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Újra legyĞztük a veszélyt!

A köszönet szava
Nem hittük, nem sejtettük, hogy az ivóvizünket,
közlekedési lehetĘségünket, mondhatjuk: az életünket meghatározó folyónk, a Duna, ilyen rövid
idĘn belül újra próbára teszi minden erĘnket. A
2006. március végétĘl áradó folyam házainkat, a
közintézményeink épületeit, mĦemlékeinket, szállodákat veszélyeztette, és részben elvágta a várost a
külvilágtól.
Nem kellett senkibe sulykolni az
ilyenkor szokásos
rendeletek követelményeit, nem a
h a n g o s b em o n dó
szava hívta a gátra
az embereket. Most
is, mint 2002-ben, a
védekezést a visegrádiak kezdték.
Most, amikor e
gondolatokat megfogalmaztam, épp
hogy elmúlt a veszély, és legfĘbb feladatom, hogy
köszönetet mondjak mindenkinek, akivel együtt
védhettük városunkat.
Köszönet Visegrádnak, a visegrádiaknak! Köszönet a gyermektĘl az idĘsekig, nĘknek és férfiaknak,
az intézmények dolgozóinak és a vállalkozóknak, a
nyugdíjasoknak és a diákoknak azért, hogy mindenki végezte a dolgát, és egy kicsit többet is tett:
megmentette a várost. Ismét jó volt visegrádinak
lenni… Jó volt tudni, hogy számíthatunk egymásra… Jó volt nézni a néha derekukat egyenesítgetĘ
embereket, akik ismét jókedvvel, fittyet hányva a
természet fenyegetésére, tréfálkozva töltötték a zsákot, fáztak, áztak, véget nem érĘ éjszakákon át fe-

szülten figyelték az átnedvesedĘ gátakat. FelemelĘ
volt látni a kora reggeltĘl éjjelig fülsiketítĘ zajban
dolgozó gépkocsi- és munkagépvezetĘket, akik
megállás nélkül dolgoztak, a meleg ételt, teát osztó
vendéglátósokat, a „katasztrófaturizmus” autótömege közepette rendet tartó polgárĘröket.
Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak,
akik hosszú napokon és éjszakákon át otthonuktól
távol segítettek nekünk. ElsĘsorban
Kerti Andornak, aki
immáron második
alkalommal irányítja, szervezi Visegrád
árvízvédelmét. Vele
együtt a többi vízügyi szakembernek,
a katasztrófavédelem munkatársainak és fĘként a
honvédségnek, akik
átvállalták a megfáradt visegrádi polgároktól a védekezés nehézségeit.
Köszönet illeti a környezĘ településekrĘl és a fĘvárosból kalandos utakon érkezĘ nagyszámú, Visegrádhoz kötĘdĘ vagy irántunk szolidaritást érzĘ
régi-új barátunkat, akik részt vettek a védelmi
munkálatokban.
A munka még nem ért véget, de a döntĘ csatát
megnyertük.
Még egyszer köszönet mindenkinek, Visegrád nevében a visegrádiaknak!
Hadházy Sándor
polgármester

Árvízi összeállításunk lapunk 12., 13. és 14. oldalán olvasható!
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Ezt a címet adtuk a 2002. évi Áprily-hétnek. Ennek megrendezéséhez ismét nagy segítséget kaptunk a költĘ családjától, mert a hét fĘ attrakcióját, Schmidt Egon természettudós és Jancsó Adrienne elĘadómĦvész meghívását
és jelenlétét ismét Jékely Adrienne-nek köszönhettük.
Áprily verseibĘl most a madaras verseket választottuk fĘ
témául és több mint 60 verset találtunk, ami madárral volt
kapcsolatos, vagy konkrétan vagy elvont, szimbolikus
értelemben. Hálás témának bizonyult a választás, sok
megközelítési lehetĘséget kínált és minden korosztály
számára gazdag motivációt biztosított. A cél most is az
volt természetesen, hogy a gyerekek „munkáltatásával”
minél sokszínĦbb, minél gazdagabb ismeretet szerezzenek
a madarakról, megismerjék a mĦvészetekben való megjelenésük gazdag világát, kreatív alkotásra ösztönözzük
Ęket. Mottóul Áprily Biztatás címĦ versét választottuk:
„Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj,
hagyd ott az ingerült és hetyke szókat.
Itt fákat, felhĘt, forrást üdvözölj,
s hallgasd a zengĘ, mámoros rigókat.”
(1966. április 4.)
Magát az Áprily-hetet komoly elĘkészítĘ munka elĘzte
meg, amiben minden egyes tanulónak volt feladata: pl. az,
hogy Áprily-versekbĘl kellett kigyĦjteni öt madarat, és azt
valamilyen formában be kellett mutatni; a kisebbek a
legszebb írásukkal írtak le egy négysoros madaras verset,
amit illusztrálhattak, a legjobban sikerült írásokat kiállítottuk; madárhangot gyĦjthettek, illetve lemezrĘl hallgathatták különbözĘ madarak hangját (novemberben már nem
igazán lehet a természetben sokféle madárhangot megfigyelni). Meseíró, verselemzĘ pályázatot hirdettünk; kézmĦves foglalkozásokon, szakköri keretek között „készítettek” a gyerekek legkülönbözĘbb anyagból

és technikával madarakat. Az Áprily-napon került sor a
gyĦjtĘmunka feldolgozására, négyfĘs csoportokban vetélkedtek a gyerekek a madarakról szerzett ismereteikrĘl. A
témához kötĘdĘen a „Vándormadarak” c. filmet szerettük
volna megnézni, de ez a film akkor még olyan új volt,
hogy sajnos nem sikerült megszereznünk, így helyette a
Páskándi Géza meseregényébĘl készült „Szalmabábuk
lázadása” c. filmet néztük meg, amiben szintén nagy szerepe volt a madaraknak. Rendkívüli lehetĘség volt számunkra, hogy Schmidt Egon szakszerĦ és diákkal színesített, érdekes elĘadását Áprily Lajos menye, Jancsó
Adrienne elĘadómĦvész illusztrálta gyönyörĦ szavalataival. Erre az eseményre pénteki napon került sor, amit
szombaton egy Áprily-völgyben tett barangolással koronáztunk meg. Az Áprily-hét rendezvényeit igyekeztünk
városunk lakossága körében is népszerĦsíteni, s lassan el
is értük, hogy egyre többen – nemcsak szülĘk – érdeklĘdtek, vettek részt programjainkon, a kulturális és sportrendezvényeken, egyre több külsĘ segítséget kaptunk. A
2002. évi Áprily-hét ünnepi záróeseménye a római katolikus templomban, a szentmise utáni zenés, verses bemutatkozás volt. Bemutatkozást írtam, mert valóban a zeneiskola elsĘ nagyobb nyilvánosság elĘtti szereplése történt meg
egy rövid mĦsor keretében.
2002. a névfelvétel óta eltelt 15. év volt. A sportversenyek kivételével most belsĘ ünneppé tettük ezt a hetet,
nem hívtunk más iskolákat, nem hirdettünk nagyszabású
pályázatokat, versenyeket. ElsĘsorban önmagunkat gazdagítottuk tudásban, ismeretben, élményben. Mint ahogy
kívánom, hogy minden kedves olvasó gyönyörködjön és
töltĘdjön a madarak nyújtotta nagy tavaszi koncert zenéjébĘl.
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató

A világörökség része lenne a Dunakanyar
A világörökség részévé válhat Esztergom, Visegrád és a két települést összekötĘ Pilis hegység. Az érintettek március
28-án Visegrádon írtak alá szándéknyilatkozatot arról, hogy az UNESCO-hoz kívánnak pályázni a kitüntetĘ címért.
Az UNESCO világörökség-bizottsága eddig nyolc magyarországi területet nyilvánított a világörökség részévé. EldĘlt, hogy a közeljövĘben Esztergom és Visegrád, a két egykori királyi székhely és a városok között elterülĘ Pilis
hegység is pályázni kíván a világörökségre. A két település múzeumának szakemberei egyéb szakértĘkkel kiegészülve
Ęszre együtt dolgozzák ki a pályázat tervezetét. Esztergom mint Szent István városa a legalkalmasabb területek közé
tartozik, hogy megkapja a címet. Visegrád négy-öt évvel ezelĘtt már benyújtott egy nagyon komoly pályázatot, de
akkor Tokaj és a budapesti Andrássy út megelĘzte Ęket. Az elĘkészítĘ munka egy éve elkezdĘdött, amelynek fontos
állomása a szándéknyilatkozat aláírása.
Schmitt Pál, az Európai Parlament kulturális bizottságának elsĘ alelnöke támogatásáról biztosította a pályázatot. Az
UNESCO-n kívül az Európai Parlament is nagy hangsúlyt helyez a természet és az ember alkotta örökségek megĘrzésére – mondta.
(A Magyar Nemzet 2006. március 29-i száma alapján)
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Pályázati kiírás
az ifjúsági alapból történĘ
támogatás elnyerésére
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot
hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok
támogatására.
Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közösségek, magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermekifjúsági korosztály (4–30 év) számára kulturális, szabadidĘ-, sportprogramok szervezésére
vállalkoznak. Nem nyújthat be pályázatot az
önkormányzat által támogatott civil szervezet;
költségvetési szervezet pedig csak az alapító
okiratában rögzített tevékenységi célokon túli
feladat megvalósításához adhat be pályázatot.
A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki
programjuk lényegét (a program tartalmi célja,
várható eredménye, költségvetése, közremĦködĘk, korosztály stb.), valamint azt a konkrét
feladatot, amelynek anyagi fedezetét az ifjúsági
alaptól várják, s ezt konkrét összeg meghatározásával tegyék. Külön kérjük, hogy a program
megvalósításának kezdeti és befejezĘ idĘpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy
máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill.
kaptak-e máshonnan támogatást.
Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000
Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására. Felhívjuk a
pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról tartalmi beszámolót kér a
közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság,
melynek beadási határideje a pályázatban megjelölt befejezési idĘponttól számított 30 nap.
Az összeg felhasználását számlával kell igazolni a pénzügyi csoportnál. Ennek hiányában
a bizottság az elkövetkezendĘ idĘben kizárja a
pályázót a további pályázatokból. A pályázat
elĘfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés
után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.
A pályázat kiírásával az a fĘ célunk, hogy az
érintett korosztály számára a legoptimálisabb
foglalkozások, programok szülessenek meg.
A pályázat elbírálásakor elĘnyt élveznek azok
a programok, melyek eredeti ötlettel állnak elĘ.
2006-ban az önkormányzat 1.100.000 Ft-ot
különített el erre a célra.
A pályázatok benyújtásának határideje:
1. 2006. április 30. (rendelkezésre álló öszszeg 600.000 Ft).
2. 2006. szeptember 30. (rendelkezésre álló
összeg 500.000 Ft).
A pályázatokat a következĘ címre kérjük
beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata KözmĦvelĘdési, Ifjúsági és Sportbizottság
Visegrád Város Önkormányzata

LOMTALANÍTÁS!
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Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2006. május 10-én (szerdán)
LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi utcákban: FĘ u., Rév u.,
Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás király u., Pázmány P. u., Magas köz,
Szent László u., Török u., Újkert u., Salamon-torony u., TemetĘsor,
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!
A lomtalanításkor tegyék ki a már nem használatos kerek kukákat,
ezeket is elviszik!
Visegrád Város Önkormányzata

KözérdekĦ közlemény
Értesítjük Visegrád ingatlantulajdonosait, hogy ha hétfĘ vagy kedd ünnepnap, akkor az Ottó Kft. a lakossági szemétszállítást SZERDÁN végzi
el!
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az érvényben lévĘ környezetvédelmi
rendelet alapján 2006. május 1.–augusztus 31-ig a hulladék- és a tarlóégetés Visegrádon a város teljes közigazgatási területén TILOS!
Felhívjuk a lakosságot, hogy a kertekben és az ingatlanok elĘtti területeken parlagfĦ-mentesítést végezzenek!
Tóth Tivadar aljegyzĘ

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
Szigetmonostor Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
az alábbi munkakörre és feltételekkel:
Általános feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvĘképesség, büntetlen elĘélet
(igazolása: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal)
Szakmai, képesítési elĘírások:

VÉDė Nė :
a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat beadásának határideje: 2006. június 30.
A pályázat elbírálása: 2006. augusztus 15-ig
Az állás 2006. szeptember 1-jétĘl tölthetĘ be
Szigetmonostor Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
az alábbi munkakörre és feltételekkel:
Általános feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvĘképesség, büntetlen elĘélet
(igazolása: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal)
Szakmai, képesítési elĘírások:

ÉL EL MEZ ÉSVEZ ETė :
legalább középfokú végzettség, érettségi,
a pályázat elbírálásánál elĘnyt jelent az OKI-s ,,élelmezésvezetĘ”
szakképesítés megléte
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,
erkölcsi bizonyítvány
A pályázat beadásának határideje: 2006. május 30.
A pályázat elbírálása: 2006. június 15-ig
Az állás 2006. július 1-jétĘl tölthetĘ be
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Olasz
testvérvárosunk,
Lanciano
„Mélységes mély a múltnak kútja”
(Thomas Mann)
Sokak számára hihetetlennek tĦnik,
többszörösen valósággá vált Visegrádon az idézett mondat. Ennek alapján
alapos okunk van annak leírására, hogy
nem a véletlen mĦve volt öt évvel
ezelĘtt a lancianói zászlóscsapat megjelenése és elsĘ szereplése Visegrádon.
Az azóta eltelt néhány év tapasztalatai
bebizonyították, hogy a Szent György
Lovagrend bajvívói és a lancianói
zászlósok csapatának rendszeressé váló
szereplése közös történelmi hagyományokban, a 700 évvel ezelĘtti Anjou–
magyar kapcsolatokban találták meg
régi századokba visszanyúló gyökerüket. Ezért érezzük szükségét annak,
hogy néhány mondatban felvillantsuk
az Abruzzo tartományban lévĘ
Lanciano város gazdag múltjának
néhány korszakát, hangsúlyosan azt a
periódust, amely a magyar Árpád-ház
és a francia földrĘl származó Anjoucsalád között a 14. században kialakult.
Azt is szükséges számba venni, hogy
milyen példát jelentett Lanciano lakossága a történelmi hagyományok feltámasztásában, továbbélésében és látványos megjelenítésében.

Lanciano
Visegrád város alapításának ezer éves
évfordulójára készül. Ezzel szemben
Lanciano több ezer évet felölelĘ történelme a késĘi császárkorban kezdĘdött.
Ennek ma is meglévĘ tárgyi bizonyítéka a Diocletianus-híd, amelyen egy
fontos kereskedelmi útvonal haladt át a
Kr. e. 4–5. században. A Római Birodalom bukása után gyors egymásután-

ban gótok és vandálok foglalták el
Nápollyal együtt ezt a területet, majd
536-ban Bizánc terjesztette ki hatalmát
Lancianóra is. A 11. században – a
magyar államalapítás idején – a normannok vetették meg lábukat ezen a
területen. A 12. században a normann
királyi családba beházasodott Hohenstaufok kezére került, akik fél évszázados uralmuk alatt felvirágoztatták ezt
a várost is. ėket a francia eredetĦ
Anjouk követték.

2006. április
bemutatója. Ezt a szereplést adják
vissza – a kölcsönösség jegyében –
évrĘl évre a lancianói zászlósok a
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
alkalmával.
A sok látványosság és a tengerparti
fürdĘzés mellett igazi élmény az Ęsi
város tereinek, utcáinak, zegzugos
sikátorainak felfedezése. Lanciano egy
ben Dél-Itália legismertebb zarándokhelye is. A településrĘl szóló beszámo-

pillanata
Az aláírás ünnepélyes
Ekkor kezdĘdött el közös történelmünk, mert ebbĘl a családból született
Károly Róbert, a késĘbbi magyar király, Nagy Lajos és lánya, Mária,
Zsigmond király elsĘ felesége is. Az
Anjou-királyok uralma virágzást hozott
erre a városra. II. (Sánta) Károly –
akinek Árpád-házi Mária, IV. Béla
király unokája volt a felesége – 1303ban megalapította a Mastrogiurato,
vagyis a vásárbíró intézményét.
Ez a magisztrátusból megválasztott
személy korlátlan hatalmat kapott a
vásár idejére saját szárazföldi és tengeri hadsereggel.
Ezt a hagyományt támasztották fel új
életre. Dr. Danilo Marfisi, az egyesület
elnöke, lelkes csapatával az egész város
lakosságát tudja mozgósítani az öt
napig tartó rendezvényre.
A város lakosai – élükön a város vezetĘi – korabeli kosztümökben vonulnak a város fĘterére, a Mastrogiurato
beiktatására, majd kétszer körüljárják a
várost, hogy bemutassák a megválasztott vásárbírót. Az ünnepség színpompás mĦsorában immár hagyományossá
vált a visegrádi Szent György Lovagrend bajvívó csapatának felvonulása és

lók elbeszélik, hogy a 8. században itt,
a Szent Legonciano-templomban csoda
történt. Ez a templom a görög szertartású bazilita szerzetesrend birtokában
volt. A misét végzĘ szerzetes elbizonytalanodott Krisztus valódi testének és
vérének a kenyérben és borban való
megjelenésében. Ekkor a szemei elĘtt
történt a csoda. A kenyér hússá, a bor
pedig vérré változott, amely öt szabálytalan röggé alakult át. Ezeket a szent
relikviákat ma a Szent Francescotemplom egy 17. században készült
ereklyetartójában Ęrzik. Napjainkban
ezért több ezer zarándok keresi fel a
város fĘterén álló templomot.
A testvérvárosi kapcsolat új távlatokat
szab Visegrád és Lanciano kapcsolatában. ėszinte reményünk, hogy a közeli
jövĘben egyre több ember indul útra,
hogy gazdag élményekkel gyarapodhasson Dél-Itália és Lanciano megismerésével.
Cseke László,
a Szent György Lovagrend
kancellárja
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Összefoglaló
a március közepén Szentendrén tartott konferenciáról
A pedagógiai szakszolgálati ellátás kistérségi lehetĘségei címmel tartott
szakmai konferencia célja a térségben élĘ szakemberek és politikusok figyelmének felhívása volt. A résztvevĘk számára nyújtott információk segítséget
adhattak ahhoz, hogy a térségi problémák megoldásában újszerĦ és hatékonyabb megoldásokat keressenek, találjanak.
Fábry Béla, Pest Megye KözgyĦlésének alelnöke arról számolt be, hogy a
felmérések szerint 84%-kal növekedett az elmúlt négy évben a nevelési tanácsadóba jelentkezĘk száma. Kistérségünkben folyamatos lakosságnövekedés tapasztalható, növekszik az ellátásra szoruló gyermekek száma. Az igények és a rendelkezésre álló intézmények közötti feszültség a fejlesztés szükségességét jelzi. A megye többféle megoldással válaszolt, ennek egyik formája lehet a bevezetés alatt álló kistérségi összefogás. CélszerĦségét az indokolja, hogy a szükségletek jelentkezésének helyszínén, ahhoz igazodóan lehet
kialakítani a megfelelĘ intézményt.
Tarsoly Erzsébet pszichológus arról számolt be, hogy az eredmények feldolgozása folyamatos létszámemelkedést mutat a nevelési tanácsadóban. A
szolgáltatás iránti igény növekedése egyrészt azt jelzi, hogy a családok és az
intézmények számára is fontos a nevelési tanácsadó munkája. A létszámemelkedés mutatja azt is, hogy a gyermekek segítésében, fejlesztésében egyre
nagyobb feladat hárul az intézményre. Ennek a kihívásnak az alacsony szakemberszám miatt nehezen tudnak megfelelni a nevelési tanácsadók. A fĘvárosi nevelési tanácsadók eredményeivel való összehasonlításból láthattuk, hogy
Budapesten háromszor több szakember végzi ugyanezt a feladatot, így ott
több terápiás ellátást tudnak biztosítani. Az intézmények pályázatokkal próbálnak meg segíteni helyzetükön, de a közeljövĘben létszámbĘvítést tartanak
szükségesnek.
A logopédia helyzetérĘl Mészárosné C. Szabó Edit számolt be. Elemezte a
logopédiai ellátás szakmai hátterét. Összehasonlította a térségben ellátottak
számát az oktatási rendszeren belül. Átfogó képet nyújtott az intézményekbe
járó, ellátásban részesülĘkrĘl, valamint a tanulási nehézség miatt ellátást
igénylĘk számáról és megoszlásáról. Arról is tájékoztatást kaptak a résztvevĘk, hogy az olvasásoktatásban alkalmazott módszerek hogyan befolyásolják
a gyermekek fejlĘdését. Megismertük a hatékony olvasókönyvek feldolgozási
szempontjait. Az elĘadó ismertette a finanszírozási változásokat és lehetséges
megoldásokat mutatott be.
A korai fejlesztés jelentĘségérĘl dr. Radványi Katalin pszichológus, fĘiskolai tanár beszélt elĘadásában. Ismertette a korai fejlesztés elveit, hangsúlyozta
a korai életévek fontosságát a fejlĘdésben. Az elsĘ négy életévben alakulnak
ki az alapvetĘ intelligencia-funkciók, a fejlĘdés ebben a szakaszban optimális. A korai fejlĘdés prevenciós és korrekciós jellegét vázolta fel, és hangsúlyozta azokat az igényeket, amelyek a sérült gyermek családja felĘl jelentkeznek. Szükséges fejlesztésként meghatározta a korai fejlesztésnél együttmĦködĘ szakemberek körének bĘvítését, a szülĘk és a szakemberek közötti kapcsolattartás fejlesztését, több ellátó hely beindítását.
Az oktatási rendszer változásait, a szakemberekre irányuló további feladatokat Kondor Edit közoktatási vezetĘ ismertette. Bemutatta a változásokhoz
vezetĘ tényeket és a növekvĘ feladatok összetevĘit. Meghatározta, hogy mely
intézménynek, mely területen hangsúlyosabbak a feladatai, s ezeket ki végezteti. Igen jól használható információt nyújtott arról, hogy a gyermek és az
intézmény milyen kedvezményeket, segítĘ szolgáltatásokat vehet igénybe.
A konferencia idĘkeretét túllépve, szakmai beszélgetésben folytatódott. A
szakemberek szívesen vázolták fel elképzeléseiket, ötleteiket a bĘvítés érdekében. A kistérségi összefogás hatékonyságát a logopédiai ellátásban eredményként élik meg. Más területen is indokoltnak és szükségesnek tartanák a
közös problémamegoldást, melyhez az önkormányzatok összefogása szükséges.
Dunakanyar–Pilis Kistérség
Kistérségi Iroda
Szentendre, Duna-korzó 18.
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lakossági tájékoztató
a madárinfluenzáról
és az emberi influenzavírusról
Mi a klasszikus influenza?
A klasszikus emberi influenza minden évben szezonális rendszerességgel, Ęsszeltélen jelentkezĘ megbetegedés, amelynek
kialakulásáért az influenzavírus A, B vagy C
típusa felelĘs. Ez a megbetegedés emberrĘl
emberre terjed. A betegség ellen a védĘoltás
a leghatékonyabb védekezés.

