 

A Királyasszony kertje cím� vers legszebb illusztrálásáért 
I.  díjat kapott: Kertész Kinga (monotípia), a pilismaróti 

Bozóki Mihály Általános Iskola, 
Ferbert Barbara (monotípia), a nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános Iskola, 
Szabó Kincs�, a visegrádi Mátyás Király M�vel�dési 
Ház batik szakkörének tagja. 

II. díjat nyertek: Dubniczky Szonja (festmény), a pilismaróti 
Bozóki Mihály Általános Iskola, 
Paulik Emese (krétarajz), a szobi Fekete István Általános 
Iskola, 
Vörös Boldizsár (krétarajz), a zebegényi Sz�nyi István 
Általános Iskola, 
Ispán Lilla (festmény), a visegrádi DEI tanulója. 

III. díjazott lett: Lukács Emese (ceruzarajz), Zoller Judit 
(ceruzarajz), a nagymarosi Kittenberger Kálmán 
Általános Iskola, 
Gagyi Em�ke (festmény), a parajdi Áprily Lajos 
Általános Iskola,  
Berkesi Gerg� (t�zzománc), a visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola tanulója. 

A zs�ri különdíjjal jutalmazott további kiemelked� 
alkotásokat: Schindler Mónika nagymarosi, Krébesz Csilla, 
Sárik Anita pilismaróti, Bene Bálint visegrádi tanuló 
munkáját. 

Az Áprily-család különdíját, a vers hangulatát szépen 
visszaadó krétarajzáért Vörös Boldizsár, a zebegényi Sz�nyi 
István Általános Iskola növendéke kapta Áprily Lajos 
unokájától, Jékely Adrienne-t�l. 

Közönségdíjas lett Fülöp Botond (festmény), a parajdi 
testvériskolánk tanulója. 

Iskolánk alsó tagozatos tanulói is megismerkedtek az 
illusztrálás örömével. Sok szép alkotás született A tanya cím� 
vers alapján. A Menta, Mogyorók, Hóvirág, Vadrózsabokor 
cím� költemények ihlette rajzok is ott vannak az osztályok 
saját kiállításán. 

,,Csudáltalak ezer szemmel, / ezerszem� szerelemmel” – 
írta Áprily Lajos Természet cím� versében. Ez a 

természetszeretet tükröz�dik a gyermekrajzok hangulatos, 
sokszín� világában. Amilyen szép és sokszín� a mi 
királyasszonyunk kertje. 

Szomoryné Szimeth Judit 
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Az országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóján 
nyolc tanuló vett részt. Közülük Magula Tamás (8. oszt.) 
tanuló megoldása elérte azt a szintet, hogy továbbjutott a 
megyei versenyre. Kiss Gabriella (8. oszt.) II., Mészáros 
Balázs (8. oszt.) III. helyezést ért el. 

Tanáruk: Szatmári Nóra. 
 

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium 
november 21-én rendezett egy versenyt német nemzetiségi 
nyelvet tanuló 8. osztályos diákok számára. 

A meghívás célja részben a megmérettetés, részben az 
iskolával való ismerkedés volt. 

11 településr�l érkeztek négyf�s csapatok. 
Iskolánkból Havér Miklós, Kiss Gabriella, Magula 

Tamás, Mészáros Balázs vett részt. 
Mészáros Balázs 3. helyezést ért el. Jutalomként az els� 

tíz helyezett részt vehet egy egynapos bécsi kiránduláson, 
és felvételi nélkül tanulhat tovább ebben az iskolában. 

Tanára: Dr. Lelkes Lászlóné. 
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Aki délutánonként az Áprily Lajos Ált. Iskola mellett 
elhalad, halk furulyaszót hallhat, s néha a félig nyitott 
ablakokból az ének, a cselló és a zongora hangjai mellett lágy 
gitárszóban is része lehet. A gyermekzsivajtól hangos 
iskolaudvar és környéke délutánonként átalakul: a léptek 
lassúbbodnak, illend�kké válnak. A napszakra oly jellemz� 
üres padsorú termek ez id�ben Eutherpe, a zene múzsájának 
lélek-illatos leveg�jét árasztva ismét megtelnek, de már 
muzsikával. 