Mi a madárinfluenza?
A madárinfluenza vagy szárnyas influenza
alapvetĘen a szárnyasok fertĘzĘ betegsége,
amelyet az influenza A-vírus különbözĘ
altípusai okoznak. A madarak egyes fajai
különbözĘ mértékben érzékenyek a kórokozóra. A háziszárnyasok a legérzékenyebbek
a fertĘzésre.

Okozhat-e emberi megbetegedést
a madárinfluenza?
Annak ellenére, hogy a madár- vagy szárnyas influenza a szárnyasok betegsége,
nagyon ritkán és különleges körülmények
között az ember is fertĘzĘdhet és megbetegedhet. Az emberi megbetegedéshez a fertĘzött állattal való nagyon szoros, közvetlen
kontaktus szükséges. Az eddigi emberi
megbetegedések is ilyen módon történtek. A
madárinfluenza-vírus bélsárral, váladékokkal, vérrel terjedhet állatról emberre (pl.
baromfitelepek, feldolgozóipar).
Hogyan védekezzünk
a madárinfluenza ellen?
A madárinfluenzával érintett országokban
a következĘkre ajánlatos odafigyelni: kerülni kell az állatvásárokat, baromfitenyésztĘ
gazdaságokat, a közvetlen kapcsolatot élĘ
baromfival, élĘ vagy elhullott vadmadárral,
valamint kerülni kell a közvetlen kapcsolatot állati ürülékkel szennyezett felületekkel
(érintés, szájba vétel).
Nem szabad semmilyen élĘ szárnyast (baromfi, díszmadár, vadmadár) vagy ilyen
származású nyers terméket (toll, tojás) behozni az érintett országokból.
Egyéb információs lehetĘségek:
Dr. Info: 06 (80) 374-636 (zöld szám)
Az ÁNTSZ PMI az alábbi telefonon fogadja a lakossági bejelentéseket:
06 (30) 941-7156
www.eum.hu
www.antsz.hu
www.oek.hu
www.fvm.hu
Dr. Bándli József
Szentendre fĘállatorvosa
06 (20) 556-7004
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Mint azt már bizonyára többen tudják, sajnos felütötte
fejét városunkban a kábítószer, hiába is próbáltam, próbáltunk ellene tenni. A tavalyi év végén és idén tavasszal is
egy-egy fiatalember került elfogásra kábítószerrel visszaélés bĦncselekmény elkövetése miatt. MindkettĘjük ellen
büntetĘeljárást indított a Szentendrei RendĘrkapitányság
BĦnügyi Osztálya; az ügyek feldolgozása jelenleg is folyik.
Amit én hozzáfĦznék az esetekhez a teljesség igénye nélkül, csak néhány gondolat. A személyes tapasztalataim azt
mutatják, hogy egyre fiatalabb korban ismerkednek meg
ma Magyarországon a kábítószerrel az emberek. ElĘfordult
már, hogy még a 14. életévét sem töltötte be a marihuánás
cigarettát szívó fiatal. Ez hogy lehet? Mi ennek az oka?
Rohanó világunkban egyre kevesebb idĘ jut gyermekeinkre, csak ritkán találkozunk velük, akkor is csak rövid
idĘre. A mindennapi gondok mellett egyre kevesebb idĘ jut
a családra, a gyerekekre. Megszokott gyakorlat, hogy a
szülĘ inkább szinte mindent megvesz gyermekének, amit
csak anyagi helyzete megengedhet, csak Ęt „hagyja békén”.
A szeretetet, a gondoskodás, a törĘdés hiányát nem lehet
pénzzel megvásárolni. A gyerek ilyenkor egyre jobban
elfordul szüleitĘl és a család helyét átveszik a haverok, a
barátok. Az idĘ múlásával elkezd otthon titkolózni, Ęszintesége tovatĦnik. Ekkor jön egy haver, és megkínálja egy
füves cigivel. Szándékosan nem barátot írtam, mert az én
felfogásomban az nem a barátom, aki halálos mérget ad
nekem és még csak azt sem mondja el nekem, hogy ebbe
bele lehet halni! A kábítószerezĘ fiatalok ismeretei csak
arra terjednek ki, hogy hogyan kell elkészíteni a füves cigit,
vagy hogyan kell a port beszívni, késĘbb pedig a drogot
fecskendĘvel a testbe juttatni. Azt már nem mondják el,
hogy mi lesz a hatása a tartós kábítószer-fogyasztásnak,
milyen hatással jár a szervezetre vagy a még fájóbb lélekre.
A kábítószerek eleinte feldobják a használójukat, késĘbb
azonban már arra sem elegendĘek, hogy a drogozás elĘtti
érzelmi állapotban tartsák a fogyasztót. Ezek a szerek
ugyanis az agyban blokkolják az endorfin termelését. Ez a
hormon felelĘs a boldogságérzet kialakulásáért. Ha ezt
mesterséges úton juttatja a szervezetbe a drogfogyasztó,
akkor az agyalapi mirigy már nem fog annyit termelni, mint
a drogozás megkezdése elĘtt. Ki az, aki vakon megbízik
egy zugvegyészben és bevesz egy jelzés nélküli fehér tablettát? Elmondják-e egymásnak a drogos fiatalok, hogy a
dílerek legtöbbször krétaporral, téglaporral vagy patkányméreggel dúsítják a por alakú kábítószereket? Így nekik is
jut és még pénzt sem kell költeni rá. Csábító lehet az is, ha
valakinek látszólag semmilyen munkahelye nincs, mégis 12 éves nyugati kocsival járkál és a legdrágább italokat issza
hétvégén. Ez a lehetĘség nem adatik meg mindenkinek.
Nagy a harc, erĘs a konkurencia és a barátoknak tĦnĘ ismerĘsök a saját szabadságuk érdekében bármikor bárkit elárulnak vagy becsapnak. A drogos társadalom egyre nagyobb közösség, és amíg tudatlanságban tartják a fiatalokat, mindig meg is lesz a megfelelĘ utánpótlás. Tehetünk
ellene. Ha kérdésük van, keressenek meg személyesen vagy
akár névtelenül is az e-mail címemen.
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád körzetmegbízottja
06 (30) 567-2821
visegradkmb@vipmail.hu

Visegrád a számok tükrében

2006. április

Már a tavalyi év Ęszén a figyelem középpontjába került kis
városunk. Akkor minden írott és íratlan média azt hangoztatta,
hogy Visegrádon a legmagasabb az egy lakosra jutó bĦncselekmények száma 2004-ben. Az eset után 2-3 nappal aztán már
senki nem emlékezett a lavinát elindító újságcikkre, minden
visszatért a régi, megszokott kerékvágásba. Mindenki élte
életét és csak rossz viccként emlegette Visegrádot mint a „bĦnös várost”. Én magam is megkaptam a kollégáimtól, hogy
gyatrán végzem a munkám, ha itt a legnagyobb a bĦnözés az
egész országban. Már az újságcikk utáni írásomban is elmondtam, hogy mi történt 2004-ben Visegrádon, erre most nem
pazarolnék többet. A rendĘrség munkáját csak statisztikai
adatokkal, számokkal lehet lemérni. Az úgynevezett Egyesített
RendĘrségi és Ügyészségi BĦnügyi Statisztika (röviden
ERÜBS) alapján mérik ma Magyarországon minden rendĘri
szerv tevékenységét, eredményességét. ElĘfordul például, hogy
egy helyszínen, de több sértett sérelmére követnek el, mint
2004-ben is, akkor a bĦncselekmények szám akár ugrásszerĦen
megnĘhet. Itt el is érkeztem cikkem lényegéhez. A napokban
birtokomba jutott Visegrád város 2005. évi ERÜBS statisztikai
eredménye. Kis városunkban 2005-ben 103 bĦncselekményt
követtek el, szemben a 2004-es 408 esettel. Kérdem én akkor,
ezzel hányadik helyen lennénk a „feketelistán”? A statisztika
szerint ez mekkora csökkenés? Egy év alatt közel a negyedére
csökkent a „bĦnözés” a városban? Tud még valamelyik város
ilyen fejlĘdést produkálni? Amíg számok mérik a munkánkat,
addig ez elĘfordulhat, hogy az egyik évben a „legbĦnösebb
város” nem túl hízelgĘ szerepében tĦnünk fel, a másik évben
pedig a „csend és béke szigetén” éljük mindennapjainkat. A
tavalyi évben is a bĦncselekmények 80%-át a vagyon elleni
bĦncselekmények teszik ki. A többi bĦncselekmény egyedi és
nem állandósuló. A sértettek kb. 80%-a nem visegrádi lakos,
hanem kis városunkba pihenni, kirándulni ide látogató turista.
A bĦncselekmények elkövetésének helye túlnyomórészt a
Panoráma út, a lepencei strand környéke és a PP Rt. erdei útja.
A város belsĘ területein ritka a bĦnelkövetés. A tavasz közeledtével azonban várható a házaló árusok megjelenése. ėk
azok az emberek, akik nem csak a portékájukat próbálják meg
eladni, hanem besurranásos módszerrel könnyen megszabadíthatnak minket ingóságainktól is. Visegrádon a házaló árusítás
csak és kizárólag a polgármesteri hivatal által kiadott engedély
alapján lehetséges. MindennemĦ, engedély nélküli árusítás
szabálysértést valósít meg, nem is beszélve arról, hogy az
esetleg olcsón megvásárolt árura semmilyen garancia nincs, ha
idĘ elĘtt tönkremegy vagy nem a várt minĘséget képviseli.
Kertünket, házunkat és lakásunkat minden esetben zárjuk be,
mert így csökkenthetjük a besurranásos lopások eredményességét.
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád körzetmegbízottja
06 (30) 567-2821
visegradkmb@vipmail.hu

Fogadóóra
2006. április hónapban
21-én 12–14 óráig tartok fogadóórát
a rendĘrĘrs épületében (Visegrád, FĘ u. 57.)
Duschák Tamás r.törzszászlós,
visegrádi körzetmegbízott
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Óvodai beiratkozás…
A Fellegvár Óvodába a 2006/2007-es nevelési évre
2006. április 18–21-ig lehet a három évet betöltött kisgyermekeket beíratni. Ugyanekkor várjuk azokat a szülĘket is, akiknek a gyermeke 2007. március 31-ig tölti be
harmadik életévét.
Az óvodába elsĘsorban visegrádi kisgyermekeket várunk; amennyiben a beiratkozás után nem töltik be a létszámot, szívesen fogadunk más településekrĘl jelentkezĘket is.
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A beiratkozáshoz a következĘ okmányok szükségesek:
– a szülĘ személyi igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-száma.
A beíratott kisgyermekeknek szeptember 1-jétĘl tudjuk
biztosítani az óvodai ellátást.
Akadályoztatás esetén a beiratkozás a következĘ héten
pótolható; kérem, ez esetben telefonon egyeztessünk!
Telefonszámunk: 06 (26) 398-390.
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei


  



Március 22-én az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola 5. és 6. osztályos tanulói
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk címĦ regényének
színpadi változatát nézték meg a József Attila Színházban.
A regény majdnem mindannyiunk számára ismerĘs
volt, sĘt néhányan már olvasónaplóban is feldolgozták a történetet.
Az elĘadás kezdete elĘtt már fél órával elĘbb megérkeztünk, így volt idĘnk körbenézni a színházban.
Az épület belülrĘl is nagyon szép volt: tisztaság,
kényelmes székek, gyönyörĦ csillár, tágas színpad. A
mi osztályunk az erkélyen ült, ahonnan nagyon jól
lehetett látni, még a legutolsó sorban ülĘnek is.
Három csengetés… elkezdĘdött az elĘadás. Izgalmas percek következtek. Bepillanthattunk a gittegylet órák alatti szervezkedéseibe, megismertük Bokát
és csapatát, izgultunk Nemecsekért, és bámultuk
hĘsiességét. Végigizgultuk a vörös ingesekkel vívott
harcot, hiszen a tét nagy volt: kié lesz a grund.
Az elĘadás utolsó része nagyon szomorú volt, sokan elsírták magukat a nézĘtéren a jelenet közben,
amikor Nemecseket a halálos ágyánál keresik fel
barátai és Áts Feriék.
Nekünk legjobban Csónakos és a „megtért” Geréb
játéka tetszett. Alig hittünk a szemünknek, amikor
láttuk a szereposztást, a felnĘtteken kívül valamennyi
gyerek szerepét színésznĘ alakította.
Hazafelé a buszban élményeinkrĘl beszélgettünk,
kinek mi tetszett a legjobban. Alig várjuk, hogy újra
színházba mehessünk.
Szedlacsek Eszter és Muckstadt Gábor

A három Bartók-mĦ
Bartók Béla születésének március 25-én volt a 125. évfordulója, és felújították színpadi mĦveit.
Március 30-án délelĘtt Budapestre utaztunk, hogy az Operaház fĘpróbáját megnézzük. Mi a hatos, hetes, nyolcas páholyban ültünk. A nézĘtéren sokan voltak, fĘleg idĘsebbek, meg
balettnövendékek, középen ült a rendezĘ (Szinetár Miklós) és
az asszisztense, Ęk néha hangosan utasításokat mondtak a színpadon lévĘknek. ElĘször A fából faragott királyfi címĦ táncjátékot láttuk, amelyet Balázs Béla szövegére írt Bartók, a mĦvet
1917-ben mutatták be elĘször. Mi kilencen voltunk, de mindenkinek ez tetszett a legjobban. A zenére eltáncolták a mese
történetét, nagyon szép, érdekes, hagyományos balettmozdulatokkal. Még nevettünk is, amikor a királylány udvarmestere kicipelte a faragott bábút a színpadról. A hosszú szünetben megnéztük az épületet, kimentünk az erkélyre is. A
második táncjáték, A csodálatos mandarin következett, ez
Lengyel Menyhért szövege alapján készült pantomim. Itt a
díszlet nagyon modern, és ahogyan kezdĘdött, az kemény volt.
A mandarin (a kínai idegen) beleszeret egy lányba a városban.
Nagyon tetszett, hogy a zene mennyire kifejezi a pillanat hangulatát, az érzelmeket és a koreográfia milyen pontosan együtt
van a zenével. A kékszakállú herceg vára egyfelvonásos opera,
1911-ben készült Balázs Béla szövegére. Magyarul énekeltek
és mégsem értettük mindig a szöveget, ilyenkor a német nyelvĦ
feliratot figyeltük. Szép volt a három tükör, a kivilágosodó vár,
a kincseskamra, és a fények. A végén megjelennek a herceg
régi asszonyai: az elsĘ a királylány, a második a gonosz tündér
(A fából faragott királyfiból), a harmadik a piros ruhás lány (A
csodálatos mandarinból).
Bartók Béla zenéje nagyon modern volt, és kifejezte mindazt,
ami a színpadon történt. Nagyon szép az Ybl-palota, biztosan
igaz, hogy ez a legszebb operaház a világon.
Hetedik osztályos lányok

Tóth Árpád:
Április, április, bolondok hónapja!
Szeretlek én téged, – a föld akkor kapja
A langyos csillogó, locsogó esĘket,
Melyeket hallgatni oly jó, s a szív éled...

ÁPRILIS
Április, április, – bolondok hónapja!
Zöld füvét a csikó ropogva harapja,
Zsenge reménységnek harmatozó füvét
Harapja friss szájjal egész Emberiség.

Nem vagyunk mi azért, nem és nem, bolondok,
Hajoljatok reánk, derék, új falombok,
Az legyen a divat, áprilisi fénybĘl,
SzĦrjetek ránk szép szĦrt legényes reménybĘl.
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CSALÁDKUTATÓ KLUB

Schandl Hubertné Kiss Etelka (1921. június 16.)
és fia, Ferenc

Édesanyám Niedermüller Etelka, édesapám Kiss Ferenc.
A Niedermüllerék BrünnbĘl származnak, azon a részen
ilyen kéttagú nevek voltak. Emlékszem a Niedermüller nagypapámra. Még kislány voltam, mikor meghalt. Mesélték,
hogy a nagypapámnak a Dunán volt egy strandja, a rév alatt.
A strand közel volt a kápolnához. Huncut ember volt. Egyszer a férfiak mehettek, egyszer a nĘk. ė meg néhány korsó
sörért negyed órával elĘbb beengedte a férfiakat. Az asszonyok sikítottak. ė asztalos volt különben. A Nieder-müller
nagymama leánykori neve Schüszterl Teréz. Otthon volt, sok
gyereke volt. Gazdálkodtak, tehenet, malacokat, anyadisznót,
szamarat, baromfit is tartottak. Velünk szemben laktak, ahol
a vendéglĘ volt. Az volt a nagyszülĘi ház. A házat késĘbb a
Béla bácsi átvette, kifizette a testvéreket és vendéglĘt csinált.
ėk hozzá voltak szokva a vendégekhez, mert a szobák mindég ki voltak adva. Avval foglalkoztak. A Rákosi-rendszerben
államosították, a Béla bácsit elvitték, mint kulákot. Talán két
évig volt bezárva.
A Niedermülleréknek valamikor nagy vagyonuk volt, de
elvették. Panziójuk volt a Sibriken. Kislánykoromban sokat
dolgoztam ott. Anyám Niedermüller Etelka volt. Testvérei: a
Jani bácsi – szabómester volt, a felesége Fröhlich Juci; a
Tóni bácsi; Irma néni – az id. Grósz Miska bácsi felesége;
az Erzsi néni Pestre került – férje Scheili Róbert; a Béla
bácsi – a vendéglĘs; Eisele Nusi néni (az Eta, Marika és
Gábor anyukája); a Katica nem ment férjhez, a hegyen lakott, ahol most a Gojdiék.
Apám apja Petrás József volt, csak magyarosított Kissre. A
nagymama leánykori neve Grósz Teréz. Az Ę révén vagyunk
rokonok a Ferbertékkel. A nagypapámék ott fönn laktak a
kálvária alatt, a templom mögött, ahol a Schülték. ė kertész
volt több helyen, sokat dolgozott a volt campingben. Volt
földje a Szauwinkliben a bányaoldalon. Az Újhegy és a
bánya közötti rész, az is Szauwinkl. Azt mĦveltük mi. Kukoricát ültettünk bele.
A papám – Kiss Ferenc, 1884. október 31-én született.
Hárman voltak testvérek, két nĘvére volt, a Rici néni és a
Toncsi néni. A papa nagyon szép cipĘket csinált. ė csizmadia volt, csinált csizmákat is. Szentendrén tanult a Czikora
mesternél. Szeretett énekelni. Az elsĘ világháborúban harcolt, az Ural hegységig jutott, ott esett fogságba. Egy ortodox
kolostorban szállásolták el. Tatárok is laktak arra, bĘrt vittek
neki, mikor megtudták, hogy cipész és csizmadia. A kolos-

torban volt szerszám, de kaptafa nem, ezért a papa kaptafákat
faragott és úgy dolgozott.
Hárman voltunk testvérek. Feri, Anti, Ęk már meghaltak, én
voltam a középsĘ. A Feri már fiatal korában eljárt pikolófiúnak a Papp vendéglĘbe (a Vár étterem lett belĘle). Ügyes
volt, leszedte a poharakat. Kitanulta a cipész mesterséget a
papától, de nem szerette. Pincérnek tanult, a vendéglátás volt
a mindene. Mindig képezte magát, üzletvezetĘ is lett, sokáig
a Maros vendéglĘt vezette. Nagybácsikánk (Niedermüller
Béla) a szülĘi háznál vendéglĘt épített, ketten vitték az üzletet a Ferivel. Ferinek két gyereke született, az Icu és a Feri.
Anti férfifodrász, borbély lett. Felesége Pintér Anna, lányai a
Rita és az Anikó.
Szívesen gondolok a gyerekkoromra. Kiskoromban az iskolával szemben laktunk, a Kunyik-házban. Béreltük. Szerettem óvodába, iskolába járni. EgyidĘsek vagyunk a Lenke
nénivel. ė segített nekem tanulni, olyan szeretettel volt irántam. Boldog voltam, a kálvárián is sokat játszottunk. Rongybabám is volt. Nyáron a patakban fürödtünk. Egy idĘben a
Máriássyék kisunokájával, a Pancsival játszottam, nagyon
megszerettek. Gyerekkoromban mindig korán kellett kelni.
Minden nap mentünk a templomba, decemberben a rorátéra.
Mikor kicsit nagyobbak lettünk, segíteni kellett otthon és a
földeken.
Nagylány koromban cselédként dolgoztam Nagymaroson a
Springer Olga fogorvosnĘnél és Pesten, jómódú családoknál.
A háború alatt bujkáltunk az oroszok elĘl. A Hellebrandt
Vaszti bácsiék is elbújtattak.

Schandl Hubert és felesége

Hubert, a férjem, a háború alatt kezdett udvarolni. Akkor
kezdte építeni a házunkat. 1946. november 24-én tartottuk az
esküvĘnket.
Átveszem a szót anyukámtól, mert elfáradt: A Schandl-ág
feje Schandl Mihály, a dédapám volt. Schandl János, a nagyapám 1942-ben halt meg. 75 éves volt. 1867-ben született. A
felesége Meszarek Teréz volt. ’59-ben halt meg nálunk.
Apuék, Schandl Hubert, négyen voltak testvérek. Annuska
11 éves korában meghalt tüdĘgyulladásban (apukám egy
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éves volt), a Jani bácsi (1902.), a Józsi bácsi (1906.) meg
apukám, Ę volt a legkisebb. Március 15-én született 1910ben. Visegrádon úgy volt, hogy a legöregebb fiú vette át a
szülĘket, a vagyont, a házat, a földeket, hogy ne aprózódjon.
A Jani bácsi volt az idĘsebb a családban, Ę vette át a szülĘket, a házat és a földeket. A fele részbĘl kifizette a többi
testvért. A másik fele automatikusan az övé lett a szülĘk eltartásáért. Az Ę gyerekei a Szilvi és a Jani. A Józsi bácsi volt
a középsĘ, Pilismaróton vett házat, ott lett asztalosmester és
temetkezési vállalkozó. Maróton nem volt asztalos, így ott
jobb megélhetése volt. A felesége Szedlacsek Erzsi néni volt,
a Nick Annus néni húga. Négy lányuk született, az Erzsi, az
Anci, az Éva és a Melitta.’64-ben halt meg a Józsi bácsi.
Apukám eleinte otthon maradt, és segített a szüleinek a
gazdaságban. Mindenáron ipart akart tanulni, hogy legyen
valami a kezében. A Józsi bácsi talált egy helyet, ahol suszterinast kerestek. Egy nagydarab, szigorú mestere volt, Sándor József volt a neve. Schandl nagypapa (János) lement Újpestre és megkötötték a szerzĘdést.
Több mesternél volt segéd, volt még Fóton is. Ha nem tudott elhelyezkedni, járt nagygazdákhoz is dolgozni. Végül
hazajött, és a szülĘi háznál nyitott egy mĦhelyt. Visegrádon
nagyon sok suszter volt, nagy volt a konkurencia. Apu dolgozott Dömösre, Marótra, a pesti nagyuraknak is. Új cipĘket
csinált, meg javításokat is. Voltak inasok is, a Zeller Jóska
bácsi, a Zeller Bandi. A szülĘi házban ott volt a mĦhelye,
ahol az ablak a kápolnához nyílik. Ott volt a kirakat. Megvan
még a suszterkalapács, a fogók, a pangli. Panglinak mondták
az asztalkáját, amin faszögek voltak, különbözĘ drótszögek.
Akkoriban mindent kézzel csináltak. Csirizt lehetett venni,
azzal ragasztott. Ez jó minĘségĦ búzából kivont zselatin
enyv. Azzal ragasztották meg a talpakat meg a rámát. Rámát
majdnem mindegyikre tettek és új talpat. Volt a szöges cipĘ
– faszöggel. A foglaló talpbélést odavarrták a fölsĘ részhez.
Az aztán egybefogta. Akkor csak bĘr volt. A puha bĘr a lábnak a formáját fölvette. Az a cipĘ nem esett szét! Akkor voltak a varrott talpak. Angol varrott, német varrott. Meg volt
még egy speciális keresztülvarrott cipĘ, azt volt a legnehezebb megcsinálni, a Szentgyörgyi úr keresztülvarrott cipĘt
rendelt.
Apukám meg vett az örökségbĘl egy öreg vályogházat valami 4000 pengĘért, a Friedrich Fluri bácsiét. Ahol most lakunk. Apukám megvette, utána teljesen elbontotta. A háború
ideje alatt lett fölépítve. A Szikriszt Gyuri bácsi volt a kĘmĦves meg a Fieszl Rudi bácsi. A Józsi bácsi csinálta az ajtókat,
ablakokat. Az új ház építésére kölcsönt kellett felvenni. A
cipészmĦhely akkoriban nagyon jól ment, nem okozott gondot a törlesztés.
A régi háznál nem volt pince, a Józsi bácsi zsaluzta ki. A
ház ciklopa – a lábazata – az Ördögbányából van. Ott termelték ki. Apukám már ott lakott az új házban. Nagyon sokat
dolgozott. Sokszor nem pénzért, hanem például nullás lisztért dolgozott. 50 kg nullás liszt volt kb. 1 pár új cipĘ.
Már Szálasi volt hatalmon, mikor behívták katonának. Három hónap kiképzést kapott. SajószegedtĘl St. Pöltenig gyalogolt az alakulatával. Öt országot járt be mint katona, a cipész szakmának meg a némettudásnak az egész háborúban
hasznát vette. Tolmács és futár volt. Belgiumban esett angol
fogságba, és egy angol tisztnek köszönhetĘen, akinek új cipĘt csinált, már 1946-ban hazajöhetett.
A bor az fontos volt, szĘlĘ mindenkinek volt Visegrádon. A
most még meglévĘ szĘlĘnket apukám telepítette ’47–48-ban,
a háború után. ’47-ben nagyon nagy aszály volt. Úgyhogy a
szĘlĘnek, amit eltelepítettek, több mint fele kiszáradt. Még a
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Meszarek Sursi bácsival ökrökkel vittek föl vizet, és próbálták locsolgatni a kis szĘlĘcskéket. Akkor ’48-ban újratelepítették. Az meg egy esĘs év volt, hát megeredtek. A zöme
konkordia, saszla, olaszrizling, van egy bánáti rizling, szĘlĘskertek királynéja.

Kiss Ferenc és felesége, Niedermüller Etelka

Akkoriban a Mayer Szilvi apukája kádár volt Visegrádon, a
Mayer Stefi bácsi. ė csinált hordókat. „Hubert, én csinálok
neked hordót, és te csinálsz nekem egy pár cipĘt.” Jól van.
Háromhektós hordót csinált ez a Stefi bácsi, nagyon sokáig
jó volt. A szĘlĘt ledaráltuk. A nagy kádban, amibe daráltuk a
szĘlĘt, volt egy álló kosár, egy hosszú kosár, a must ebben a
kosárban gyĦlt össze. Ezt kimertük, és vittük rögtön a pincébe. Ez lett az obsefwájn. Úgy mondják, a szĦrt bor. Mivel
volt benne otelló, elég ahhoz, hogy megfesse kicsit. Volt,
amikor csak olyan hagymalé színe lett. Az obsefwájnban a
gyümölcsíz jobban megmaradt, és könnyebb, zamatosabb.
Nem annyira savas, mert a sav a héjban és a cipkájában (kocsány) van. A cserzĘ anyag is. A presswájn (préselt bor) sokkal sötétebb lett ezért és savasabb. Ez való nehezebb ételekhez, illetve nyáron hosszúlépésnek. Ezek nem kényes borok.
Ahogy kiforrt a bor, kb. egy hónapon belül le is tisztult. A
Rákosi-rendszerben be kellett lépni a szövetkezetbe. A Kádár-rendszerben a nagyapámmal együtt dolgozott idehaza a
szövetkezetben, önálló részlegként. Mindent blokkolni kellett, háromhavonta leltároztak, mindig nyereséges volt a részleg.
Újra keresztmama veszi át a szót: Három gyermekünk született: a Hubi a legidĘsebb, Ę Pócsmegyerre került, már
nagypapa; a Feri és az Erzsike. A fiúk a mezĘgazdaságban
helyezkedtek el, az Erzsike ápolónĘ, majd szülésznĘ lett.
Legnagyobb fájdalmam az Erzsike elvesztése. 1990. június
2-án, 37. életévében halt meg. Öt unokám és öt dédunokám
van. Mivel öregségemre egyedül maradtam, a Feri fiam vett
magához Tótfalura. Jól érzem itt magam, de sokat gondolok
Visegrádra. Hiányoznak a rokonok, ismerĘsök, szomszédok,
a templom, a régi életem. Jó, hogy TisztelendĘ Úr havonta
meglátogat. Örülök neki, és hálás vagyok érte.
A családunkban a vallás és a szeretet volt mindig a legfontosabb. Szerettem a határban dolgozni, a családról gondoskodni. Életemben a gyerekkorom volt a legszebb és az, amikor az én gyerekeim kicsik voltak.
Lejegyezte: Kiss Ágnes–Kiss Károlyné
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Történelmi lecke
Parasztgolgota az ötvenes években
Békés községben, az egykori „uradalmi nagyház”
– most a Vörös Csillag Tsz központja elĘtt, a fĘtéren, összeeszkábált állványokon különös kiárusítás
fogadja a járókelĘket: egy parasztház ingóságai,
apró-cseprĘ használati tárgyai.
A tárgyak mellett árcédula: 1 üveg meggybefĘtt 1
forint, télire eltett savanyú uborka 3 literes üvegben
3 forint, 1 párna 5 forint, 1 dunna csíkos huzattal 10
forint, 1 festett ágy szalmazsákkal, asszony-szĘtte
lepedĘvel, toll derékaljjal 25 forint, 1 dagasztóteknĘ dagasztóaljjal és kovászolófával 20 forint stb.
Vagyonelkobzásra és néhány év börtönre ítélt
gazdájuk már valahol Várpalota környékén lapátolta a szenet, az üresen maradt házat „kiutalták”, a
házbeli lomokat valahová el kellett takarítani.
Murony (akkor még Békésföldvár) községben:
Szász Imre 15 holdas gazda egyedül élt tanyáján,
családja már korábban beköltözött a városba – a
rokonok között nagyobb biztonságot remélve.
Egy májusi kora reggelen szokatlan robaj hömpölygött végig a dĦlĘúton: az ÁVH-sok Szász Imrét
keresték.
Az elĘbotorkáló Imre bácsinak csak ennyit mondtak:
– Na öreg, pucoljon ki a tanyából!
A nyomaték kedvéért a géppisztoly csövével mutatták az utat.
Szász Imre hátat fordított a tanyának, ahol Ę, az
apja, a nagyapja születtek.
Csárdaszállás-berényi határ
Tavasszal az Ęszi búza jól indult. A kora tavaszi
jó meleg esĘk idĘ elĘtt szárba szökkentették: „sásos” lett.
Régi szokás szerint a parasztember ilyenkor lóval,
tehénnel meglegelteti, vagy kaszával a tetejét lecsapkodja, hogy ne kövér leveleket, hanem erĘs
szárat növesszen. Király János csárdaszállási gazda
is így tett – elítélték érte három évre, mert „még
zöld állapotban levágta búzáját, és az állatokkal
etette fel, hogy várható búzatermését kivonja a
közellátásból”. A hagyományos módszer ugyan
fényesen beigazolódott, a meleg, esĘs tavaszt száraz, szeles május követte, a búza kisült. Egyedül
Király Jánosnak volt jó búzatermése – másutt „hasban” maradt a kalász…
De a börtön – maradt.
Köröstarcsán
Gulyás Sándorék kisgyermeke meghalt. Nem volt
pénzük a ravatalozásra, csak a kis koporsót tudták
megvenni, s azt a szoba asztalára tették, hogy legalább elsirassák illendĘ módon.
Jöttek közben a végrehajtók, mert Gulyáséknak
beadási és adóhátralékuk volt…
Lefoglalták a koporsó alól az asztalt is.
Békési Márton László (Rebellitás, 1992.)

2006. április

Két észrevétel a március 15-én megtartott
városi ünnepséggel kapcsolatosan
Visegrádon az utóbbi évtizedekben hagyománnyá vált, hogy március 15én az ünnepi mĦsort az általános iskola tanulói adják. A mĦsor keretében
a gyerekek felelevenítették annak a régi március idusának emlékét, amely
akkor is és most is szerdai napra esett.
A régi március tizenötödikének egyik legfontosabb eredménye az volt,
hogy frissen kivívott sajtószabadság jegyében Landerer és Heckenast
nyomdában kinyomtatták PetĘfi Sándor Nemzeti dal címĦ hazafias költeményét, és Mit kíván a magyar nemzet? a márciusi ifjúság 12 pontját.
Ez utóbbinak én legalább háromféle szövegváltozatát ismerem, mert azt
a nap folyamán többször is kinyomtatták. A leghitelesebbnek azt tartom,
amely a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán a 12. teremben látható és a
szövegét a Pest város vezetése hagyta jóvá. Ennek a kiáltványnak a 12.
pontja így szól: „Unio Erdéllyel”
Ha fellapozzuk a szabadságharc centenáriumi évfordulóra 1948-ban kiadott emlékkötetet, akkor fotómásolatban közzétett kiáltvány egy másik
változatát találjuk, ahol a 12. pont alatt a következĘket olvashatjuk:
„Unio, vagy Erdélynek Magyarországgali egyesítése”
Az elmúlt hetekben az Országos Széchényi Könyvtár feltette az
internetre a kiáltvány egy harmadik változatát, amelynek a 12. pontja alatt
mindössze egy szót, az „Unio!”-t olvashatjuk. Ez a rövidített változat
akkor 158 évvel ezelĘtt mindenki számára egyértelmĦen Erdélynek Magyarországgal való egyesítését jelentette. Ma viszont, ha nem fĦzünk
hozzá magyarázatot, akkor értelmetlenül hangzik, vagy esetleg az Európai
Unióra gondolunk. Sajnos, az ünnepségen ezt a valószínĦleg internetrĘl
levett változatot olvasták fel a gyerekek, illetve ennek egy fénymásolt
példányát osztották ki a résztvevĘk között.
Az idĘsebb visegrádiak meglepve fogadták a kiosztott cédulákat, mert Ęk
az iskolában a kiáltványnak még a teljesebb változatát, vagyis „Unio
Erdéllyel” tanulták. Kár, hogy az ünnepi mĦsort összeállító tanár kolléga
nem végzett alaposabb munkát, mert bizonyára az iskola könyvtárában is
talált volna olyan kötetet, amelyben a 12 pont bĘvebb változata fellelhetĘ.
Miután a mĦsor közben nem hangzott el magyarázat, hogy az „Unio” szó
alatt mit értünk, így sokunkban az az érzés támadt, hogy a régi március
idusának egyik legfontosabb emléke megcsonkítva került a kezünkbe.
Azon túl, hogy egy teljesebb szövegváltozattal történetileg hitelesebb lett
volna a mĦsor, és emberileg is közelebb kerülhetett volna a hallgatósághoz, mert egy évben egyszer gondolhatnánk azokra az erdélyiekre is, akik
igen szép számban már évek óta itt élnek és dolgoznak Visegrádon. Legalább a márciusi ünnepségen jusson eszünkbe, hogy valamikor Erdély is
magyar haza része volt, és ott élĘ vagy onnan elkerült magyarok a honfitársaink.
A másik észrevételemet nehezen teszem meg, mert akiket érint, azok
remélem, kivétel nélkül személyes jó ismerĘseim, vagy barátaim és már
ezért sem szeretném Ęket megbántani: az ünnepi mĦsorban elĘször fellépĘ
férfikórusról van szó.
Azt a szándékot, hogy a nemzeti ünnepeinken a Himnuszt vagy a Szózatot egy kórus a közönséggel együtt énekelje, legmesszebb menĘen támogatom, sĘt legszívesebben kivenném a részemet is, ha lenne hangom vagy
hallásom.
Tisztelve és megköszönve a kórus nemes szándékát, azért nem ártott
volna, ha felkészülten és a nemzeti ünnep hangulatához méltó módon
adják elĘ mĦsorukat. Azt talán kár lenne szóvá tenni, hogy én a botfülemmel is hallottam, hogy a Himnusz hamisan szól. Arra viszont, mert a jó
ismerĘseimrĘl van szó, kötelességem figyelmeztetni a kórus tagjait, hogy
az én elĘttem álló kiskamaszok fĘleg mĦsor elején folyamatosan vihogtak.
Ezt talán jó lett volna elkerülni.
Nagyon kérem a kórust, hogy megkezdett munkájukat egy szakember
bevonásával a továbbiakban folytassák.

SzĘke Mátyás,
az 1000 éves évfordulóra létrehozott
emlékbizottság elnöke
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HÚSVÉT
Gyermekkoromban a húsvéti ünnepet megelĘzĘ napok tragikusan hatottak reám. Egyszerre megváltozott a levegĘ színe és
íze: sápadtsággal, nemes és gyászos virágszaggal, gyertyafénynyel telt meg a levegĘ. A dominikánusok terén körmenetek
vonultak el, zászlókkal, melyekre a Gyermeket és a Bárányt
hímezték, s a tót asszonyok fájdalmas hangon énekeltek, mintha valamilyen jóvátehetetlen gyász szakadt volna a világra. E
napokban féltem és nem mertem az utcára menni. A misztériumok nemcsak a szertartásokban élnek. „Keresztények, sírjatok” – énekelték a templomban; s ilyenkor mindig sírnom
kellett. Mintha személyes közöm lenne a húsvéthoz, mintha a
harangzúgásból, az énekbĘl hozzám is szólana valami végzetes
és magánügyszerĦ. Az emberben van valamilyen isteni anyag,
ami nem pusztulhat el, s van benne emberi anyag, mely irtózatosan tud szenvedni. Ezt éreztem. Ezért féltem.
(Márai Sándor: Négy évszak – részlet)
„Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak:
Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Nincs itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
És menjetek gyorsan és mondjátok meg az Ę tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé elĘttetek megy
Galileába; ott meglátjátok Ęt. Ímé megmondottam néktek.
És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel,
futnak vala, hogy megmondják az Ę tanítványainak.”
(Máté evangéliuma 28,5–8)

Kosztolányi DezsĘ:

Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellĘ szárnyal át.
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –
kelet felĘl egy sírnak mélyibĘl,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

15 évesek lettünk!
Kedves Visegrádiak!
Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk
15 éves jubileumi programsorozatára,
melyet a Föld Napja alkalmából április 21–22-én
tartunk a Dunakanyar Erdei Iskolában Visegrádon,
az Apátkúti-völgyben
Tervezett programok:
Április 21., péntek
13.00–15.00 Erdei iskolások jelmezes felvonulása az
iskolától a város központjáig
16.00 Ünnepi mĦsor
16.40 Réti Zoltán fotómĦvész kiállításának megnyitója
17.00 Állófogadás
18.00 Erdei varázskuckó megtekintése, jubileumi évkönyv bemutatása
18.30 Táncház, zenés-táncos mulatság
Április 22., szombat
9.30 Megnyitó
10.00–10.45 Victor András: A fenntartható fejlĘdés
kezdetei – Interaktív elĘadás
11.00–11.45 Szentendrey Géza: A gyakorlati természetvédelem lehetĘségei a környezeti nevelésben – Madarászprogram a szabadban
12.00–12.45 Saly Erika: Varázslatos tanórák az alsó
tagozatban, avagy hogyan hangoljuk rá a kisiskolásokat
a környezeti nevelésre – Interaktív foglalkozás
13.00–13.45 Moór Györgyi: FĦben-fában matematika,
írás, olvasás… – Botanikai séta a szabadban
14.00 Ebéd
A programok között a szünetekben ökobüfé és
ökovásár (könyv, játék, ásvány, hangszer) áll a vendégek rendelkezésre, a gyerekek pedig íjászkodhatnak,
lovagolhatnak, gólyalábazhatnak és focizhatnak.
A szervezĘk a programok változtatásának jogát
fenntartják!
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A Dunakanyar Erdei Iskola
tantestülete és diákjai

12

VISEGRÁDI HÍREK

Beszélgetés Kerti Andorral
Lapunk olvasóinak nem kell bemutatni régi barátunkat, 2002-ben és 2006-ban Visegrád árvízi védekezésének legfĘbb segítĘjét, KERTI ANDORT, városunk tiszteletbeli polgárát, aki „civilben” a nyíregyházi Fetivíz
Kft. ügyvezetĘ igazgatója, a Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság Védelmi Osztagának vezetĘje.

2006. április

 
szélgettünk a visegrádi barátaimmal, azt mondták: jöjjek,
csak ne árvizet hozzak. Szívesen jövök árvíz idején is, hogy
segítsek és „békeidĘben” is, hogy találkozzak a barátaimmal.

– Kedves Andor, kérlek, szakemberként jellemezd röviden a
2006. évi árvíz okait, kialakulását és a védelmi munkák sajátosságait, összehasonlítva a 2002. évi árhullám hatásaival!

– 2002-ben nagymennyiségĦ csapadék okozta az áradást,
míg 2006 márciusában a felmelegedés következtében a jelentĘs hómennyiség olvadása egybeesett egy nagy csapadéktevékenységgel, az ezekbĘl kialakult komoly vízhozam váltotta
ki a Duna minden idĘk – a vízrajzi észlelések – óta legnagyobb árhullámát.

Amikor elĘször hallottam, hogy külföldön elindult az árhullám, rögtön érdeklĘdtem, mi újság Visegrádon.
Március 30-án rendeltek ki Visegrádra. Örültem is, és nem
is. Nem örültem, mert az elĘrejelzések szerint nagy árhullám
levonulását prognosztizálták, de örültem, mert olyan helyre
kellett jönni, ahová mindig szívesen járok vissza. Ma is be-

Megérkezésemkor, este fél 8-kor polgármester úrral végigjártuk a veszélyeztetett szakaszt, értékeltük az addigi tevékenységet, majd a védelmi bizottság ülésén beszéltük meg a
másnapi teendĘket. A bizottság minden nap reggel és este
elemezte a helyzetet. A fĘ szempont az volt, hogy sötétedésig, ha úgy adódott, éjfélig haladjunk annyira, hogy a következĘ reggel biztonsággal kezdhessük a napot a munkák folytatásához, és éjszaka legyen idĘ a pihenésre, regenerálódásra.
Szerettük volna elkerülni a 2002-es helyzetet, amikor mindenki kimerült a nagy munkában. A kimerültség nemcsak
fizikai lehet, hanem szellemi is. Ha fizikailag merül ki valaki, azt lehet pótolni, de szellemi kifáradás esetén nem. Láttuk, hosszabb árvízi védekezés lesz, bár az elején még nem
tudtuk, hogy még egy árhullám lesz. Az idén újabb árhullám
futott rá a korábban kialakultra, s elmondhatjuk, ismét rekordot döntöttünk: a víz szintje 6 cm-rel haladta meg – 713 cmes tetĘzéssel – a 2002-es szintet.
2002-ben is voltak nem várt események, amelyek azonnali
beavatkozást igényeltek, pl. a platánsorban a csatornaszeme-
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ken emelt homokzsákrendszer éjszaka, az Ágasháznál hajnalban akart elcsúszni, mindkét helyen a testünkkel kellett
tartani a homokzsákokat, amíg a munkatársak, a katonák meg
nem erĘsítették.
Ezek a helyek idén is komoly figyelmet igényeltek, igazán
veszélyes helyzet igazából a Rév utca végénél alakult ki.
2002-ben a régi repedezett útburkolatból jelentĘs víz folyt ki,
az akkor nem okozott veszélyes helyzetet. Most a régi burkolaton szivárgott át a víz, és nem tudott az új, jó minĘségĦ
aszfaltszĘnyeg miatt kifolyni, így a helyreállított útburkolatot
április 4-én a nagyobb víznyomás megemelte, de ott további
káros jelenség nem alakult ki. Viszont az aluljáró támfala és

a Rév utcai útburkolat széle között minden elĘzmény nélkül
kb. 10 m hosszan, 80 cm magasságig lövet ki a víz. Az utcát
keresztbe le kellett zárni. Szerencsére ott volt száz katona,
akik a visegrádi lakosokkal példamutatóan hajtották végre a
védelmi munkát. Mindig volt tartalék homokzsák, s amikor
híre ment a veszélynek, a visegrádiak azonnal jöttek, autóval
és kézi munkával is segíteni. MĦszaki irányításunk mellett
sikerült rekordidĘ, kb. két óra alatt kiépíteni a többszörös vé-
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delmi rendszert. Nagy teljesítményĦ szivattyúkkal a kitört
vizet visszaszivattyúztuk, így megóvtunk egy nagyon fontos
helyet, ahol közlekedési csomópont, magánházak, üzlet,
étterem, szálloda, révház található.