Egyéni foglalkozások. Zeneórák. A hangok még néhol 
tétovák. Igazításra várók. Alá s fölé men�k, de nem bántók. 
Szakért� muzsikusok terelgetik a fiatalokat az id�t igényl�, 
fáradságos gyakorlás útján egy jöv�beli örömforrás 
elérésének reményében. Lányok-fiúk egymást váltva – szinte 
egymásnak adják a kilincset – valami jobbat, szebbet sejtve 
és akarva. A kiválás nemes szándéka ragyog a szemekben. 
Érkez�ben és elmen�ben vállukon nyugszik az édes teher, 
elegáns tokban – saját vagy az iskola kölcsönözte – csellók, 
furulyák, gitárok. 

A tantermekben kották s állványaik. Tisztelettudó 
kopogások jelzik a zenészpalánták érkezését. Egy-egy 
rendhagyó szellemi töltekezés után, új ismeretekkel 
gazdagodva, boldog reménységgel távoznak. 

Mindezek történtek 2003-ban, a Makovecz-féle 
sportcsarnoki események és a Szent György Lovagrendbeli 
harci tornák gyakorlatai, a város testedz� színtereinek 
közelében. 

Adventi id� érkeztével, évezredes ünnepek küszöbén 
bízvást mondható: az iskola névadója, Áprily Lajos örömmel 
fogadja a túlvilágon, hogy a róla elnevezett iskola – a 
testkultúra – szentélyei mellett – a lélekápolás fellegvárává 
válik. 

– kés – 
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Egy 50 évvel ezel� tt i   
matematikaórán, ma! 

 

,,Ámulni még, ameddig még lehet, 
amíg a szíved jó ütemre dobban, 
meg�rizni a táguló szemet, 
mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.” 
                    (Áprily Lajos: Ámulni még) 

 
Az idei Áprily-napon az iskola 1. osztályában ünnepl�be 

öltözött, izgatott gyerekek várták a matematikaórát. Ma 
Rozika néni fog tanítani!? 

A dolgot még szokatlanabbá tette, hogy az iskola 
valamennyi tanító, tanár nénije és bácsija is bejött az 
osztályba. S�t, az igazgató néniék is, meg olyanok, akiket 
nem is ismertek (Friedrich Rózsa néni, Zoller Betti néni és 
Fieszl Irén néni). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                   Az emlékezetes óra: Rozika elemez 

 
Aztán megkezd�dött az óra, s pillanatok múlva már nem 

létezett más, csak Rozika néni, kinek egyértelm�, 
határozott utasításai, kérdései, dicsér� szavai elfeledtettek 
minden más zavaró körülményt. Csak az volt a fontos, ki 
találja meg a táblán a négyet vagy ötöt valamib�l, ki oldja 
meg hamarabb – és jól – az összeadásokat vagy 
kivonásokat, ki tud szebben jelentkezni, ki tudja megállni, 
hogy ne kiabálja be a helyes eredményt. A mese világából 
Hófehérke és a hét törpe is megjelent az órán. 

Nekünk, feln�tteknek, szívét melengette, hogy ezek a 
mai kisgyerekek is ismerik még ezt a mesét. (Nem csak a 
ma divatos Pókembert és társait.) 

A fent idézett táguló szem� rácsodálkozást láthattuk az 
apró csillogó gyermekarcokon, ahogy a ,,lusta” kis törpe 
szegre akasztott szerszámából, a kaszából, Rozika néni 
el�varázsolta a hetes számjegyet. 

És az óra folyt tovább. 

Engem az óra hangulata visszaröpített 50 évvel el�bbre. 

Akkor ugyanis, mikor Rozika a Tápió melletti kis 
faluban el�ször tanította ugyanígy a 7-es számjegyet, én 
Visegrádon voltam utolsó éves alsó tagozatos. 

S emlékeimben hirtelen felsorakoztak az én TANÍTÓ-im 
(csak nagybet�vel tudom leírni, ha Rájuk gondolok): 
Szikriszt Anci néni, Maróthi Lízi néni, Túri Sándor bácsi. 