2002-es tapasztalatokat felhasználva idén minden egyes
veszélyes létesítménynek, ill. vonal menti szakasznak önálló
felelĘse volt, akik a munkát éjjel-nappal szervezték és felügyelték. Magukénak érezték azt a szakaszt akkor is, ha
saját, közelben levĘ veszélyeztetett házát védte, de akkor is,
ha távolabb, védettebb területen lakott, de volt külön felelĘse
a szállításnak, a szivattyúknak is. Bármit kértem bármelyik
felelĘstĘl, még végig sem mondtam, mindent megtettek.
Külön szeretném kiemelni, hogy milyen jó volt látni, amikor
az egyes területek felelĘsei fiatalokkal védekeztek együtt,
felelĘsségre tanítva Ęket, lehetĘséget teremtve, hogy jó hangulatban dolgozva Ęk is részt vegyenek városuk megmentésében.
Mai beszélgetésünkkor – április 7-én – nyugodtan ülhetünk
az asztal mellett, magas a vízszint, de már nem képes megbontani azt a védmĦvet, amit közösen építettünk.
– Köszönjük a tájékoztatást. Most azt szeretném megkérdezni, milyen tapasztalataid voltak a védelmi munkában résztvevĘkkel kapcsolatban?
(Folytatás a 14. oldalon)
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2006. április

(Folytatás a 13. oldalról)

– A védekezés során a visegrádiak ismét kitettek magukért.
2002-ben bárhová mentem, elmondtam, ilyen összefogást,
mint ebben a városban, máshol nem találtam. Így volt idén
is. Az emberek ott voltak, ahol legnagyobb a veszély, ott
voltak a deltánál, a révnél, az ágasházi parkolóban, hogy
csak ezt a három legveszélyesebb helyet említsem, amelyek
2002-ben is kritikus pontok voltak. Ki szeretném emelni –
amit nem lehet elégszer hangsúlyozni –, a visegrádiak összefogása mellett nagy segítségünkre volt a honvédség, valamint
most is nagy segítséget jelentettek a polgárĘrök, a környezĘ
települések polgárĘrei és önkéntesei.
– Végezetül kérlek – bár mint Te is mondtad, Visegrádon
sokan köszöntenek barátként –, mondj pár szót magadról,
családodról, munkádról!

– Nyíregyházán élek, feleségemmel és három gyerekemmel.
A legnagyobb, Andor 23 éves mĦszaki egyetemista, Andrea
22 éves orvostanhallgató, a legkisebb Anna pedig most megy
középiskolába, feleségem a Környezetvédelmi FelügyelĘségen dolgozik. Egész életemben a vízügyhöz kötĘdtem, a
vízügynél dolgoztam. Pályaválasztásomban meghatározó
szerepe volt annak, hogy 1970-ben, 12 éves koromban a
szamosi árvíz mindenünket elvitte. A Nyíregyházi Vízügyi
Igazgatóságnál kilenc évig voltam a vízkár-elhárítási osztály
vezetĘje. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye árvízvédelmi felké-

Meghívó
Tisztelt Visegrádiak!
Rövid idĘn belül másodszor kellett szembenéznünk
a Duna riasztó áradásával
ErĘfeszítéseinket ismét siker koronázta,
városunkat megvédtük.
A bajban egymás mellett voltunk,
ezért úgy gondoljuk,
az örömben is osztoznunk kell
Ezért a város önkormányzata

közös ünneplésre hív mindenkit,
melyet a húsvéti ünnepek,
illetve az országgyĦlési választások
második fordulója miatt

2006. április 29-én szombaton 18.30 órai
kezdettel rendezünk

a Sirály étteremben
Az önkormányzat köszönete kifejezéseként
szeretné megvendégelni
a munkában részt vállaló visegrádi polgárokat
és a segítĘket
Az est folyamán koncertet ad

Bornai Tibor
zenész
Reméljük, minél többen elfogadják meghívásunkat!
Szeretettel várunk mindenkit!
Az önkormányzat nevében:
Hadházy Sándor
polgármester

szülése, fejlesztése, árvízvédelmi létesítményeinek üzemeltetése, elĘkészítése tartozott a feladataim közé. A Fetivíz Kft.,
amelynek ügyvezetĘ igazgatója vagyok, mélyépítési munkák,
földmunkák kivitelezésével foglalkozik. Emellett a Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagának vagyok a vezetĘje. Az osztaggal árvízveszély esetén bárhol részt veszünk a
védelmi munkákban. Én személyes kirendeléssel kerültem
Visegrádra 2002-ben, s most is, a polgármester úr személyes
kezdeményezésére. Osztagunk tagjait most a tiszai árvízhez
vezényelték. Ha hétvégén haza tudok menni a családomhoz,
a jövĘ héten várhatóan a tiszai árvízvédelmi munkálatoknál
lesz feladatom. Pályámra visszatekintve elmondhatom magamról, hogy szerencsés vagyok: a szakmám a hobbim.
Végül mindenkinek, minden visegrádinak szeretném megköszönni az irántam való megértést, a segítséget és az elfogadást.
– Kedves Andor, köszönjük eddigi segítségedet és a beszélgetést.
További jó munkát kívánunk mások megsegítésében is. Visszavárunk barátként „békeidĘben” is.

Gróf Péter

Az árvízi est létrejöttében fontos szerepe volt Bornai Tibornak, aki az alábbi felajánlásával kereste meg a mĦvelĘdési házat:
GerincmĦtétem után végleg eltiltottak a cipekedéstĘl,
ezért az árvízi védekezésben nem vehettem részt.
Hogy mégis kivegyem a részem, egy koncertet ajánlok
fel, amelyre szeretettel meghívok mindenkit, aki a nehéz napokban a gátakon dolgozott. Én így tudok köszönetet mondani.
Bornai Tibor

" #$ #%
Az emberi viselkedés természetes reflexe, hogy a nehéz
árvízi napokban már arra gondolunk, miként fogunk visszatekinteni az embert próbáló idĘkre. Ilyesmi járhatott ifj.
Schüszterl Károly eszében is, amikor a 11. út mellett az
egyik szivattyúra felügyelve beszélgetett velem. Felvetette,
jó lenne, ha a sokak által készített árvízi fotókat összegyĦjtenénk, CD-re mentenénk, és mindenki kedvére nézegethetné. Az ötletet elmondtam Mikesy Tamásnak, s abban maradtunk, hogy a mĦvelĘdési ház vállalja, hogy ha valaki szívesen közzé tenné képeit, vigye CD-n a könyvtárba, s innét
bárki lemásolhatja magának, valamint saját fotóit is behozhatja. Idén a mĦvelĘdési ház – 2002-höz hasonlóan – kiállítást szeretne rendezni az árvízi képekbĘl, ezért e célból is
várják az a fotókat.
Gróf Péter
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
A FARSANGI BÁLRÓL
Február 25-én, már hagyományosan megtartottuk farsangi bálunkat, a Magyar László tornacsarnokban.
Szép számmal vettek részt a rendezvényünkön, majdnem
tele volt a csarnok. A jó hangulatról a SILL SRAMLI
gondoskodott.
Fellépett az Áprily Lajos Általános Iskolából két diák,
Vitéz Noémi és Imre GergĘ. Mesét és verset mondtak, nagyon ügyesen.
A Fellegvár Óvoda nagycsoportosai egy sváb táncot, a
sámlis táncot táncolták el, nagyon nagy sikerrel.
Természetesen fellépet az énekkar és a fúvószenekar is.

Az énekkar két új dallal készült. Zenekarunk is bátran,
nagyon szépen játszott.
A zónás lányok már nagyon várhatják a nyarat, mert a
Pancsoló kislány zenéjére egy paródiát játszottak el.
Nagyon sok tombolatárgy, felajánlás gyĦlt össze a tombolasorsolásra. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a
tombolához.
Köszönjük a sok segítséget, akik fizikai munkájukkal segítették az elĘkészületeket és a bál utáni rendrakást.
Utoljára – de nem utolsó sorban – köszönjük az adományokat!
NKÖ

Végezetül a farsangról képekben

Sajnálattal közöljük, a Duna-parti sajbázás az árvíz miatt elmaradt!
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Március 22. A Víz napjától –Április 22. A Föld napjáig

PATAKFIGYELÉS ÁPRILY LAJOSSAL
Erdélyi testvériskolánk szintén Áprily Lajos nevét viseli,
így nem véletlen, hogy az ott tanító nevelĘk is gyakran fordulnak a névadó költĘ szellemi örökségéhez.
Serényi Éva a környezeti nevelés egy szimpatikus megvalósulásáról ír kis dolgozatában. Tanulságos és hasznos lehet
nem csak az iskolai, hanem akár a családi kirándulások
alkalmával is.

A hosszú tél után megértük, hogy végre „hökken a hó a hideg
havason”. A fagyos környezetbĘl felszínre törĘ hóvirág mellett
mintha gondolataink is kikívánkoznának. A tavasz a természetet
új, vonzóbb színekben tárja elénk, kirándulásra, szemlélĘdésre
csábít. Ki lehetne hivatottabb egy gondolatbeli túra vezetésére,
mint az, aki nemcsak bebarangolta, felfedezte, imádta a környéket, de versein keresztül egy világgal ismertette meg? A felelet:
ÁPRILY LAJOS.
Március 22. és április 22. között – A VÍZ HÓNAPJÁban – kicsit jobban odafigyelünk az élet nélkülözhetetlen feltételére, a
vízre. Ezerféle megnyilvánulási formája a költĘt is sokat foglalkoztatta. Ezért nagyon szerencsés dolog összekapcsolni az anyag
kézzelfogható valóságát a versek lírai hangulatával. Egy többször
kipróbált és mindannyiszor nagy sikernek örvendĘ tevékenység
bemutatásával szeretnék konkrét példával szolgálni azoknak, akik
még nem vállalkoztak hasonló kalandra. Egy környezetismereti
tábor egy napi „vizes” programja következik.
A tábor helyszíne a Nagyforrás és környéke (a visegrádiak közül is sokan ismerik, a Bogdánból könnyĦ sétával megközelíthetĘ). A forrás fölötti „amfiteátrumból” gyönyörĦ kilátás nyílik a
völgyre. Ide leülve szoktunk ráhangolódni az új tevékenységre.
ElĘször is belehelyezzük magunkat a képbe, vagyis röviden
ismertetjük a környék földrajzát. A látóhatáron körbehordozva
tekintetünket, beazonosítjuk a magaslatokat, fontosabb helyeket.
Aztán említést teszünk Áprilyról, aki annyira szerette a természetet:
„Csudáltalak ezer szemmel, / ezerszemĦ szerelemmel.”
A mi célunk megismerni ezt a kis patakot a születésétĘl addig,
amíg elbújva az erdĘben eltĦnik a szemünk elĘl. A gyerekeknek
csoportonként kiosztjuk az adatlapokat és szakaszonként ismerkedünk patakunkkal.
A forrás és környéke
„Az ér fĦzfáin hogy virít a zöld szín!
Esett, de már egy kis folton derül.
EsĘ-gyöngyös, finom, fehér kökörcsin
s tüdĘfĦ leng a forrásom körül.” (CSORGÓ)
Milyen növények vannak a Nagyforrás körül?
A forrás fizikai jellemzĘi:
ÉrzékelhetĘ tulajdonságok: szín, szag, hĘállapot, hang, íz
MérhetĘ tulajdonságok: vízhozam, mélység, vízhĘmérséklet,
levegĘhĘmérséklet
Milyen következtetéseket vonhatunk le?
A forrás, az ÉLETET ADÓ, tehát rendelkezik az ivóvíz minden
tulajdonságával. A zöldségek is megpuhulnak benne, amint ez
fĘzéskor már bebizonyosodott.
F O R R ÁS – É R – P ATAK – F O LY Ó – TE N GE R
Az ér
Születés: a forrástól …..méterre…..széles,….mély
ÉlĘlények (növények és állatok): a) parton, b) vízben, c) kövek alatt
Következtetés: a víz számtalan élĘlény otthona, ÉLėVÍZ
Mit csinál a víz? A gyerekek hangutánzó szavakat sorolnak:
csobog, csörgedez, csacsog stb. Tehát a VÍZ ÉL! Csacsog, mint
egy kisgyerek. Itt még kicsi, de már újabb szolgáltatásokat nyújt:
„Mosdóvizet az ér kinál,
horogvesszĘt a vadberek.” (AZ ORVHALÁSZ)

2006. április

A patak
Milyen? Nyugtalan, szeszélyes, játékos stb. Mit csinál? Kanyarog, rohan, néhol elterül, odébb összehúzza magát. Mint
egy kamasz. Rombol és épít. ERÓZIÓ
Mérések:
vízhĘmérséklet:
levegĘ-hĘmérséklet:
legszélesebb:…………
legkeskenyebb:…………..
legmélyebb:…………..
legsekélyebb:…………….
sebesség:………………
Ez utóbbi méréshez kijelölünk egy 10 méteres szakaszt (elĘre
méretre vágott spárgát többször is használhatunk) és rendezünk
egy kis versenyt: saját (helyben készített) papírcsónakokkal vagy
fadarabokkal. Megmérve az indítás és érkezés közti idĘtartamot,
a gyerekek kiszámítják az egyéni, majd az átlagsebességet.
„Hogy zsong, zenél a barkás fĦzberek!
Aranyzöldjét ragyogva tükrözik
a kecskebékás tócsák, víz-erek.” (FĥZFA-ZSONGÁS)
Milyen vízi állatokat ismertek? Melyek élnek a hegyi patakokban?
„Szakadó felhĘk záporától
árrá dagadt a patak-ér,
s az áradástól meg nem Ęrzött
sem kĘodú, sem part-gyökér.” (PISZTRÁNGOK KARA)
Hol (milyen területen) gyĦl össze hamarabb a záporok vize?
Ahol erdĘs vagy ahol kopár? Mi a szerepük a fáknak, erdĘknek?
Mit jelentenek az esĘerdĘk a Földnek? Milyen következményekkel jár, ha hirtelen felgyĦl egy folyó vize?
Az árvíz pusztít: életeket, termĘföldeket, épületeket, utakat.
„Nagy ellenség, félelmetes folyó,
nĘsz, mintha ĘserĘ duzzasztana.
Mi lettél, partot, házat romboló?…” (ÁRVÍZ)
Valóban ellenség egy áradó folyó?
A Nílus termékeny iszapot rak le!
A zápor felduzzasztja a folyót. De mi van, ha sokáig nem esik?
ASZÁLY.
Ez a címe Áprily négysorosának is:
„Aki megárasztottad itt a vért
s záporral küldtél átkot és halált,
miért fukarkodsz felhĘddel, miért
tĦröd, Nagyúr, a pusztító aszályt?”
A VÍZ ELLENSÉG vagy BARÁT? – külön megbeszélés vagy
fogalmazás témája lehet.
Patakunkat már csak gondolatban követjük tovább: „Az értĘl az
óceánig”. Kinek van ilyen címmel verse?
Áprily így ír „Búcsú a havastól” címĦ költeményében:
„A völgybĘl felkúszott csörögve
egy régi hang: a csermelyé,
és azt csörögte: mindörökre
tenger felé – tenger felé…”
Foglaljuk össze: FORRÁS – ÉR – CSERMELY – PATAK –
FOLYÓ – FOLYAM
Milyen úton éri el forrásunk vize a tengert? Kövessük egy
vázlatos térképen!
NAGYFORRÁS pataka – Kiság (+ Nagyág) – KisküküllĘ (+
NagyküküllĘ) – Maros – Tisza – Duna – FEKETE-TENGER
Egyesületünk, a HALIT ÖKOKLUB, célja a környezeti nevelés. E a programmal próbáltam szemléltetni, milyen jól összeegyeztethetĘ a „hely szelleme” a választott témával. Táborainkban legtöbbször levelezĘs vetélkedĘk legsikeresebb csapatai
vesznek részt, most nekik nyújtunk ízelítĘt Áprily költészetébĘl.
Ez a legkevesebb, amit egy pedagógus tehet iskolája névadójának
tiszteletére.
Serényi Éva
fizika-kémia szakos tanár
(Parajd)
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FLÓRA-DÍJ

Kobátfalván jártunk

Ki sĦrĦbben, ki ritkábban, de azt hiszem, valamennyi városlakó
évente egyszer legalább megfordul a 48-as emlékmĦ terén.
Évente két alkalommal, március 15-én és október 6-án meghitt
ünnepség helyszíne is ez a terecske. Akik esetleg a helyi tv jóvoltából követik figyelemmel a téren zajló eseményeket, azok is láthatják, hogy minden évben szép számú koszorút helyeznek el a
szobornál, óvodás és iskolás gyerekek virágai, zászlócskái díszítik a virágtartó edényeket. Az ünnep elmúlik és bizonyára lehangoló látványt nyújtanának az elszáradt koszorúk és virágok, az
idĘjárástól megviselt zászlócskák, hurkapálcikára gyerekek által
tĦzött kokárdák; az ünnep emlékei. Ám Visegrádon ez nem így
van. A tér környékén lakók és a városgazdálkodás dolgozói gondoskodnak arról, hogy a 48-as emlékmĦ és a millenniumi kápolna környéke mindig rendezett, tiszta és virágos legyen. Illés
Istvánné, Paulus jóvoltából a koszorúzás emléke az ünnep után is
egy kicsit emlékeztet bennünket 1848 dicsĘségére és tragédiájára, mert a nemzetiszín szalagok az elhelyezĘk feliratával egész
évben ott láthatók a kampókon. Jó érzés látni, hogy a tér és kápolna környéke élettel teli, télen gyerekek csúszkálnak le a kápolna dombjáról, jó idĘben babakocsis kismamák beszélgetnek a
gesztenyefák árnyékában, gyerekek tanulnak biciklizni, vagy
rugdossák a labdát, futkároznak, fogócskáznak. Kíváncsiságuk
egész biztos odaviszi Ęket a koszorúkhoz, a szalagokhoz, a gyertyákhoz, s biztos formálódnak bennük érzések is ennek kapcsán,
felidézĘdnek az ünnepség emlékei, kérdéseket tesznek fel: mikor? – hol? – mi? – miért? – történt? EmlékeztetĘk tehát ezek a
feliratos szalagok, nemcsak díszítik a koszorúk nélküli, egyszerĦen is szép emlékmĦvet, de fontos nevelési szerepet is betöltenek: életben tartják az EMLÉKEZÉST!
Köszönjük az ott élĘknek, Paulusnak ezt a törĘdést, és bár most
már a rómaiak Flóra istennĘje a természetben is szórja virágait,
az év elsĘ Flóra-díja illesse a 48-as szobor és tér lakóit és mindazokat, akik szívügyüknek érzik annak nevéhez méltó küllemét.
A szerkesztĘség nevében:
Mezei Anna

„A víz szalad, de a kĘ marad” – Wass Albert verssora
jutott eszembe, amikor február végén Erdélyben járva
meglátogattuk a tavaly nyári, Nyikó menti tragikus árvíz
által sújtott kis falvakat. A látvány szívfacsaró volt, még
így hónapok eltelte után is. Az utak szörnyĦ állapotban, a
házak fala még most is jelzi mementóként 1,70 m magasan, hogy eddig ért a szörnyĦ áradat. Mindenütt a pusztítás nyomai: elsodort kerítések, sérült porták, bedĘlt istállók – szinte háború utáni állapot.
Kobátfalván álltunk meg elĘször, hogy meglátogassuk
a visegrádi és parajdi segítségbĘl felépült két házat. Szorongva mentünk be, de a háziasszony kedvesen fogadta a
váratlan látogatókat. Mesélte, hogy történt a tragédia,
hogy ment tönkre egy élet munkája, férje hogy mentette
meg a lovukat, hogy egy faluval lejjebb élve kifogják a
vízbĘl. Szavaiból érzĘdött, hogy a nehezén már túl vannak, örülnek az újjáépített otthonnak, s hogy a karácsonyt már itt ünnepelhették. Persze, sok minden hiányzik az otthonból, de nem panaszkodott: a székely ember
kemény, nem hagyja magát.
A „mi házunk”-ban serény munka folyt: épp a parkettát
rakták le, hogy napok múltával a többgyerekes család
már az új fészket vehesse birtokába. Munka, elvégezni
való a házban, s körülötte bĘven akad még, de biztató,
hogy fedél alá kerülnek a gyerekek, s a ház megemelve,
stabilan fog állni. A szorgos munkát látva, éreztük: itt
most fölöslegesek vagyunk.
Siménfalvára érve az egyházgondnok kalauzolt el az újjáépült-szépült református templomba. Az áradat itt
olyan pusztítást végzett, hogy egy kriptát is kimosott a
templom aljából. A hívek karácsonykor már az új padokban ülve, a fehérre meszelt falak közt adhattak hálát
a TeremtĘnek. A pusztítás emlékei szomorú emlékként
látszanak még, de az itt élĘk tenni akarása túlnĘ az elkeseredésen: „az élet él, és élni akar!”
Elkanyarodtunk a most már csak kis patakként folydogáló Nyikó mellĘl, s eszembe jutottak Tamási Áron szavai: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
ėk, a Nyikó mentiek, minden bajuk, nyomorúságuk ellenére is otthon vannak.
Borsody István

~ Olvasói levél




Tisztelt Visegrádi Hírek!
Elolvastam Ékszerdoboz címĦ cikküket és egyetértek írójával.
Újat igaz, nem mondott. Úgy látszik, Abonyi úr is nyitott szemmel (mint én) járja városunk útjait. Amire Ę felfigyelt és javaslatot tett, azt már az 1930-as években, a Visegrádon élt ház- és
kerttulajdonosok évrĘl évre elvégezték.
Minden tavasszal, a húsvéti ünnepekre a tulajdonos rendbe hozta környezetét, nem csak az utcát, hanem a házát, kívül-belül is.
Örülök annak, hogy e munkában a Turisztikai és VárosszépítĘ
Egyesület is vállal feladatot. Nagyon tetszik, hogy a lakosságot is
bevonják és várják javaslatainkat, segítĘkészségünket.
Remélem, e lendület nem csak Visegrád 1000. éves fennállásáig tart (vagy szól). Én is és még sokan mások is, szeretnénk részt
venni a munkában, és együtt ünnepelni, de ehhez hozzá tartozik
az ERKÖLCSI NAGYTAKARÍTÁS is! (Erre várunk már 16 +
40 éve!) Ez az én javaslatom!
SzívbĘl remélem, városunk hamarosan (minden tekintetben)
tiszta lesz!
Scheili László

Zsitvay-emléktúra
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük a Zsitvay-emléktúrát. Az
eredetileg újságban megjelent április 1-je helyett a késĘn
jövĘ tavasz miatt a túra április 22-én lesz megtartva.
Gyülekezés délelĘtt 9 órakor a templom elĘtt. Amenynyiben az idĘjárás és az útviszonyok megengedik, az úti
cél Pilisszentlászló, oda-vissza. EllenkezĘ esetben egy
hasonlóan kellemes útvonalat választunk.
Tekintettel arra, hogy mindkét útvonal több órát vesz
igénybe, enni- és innivalóról mindenki maga gondoskodjon.
Minden természetkedvelĘt és kirándulni szeretĘt várunk!
Visegrádi Szövetség
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja és várja az érdeklĘdĘket!
Az emberi viselkedés rugói címĦ

új elĘadás-sorozat második alkalma
2006. április 25-én, kedden 18 órakor lesz a könyvtárban
ElĘadónk: Sós Miklós pszichológus

A mĦvelĘdési ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a péntek esti elĘadások következĘ alkalmára, mely

2006. április 28-án (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Lukács Csaba
újságíró, a Magyar Nemzet fĘmunkatársa tart

vetítéssel egybekötött elĘadást

2005 a katasztrófák éve

2006. április

Verseny
„ Kilépni önmagunkból, több lenni, mint egyetlen
gyertyaláng-lándzsa a halál éje ellen;
kilépni önmagunkból, nemcsak vigaszt, de egyensúlyt
keresve, melybĘl felnĘ a lét szerelme;
kilépni önmagunkból. Ez a nagy vétkezés,
amit áhít a testünk, – s óhajt az ész.”
(Garai Gábor: Bizalom)

A kocka el van vetve; fehérben, – feketében,
A syntagmák ugyanúgy: fehérben, feketében.
Vállat a vállhoz vetve, komoran a harcosok,
mintha nem is lenne ettĘl már keményebb dolog.
Pedig mondják: – Játék ez is, csak egy buta játék,
Se pénz, se posztó, és ráadásul nincs ajándék,
férfiidĘtöltés… ok a távolmaradásra…
tili-toli munka… megélhetésre…? … Családra…? –

– emberségrĘl nagy bajok idején – címmel
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit a Telgárthy-réten rendezendĘ szokásos


Május 1-jén 10 órától a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan
játékos versenyek lesznek, fĘleg a gyermekek számára
(lepényevés, kötélhúzás, tojásdobás stb.)
Délben a vállalkozó szellemĦ jelentkezĘk megmászhatják a májusfát
Reméljük, a felnĘtteket is meg tudjuk mozgatni,
akár sporttal, akár játékkal!
Reméljük, jó idĘ is lesz! Mindenkit szeretettel várunk!

KÖNYVTÁRI TUDNIVALÓ
2006. március 1-jétĘl a könyvtár nyitva tartása megváltozott. Az új
egységesebb nyitva tartással megpróbálunk jobb színvonalú, hosszabb
ideig igénybe vehetĘ és egyre bĘvülĘ szolgáltatást (pl. új könyvek, folyóiratok, internet, fénymásolás, nyomtatás stb.) nyújtani a város lakosainak. Várjuk Önöket szeretettel!
A könyvtár nyitva tartása a következĘ:
hétfĘ, kedd, szerda, csütörtök: 10–18 óráig
péntek: 10–15 óráig
szombat–vasárnap: zárva
Az elkövetkezendĘ idĘszakban az alábbi programok (melyek nem lettek
kiemelve nagyobb hirdetésben) várhatóak még Visegrádon az eseménynaptár szerint:

ÁPRILIS
22. Lovagavatási ünnepély - helyszín: Visegrád, KeresztelĘ Szent János
plébániatemplom és királyi palota - szervezĘ: Szent György Lovagrend információ: (26) 398-158
22. A Föld napja - helyszín: Áprily Lajos Ált. Iskola és a Dunakanyar
Erdei Iskola - szervezĘ: Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület - információ:
(26) 398-312, 397-430
26. Magyar Turista Egyesület túrája - helyszín: indulás a Bertényi Miklós füvészkertbĘl 11 órakor - szervezĘ: Visegrádi Erdészet - információ:
06 (20) 984-6328

MÁJUS
3. Megemlékezés és koszorúzás a vízivár bástyánál, IV. Béla egész alakos szobránál - szervezĘ: Szent György Lovagrend - információ: (26)
398-158
5. Anyák napi hangverseny – növendékkoncert - helyszín: Áprily Lajos
Ált. Iskola - szervezĘ: Áprily Lajos Ált. Iskola - információ: (26) 398-312

A kocka el van vetve fehérben, feketében,
és tíz meg tíz szempár feszül egymásnak egészen.
Az ablakon túl, szemben a havas Hegyes-tetĘ
arról ábrándozik, hogy a Nap bújna már elĘ,
míg itt a szemek azt fürkészik, hogy mi lehet
az ellenfél gondolatja, és el meddig mehet,
mennyi a csel, mennyi csak a kört futtató szándék,
mikor hullhat ölembe a csak remélt ajándék,
s a taktikát, – mert várom is, – átveszi-e Ę is,
– Odakínáltam magamat!… és mégse?…
Vagy: mégis…!
Az idĘ változik, kint harmatos porhó havaz,
s talán jobban fárad már emez, mint szemben amaz,
kinek lapátolni kell, söpörni otthon járdát,
s haza majd körbe megy, hogy kikerülje a csárdát…
És tíz meg tíz szempár feszül egymásnak egészen,
Hogy mi minden játszódhat le az emberi észben…?
A falon belül, a kéregben, a kéreg alatt,
hány százezrednyi másodperc-töredék pillanat,
míg a ponson át az axonok a memóriát
áthuzalozva összekötözik; – hány memoárt
írtak már errĘl betĦt is ismerĘk, kutató
tudósok, kóklerek, a hír után nem adózó
emberfiaink, itt, ezen az egy puszta Földön!
„Mi dönthetünk, te dönthetsz, Ę megdönthet,
– én döntök!”
– akarnokok; – és hány és hány okra okozott ok
kikerülve utat, várat, „hidat” csontosodott
igének hirdetve kósza-kusza idegzĘdést,
valósnak állítva minden látszattegezĘdést.
A bábúk ledĘlnek, a versenyzĘk kidĘlnek,
az álmok, az eszmék, lélekben majd már leülnek.
De a hit, a hév, a játékkedv az: ami marad.
A sakk játék. Csalni nem lehet, – s nem is szabad.

Magyar László

Megjegyzés
SzerkesztĘségünkhöz egy Nap utcai olvasótól cikk
érkezett, hogy jelentessük meg a lapban. Mivel álláspontunk kezdettĘl fogva az, hogy névtelen írást nem
közlünk le, ezért kérjük a szerzĘt, hogy adja nevét az
írásához, hogy lehozhassuk!
SzerkesztĘség
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A német nyelv tanulását segítĘ, motiváló
könyvek, hangzóanyagok
(CD-k, MC-k, DVD-k), fejlesztĘ játékok
vásárolhatók és megrendelhetĘk
már két éves kortól
ÉrdeklĘdni az alábbi címen
vagy telefonszámon lehet:
Láng Ferencné
2023 Dunabogdány, Rákóczi u. 7.
Mobil: 06 (30) 521-2238
e-mail: marialang@freemail.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
vagy 06 (26) 398-287

2006. április

   /
Az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális
Szolgáltató Kht. munkatársat keres támogató szolgálatába, szociális gondozó-személyi segítĘi munkakörébe.
A munkavégzés helye: Visegrád és vonzáskörzete.
Az alkalmazás feltételei:
– Alapfokú szociális vagy egészségügyi szakképesítés,
– B kategóriás gépkocsivezetĘi engedély (vezetési
gyakorlattal).
Kezdetben heti 30, a késĘbbiekben heti 40 óra munkaidĘben.
ElérhetĘségeink:
Réti Ferencné fĘigazgató:
06 (26) 320-055, irmak2@axelero.hu
Szabóné Victor Zsuzsanna koordinátor:
06 (26) 520-039

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
KözvetítĘ és értékbecslĘ iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

z Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
z Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körħ ügyintézés!
z Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerzĘdéseket költségmentesen elkészíti
z Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
z VevĘinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fĘ)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
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

A Mogyoróhegy étterem felvételt hirdet

"-)
munkakör betöltésére,
részmunkaidĘben is
Telefon: 06 (20) 434-8252

Visegrád
belterületén
új építésĦ
családi ház
cégtelephelynek,
irodának májustól
kiadó
Tel.: 06 (30) 905-4708
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu
Állatorvosok:
dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére
SZOLGÁLTATÁSAINK:
védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés
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Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk

+
DORCA KFT.
Telefon:

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!

BIONET termékek

Jelszavunk:

mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓ!
Tel.: 06 (20) 399-7010

Mágneses talpbetét:
enyhíti a derék- és lábfájdalmakat. A mágnes jótékony
hatást fejt ki a belsĘ szervekre is.

Aktív balzsam:
klinikailag igazolt gyulladáscsökkentĘ. Alkalmas ekcémás bĘr kezelésére, aranyérre és minden gyulladásra,
horzsolás, égés, sebgyógyulás kezelésére.

Szájvíz:

GUMISZERELÉS,
CENTRÍROZÁS,
JAVÍTÁS
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

gyulladáscsökkentĘ. Tisztítja a szájüreget, kellemes leheletet biztosít.
ÉrdeklĘdni lehet:
Pintér Istvánné
Visegrád, Harangvirág u. 23.
Telefon: (26) 397-199
vagy a KÁOSZ-ban
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Ruha, cipĘ, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

KÁOSZ üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

2006. április
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– építĘipari faáru,
– tetĘ- és mélyszigetelĘ rendszer,
– komplett Dryvit rendszer,
– Velux tetĘtérablak,
– tetĘ- és agrofóliák,
valamint, ami egy háztartásban mindig kellhet:
– barkácstermékek, vasalatok, zárak,
– tisztító és vegyi anyagok,
– OTTÓ zsák,
– pvc csövek és idomok,
– vízszerelési anyagok és szerelvények,
– villanyszerelési anyagok
Minden hónapban
különbözĘ vegyi és barkács szerszámok,
ill. gépek rendkívüli akciójával várjuk
minden kedves Vásárlónkat!

Az üzletek nyitvatartási ideje:

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

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

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

Várjuk szeretettel!

Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek 7–16 óra, szombat 7–12 óra

Már 9 éve a Szigeten

INGATLANKÖZVETÍTė
IRODA
KülönbözĘ árfekvésĦ eladó

– családi házakat,
– üdülĘket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerzĘdést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
IngatlanközvetítĘ
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

KELEMEN KFT.
1 1 ,2!01 '03 &'!
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
ÍzelítĘül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
Baxi Primeht 28 kw, fĦtĘ kondenzációs
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi

156.480 Ft
194.880 Ft
132.480 Ft
162.240 Ft
192.880 Ft
189.120 Ft
197.760 Ft
266.880 Ft
302.400 Ft
142.080 Ft
284.160 Ft
274.560 Ft
190.080 Ft

Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok
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Kapható:
BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Április hónapban a füstölt angolszalonna
1200 Ft helyett 900 Ft,
a füstölt hátsó csülök 770 Ft helyett
700 Ft-os kedvezményes áron kapható!
Húsvéti ajánlatunk: házi jelleggel készült
füstölt comb, tarja, kötözött sonka
jó minĘségben megvásárolható!
Vecsési savanyúság nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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A köszönet szava (Hadházy Sándor)
„Áprily-hét anno” (17. rész) (Mezei Anna)
A világörökség része lenne a Dunakanyar (A Magyar Nemzet cikke alapján)
Városházi hírek (lomtalanítás, közérdekĦ közlemény, értesítés, pályázati kiírások)
Olasz testvérvárosunk, Lanciano (Cseke László)
Összefoglaló a március közepén Szentendrén tartott konferenciáról (DPK)
ÁNTSZ lakossági tájékoztató a madárinfluenzáról (Dr. Bándli József)
Megjelent a drog Visegrádon! (Duschák Tamás)
Visegrád a számok tükrében (Duschák Tamás)
Fogadóóra áprilisban (Duschák Tamás)
Óvodai beiratkozás… (Dobó Istvánné)
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei
Színházlátogatás Budapesten (Szedlacsek Eszter és Muckstadt Gábor)
A három Bartók-mĦ (Hetedik osztályos lányok)
Április (Tóth Árpád)
Családkutató klub – Schandl Hubertné (Kiss Ágnes–Kiss Károlyné)
1956–2006 – Parasztgolgota az ötvenes években (Békési Márton László)
Két észrevétel a március 15-én megtartott városi ünnepséggel kapcsolatosan (SzĘke Mátyás)
Húsvét (Márai Sándor: Négy évszak – részlet)
Húsvét (Kosztolányi DezsĘ)
15 évesek lettünk! (Dunakanyar Erdei Iskola tantestülete és diákjai)
Árvíz Visegrádon 2006 tavaszán
Beszélgetés Kereti Andorral (Gróf Péter)
Meghívó közös ünneplésre (Hadházy Sándor)
A szó elszáll… (Gróf Péter)
Nemzetiségi oldal – A farsangi bálról (NKÖ)
Patakfigyelés Áprily Lajossal (Serényi Éva)
Flóra-díj (Mezei Anna)
Ékszerdoboz (Scheili László)
Kobátfalván jártunk (Borsody István)
Zsitvay-emléktúra (Visegrádi Szövetség)
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház programjai (április 25., 28., május 1.)
Könyvtári tudnivaló
Április–május havi programok
Verseny (Magyar László)
Megjegyzés (SzerkesztĘség)
Hirdetések

1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
8–9.
10.
10.
11.
11.
11.
12–13.
14.
14.
15.
16.
17.
17.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
18.
19–24.

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
(2006. április)
EREDMÉNYEI
I. forduló 2006. április 9.
Visegrád területén
A névjegyzékbe felvett állampolgárok száma:
1430
Szavazóként megjelent állampolgárok száma:
1115 (80,5%)

A területi listás szavazókör
eredményei
Érvényes szavazatok száma:
Centrum Összefogás Magyarországért
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség–KDNP
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Kommunista Munkáspárt
Magyar Szocialista Párt
MIÉP–Jobbik a Harmadik Út
Szabad Demokraták Szövetsége
Érvénytelen szavazatok száma:
Hiányzó szavazólapok száma:

8
518
68
0
369
57
83
8
4

Az egyéni választókerületi
eredmények
Érvényes szavazatok száma:
Bársony András (MSZP)
Dr. Dragon Pál (MDF)
Gulyás József (SZDSZ)
Hadházy Sándor (FIDESZ–KDNP)
Molnár Tamás (MIÉP–Jobbik a Harmadik Út)
Érvénytelen szavazatok száma:

346
68
70
562
63
6

Az eredmények tájékoztató jellegűek.
Az első választási forduló a törvényes keretek között,
szabályosan zajlott le magas részvételi aránnyal.
Helyi Választási Iroda,
Visegrád

Pest megye
11. sz. egyéni választókerület
(Szentendre) területén
A választók nyilvántartása
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma:
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma:
A választópolgárok száma a névjegyzékben
a választás befejezésekor:
Visszautasított választópolgárok száma:

57.203
579
57.782
110

Szavazás
Szavazóként megjelentek száma:
43.318+115=43.433 (74,99%)
Urnában lévő szavazólapok száma:
43.418
Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet: +, hiány: –):
–15
Érvénytelen szavazatok száma:
345 (0,79%)
Érvényes szavazatok száma:
43.073 (99,17%)

Érvényes szavazatok száma
Hadházy Sándor (FIDESZ–KDNP)
19.692 (45,72%)
Bársony András (MSZP)
14.797 (34,35%)
Gulyás József (SZDSZ)
4.112 (9,55%)
Dr. Dragon Pál (MDF)
2.820 (6,54%)
Molnár Tamás (MIÉP–Jobbik Harmadik Út)
1.652 (3,84%)
A választókerületben a választás érvényes, de eredménytelen volt, ezért második fordulót kellett tartani.
OVB
(Folytatás a 3. oldalon)
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„Magasra száll az ember dallama”

„Áprily-hét anno”
18. rész: 2003. november 9–16.

„Királyasszony kertje”
Visszalapozva a 2003. évi Visegrádi Híreket, abból az
évből nem találtam összefoglaló írást az Áprily-hét eseményeiről, csupán a meghívót és néhány élménybeszámolót. A meghívó is gazdag programot ígért, amit sikerült is
megvalósítanunk. A címül választott vers Áprily egy meghatározó, ars poetikus verse, melyben Visegrádhoz való
kötődése, költői hitvallása fogalmazódik meg. Az utolsó
négy sorát az iskola is nevelési mottóul hirdeti kiadványain, a névadó emlékfalán:
„Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.”
Célunk az volt, hogy Áprily versei alapján megalkossuk
a „királyasszony kertjét”, a MI kertünket. A madarak után
a virágok, növények világába vonultunk, s ebben az évben
ismét kitágítottuk az iskola kereteit, hívtuk, vártuk a
szomszéd települések iskoláit. Hiszen a vállalt feladatunk
is nagy volt, nem tudtuk volna egyedül megvalósítani. Az
ötletet egy testvérpár tudományos diákköri dolgozata adta.
Kiss Székely Zsolt és Kiss Székely Júlia: „Csudáltalak ezer
szemmel, ezerszemű szerelemmel” – „A természettudományos szemlélet Áprily Lajos lírájában” című dolgozata
a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium egy
évkönyvében jelent meg. A szerzőket és édesapjukat személyesen is ismertem, Kiss Székely Zoltán volt a kezdeményezője és rendezője Gyermelyen, majd Budapesten, s
most Szentendrén az Áprily Lajos szavalóversenyeknek.
Idézek a dolgozatból: „Dolgozatunkban nem a szimbólumokat, jelzős szerkezetek metaforáit, hasonlatait kívánjuk
számba venni, hanem a természetrajzos kultúrán s a természetjárás
kultúráján
felnevelkedett
irodalmárpedagógus pontos leírásait. Azt mutatjuk be, hogy a természetet értőn szerető költő-ember miként válik pontos
környezettani (ökológiai) és viselkedéstani (etológiai)
megfigyelővé az évek múlásával. Tudományos pontosság
és nagy fajismeret jellemző Áprilyra... Lírájában összesen
106 növény- és 112 állatfaj szerepel. 1 moha, 2 haraszt, 4
nyitvatermő, 99 zárvatermő fajt találunk verseiben. 16
gerinctelen, 96 gerinces állatot verselt meg...” Nos, ez a
táblázatokba foglalt leírás volt az alapja munkánknak.
Olyan rajzpályázatot hirdettünk, ahol

minden iskola 10 növény megrajzolását vállalta, a növényhatározókból ismert formában és keretekben, illusztrálásra pedig a „Királyasszony kertje” c. verset jelöltük
meg. Csodálatos alkotások születtek, s a növényrajzok
révén sikerült tényleg megalkotnunk Áprily királyasszony
kertjét, a mi kertünket. A kiállítás megnyitóját az új iskolaudvar felavatása után tartottuk meg, melyen 7 iskola
tanulói vettek részt, és egy kis játékos vetélkedővel tettünk emlékezetessé. Mindez a november 14-i Áprilynapon zajlott, melyen már részt vettek parajdi kollégáink,
barátaink. Este a Mátyás Király Művelődési Házban folytatódott ünnepi programunk: parajdi barátaink mutatták be
falujukat, és egy fotókiállítást „A gyermekkori édenfalu”
Parajd címmel, majd igazi székely vendéglátás keretében
erősítettük a barátság szálait. A 2003. évi Áprily-hét nemcsak a már leírt események miatt emlékezetes. A nyitónap
vasárnapján a kisoroszi református kórus és Kékszilva
tánccsoport Illés Lajos Magyar Te Deum c. művét adta
elő nagy sikerrel. Az Áprily-hét keretében köszöntöttük
Borsos Sándorné kolléganőnket, aki abban a tanévben az
ötvenedik tanítási évét töltötte. Ebből az alkalomból arra
kértük Rozikát, Visegrád Tiszteletbeli Polgárát, hogy
mutasson be egy olyan tanítási órát, amilyent emlékezete
szerint pályakezdőként tartott. Érdekes neveléstörténeti
utazás volt ez számunkra, akik az állandó oktatásügyi
reformok és módszertani újítások korát éljük.
A rendkívüli események mellett természetesen a már hagyományos programok (Áprily-Kupa, barangolás a szomszédban, nyílt tanítási napok, séta a temetőbe, református
istentisztelet) is beépültek a hét eseményeibe.
Gazdag, tartalmas és felemelően szép volt a 2003. évi
Áprily-hét. Nekem az utolsó, amit igazgatóként a nevelőtestülettel, az iskola dolgozóival sok-sok külső segítséggel
megrendezhettem. Talán részemről is üzenet volt a meghívóban lévő vers:
„Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítni tudjam.
Mosolyogjak, ha bántnak,
és senkire se haragudjam.”
(Imádkozom: legyek vidám)
Mezei Anna ny. iskolaigazgató

A Dunakanyar–Pilis Kistérségi Iroda, a Szentendrei Művészeti Szakközépiskola
és a Duna-parti Művelődési Ház
szeretettel meghívja 2006. május 20-án, szombaton10 órára, a DMH előtti korzóra
(Szentendre, Dunakorzó II/a), az

V. DIÁKFESZTIVÁLRA,
ahol Szentendre és körzetének diákjai mutatkoznak be
kiállításon, kézműves foglalkozásokon, színpadi produkciókban
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II. forduló 2006. április 23.
Visegrád területén
A névjegyzékbe felvett állampolgárok
száma:
1394
Szavazóként megjelent állampolgárok
száma:
1064
Urnában lévő szavazólapok száma:
1064
Az egyéni választókerületi eredmények
Érvényes szavazatok száma
HADHÁZY SÁNDOR (FIDESZ–KDNP)
613 (57,6%)
Bársony András (MSZP)
438 (41,2%)
Pest megye
11. sz. egyéni választókerület
(Szentendre) területén
A választók nyilvántartása
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma:
57.315
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma:
481
A választópolgárok száma a névjegyzékben
a választás befejezésekor:
57.796
Visszautasított választópolgárok száma: 29
Szavazás
Szavazóként megjelentek száma:
40.258+108=40.366 (69,67%)
Urnában lévő szavazólapok száma: 40.359
Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet: +, hiány: –):
–7
Érvénytelen szavazatok száma:
249 (0,62%)
Érvényes szavazatok száma:
40.110 (99,37%)
Érvényes szavazatok száma
HADHÁZY SÁNDOR (FIDESZ–KDNP)
21.632 (53,93%)
Bársony András (MSZP) 18.478 (46,07%)
A választókerületben a választás érvényes,
eredményes.
OVB
Gratulálunk Hadházy Sándornak
országgyűlési képviselői mandátumához!
Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton is szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik szavazatukkal lehetővé tették, hogy a választókörzetünket a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a
KDNP összefogásában a harmadik ciklusban is képviselhetem. Ígérem Önöknek,
hogy az Országgyűlés tagjaként szűkebb
lakóhelyünk érdekeit szem előtt tartva, a
polgári értékek hathatós képviseletével
mindent meg fogok tenni, hogy megőrizzük
eddigi eredményeinket, értékeinket.
Hadházy Sándor
országgyűlési képviselő
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VÁROSHÁZI HÍREK
A 2006. március 1-jei képviselő-testületi ülés
– Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Sporthivatal által
„Sportlétesítmények fejlesztésére, korszerűsítésére, felújítására” kiírt
pályázatra, a labdarúgó- pálya köré építendő salakos futópálya építésére.
– Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Hivatal EGT Finanszírozási Mechanizmus programja keretében, a történelmi jelentőségű helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján
történő felújítása célterületre, a Királyi Palota fogadóterületének felújítására.