El�ttük tisztelgek ezzel a verssel – ha szabad –, melyet 
Oláh Gábor (1881–1942) írt, s mellyel köszönöm 
Rozikának az órája nyújtotta élményt, s azt, hogy apropót 
adott az emlékezésre. 

Fieszl Béláné 
 

                               Dolgozatjavítás 
 

Egy kis diák dolgozatát javítom. 
Önéletrajzot írattam vele. 
El�szavában �szintén bevallja: 
Bizony sokat f�tt rajta a feje. 
 

Alá-aláhúzok csekély hibákat. 
Az ,,i” fölébe pontokat rakok. 
Kipettyegetve a fehér barázdán 
Ragyognak így pirosló csillagok. 
 

Amint tovább-tovább visz röpke  
szárnyán 

A kis diák beszédes bánata, 
Ritkulnak a pirosló tintapettyek, 
És hangosabb lesz a bet�k szava. 
 

Apám sikkasztott, s elszökött… 
 Anyámra 

Hét apró gyermek gondja rászakadt. 
Az emberek nem álltak szóba  

velünk, 
El is temettek, mint halottakat. 
 

Anyám, szegény, átkozta azt az órát, 
Melyben apámmal esküt esküdött, 
És kezdtük újra koldus életünket 
Leírhatatlan szenvedés között. 
 

Tanulni vágytam, mert tanulni oly 
 szép! 

De nem segített rajtam irgalom. 
Ez esztend� utolsó évem, 
Jöv�re már, hej, másutt folytatom… 
 

Kérem, tanár úr, ha összevissza 
Dülöngnek füzetemben a sorok, 
Ne tessék érte haragudni, 
Mert fáj a fejem, ha rágondolok. 
 

Hosszan merengek a sötét bet�kön, 
Szememre fátyolt bánat könnye fest, 
Aztán lehajtva homlokom kezemre, 
Sóhajtva írom be a nagy JELES-t. 
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Sok szeretettel meghívjuk Önt  
és kedves családját, 

barátainkat, ismer�seinket, 
a zenét szeret� érdekl�d�ket az 
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melyet 2003. december 16-án  
17 órai kezdettel 
rendezünk meg 

az Áprily Lajos Ált. Iskolában 
 

 Ürüjuhász bundája, bundája 
 és az egész �rnyája, �rnyája, 
 serkenj fel mély álmodból, álmodból, 
 minden juhász bokrából, bokrából. 
 Ó, szerencsés éjszaka, éjszaka, 
 boldog ez az óra, ez az óra, 
 melyben azt a gyermekecskét, gyermekecskét 
 és mennyei gyöngyöcskét, gyöngyöcskét, 
 drága gyémántocskát, gyémántocskát, 
 szép virágos szálacskát, szálacskát 
 szülted e világra. Alleluja. 

 

Bella István 
 

ÁNI MÁNI NAPTÁRA 
 

December 
 

          December, december, 
          földreszáll a hóember, 
          az utcán az els� hópár, 
          Ádám és Éva lófrál. 
 

          Ádám fehéren izzik. 
          Éva h�vös és pisszig. 
          ,,Mit legyünk az Édenbe? 
          Menjünk inkább Ádenba!” 
 

          Ádám bosszús, de hallgat. 
          Vesz vállára siralmat. 
          Örökös körforgásra 
          vettetik, szegény pára: 
 

          most hó, aztán es� lesz, 
          meg dér, f�szálon könnycsepp, 
          s így köröz föl-le, föl-le, 
          földr�l az égbe, égb�l a földre. 

�
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Nagy az izgalom a kisóvodások közt, hiszen december 
számukra a meglepetések, csodák, illatok-fények, s a legszebb 
emberi érzés: az igaz szeretet megérintésének hónapja. 