A 2006. március 14-i képviselő-testületi ülés
– A testület Dr. Koncz Áront, a Pro Visegrád Kht. ügyvezetőjét tisztségéből 2006. március 27-ével felmentette.
– A testület Cseke Lászlót megbízta a Pro Visegrád Kht. ügyvezetői
tisztségének ellátásával 2006. március 27. naptól, öt év időtartamra.
– A testület elfogadta a Visegrádi Rendőrőrs 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
– A képviselők a Castrum Visegrád Kft. és Visegrád Város Önkormányzata közötti – a Lepence Strandfürdővel kapcsolatos – vitás
kérdések rendezése tárgyában a Castrum Visegrád Kft. képviselőjével, Simon Péterrel egyetértésben a felek közös álláspontját rögzítették.
– A testület a strandfürdő szabályozási tervének elkészítésével kapcsolatos feladatokkal az M-Teampannon Kft.-t bízta meg.
– A képviselő-testület Scheili Éva Rozáliát, valamint Szigetiné
Lőrincz Máriát a Helyi Választási Bizottság póttagjává választotta.
– A testület a Szent György Lovagrend 2006. évi nyári programját
100.000,– forinttal támogatja.

A 2006. április 27-i képviselő-testületi ülés
– A képviselő-testület rendeletet alkotott a városi kitüntetésekről.
– A testület az önkormányzat 2006-os költségvetési évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervét elfogadta.
– A testület a köztisztviselői illetményalap törvényi változását követve, a polgármester illetményét bruttó 478.400,– Ft/hó összegben, az
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 220.800,– Ft/hó összegben határozta meg.
– Az önkormányzat alapító tagként belépett a megalakítandó Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft.-be.
– A testület úgy döntött, hogy a város jelen kíván lenni a Dunakanyar
Regionális Televízió műsoraiban, az általa nyújtott anyagi támogatás
mértékével arányos műsoridővel. Együttműködésüket megállapodásban rögzítették.
– A testület a Kihívás Napja rendezvényeire költségvetési tartalékából
100.000,– Ft-ot biztosít.
Tóth Tivadar
aljegyző

Kérés
Kérünk mindenkit, aki az árvízi védekezésnél olyan eszközöket
(mellény, lámpa, lapát stb.) használt, melyek az önkormányzat tulajdonát képezik, legyen kedves visszahozni azokat a GAMESZ telephelyére.
Köszönjük!
Önkormányzat
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Az 1000 éves Visegrád Emlékbizottság tájékoztatója
Az emlékbizottság április 25-én tartotta ülését, erről és a
legutóbbi hónapok fejleményeiről szeretnénk tájékoztatni
olvasóinkat, a város polgárait.
Nagy örömünkre a Visegrádi Hírek januári számában megjelent felhívásunkra sokan küldték el ötleteiket, javaslataikat
és nem csak városunk lakói, hanem Budapestről is. Ezt az
érdeklődést először is szeretnénk megköszönni, mert azt
igazolja, hogy sokan vannak, akik igazi cívisként foglalkoznak a város ügyeivel; készek tenni érte. Igazolja ez az érdeklődés, hogy az 1000 éves évforduló méltó megünneplése sok
ember szívügyévé vált, és sokan szeretnék segíteni az emlékbizottság munkáját. Mondhatjuk azt is, hogy máris a „bőség
zavarával” küzdünk, ennek ellenére továbbra is várjuk az
újabb javaslatokat és ötleteket következő ülésünk időpontjáig, május 23-ig.
Miről számolhatunk be? Az emlékbizottság három munkacsoportot alakított, három fő területre összpontosítva a teendőket.
Az 1. sz. munkacsoport az 1000 éves Visegrád konkrét
helyszínével, a Sibrik-domb és a Várkert fejlesztésével, az
oda megálmodott emlékmű, illetve tematikus park elképzeléseivel, terveivel foglalkozik. (Tudni kell, hogy ezen a területen található a Szent István-kori várispánsági központ és
esperesi templom, az Árpád-kori falu és az I. András-kori
Szent András-monostor.) Ennek a munkacsoportnak a vezetője Gróf Péter, tagjai Abonyi Géza és Erdős Péter. A munkacsoport és az emlékbizottság is fontosnak tartja, hogy a
Visegrádot először említő, 1009-ben kelt oklevél eredeti
helyszíne legyen a millenniumi fejlesztések és a majdani
ünnepség legfontosabb helyszíne, ám a megvalósítás lehetőségét itt nehezíti a legtöbb gyakorlati probléma.
A 2. sz. munkacsoport vezetője Szőke Mátyás, tagjai
Abonyi Géza, Cseke László, Fieszl József, Kiss Károly. Ez a
munkacsoport a városban megvalósítható és megvalósítandó
fejlesztéssel, az évfordulóhoz kapcsolódó, köztéri emlékművagy szobor-, emléktábla- stb. elképzelésekkel foglalkozik,
azokkal az elképzelésekkel, amelyek az eltelt 1000 év történéseit, a város fejlődése szempontjából jelentős szerepet
játszó események, személyek emlékének megörökítését szolgálják. Ez a munkacsoport tehát – ha úgy tetszik – a város
jelenével, a millenniumhoz méltó külső megjelenésével, a
jövő szempontjából is meghatározó fejlesztésekhez kapcsolódó tervekkel, ötletekkel, azok rangsorolásával, a megvalósítás ütemezésével foglalkozik. Munkájuk szorosan összefügg
az önkormányzat egyéb városfejlesztési elképzeléseivel, a
városközpont kialakításával, az intézmények fejlesztésével.
A 3. sz. munkacsoport a kulturális jellegű feladatokat végzi. Ennek a munkacsoportnak a vezetője Mezei Anna, tagjai
Gróf Péter, Erdős Péter, Jung Vilmos, Kiss Károly, Mikesy
Tamás. Mezei Anna felkérésére a munkacsoport kibővült a
következő személyekkel: Gróh Dániel, ifj. Dobri Imre, Jékely
Endréné és Schmidt Péterné. Ez a munkacsoport foglalkozik
a rendezvények, programok, kiadványok témakörével, minden olyan feladattal, ami a millenniumi események eszmei,
szellemi terméke lehet.
Mindhárom munkacsoport megkezdte tehát a felkészülést:
helyszíni bejárásokat végeztek, tanulmányozták a már korábban elkészült terveket, városfejlesztési elképzeléseket, felvették a kapcsolatot, az ötleteket adó személyekkel, megkezdték
a szükséges tudományos gyűjtőmunkát, igyekeznek felvázolni a tervek adminisztratív, személyi és pénzügyi feltételeit.
Mondhatjuk, hogy még csak a munka elején tartunk. A feladat bonyolultsága, összetettsége miatt sajnos még nem tud-

juk Önök elé tárni a konkrét terveket és elképzeléseket (reméljük, hamarosan ez is összeáll), mindenesetre a legsürgősebb teendőket megfogalmaztuk magunk számára. Ezek a
következők:
1. Az 1000 éves Visegrád filozófiája szellemében még a
nyári rendezvények előtt el kell készülnie az esemény
„logó”-jának, emblémájának, amiben a városunkban élő, azt
szerető és történelmét is jól ismerő grafikusművészek közreműködésére számítunk. (Többek között ehhez is várjuk
ötleteiket, javaslataikat.) Elképzelésünk szerint ez az
embléma már ebben az évben megjelenhetne a város
bármilyen formában való megjelenésén, mint pl. az
ásványvizes palackokon, az éttermek, idegenforgalmi
szervezetek szórólapjain, a rendezvények programján stb. A
cél, hogy a közfigyelmet (hazai és nemzetközi értelemben)
VISEGRÁDra irányítsuk, és az elkövetkező években
felkeltsük és fenntartsuk az érdeklődést városunk iránt.
Ennek eszköze lehet a logó, illetve az esemény egységes
arculatban történő megjelenése, megjelentetése.
2. Nem igényel igazán anyagi ráfordítást, tehát akár
holnaptól megtörténhet Visegrád honlapján az 1000 éves
Visegrád Emlékbizottság közleményeinek, felhívásainak
megjelentetése, valamint a munkacsoportok által végzett
konkrét eredmények, az értékelhető, megvalósítható ötletek
bemutatása (elérhetősége: www.visegrad.hu).
3. El kell készíteni a millenniumi felkészülés legproblémásabb, ugyanakkor egyik legméltóbb helyszínének, a
Várkert–Sibrik-dombnak a megvalósulási, hasznosítási tervét
azért, hogy a szükséges munkálatokat minél előbb el lehessen
indítani.
4. Ahhoz, hogy a lakosság közreműködésével kialakított
elképzelések megvalósuljanak, szükséges, hogy minden helyi
intézmény, gazdasági egység, gazdálkodó szervezet, vállalkozó, Visegrád minden polgára sorakozzon föl a nagyszabású
tervek mögé. Eszmeileg, anyagilag is segítse a megvalósulást,
ki-ki lehetőségei függvényében segítsen pályázati támogatások elnyerésében, szponzorok felkutatásában.
Röviden arról is tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy milyen jellegű javaslatok, ötletek érkeztek hozzánk. Van, aki
teljes komplexitásában ragadta meg a témát; javaslatai korszakokra bontva tartalmaznak épülettel, objektummal és
rendezvénnyel, kiadvánnyal kapcsolatos elképzeléseket; van,
aki az Áprily-park felújítását szorgalmazza; vannak emléktáblákkal, emlékművekkel kapcsolatos ötletek; rendezvényekre, ünnepségekre, kiadványokra vonatkozó javaslatok. Köszönjük az eddig beérkezett írásokat, s mint cikkünk elején
jeleztük, várjuk még további ötleteiket május 23-ig. Ekkor –
az emlékbizottság aznapi ülésén – szeretnénk lezárni az ötletgyűjtést, hogy azok megvitatása után már konkrétan tudjunk
foglalkozni a megvalósítás feltételeinek megteremtésén. Az
idei év költségvetésében 3.600.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat erre a célra, a konkrét tervek birtokában a következő években remélhetőleg ennél magasabb összegre is számíthatunk. Fontosnak tartjuk arról is tájékoztatni Önöket,
hogy az emlékbizottság tagjai önként és anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalták és végzik munkájukat.
Kérjük és várjuk az Önök észrevételeit és javaslatait, akár a
millenniumi eseményekkel, akár az emlékbizottság munkájával kapcsolatosan.
1000 éves Visegrád Emlékbizottság
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Pályázat

Magyarország

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása pályázatot hirdet az új elektronikus tájékoztatási
rendszer (Kistérségi Gyűjtőportál) bevezetése kapcsán felmerülő
feladatok vállalkozásban történő ellátására:
1. Felelős szerkesztő, információs menedzser, tartalomfeltöltő
munkatársat
Feladatai:
– kistérségi portál tartalmának szerkesztése, felügyelése, feltöltése,
– a települési és a kistérségi portál közötti tartalomcsere felügyelete,
– felelős szerkesztői feladatok ellátása a kistérségi portál vonatkozásában,
– kistérségi szintű információs igények felkutatása és közzététele,
feltöltése,
– a kistérségi portál rendszerében megjelenő alportálok, illetve
települési portálok működtetői részére szakmai segítségnyújtás.
Elvárások:
Az ideális jelölt felsőfokú kommunikációs vagy művelődésszervező szakirányú végzettséggel, kiváló számítógép-felhasználói
ismeretekkel rendelkezik. Az internetes tartalomszolgáltatás, portálépítés területén szerzett tapasztalat előnyt jelent.
2. Informatikai munkatársat
Feladatai:
– portál adminisztráció/portál jogosultságok kiosztása, XSL
templatek ellenőrzése, telepítése, domainek kezelése, statisztikák figyelése, jelentése,
– hálózati felügyelet,
– fejlesztés informatikai támogatása,
– a hardverek az alapszoftverek telepítése során fellépő kérdések
koordinálása,
– a kistérség informatikai feladatainak operatív felügyelete.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:

Tisztelt Címzettek!
Az elmúlt hetekben aggódva követtük a magyarországi árvizekről szóló híreket. Már az első
napokban felajánlottuk segítségünket hivatásos
árvízvédelmi ismerőseinknek. Úgy tűnik, hogy az
illetékes hatóságok, önkormányzati hivatalok és
társadalmi szervezetek urai a helyzetnek, mivel
ez idáig nem vették igénybe segítő szándékunkat.
Ez megnyugvással tölt el minket, ugyanakkor
Önök által újra felajánljuk a segítségünket.
Amennyiben olyan fejleményről értesülnek, mi
szerint valahol válságosabbá válna a helyzet, és
az Önök meglátása szerint ténylegesen szükségesnek és ésszerűnek tűnik a mi közvetlen részvételünk, akkor tisztelettel kérjük, hogy azt azonnal jelezzék nekünk. Hívásukra a Nyikó mentén
tevékenykedő Árvízi Segélyező Bizottságunk és
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
(ODFIE) részéről többfős csapattal indulunk
segítséget nyújtani. Felajánlásunk az árvízvédelmi munkálatokra, az esetleges mentésekre és az
elkerülhetetlen újraépítési folyamatra egyaránt
érvényes. Szervezésben, kétkezi munkában vagy
szállításban egyaránt a bajba jutott nemzettársaink rendelkezésére állunk.
A mostanihoz hasonló vészhelyzetek átlagon
felüli helytállást és erőnlétet igényelnek a gáton
levőktől. Kívánjuk, hogy ennek ne legyen fogytán az arra hivatottak, és folyamatosan részesüljetek többleterőforrásban árvízvédelmi és mentési
hivatásuk gyakorlásában. Isten őrizzen mindnyájunkat nagyobb bajtól!
Együttérzéssel és segítőkészséggel:
Szombatfalvi József unitárius esperes,
a kobátfalvi központú
Segélyező Bizottság elnöke
és Szabó László unitárius lelkész,
az ODFIE elnöke

Lalátka Lajos irodavezető
2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Tel.: 06 (26) 505-404, 06 (26) 312-437
e-mail: tarsulas@dunakanyar-pilis.hu

Fogadóóra
Duschák Tamás r.törzszászlós
Visegrád körzetmegbízottja
2006. május hónapban az alábbi időpontokban tart
fogadóórát:

2006. május 10-én 14–16 óráig
és

2006. május 24-én 14–16 óráig
A fogadóórákat
a Visegrádi Rendőrőrs épületében tartjuk meg
Visegrád, Fő u. 57. szám alatt

Duschák Tamás r.tzls.
06 (30) 567-2821
e-mail: visegradkmb@vipmail.hu

Levél Kobátfalváról

Visegrád Önkormányzati Vezetőinek,

Megjegyzés:
Jól esett a kobátfalviak megkeresése, hiszen ők
már a bőrükön érezték tavaly nyáron a bajt.
Most ezzel a gesztussal kívánták viszonozni a
visegrádiak támogatását. Szerencsére, nem kellett segítségüket igénybe venni, mert a vész időközben elmúlt a fejünk felől.
Mindenesetre köszönjük felajánlásukat!
Igaz most is a mondás: A barátot a bajban ismerni meg igazán!
Szerkesztőségünk Olvasóink tájékoztatása céljából teszi közzé a fenti levelet, hiszen időközben
Kalotai Árpád alpolgármester úr a kobátfalviak
megkeresésére már hivatalból reagált.
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1956 • 50 • 2006
Történelmi lecke
Flaszterversek ’56-ból
Fohász
Merre vagy Rákosi?
8 millió magyar ezt szeretné tudni,
és újra látni akar.
Jöjj vissza ó bölcs vezér, hőn szeretett apánk.
Úgy hiányzol nekünk
Úgy nélkülöz hazánk
10 évi munkádat nem kívánjuk ingyen,
Hálás magyar néped megfizet majd mindent.
Bújj elő Rákosi, vedd le süveged.
Állj ki néped elé, tisztázd becsületed.
Gerő cimborádat hozd magaddal hamar,
Egy emberként fogad 8 millió magyar.
Ó miért nem jöttök, ó miért is késtek?
Hálánkat nem tudjuk leróni tinéktek.
Farkas is szeretne értekezni veled,
Mielőtt a varjak ki nem vágják szemed.
Vár rád Sztálin apánk ércbe öntött szobra,
Melyet a magyar nép döntött le a porba.
Téged vár a liget legmagasabb fája,
Akad még majd magyar, ki felhúzzon rája.

A magyar nép „Miatyánk”-ja
Pesti humor – a Rákóczi út és a Nagykörút sarkán

Miatyánk Hruscsov ki vagy a Kremlben,
Átkoztassék meg a Te neved,
Múljon el a Te országod,
Szűnjön meg a Te akaratod,
Miképpen Oroszországban,
Úgy itt a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket hagyd meg nekünk ma,
És bocsásd el a mi foglyainkat,
Miképpen mi is elbocsátjuk a ruszkikat,
Akik ellenünk vétettek,
És ne vígy minket Szibériába,
De szabadíts meg minket az orosztól,
Mert Tiéd az ország, de nem mindörökké.
Ámen.
(Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott c. kötetből)

A Szózatot ellenforradalmi dalnak minősítették. Egy ideig
Vörösmarty sorait sem volt tanácsos elmondani. Bosszúból
megszületett az aktualizált változat:
Hazudnak rendületlenül,
Ne higgy nekik, magyar!
Bölcsődtől majdan sírodig
A Tervkölcsön takar.
A Szovjetunión kívül
Nincsen számodra hely,
ÁVÓ-val ver a sors keze,
Itt élned s nyalnod kell.