December 5-én ellátogat hozzánk a Mikulás, s 18-án a 
nagycsoportosok okoznak meglepetést szüleiknek; állítják meg a 
szaladó világot egy percre. 19-én tartjuk az óvodai karácsonyi 
ünnepet, s legközelebb januárban találkozunk óvodásainkkal. 
����
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Az óvodások és a velük foglalkozó feln�ttek 
 

Beszámoló a Visegrádi Fiatalok Klubja 
Egyesület  

2003. évi munkájáról 
 

Az egyesület ez évre tervezett programjainak nagyobb része ma már 
hagyományszámba megy. A 2003. év rendezvényei is bebizonyították, 
hogy ezek folytatására továbbra is van igény, ezért ezeket a jöv�ben 
tovább szeretnénk vinni. 

A visegrádi közösség egészét érint� rendezvények közül leginkább 
kett�t emelnék ki. Az egyik júniusban egy régi hagyomány 
felelevenítése, a Szent Iván-éji t�zugrás volt, amelyet el�ször 2002-ben 
rendeztünk meg, még csak sz�k körben. Idén a helyszín áttev�dött a 
m�vel�dési ház udvarából a révhez és – köszönhet�en több intézmény és 
magánszemély támogatásának – a résztvev�k és érdekl�d�k számából 
ítélve, igen sikeresen zajlott le. 

Másik – már régóta tervezett – programunk, amelyre szintén többen 
voltak kíváncsiak, a 2002. évi augusztusi árvíz emlékezetes pillanatait 
felidéz� fotókiállítás volt a m�vel�dési házban. Ez az árvízi napok 
egyéves évfordulóján nyílt meg. 

A szeptemberi városnapi rendezvényekhez 2001. óta tartozik az 
egyesület által megrendezett helytörténeti kiállítás. A „Visegrád Anno” 
sorozat részeként idén az egykor volt visegrádi sz�l�- és borkultúrát 
igyekeztünk bemutatni az érdekl�d�knek. Csakúgy, mint a korábbi 
kiállításoknál, ez alkalommal is jelent�s segítséget kaptunk a m�vel�dési 
háztól, a Mátyás Király Múzeumtól és a visegrádi lakosoktól egyaránt. 
Az elmúlt 300 évet felölel� – egyébként évek óta folyamatos – 
helytörténeti gy�jtést és feldolgozást a továbbiakban is folytatjuk. 

Áprilisban, a Költészet Napján vers- és prózamondó versenyt és 
irodalmi délutánt szerveztünk az általános iskolák több korosztályának. 
Több iskola küldte el versenyz�it erre a m�vel�dési házban lezajlott 
„megmérettetésre”. 

Ebben az évben mutatkozott be az az amat�r színjátszó társulat, 
amelynek tagjai zömmel szintén az egyesület tagjai. A rendszeres, több 
hónapon keresztül zajló próbákat sikeres fellépés követte a Teázóban. 

A december nagyobb része még el�ttünk van, de a tavalyi-tavaly el�tti 
években szintén hagyományt követ�en felelevenített betlehemezés az 
idén is megvalósul. 

November végére-december elejére esett a Bar-bár pincehelyiségének 
részleges rendbehozatala, amely az egyesület tagjai mellett több helybeli 
fiatal segítségével történt. 

Az egyesület tagjai idén is részt vettek és a jöv�ben is részt vesznek a 
különböz�, Visegrád egészét érint� programok – majális, palotajátékok, 
versenyek – szervezésében és lebonyolításában.  

Több ötletünk nem valósult meg az idén, de tanulva a hibákból és a 
hiányosságokból – mert persze, ilyenek is voltak –, a fentebb 
említetteken túl szeretnénk a rendezvények körét tovább b�víteni. Nem 
mondtunk le egy filmklub létrehozásáról a jöv�ben, és több egyéb 
tervünk is van, ezek megvalósulása azonban sok dolog függvénye. 

Végezetül minden visegrádi magánembernek és intézménynek 
szeretnénk megköszönni az értékes segítséget, amelyet a fentiekben 
említettek kapcsán kaptunk. A tételes felsorolástól e helyütt csak 
helysz�ke miatt tekintünk el. 

Kívánunk minden visegrádi lakosnak békés, meghitt karácsonyt és 
boldog új esztend�t! 

                                                                                             
Kováts István 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

��������
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat meghívja Visegrád város lakosságát 
a 2003. december 18-án (csütörtökön) 18 órakor kezd�d�, m�sorral egybekötött 

 

	��
��������������
 

Program: nagyszer� m�sorok, ingyenes vacsora, kedvezményes italok 
A tánczenét az egyszemélyes Mozart zenekar biztosítja 

 

Helyszín: a Sirály étterem 
 

Jó szórakozást kíván a 
 

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
�������
�

����	�����	�
� �

�	����	�������
�

	����������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahreabschluss- 
Lieder 
 
Neues Jahr  
tut sich  
anfangen 
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Sakk 
 

Örömmel tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és az 
érdekl�d� Sakkbarátokat, hogy újra indul a Visegrádi 
Sportegyesület sakkszakosztálya. Az alakuló gy�lés 
színhelye a Mátyás Király M�vel�dési Ház könyvtára, 
ideje 2003. december 16-a. 

Az újra alakuló szakosztály jöv� évi tervei között 
egyebek között szerepel a Sakk-Plussz (Schült Antal 
találmánya) I. országos, esetleg nemzetközi 
versenyének megszervezése, valamint a megyei II. 
osztályban indulni képes sakkcsapat összeállítása, 
személyi feltételeinek biztosítása, versenyekre való 
utaztatása. Szeretnénk heti egy alkalommal arra 
megfelel� helyen városi (polgári) sakk-kört szervezni. 
El�zetes tárgyalások szerint erre a Don Vito pizzeria 
bels� helyiségében lesz lehet�ségünk. Továbbá a Don 
Vito lehetne helyi vagy regionális sakkverseny 
színhelye is. Ezenkívül kiemelt feladatunknak tartjuk az 
ifjúság megismertetését a sakkal, ezért akár tanórán 
belül is szeretnénk az általános iskolá(k)ban a sakkra 
nevelésre indító el�adás(oka)t tartani. Továbbá össze 
kell állítani a visegrádi sakkarchívumot a város 
sakkmúltjáról, ahol dokumentumokat, 
visszaemlékezéseket gy�jthetünk össze, id�vel akár a 
nyomtatott formában való megjelentetés szándékával. 

Az alakuló gy�lésen bemutatjuk Schült Antal 
találmányát, a Sakk-Plussz két- és négyszemélyes 
játékát, amely a sakkhoz hasonló, de annál 
progresszívebb (mivel a kombinációk száma 
megsokszorozódik) játék, és egyaránt alkalmas a 
szabad id� hasznos eltöltésére, versenyek rendezésére, 
valamint a sakktudás fejlesztésére. A világ jelenleg 
legbonyolultabb táblajátékainak egyike, játszásához 
ennek ellenére némi sakktudás is elegend�. Szabadalmi 
védettsége közel száz országra terjed ki. A tv-ben 
(RTL, Delta) és a sajtóban (Blikk, 168 Óra) egyaránt 
bemutatták. 

Kérjük és várjuk az összes visegrádi sakkbarát (és 
leend� Sakk-Plussz-barát) megjelenését, illetve 
ötleteiket, javaslataikat a továbbiakhoz. 

Gróh Dániel 

 

Közlemény 
 

Egyesületünk megalakította az Ulti klubot az �sz 
folyamán! Az összejövetelünket minden péntek este 6 
órától tartjuk a Cream Cafféban. 

Várunk mindenkit, aki tud – és szeret –, de várjuk 
azokat is, akik meg szeretnének tanulni ultizni! 

Jelentkezni lehet a klubba a helyszínen személyesen, 
vagy telefonon Szebeni Imrénél a (30) 9965-968-as 
telefonszámon. 

Tisztelettel: 
Kovács Gábor 

VVE-elnök 

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

A halottak napi megemlékezésre készülve a temet� 
igazi kertté változott. A gondozott, tisztán tartott 
területek és a virágba borult sírok azt mutatták, hogy 
településünkön érz� szív� és szépet szeret� emberek 
élnek. A temet�ben egész évben ég valamelyik síron a 
megemlékezés lángocskája. 

A temet�k elárulják a település kultúráját, és ahol a 
halottak emlékét ápolják, ott az él�kr�l sem 
feledkeznek meg. 