Rákosi Mátyásnak mutatja a nyíl az utat:
Határ 1 km

(Aki a fenti sorokat netán nemzeti Szózatunk megszentségtelenítésének érzi, kérem, gondoljon arra: az ismeretlen szerző
nem Vörösmarty örökbecsű sorait, hanem az ország akkori
urait kívánta gúnyolni.)
(Pest Megyei Hírlap, 1994.)
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Kérés Scheili Laci bácsihoz
Tisztelt Laci Bácsi!
Az előző számban írt olvasói levelével kapcsolatosan szeretném az alábbi gondolataimat megosztani Önnel és az olvasókkal:
Sajnos sok tekintetben visszalépés történt a régi idők szokásaihoz, erkölcseihez képest szerte a világban. Magyarországon is,
Visegrádon is. Én azokat az időket, amelyeket Laci bácsi említ,
csak apám elbeszéléseiből ismerem. Egy másik világba születtem bele 1953-ban. A mai fiatalok egy még jobban megváltozott
világba születnek és élik benne úgy életüket, ahogy én el sem
tudtam volna képzelni a magam fiatalságában. Közhely, de attól
sajnos nagyon is fenyegető valóság: felgyorsult világban élünk.
Ami tegnap jó és igaz volt, azzal ma már senki nem törődik. Az
eddig állandónak hitt emberi értékek lassan háttérbe szorulnak.
Jelen korunkra az állandó versengés, a szédítő technikai fejlődés, a pillanatnyi előnyök megszerzése a leginkább jellemző. Az
emberekre, főként a gyerekekre igen hatékony a médiumok,
elsősorban a televízió befolyása. Ez elkeserítő mindazok számára, akik az új generációk fejlődését a régi, több évszázad próbáját kiállt emberi értékek mentén képzelik el. A médiát is a piac
törvényei vezérlik, és az élet megmutatta, hogy egy olyan adó
sincs a világon, amelyik abból fenn tudná tartani magát, hogy
szép eszméket, tiszta hangokat, esztétikát és jó erkölcsöt közvetítő műveket próbálna nézőinek vagy hallgatóinak sugározni. A
nézők nagyobb része általában jobban szereti az ösztönökre
ható, pillanatnyi szórakozást nyújtó, különösebben mélyebb
gondolkodást nem igénylő látni- és hall-

A szobrok sorsa
A magyar történelem zivataros évszázadainak
egyik hozadéka, hogy nem csak a könyveknek,
hanem a szobroknak is megvan a maguk sorsa.
Felavatják, ledöntik, beolvasztják, majd újra
felállítják a jobb sorsra érdemes alkotásokat.
Számos írás jelent meg Budapest szobrainak
kálváriájáról. Arról, miként távolították el történelmi nagyjaink szobrait az aktuálpolitikai ítészek és törpe hatalmasok, s miként került ezen
emlékművek némelyike a „csizmába”, a Felvonulási téren éktelenkedő monstrum Sztálinszoborba, amelyet 1956 forradalma juttatott
méltó helyére, a történelem szemétdombjára.
Úgy tűnik, Visegrádon megvan a szobroknak a
maguk sorsa, csak kissé másként…
2002-ben rekordidő alatt készült el Bolyki Lajos visegrádi művész árvízi emlékműve, amelyet
a platánsor mellett állítottak fel.
2006-ban újra próbára tett bennünket a Duna.
A nehéz napokban „eltűnt” a szobor, de akkor ez
senkinek sem tűnt fel, volt más dolgunk. A helyreállításkor „előkerült”, beleépítették a platánsor
védművébe, máig látható, félig kiásva. 2002. évi
árvízi helytállásnak emléket állító szobor a 2006os védőgát részévé vált. Talán morbid a gondolat, de azt mondom, méltó – szerencsére nem
végleges – sors az emlékmű számára.
Összefogásunk, közös áldozatvállalásunk eszméjének kőbe álmodott művészi jelképe 2006ban maga anyagi valóságában védte Visegrádot
az árvíz ellen, azokkal együtt, akik e szellem
által vezérelve újra ott voltak a gáton.
Gróf Péter

Válasz Szőke Mátyás úrnak

gatnivalót. Ezt támasztja alá minden felmérés, amelyet ebben a
tárgyban végeztek. Ez hát egy ördögi kör, amelynek eddig még
nem született megoldása. Az eddig bevált családi és pedagógiai
nevelési módszerek úgy tűnik, nem tudnak lépést tartani a tudomány eredményeit is felhasználó médiumok „agymosásával”.
Ezeket annak kapcsán írtam le, hogy Laci bácsi „erkölcsi nagytakarítás”-ról ír olvasói levelében. Sajnos nem tudom elképzelni,
mire tetszik gondolni? Pontosan milyen erkölcsöket kellene
kitakarítani és honnan? Melyek maradjanak? Kérem, tegye meg,
írja meg a következő számban, hogy pontosan mire gondol,
hiszen lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit érdekel,
hogy milyen erkölcsiséget tart követendőnek az új generációk
számára. Ön egyike a visegrádi – bocsásson meg a kifejezésért –
„nagy öregek”-nek, akik szinte felnőtt fejjel élték meg a II.
világháborút. Végigélte a Rákosi-, majd a Kádár-korszakot,
majd végigélte ezt a „katyvaszt”, amelyet most rendszerváltó
időszaknak hívunk. A mostani nemzedékek hasznát vehetik
minden gondolatnak, amelyet egy ilyen életút tapasztalata érlelt.
Máig nagy tisztelettel gondolok végtelen kitartására, amellyel a
kárpótlási ügyében harcolt az igazáért minden lehetséges fórumon. Ha semmi mást, csak azt az egyet sikerül írásával átadnia a
ma ifjúságának, hogy az ember higgyen az igaznak tartott ügyében és harcoljon érte lankadatlanul, már megérte minden szó.
Válaszát várva, tisztelettel:
Abonyi Géza

a férfi dalkör előadásával kapcsolatos
észrevételeire
Kedves Mátyás!
Megtisztelő számunkra, hogy dalkörünk szereplésével is foglalkoztál az Visegrádi Hírek előző számában a március 15-i ünnepséggel kapcsolatos írásodban. Mindannyian sajnáljuk, hogy produkciónk tényleg nem teljesen úgy
sikerült, ahogy szerettük volna. Utólag visszanéztük és hallgattuk a felvételt,
és bizony rá kellett jönnünk, hogy az igyekezet a nagyobb hangerő érdekében
néhol sajnos a helyes hangzás rovására ment. Azon kívül igaz az is, hogy ami
nekünk előzetesen zárt térben jól hangzott, annak más a hatása kinn a szabadban.
Dalkörünk, amely most a nyáron lesz egy éves, úgy alakult meg, hogy néhány szívesen nótázó visegrádi férfi elhatározta, hogy rendszeresen összejön
és elnótázgat, elbeszélget egymással. Innen vezetett az utunk idáig, hogy úgy
gondoltuk, hogy mint férfikar vegyünk részt az ünnepségen, énekeljük a visegrádiakkal együtt a Himnuszt és a Szózatot. Bizonyára Te is tapasztaltad az
elmúlt évek ünnepségein, hogy lelkesedésben és hangerőben voltak hiányosságok, amikor a Himnuszt és a Szózatot énekelte az ünneplő gyülekezet.
Fellépésünkkel ezen szerettünk volna javítani.
Említetted cikkedben a rajtunk nevetgélő fiatalokat. Ami a helyes éneklést
illeti, lehet, hogy jogos volt részükről a mosolygás, de ha azt szeretnénk, hogy
ifjúságunk a Himnusz és a Szózat éneklésekor ne nevetgéljen, hanem emelkedettséget, büszkeséget és összetartozást érezzen, akkor nekünk, felnőtteknek
kell megmutatni, hogy nemzeti ünnepeinken lelkesen és hangosan is lehet, és
kell énekelni. Vonatkozzék ez minden magyarra, fiatalra és idősre, gyengén
éneklőre vagy botfülűre egyaránt.
A magunk részéről köszönjük észrevételeidet és megfogadva tanácsodat,
azon leszünk, hogy előadásunk színvonala a jövőben minél jobb legyen.
Mi valamennyien – ahogy megtisztelően említetted a dalkör tagjairól –, személyes ismerőseid és barátaid, szívélyes üdvözletünket küldjük, és jó egészséget kívánunk.
A Visegrádi Férfi Dalkör nevében:
Abonyi Géza
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CSALÁDKUTATÓ KLUB
2005 kora őszén felkerestük városunk egyetlen élő üknagymamáját (Isten éltesse ükunokájával együtt), aki igen
fiatalos lendülettel és kedvesen, élvezetesen mesélt életéről.

Gerstmayer Jánosné sz. Debre Kunigunda
(1923. ápr. 14. vagy 17.) férjével

Berkenyéről való vagyok, nincs itt senki más Berkenyéről,
csak én. Szendehely mellett, Nógrád megyében van. A Kunigunda ott gyakori név volt. A keresztmamám volt Kunigunda, és akkor az volt a szokás, hogy a keresztmama nevét
kaptam.
Ez egy sváb település. A mamám nagyon szép lány volt,
nagyon jól beszélt magyarul is meg németül is. A papám
Bácska megyéből való. Nálunk volt öt fiú. Berkenyén a
szüleim is gazdálkodtak. Papám a vasútnál volt, a fiúk tanultak, aztán elmentek. Az egyik munkaszolgálatra került. Olyan
kicsi volt! A malomnál dolgozott, a többi meg, katonák
voltak, fogságba kerültek, de hála Istennek haza kerültek! Én
otthon voltam, amíg iskolába jártunk, aztán mentem szolgálni. Vácon meg Pesten szolgáltam, aztán idecsábítottak. Én
úgy kerültem Visegrádra szolgálni, hogy szendehelyi lányok
voltak itt és ezek rábeszéltek, hogy itt olyan nagyon jó, hogy
sok fiatal van, szeretik a zenét a svábok, szeretnek táncolni.
Így aztán jöttem én is.
A férjem volt az első, aki meglátott, mikor kiszálltam a hajóból. Kérdezte, hova megyek. Mondtam, valami Mátyásforráshoz. Ő eligazított. Megmondtam neki, hogy jön egy
bácsi – Náci bácsinak hívták –, az majd elkísér. Ahova mentem, az a Fröhlich panzió volt a Mátyás-forrás felé. Én akkor
17 éves voltam. Aztán megismerkedtem a férjemmel. Mert
azelőtt mentünk minden vasárnap a Borisékhoz. A komaaszszonyom volt a Fröhlich Francinak a felesége. Az
katalinpusztai volt. Szendehely mellett volt az is. Na most, a
panzióban takarítani kellett, mosogatni, kiszolgálni. Jó volt.
Sok szoba volt, vendéglő meg minden. Ott volt a Fröhlich
Berta néni, ti nem emlékeztek rá, a Hubertnak a testvére. Egy
fia is volt nekik, a Nándi. Az is olyan idős lehetett, mint én,
nem tudom, él-e. Ez az a Fröhlich Hubert, aki a presszóval
szemben lakott.
Májusban jöttem ide és akkor beteg lettem, hazamentem, és
akkor januárban már meg is esküdtünk. Akkor idejöttem
lakni, és itt lakok azóta. A Johann bácsival. 1941. január 5én esküdtünk meg. Az esküvőnk Berkenyén volt. Nagy jég
volt a Dunán, az volt a szerencse, hogy a férjem egy nappal
előbb jött át, így meg tudtuk tartani az esküvőt. Visegrádról
nem is jöttek ezért. Még a szülők se. Esküvői képünk nincs.

Másnap volt Vízkereszt, anyukám akkor nem engedett el. Na
aztán jöttünk, a Kurzbauer Misi bácsi egy kis ladikkal hozott
át a jégtáblák között. Nem féltem, fiatal voltam. 55 évet
éltünk, megvolt az aranyesküvő. Nagyon szép volt. Nagyon
boldogok voltunk. A Johann ’20-ban született. Ő is fiatal
volt, amikor esküdtünk. Ez egy nagy szerelem volt. Egy
szobánk volt csak, nem olyan kényelmes, mint most. A szülőkkel egy szobában voltunk, de az akkor természetes volt.
Volt négy gyerekünk, azokat szépen fölneveltük. Mindegyiket munkára neveltük, tanítottuk őket. Szakmát kaptak.
Sokat kellett dolgozni. Iskolába jártak, nyáron besegítettek,
amikor a takarmány volt. Télen nem volt, akkor ketten megcsináltuk. Mind a négy gyerekemet itthon szültem. A Trenkó
Mariska néni meg aztán a Juliska segítettek. Amikor szültem
az Imit, itt aludtak a gyerekeim meg anyósomék. Senki nem
hallott semmit. Hát a Magdus tudta, örült. Ő nevelte az Imrét, az volt a mindene. Az Imre ’57-es, a Boris ’46-os, 11 év
van köztük.
Ez a ház a Johann bácsi családi háza volt, de nem így nézett
ki, mint most. Egy kis parasztház volt. ’50-ben leégtünk,
egészen leégett a tető, no, akkor spekuláltunk, mit csináljunk
meg, felépítsük-e? Hát akkor még nem volt a miénk. Apósom már akkor nem élt, anyósomnak meg azt mondtuk,
kifizetjük a testvéreket, és akkor úgy csináljuk, ahogy nekünk tetszik. Itt volt két ablak, volt egy szoba, konyha, az
istálló, s akkor jött a speiz. Más nem volt. Egy kis szecskavágónak egy kis tető. A többit, mint ezt a szobát, mi építettük
’55-ben.

Gerstmayer János és Gerstmayer Jánosné
sz. Gerstmayer Ilona

A Johann bácsi apja Gerstmayer János, anyja Gerstmayer
Ilona volt. Nem voltak rokonok, ez véletlen volt, hogy így
hívták, névrokonok voltak. Mindketten visegrádiak voltak. A
Kirhn-Gerstmayereknek mondták az apa családját, mert sok
Gerstmayer volt. Testvére volt a Fieszlné, az Annus néni (a
Fieszl Józsinak és a Bettinek az anyja), a Hermann bácsi, az
volt a bátyja (a Gerstmayer Hermann apja). Már mind meghalt. Kilencen voltak, a többiek Pesten laktak.
Rokon volt hátul a Gerstmayer Lizi néni, a Gerstmayer Pali
bácsinak a mamája, akkor az Meszarek (Imre) Mariska néni,
akkor a Schandlné, de ezek már mind meghaltak. Két lánytestvér meghalt, az egyik azt hiszem 16, a másik 18 éves volt.
Volt az a vízbetegség, felpuffadtak. Elvitték őket, de már
nem tudom, hova.
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Itt, ahol a Zsuzsi, a Ferbert Zsuzsi (Schubauer Józsa anyuA Johann bácsi szüleinek csak ökrei és tehenei voltak.
Johann bácsi is gazdálkodott, voltak lovak, tehén, aztán jöt- kája) lakik, itt egy szobában voltunk: mi a gyerekekkel, a
tek az oroszok, mind elvitték. Akkor kellett menni az erdé- Zsuzsi a gyerekekkel, a Szefiék (Fieszl Irén anyósáék), az
szethez, a Salamon-toronyba, Tahiba dolgozni. Mindig befi- Irma, az Anna (még lány volt). Egy szobában. A krumpli
zettük, amit kellett, így kaptunk nyugdíjat. Én is kaptam mögé bújtunk, ha jött az orosz. Csúnya világ volt, de nem
1600 Ft-ot, Johann bácsi meg 2400 Ft-tal ment nyugdíjba. baj. Elmúlt. A Johann bácsi nem sokáig volt a háborúban. A
Kevés volt, de mentünk dolgozni. Én a palotába. Akkor még lábai miatt. Nagyon lúdtalpas volt. De menni kellett az oroszoknak krumplit hámozni meg minden.
nem volt olyan forgalom, lehetett menni biciklivel. Johann
bácsinak mindig két lova volt. Nagyon szerette, akármilyen
Nem volt tv. Mentünk esténként tollat fosztani, a férfiak
soványat vett, mindig följavította. Aztán neveltünk más álla- meg összeültek, beszélgettek, iddogáltak kicsit, mindenkinek
tot is mellette, aztán leadtuk. Tinókat, üszőket. Azokat aztán
volt bora. Szép volt. A libát mikor levágták, kitépkedték a
lábon lehajtottuk a tsz-be és azt fizették. Ha jó volt, prémiu- tollát, összegyűjtötték, és akkor kellett tollat fosztani. Az
mot is fizettek. Én nagyon szerettem fejni. Volt a gyerekek- asszonyok beültek a konyhába az asztal köré, az asztalra tetnek jó tej. Szóval mentünk mindig dolgozni, kellett.
ték a tollat középre, és akkor fosztottuk. Sokszor a férfiak
megvicceltek, beengedtek egy verebet. Na, az aztán repdesett, és szállt a toll mindenfelé. Na, az úgy volt, hogy megfogtuk a tollat, a felső vékonyabb részét, és kétoldalt lefosztottuk a toll száráról a finomabb tollat. Azt használtuk a
dunyhához, párnához. A szárnytollak vastag, lefosztott száraiból, amiknek a végén volt még egy kis toll, fontak ilyen bekenőket a sütéshez. Kenőtollat készítettek. A kisebb szárakat
díszpárnába használták, meg csináltak belőle ablak közé
ilyen párnákat. A levágott szárnyvégeket pedig kályhapucoláshoz használtuk. A toll kellett a stafírungba. Nem volt nagyon szapora dolog ez a fosztás, mentünk pár napig. Ott meséltek régi dolgokat, énekeltünk, de már nem tudok ilyen
éneket.
Akkor volt a kukoricafosztás. Elmentünk az esti litániára,
és utána kukoricafosztásra. Legények, lányok, mindenki,
öregek, fiatalok, gyerekek, szomszédok. Sokat jártunk mulatni. Hála Istennek, jártunk, Johann bácsi is nagyon szeretett
táncolni. Jöttek a gyerekek is, együtt mulattunk. Amikor a
gyerekek kicsik voltak, az anyósom németül, svábul beszélt
velük. Jöttek az oroszok, akkor tilos volt, csak magyarul. Na
Kép 1962-ből
most, a Magdus meg a Johann jól tudnak. A Boris mindent
Voltak földjeink, mind errefelé, kifelé voltak, a bánya mel- ért, ha nagyon muszáj volna, tudna azért beszélni. Imre is
mindent ért.
lett az a nagy völgy, ott volt rét, négy holdas. Aztán az erdő
Szép volt. Nehezebb volt élni, de szebb volt. Akkor jobban
mellett Újosztás, így szanaszét, Lepencén is volt. Arrafelé
szerették
egymást az emberek, figyeltek jobban egymásra.
csak úgy ismerem, hogy a Sinágliéknál szénát kaszáltunk,
Sokszor
kiültek
Schandl Béla bácsi, Johann bácsi ide a padra
füvet, aztán mentünk gyűjteni. Hát így ismerem csak az Újkertet. Én mindenfélét dolgoztam, jártam én házaknál ölésnél délután. Jobb kedv volt, akkor még énekeltek is. Tudtak nédolgozni, takarítani meg ilyesmit. Vendéglőben is voltam két metül, magyarul. De aztán meghalt a papa 1995-ben. Meg a
nyáron a konyhában. Kellett dolgozni. Mi maszekok voltunk, legnagyobb bánatom, hogy a Klári is nagyon hamar elment.
Aztán mentek sorba. És most, ugye, a Magdus, úgy egy éve.
így a gyerekekre nem kaptunk családi pótlékot, semmit.
Nagyon szép, hogy így együtt van a család. Johann is jön
Nem nagyon gyakran jártam haza, de azért mentünk. Gyaminden
nap. Mindegyik jön. Az Edáék itt sétáltak a babakolog is, biciklivel, lovas kocsival. Mikor hogy. Minden évben
egyszer-kétszer. A mamám nagyon szomorú volt, hogy én el- csival, szeretem a Nóráét is. Fényképem van sok, csak ha
jönnek a gyerekek, mondják: – Mama ezt vihetem? – és perjöttem Visegrádra, de aztán jobb volt, mert ha ottmaradok,
összeszedték a fiatal lányokat, fiúkat és vitték őket Oroszor- sze, hogy odaadom. Itt egy kép: az üknagymama az ükunoszágba. Egy barátnőm is eljött, ő Kisorosziba ment férjhez. kával.
Volt négy gyerekünk: Magdus, Johann, Boris, Imre. Van
Sokat elvittek, hát a Lencsi néni is elvolt. Dolgozni kellett
bányában meg mindenhol, és nem volt koszt. Koldulni men- nyolc unokánk, a Magdusnál a Tomika meg az Ágika, a
tek. Szóval rossz volt. Az én unokatestvérem 3 évig volt Johannál az Andi meg az Angéla, a Borisnál a Pityu meg a
kinn, az öcsém is 3 évig és pár hónapig. Sokan meg is haltak Zsolti és az Imrénél Bea és a Dóri; van tíz dédunoka és egy
kinn, vagy mikor hazajöttek, utána. Itt is jöttek keresni az ükunoka. Mikor 80 éves lettem, megrendezték nekem ott
asszonyokat, de mi a hegyre bújtunk meg a pincébe. Szóval kinn a Magdusnál hátul a kertben. Összehívták az egész családot, mind együtt voltunk. A gyerekeket, az unokatestvérehála Istennek, megúsztuk.
Az apósom ’48-ban, az idősebbik lányuk meg ’47-ben halt ket. Mindenki ott volt.
Szerettünk dolgozni. Most is szívesen megyek segíteni diót
meg. Ő Vecsésen lakott, aztán beteg lett, és hazajött, nem
volt, aki ápolja. Az anyósom nem tudom most hirtelen, hány- törni, pucolni. Ülni tudok, csak a térdeim fájnak. Menni nem
tudok. Szeretnék menni a temetőbe, a templomba, az bánt,
ban halt meg. Túlélte az apósomat. Először itt volt nálunk 14
évig, aztán hátrament a Fieszlékhez. Ott is halt meg. Mégis hogy nem tudok.
Lejegyezte:
Fieszl Béláné és Jung Endréné
ott volt a lánya, az Annus, természetes, hogy vele akart lenni
inkább. Egy lány mégis jobban húz a mamához.
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2006. május

Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Május első vasárnapja: anyák napja,
utolsó vasárnapja: gyermeknap
Kedves Olvasóink!
A Visegrádi Hírek mostani számában
mi is nagy szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat és a kedves Gyermekeket!
Német Kisebbségi Önkormányzat

Mein Kind
und ich
Ich siß in meinem Stübchen,
So traulich ist’s so warm.
Es ruht mein kleines Bübchen,
Mein süßes, mir im Arm.
Durchs Fenster füßt die Sonne
Den Schatz in meinem Schoß.
Mein Herz erhebt vor Wonne,
Mein Glück wächst riesengroß.
Von meiner Blicke Kofen
Mein Bübchen nun erwacht.
Die Bäckchen blüh’n wie Kofen
Das Kirchenmündchen lacht.
Ich halt mein Glück am Herzen
In tiefer Seligkeit.
Wir losen und wir scherzen –
O stehe stille, Zeit!

Der Mutter
Ich hätte dir viel zu sagen,
O, gute Mutter, heut,
Ich wüßte dir viel zu wünschen,
Das dich und mich erfreut.
Ja, könnte ich es nur sagen,
Wies um das Herz mir ist,
Du weißt es aber viel besser,
Wie teuer du mir bist.
Und wenn du mich immer liebest,
Und ich siehe immer dich,
Nichts schönes kann ich wünschen,
Nichts bess’res für dich und mich.