Az él�k pedig vigyázzanak, hogy temet�nk mindig 
ilyen tiszta maradjon, és a kapukról lekerülhessenek a 
figyelmeztet� írások. 

Siposné 

���������	
���
����������

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

��������
���
��		�	������������	����

A Visegrádon m�köd�  
polgári körök 

és a Mátyás Király  
M�vel�dési Ház  

közös szervezésében 

2004. január 5-én hétf�n  
18 órától 

 �	��������	���
����������

kerül sor a moziban 
A belépés díjtalan 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Polgári Kör hírei 
 

Negyvenketten csodáltuk meg november 23-án Európa egyik 
legszebb parlamentjét Budapesten. Szakavatott idegenvezet� 
kalauzolta végig csoportunkat, meghatódottan jártuk körül 
koronázási jelvényeinket, a Szent Koronát. 

A budai várnegyedben Sz�ke Mátyás múzeumigazgató úr 
vezetésével sétáltunk végig az Úri utcán a Magdaléna-
templomig, majd a Táncsics utcán át a Mátyás-templomig. 
Mindegyik m�emlék vagy m�emlék jelleg� épület történetét, 
sajátosságait ismertette velünk Sz�ke Mátyás úr. Külön köszönet 
illeti azért a szemléletformálásért, melyet a várnegyed régi 
szerepér�l és jelenlegi problémáiról hallhattunk t�le. 

December 1-jén Hende Csaba országgy�lési képvisel� tart 
el�adást a szokásos ,,els� hétf�” keretében a polgári körök 
helyzetér�l, szerepér�l. Az el�adás a képvisel� úr elfoglaltsága 
miatt kivételesen este fél 8-kor kezd�dik a Fekete Holló 
étteremben. 

December 6-án este vidám, zenés Mikulás-estet szervezünk 
ugyanott. 

El�készületben van január 5-i programunk a m�vel�dési házzal 
közösen: ez alkalommal Tolcsvay Béla lép fel a mozi 
helyiségében. 

Visegrádi Polgári Kör 
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��������	
��������	
��������	
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 Számítógép-b�vítés, -javítás, -karbantartás 
 Szoftverek beszerzése, telepítése 
 Új és használt alkatrészek, tartozékok 
 Számítógépes hálózatok kiépítése, javítása 
 Tetsz�leges számítógép-konfigurációk  
    összeállítása 
 

 Heged�s Imre 
 Telefon: 06-303-606-811 
 E-mail: i_hegedus@freemail.hu 

 

 Villanyszerelés 
 Épületek és lakások villanyszerelése 
 Elektromos mér�szekrények kiépítése 
 Elektromos hálózatok kiépítése, karbantartása 
 Üzemek és m�helyek elektromos hálózatának 
    kiépítése és karbantartása 
 

 Herr Adrián villanyszerel� mester 
 Telefon: 06-30-251-30-80 
 E-mail: herradri@freemail.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZLEMÉNY 
A PRO GEO ’62 ALAPÍTVÁNY kuratóriuma, hivatkozással a 

többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) 
bekezdésére, közli, hogy a 2002. évi személyi jövedelemadó 
meghatározott részének alapítványunk támogatására juttatott 
összegét, 149.424 Ft-ot tartalékolási célra használja fel. 

A kuratórium nevében:                Koncz Csaba kuratóriumi 
elnök 

 
KÖZLEMÉNY 

A Visegrád Sportjáért Közalapítvány javára felajánlott szja 
1% összege 155.781 Ft, amit a labdarúgócsapat támogatására 
fordítunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlott szj 
1%-okat! 

Balogh László, a Visegrád Sportjáért Közalapítvány titkára 

��������	
��������
����	
�������

 

A kínálatból: 
  – gyermek-, ifjúsági és feln�ttkönyvek nagy  
     választéka, 
  – karácsonyi képeslapok, 
  – csomagolópapírok, díszszalagok, gyertyák, 
  – játékok, 
  – parfümök és kozmetikai készítmények, 
  – Magyarország atlasz és térképek  
     nagykereskedelmi áron 

Nyitva tartás: 
       hétf�–péntek        10–18 óra 
       szombat         10–13 óra 
       bronz-, ezüst-, aranyvasárnap   10–18 óra 

 

Meghívó 
 

A Visegrádi Hírek munkatársai 
szeretettel hívják és várják 

a lap Tisztelt Olvasóit 
2003. december 15-én (hétf�) 17 órára, 

a Mátyás Király M�vel�dési Ház 
könyvtártermében tartandó 

hagyományos, év végi 

szerkeszt�ségi estjükre 

 
Kire tartozik? 

 

A víz mindig dolgozik. Ez érvényes az Apátkúti-patak 
vizére is. A mederpart egy része fokozatosan omlik be, 
szükséges lenne ezt megállítani. Vezetékek állnak ki a 
földb�l – szerencsére áram nélkül. A néhány éve történt nagy 
es�zés óta jóformán nem történt semmi… 

Kérdezzük tisztelettel: kinek a feladata lenne a part és a 
meder helyreállítása, karbantartása? 

Várjuk az illetékesek válaszát! 
Köszönettel, több apátkúti-völgyi lakos nevében: 

                                                         Pereszlényi Hilda 
                                                Visegrád, Mátyás király út 
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 Decemberi ajánlatunk: 
 – Csemege debreceni  799 Ft 
 – Süt�kolbász   799 Ft 
 – Füstölt hátsó csülök  709 Ft 
  

 Új termék: 
 – Borda májas 
    bevezet� áron   600 Ft 
  

 Köszönjük  
 egész éves bizalmukat, 
 várjuk Önöket  
 2004-ben is!  
   

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

 BORDA HÚSBOLT 
                  Nyitva tartás:  
 hétf� szünnap  
 kedd 7.00–13.00  
 szerda 7.00–17.00   
 csütörtök 7.00–17.00   
 péntek 7.00–17.00 
 szombat 7.00–13.00 

 

INGATLANKÖZVETÍT�  
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

               – családi házakat, 
               – üdül�ket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 

Ruha, cip�, konyhafelszerelés,  
lakástextil, 

papír-írószer, kozmetikum,  
ajándéktárgy… 

 

KÁOSZ üzletek 
 

Alacsony árakon,  
nagy áruválaszték! 

 

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

 

KÁOSZ üzlet 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.  

Tel:  (26) 391-166 
 

Az üzletek nyitva tartási ideje: 
 

hétf�–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

Várjuk szeretettel! 
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KARÁCSONYRA SUZUKIT??? 
VÁLASSZA A RÓMAIT! ! !  

  NYITOTT HÉTVÉGE DECEMBER 20–21. 
  Wagon R+ GLX, ABS, CD, KLÍMA: 130.000 Ft-tól 
  EGYET FIZET, KETT�T VIHET!!! 
  Ignis GLX, KLÍMA: 2.620.000 Ft 

  Alto: már 1.875.000 Ft-tól 
  + EGYÉB KARÁCSONYI MEGLEPETÉSEK 
          HASZNÁLT SUZUKI AKCIÓ!!!  
  Az els� befizetést mi álljuk + AJÁNDÉK AKCIÓ!!! 
  december 31-ig 
  Eredetvizsgára: 15% kedvezmény    

A LEGJOBB  AJÁNLATOT B IZTOS T�LÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes kör� szervizszolgáltatás 
     – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
     – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

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

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szerviz Ny.: H–P: 8–18, Szo: 9–13 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, 
helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi 
tanácsadás! 

l  Többéves közvetít�i tapasztalat. Színvonalas, 
korrekt szolgáltatások. Teljes kör� ügyintézés! 

l  Az adásvételi szerz�dést irodánk ügyvédje 
készíti (az eladóknak költségmentesen!) 

l  Kiadó (bérelhet�) házak, lakások közvetítése! 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Mikesy Tamás 

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

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

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

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dunakanyar Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 
vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

K�m�ves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

ifj .  Niegreisz Béla 
k�m�ves vállalkozó 

TELEFONSZÁMOM:  06 (20) 3102-282 