Ezzel a kis összeállítással köszöntünk minden Édesanyát és Gyermeket Visegrádon, kívánva nekik sok
örömöt, egészséget!
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Tavaszköszöntő
verssel, dallal, muzsikával
„Ember, ne félj: nő már a nap! / A jégfogú szél nem harap” –
hangzott el Áprily Lajos verse március 7-én a róla elnevezett
iskola tavaszköszöntő koncertjén. És bár az időjárás nem egészen ezt igazolta vissza, azért maga az esemény mégis csak
meghozta tavasz tündér kedvét, hogy tényleg elűzze a telet.
(Mire ez a tudósítás megjelenik, már egész biztosan harsog a
tavasz.) A tavaszköszöntő koncert négy éve hagyomány , melyet az „Ifjú muzsikusaink koncertsorozat” keretében szervez az
iskola zenetanári gárdája. Az idei koncert érdekessége az volt,
hogy nem egyéni produkciók hangzottak el, hanem családi
fellépések tanúi lehettünk. Az ötlethez csak gratulálni tudunk!
Mert több üzenete volt ennek a felállásnak:
– megmutatta, hogy ahová beköltözik a zene, ott a család több
tagja is megfertőződik a muzsika szeretetével, s ezzel számtalan lehetősége nyílik a családok együttlétének, az összetartozás erősítésének;
– szép példát nyújtott arra, hogy különböző generációk, legközelebbi és távolabbi rokonságban lévők együtt tudnak
működni, s ennek eredménye egy örömteli alkotás megszületése lehet;
– az „ifjú muzsikusoknak”, a gyerekeknek alkalmat biztosított
arra, hogy nagy nyilvánosság előtt bemutathassák a családjukat;
– az iskolának lehetőséget kínált arra, hogy egy új, még szélesebb nyilvánosság előtt mutatkozzon be, tovább növelve az
iskola jó hírnevét;
– magában hordozta annak csíráját, hogy a zeneoktatás kiszélesedésével az iskola kis kamarazenekart is alapíthat idővel.
Testvérek, nagyszülők, szülők, unokatestvérek, zenetanárok és
családtagjaik léptek fel ezen a koncerten, s a műsorban a legkülönfélébb műfajú darabok szerepeltek: régi zene, klasszikus
szerzők darabjai, de helyet kapott jazzes hangzású énekszám és
táncdalfeldolgozás is. Örömzenélés szólt, örömzenélés azoknak
is, akik zenéltek és azoknak is, akik hallgatták. Mivel ez az első
ilyen jellegű koncert volt, megérdemli, hogy név szerint is
felsoroljuk a fellépőket: Vass Henrietta és testvére, Norbert;
Horváth Sára és unokatestvére, Szalay Ádám; Horváth Enikő és
unokatestvérei, Tóth Mónika és Mária; Budai Zsuzsanna és
Bence; Székely Luca és ikertestvére, Mátyás; L. Kecskés András és „zenei gyermekei”: Balázs Gergő és Bognár Ferenc,
Bene Bálint és öccse Márton, Fenyvesi Cili és Zsófia; Domonkos Iván és nagypapája, Kalotai Árpád; a Szabó családból
Mayer Katalin anyuka és két lánya, Réka és Kincső; Szedlacsek
Boglárka és húga, Eszter; Barabás Gábor és gyermekei, Bernadett és Gábor; Paulusz Anna és ikertestvéröccsei, Balázs és
Zoltán; Valentin Virág és édesapja, Valentin Péter; a Zoller
Attila-díjas Galszter Beáta és húga, Dóra; Ott Rezső és négy
gyermeke; L. Kecskés András és testvére, Péter.
S végül, hogy a közönség se maradjon ki a közös zenélés
öröméből, L. Kecskés András egy kedves Schubert-dalt tanított
meg, amit kis gyakorlás után a koncert végén háromszólamú
kánonban énekeltünk el együtt, s reméljük, hogy ez olyan szépen szólt, hogy hamarosan úgy lesz, ahogy a dal ígéri.
M. A., a koncert egy hallgatója

ANYÁK NAPJÁRA

(Székely István 5. osztályos tanuló rajza)
Simon István:

ANYÁM LECKÉZTET
Otthon mindig megkapom tőle,
ha hibáztam, a magamét.
Beszél felém, kopog cipője,
muzsikál cincogva a jég.
Az ól falának dőlve hallom:
mért nem írsz több levelet?
– Megfeledkezel már rólunk?
– A lányokon jár az eszed.
Elfeledkezem már róluk?
felsajdul bennem hirtelen,
s mint rózsa köré hogyha hó hull,
úgy piroslik a szivem.
Hiszen minden sor, amit irtam
róluk szól, nékik küldtem én.
Levél volt az: kitárva, nyiltan
hirdeti már száz költemény.
Ezt tudja ő is, látom arcán,
s míg vívódok, felém nevet.
Titokban mindig büszke volt rám,
ha olvasta a nevemet.
De a levél… abból nem enged:
lusta vagy! Vigyázz, még kikapsz!
S áll előtte a riadt gyermek,
mint régen, hogyha a havat
vitte be lopva a konyhába…
Az idő, az elszállt talán
s mégis följebb kell nézni rá ma:
oly hatalmas az én anyám.
…A vékából kukoricát szór
lúdjainak, s míg fölszedik
rámmosolyog, látom sugárzó
szemének örömkönnyeit.
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Visegrádi
kapu–Sóstói-rét–Hátsó-Fekete-hegy
útvonalon
A miniszter nyomában…
végül megláttuk a bobpályát. Már azt hittük, hogy célba
avagy a Zsitvay-emléktúra
értünk, de az ebéd miatt a Mogyoróhegyig még le kellett
menni. Az egyesület elnökének meghívására két német
Dr. Zsitvay Tibor (1884–1969) igazságügyi miniszter,
házaspár is részt vett a „hosszú sétán”, akik szemmel
Visegrád díszpolgára emlékére immár másodszor szervezláthatóan nagyon élvezték a túrát.
te meg a Visegrádi Szövetség Egyesület a Zsitvay- emlékA terep szinte végig emelkedő volt, amely próbára tette
túrát.
állóképességünket. Az erdő zsenge zöld színei, a csodálatos napsütés, a szinte bódító virágillat azonban minden
nehézségen átsegített bennünket. Jó volt megpihenni a
zöld réteken, kiállni a sziklákra, és letekinteni a hegyek
takarásából előbukkanó ezüst Dunára.
A túra részvevőit a Mogyoróhegyen finom ebéd várta.
Birkapörkölt, amelyet a Takács család készített. A hosszú
gyaloglás után kissé elcsigázott csapat nagyon hálás volt
ifj. Zeller Mártonnak, aki italt és ételt szállított fel a hegyre. Ebéd után a túrázók egy része gépkocsival jött le a
városba, az edzettebbek pedig a székelykapun át a Sibrikdomb érintésével a Salamon-tornyon át sétáltak le. Akik
nem igazán vannak a hosszú túrákhoz szokva, de a Dunaparton rendszeresen gyakorolják a Nordic Wal-kingot, ők
most összeköthették a kellemeset a hasznossal. A botokkal
sokkal könnyebb volt a mozgás.
A túra délután ért véget, és a résztvevők megállapították:
Április 22-én, szombaton reggel 9 órakor indultunk a többször kellene barangolni a hegyek közt, mert a hétközvisegrádi templom elől. Az útvonal a tavalyihoz képest napok során elhasználódhatunk, ha nem törődünk testünk
változott és változtatni kellett az eredetileg tervezett és lelkünk egészségével.
pilisszentlászlói útvonalat is az előző napi nagy eső miatt.
Zsitvay Tibor ezt így fogalmazta meg:
A túra a következő útvonalon haladt: a Mátyás király úton
„A természetjárásból megtisztult lélekkel, felfrissült
indult a 15–20 fős vidám csapat az Apátkúti-völgyön át az testtel, emelkedett és megértő szellemmel lakóhelyeikre
Erdőanya felé. Az első pihenőt is itt tartottuk meg. Már itt visszatérő, emberebbé vált emberek minden alkalommal
az első pihenőnél megkérdezték néhányan, hogy meddig erkölcsi üdítő hatást sugároznak szét a hétköznapi körmegyünk még. Valahol a bobpálya környékén fogunk nyezetükbe. Miközben ők maguk megnemesülnek, segítekiérni az erdőből, hangzott a biztatás. Utunkat folytatva nek jobbá tenni a társadalmat is, amelyben élnek.”
továbbhaladtunk a Bölényesen keresztül a Moli-pihenőnél
A Visegrádi Szövetség részéről lejegyezte:
a Dunakanyar madártávlati látványa kárpótolt bennünket a
Inkei-Farkas Márton és Takács Istvánné
fáradtságunkért, majd a Borjú-fő–

Köszönjük!
Szeretnénk csatlakozni a Visegrádi Hírek előző számában megjelent, a dunai árvízzel foglalkozó
írásokhoz. Akárcsak 2002-ben,
most is a dunai rév térségében
kezdődött el először a védekezés.
Azt is szükséges megfogalmazni,
hogy bár a Duna-parti területen
ekkor még csak néhány családot és
üzletet veszélyeztetett az árvíz,
ennek ellenére biztató és felemelő
érzés volt, hogy sokan jöttek segíteni azok közül is, akiknek a lényegesen magasabb ponton fekvő
ingatlanait nem veszélyeztette közvetlenül az újból visszatérő természeti csapás.
Az önkéntesekből szerveződött
segítség kevésnek bizonyult volna,
ha
városunk
polgármestere,
Hadházy Sándor szakértelmével és
óriási munkabírásával nem vezényelte volna le a legkritikusabb

napok munkálatait. Szinte éjjelnappal tartotta a szolgálatot, és
amikor a helyzet úgy kívánta, higgadt magatartásával példa volt a
védekezésben részt vevők számára.
Az irányítása alatt működő szervezet azért működött kifogástalanul, mert mindig időben érkezett az
utánpótlás, akár szivattyúkból,
üzemanyagból, akár más nélkülözhetetlen eszközökből és anyagokból.
Most már nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a védekezésben
részt vevő visegrádi lakosság és az
őket segítő honvédség munkájának
megtervezése, irányítása mindvégig
hibátlan volt.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik ebben
az óriási munkában részt vettek. Ez
növeli bennem azt a reménységet,
hogy nemcsak természeti katasztró-

fák idején mozdul meg egy emberként a város, hanem más – kevésbé
drámai – események idején is. Jó
lenne látni, hogy ilyen népes számban vennének részt az ezer éves
jubileumára készülő város rendezvényein, kulturális eseményein is,
hiszen ez a közösség méltán megérdemli, hogy az együvé tartozás
jegyében büszkén megmutassa
magát ilyen alkalmakkor is.
Ifj. Cseke László
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAMAJÁNLATAI
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja és várja
az érdeklődőket
AZ EMBERI VISELKEDÉS RUGÓI
című
új előadás-sorozat harmadik alkalmára,
mely
2006. május 16-án, kedden 18 órakor
lesz a művelődési házban
Előadónk:
Sós Miklós
pszichológus

Asztrozófia – asztroszkóp
(horoszkóp),
Tarot-kártyából is megismerheti jövőjét!
Reflaxáció – talpkezelés
Energetikai kezelés
Csontkovácsolás
(energetikai masszázs)
Elengedés – kötődés
Depresszió – pánikbetegségek kezelése
Gondoljon egészségére,
törődjön sorsának alakulásával,
akár a mi segítségünkkel is!
Elő a d á s
és beszélgetés
2006. május 18-án csütörtökön, 17 órakor
a művelődési házban
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit arra a megemlékezésre,
melyet
Buda visszavétele
és Görgey Artúr halálának évfordulója
alkalmából tartunk
2006. május 19-én pénteken, 16 órakor
a Görgey-lépcsőnél,
ahol rövid ünnepség keretében megkoszorúzzuk
a honvédtábornok emléktábláját

Szeretettel hívjuk Visegrád város lakosait
a Bertényi Miklós füvészkertbe
2006. május 20-án szombaton 11 órára, ahol
a Német Kisebbségi Önkormányzat énekkara ad

sétáló koncertet
fúvósok kíséretével
Mindenkit szeretettel várunk!

Hogyan ismerjük meg magunkat?
Mit mond a Biblia az önismeretről?
címmel
Zsíros Anita
bibliamunkás tart
előadást
2006. május 23-án kedden, 18 órai kezdettel
a művelődési házban
Mindenkit szeretettel várunk!
A művelődési ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait a

péntek esti előadások következő alkalmára, mely
– rendhagyó módon –
2006. május 25-én (csütörtökön) 18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban
Bartók Béla születésének
125. évfordulója alkalmából
Gróh Dániel tart
sok zenével tarkított előadást
A mi Bartókunk címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
Május utolsó vasárnapja
a MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA is,
ezért az ünnep előestéjén, május 27-én szombaton
19 órakor
M E G E M L É K E ZÉ S T

tartunk a Mátyás-szobor mögött lévő,
az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító
márványtáblánál

Tóth Árpád: MÁJUS
Mikor május kezdi híves hajnaltájon
Édes ébresztőjét halk muzsikaszájon:
Lehet-e rossz jóslat, perben dús csodákkal,
Egy csokorba kötve friss orgonaággal?

Lészen szerelemnek örök-új divatja,
Mind az egész földet templommá avatja,
Akárhol is hajol két fej össze csókra,
Imádság lészen az, új öröm új jókra.

Csak fészek is nyíljék elég a madárnak,
Hová turbékolni szépen hazajárnak,
Édes Uramisten, végtelen kegyedben
Ne felejtsd: hol leszünk! – új házbérnegyedben!
(1928)
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Az elmúlt két hónapban többször kényszerültünk eredeti terveinket megváltoztatni a dunai árvíz miatt. Áprilisban a rendkívüli szünet, majd a közlekedési viszonyok helyreállításának elhúzódása zavarta munkánkat. Összességében, ha nem jön semmi közbe, nincs szükségünk a tanév meghosszabbítására. Június 17-én befejezzük a tanítást, és 22 nyolcadikos elballag az
Áprily iskolából. Számukra döntő időszak zárult le, hiszen megkapták a középiskolákból a felvételükről szóló értesítést. Néhány adat a jelentkezésekről:
Iskolatípus
Első helyen jelölte meg
Második helyen jelölte meg
Gimnázium
15 fő
9 fő
Szakközépiskola
5 fő
7 fő
Szakiskola
2 fő
1 fő
Általában 2–5 középiskolába küldték el jelentkezéseiket a tanulók, de néhányan csupán egy bizonyos gimnázium több tagozatát jelölték meg.
A felvételik eredménye:
Gimnázium
13 fő
A tanulók 59%-a
Szakközépiskola
5 fő
23%
Szakiskola
4 fő
18%
Első helyen nyert felvételt: 20 fő, második helyen nyert felvételt 2 fő
Az adatokból kitűnik, hogy a szülők és a gyerekek iskolaválasztása megfontolt volt. Sok tehetséges, jó képességű és sokoldalú tanuló jár a jelenlegi nyolcadikba. Tanulmányi munkájukon kívül jeleskedtek versenyeken, pályázatokon. Áprilisban büszkék lehettünk versmondóikra és a katasztrófavédelmi versenyen 3. helyezést elért csapatukra. Kívánjuk, hogy választott középiskolájukban is hasonló szép eredményeket érjenek el!

További híreink
Áprilisban nyílt tanítási napokat tartottunk az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek, akik ezután döntöttek, arról, hogy gyermeküket az Áprily iskolába íratják. 20 kis elsős kezdi meg a 2006/07-es tanévben általános iskolai tanulmányait iskolánkban.
Májusi–júniusi programjaink: osztálykirándulások május végén, részvétel a szentendrei diákfesztiválon (május 20-án),
hangszerbemutató az elsősöknek, zeneiskolai beiratkozás (június 13-án 16 órától), szolfézs és hangszeres vizsgák, országos
kompetenciamérés (május 31.).
Papírgyűjtést szervezünk, szállítás május 16-án.
Szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és érdeklődőket a tanév utolsó, záró hangversenyére 2006. május 27-én 17 órára
az iskolába.
Schmidt Anna igazgató

Az V. Áprily Lajos vers- és prózamondó versenyről
Szentendrén április 22-én, a Föld Napja alkalmából rendezte
meg a Református Gimnázium Kővirág 6 TVSzK az V. Áprily
Lajos vers- és prózamondó versenyt. A program szervezője Kiss
Székely Zoltán biológus, szakkörvezető tanár, aki korábban
Gyermelyen, majd Budapesten rendezte meg ugyanezt a programot a Természetvédelmi Világnap, most pedig a Föld Napja
alkalmából. A rendezvény célja korábban is és most is: „a természetről, a természet szeretetéről és védelméről vallani; nem
csupán rácsodálkoztatás az élő és élettelen természetre, hanem
a természet üzenetének értelmezése a természetet értőn szerető
diákok által.” A verseny névadója nem véletlenül Áprily Lajos,
mert kevés költőnk van, akinél a természeti versek olyan dominánsan szerepelnének, mint nála, ráadásul a legmagasabb költői
színvonalon. A mostani rendezvényre, ugyanúgy, mint a korábbiakra, határon túli magyar iskolások is nevezhettek. Az árvízi
események kicsit megnehezítették a rendezők dolgát, mert néhány benevezett nem tudott eljönni, de így is sokan jöttek az
ország távolabbi pontjairól, úgymint Kaposvárról, Tatabányáról,
Gödöllőről, Tiszakeresztúrról és természetesen a környékbeli
iskolákból. A felvidékiek nem érkeztek meg, de szerepeltek
diákok Nagyváradról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről is. Az
idei versenykiírás alapján minden szavalónak egy tavaszról szóló
Áprily-verset és egy német költő szintén természetről szóló
versének magyar fordítását kellett előadni. Ennek az a története,
hogy a szervező a történelmi Magyarország elszakított területeinek jelenlegi államnyelvén író költőket is szeretné megismertetni
a mai gyerekekkel; így korábban román, orosz, szlovák költők
verseit mondták a versmondók. A visegrádi iskolából három
alkalommal vettünk részt ezen a versenyen, s most a zsűriben
munkálkodott egy korábbi verseny résztvevője, Jékely Anna
egyetemista és jómagam, valamint a képzőművészeti zsűriben

Hadházy Anna, a Református Gimnázium diákja, egy korábbi
verseny győztese. Két korosztályban is versenyeztek Áprilys
diákok, s elégedettek lehetünk szereplésükkel. Az ötödik-hatodik
osztályosok közül Fekete Lídia 6. és Székely Luca 5. oszt tanuló
szerepelt, ez utóbbi bronz oklevelet nyert. A hetedik-nyolcadik
osztályból Fancsali Andrea és Száraz Bence ezüst oklevelet
kapott, Watzek Luca arany oklevelet és a zsűri különdíját nyerte.
Az Áprily-verseny másik hagyománya, hogy képzőművészeti
pályázatot is hirdetnek Áprily-versek illusztrálására. Örömünkre
szolgált, hogy iskolánk 8. oszt. Tanulója, Sárai Ben Jafet ezüst
oklevelet kapott rajzáért a nagyon erős és népes mezőnyben.
Gratulálunk a tehetséges diákoknak, és köszönjük a felkészítő
tanárok munkáját és azt, hogy elkísérték növendékeiket erre a
programra.
Egyébként a találkozó megszervezése, lebonyolítása kellemes,
meghitt légkörben zajlott, nem a versengés feszültségében, hanem a természet és a költészet szépségének bűvöletében. Arra is
büszkék lehetünk, hogy a résztvevők Visegrádra kirándultak a
déli órákban, s így egy kicsit mi is vendéglátók lehettünk, amikor
bemutattuk a Fellegvárat és Áprily Lajos szent-györgypusztai
otthonát.
Úgy hiszem, hogy ez az esemény is méltó rendezvénye volt a
Föld Napjának.
Mezei Anna
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gyermekfoglalkoztató tábor

Görgey-emléktúra
Találkozó: május 14-én 10 órakor az iskola előtt.
Út közben koszorút helyezünk el a Görgeyemléktáblánál.
Megpihenünk az erdei játszótéren, ahol elfogyasztjuk a
hozott élelmet. Kb. 16 órára érkezünk haza.
Erre a hét végére szervezett vízi túra a magas vízállás
miatt elmarad.

gyereknapi mókák
Május 28-án tréfás családi vetélkedőt szervezünk a szabadban!
A táv mindössze 2 km, és a pályán elhelyezett akadályok
leküzdése közben garantáltan nem a fáradtságtól, hanem a
nevetéstől fogtok szuszogni.
Ez a nap reggeltől estig csak a játékról fog szólni! Lesz
palacsinta és lekváros fánk evő verseny, arcfestés, aszfaltrajz verseny és a többi legyen meglepetés. A napot egy
rövid sétahajózással fejezzük be, a fedélzeten elfogyasztva
a nap utolsó meglepetéseit.
Hoznod nem kell semmit, csak anyukát és apukát, a
többiről mi gondoskodunk, hisz ez a TE NAPOD!
Találkozó: 10 órakor a Széchenyi téren (48-as emlékmű).
Rossz idő esetén a tornacsarnokba vonulunk!
Játék-móka-kacagás!

FLÚGOS FUTAM
A futamon a kiírásnak megfelelő minden házilag barkácsolt járgány, részt vehet, mely gravitáció hatására, vagy a
benne lévők által izomerővel hajtva képes megtenni a közel 400 méteres, enyhén lejtős pályát.
Nevezési díj: 500,– Ft/fő
Minden nevező emléklapot, a verseny végén kaját és egy
üdítőt kap.
Futam ideje: június 3., 13 óra!
13 órakor találkozó és műszaki ellenőrzés a buszfordulónál (delta)
14 órától felvezetés a start helyre: Visegrád, Csukavölgy utca
Buli és díjazás:
17 órától az őrület folytatódik a Bar-Bár-ban.
A tombolán több extrém ajándékot is nyerhetsz.
Belépés díjtalan!
Rally és Forma 1-es versenyzők kíméljetek!
PROGRAMJAINKRÓL RÉSZLETES INFO:
www.visze.uw.hu
06 (30) 2516383 vagy 398-383
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület

Nyári

Kedves Szülők és Gyerekek!
Idén már 6. alkalommal, ismét lesz nyári gyermekfoglalkoztató tábor, 2006. június 19-től. Reggel 9 órától várom
a gyerekeket a Sziget utcai közösségi házban. Az előző
évekhez hasonlóan minden héten „utazunk” valahová. Így
terveink között szerepel, hogy elmegyünk Veresegyházára, ahol megnézzük a medveotthont, és ismét szeretnénk
elmenni a Balatonhoz, ahová visszahívtak bennünket tavalyi vendéglátóink. Reméljük, idén végre tudunk majd tevegelni, ami tavaly sajnos, az esőzés miatt elmaradt. Ezen
kívül nem maradnak el a helyi kirándulások, kézműves
foglalkozások és a kedvenc főzőcskéző programok sem.
A kirándulásokra 2-3 felnőtt kísérő jön még velünk.
Természetesen idén is a Telgárthy-réten, kétnapos sátorozással fejezzük be a háromhetes tábort, bátorság próbával,
grillezéssel, mint minden évben.
A tábor díja: 650,– Ft/fő/nap, ezért meleg ebédet kapnak
a gyerekek; két vagy több gyerek esetén 600,– Ft/fő/nap.
A részletes programokat a jelentkezési lappal együtt, június első hetében lehet majd megkapni. A programok bonyolításához a támogatások igénylése külső támogatóktól
és az önkormányzattól folyamatban vannak; remélhetőleg
az előző évekhez hasonlóan megkapjuk ezeket és nem lesz
akadálya, hogy minden tervezett programot meg tudjunk
valósítani.
Információ: 398-383
Szeretettel várok minden érdeklődő gyermeket!
Bártfainé Répás Ildikó

Köszönjük!
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik tiszteletüket, szeretetüket kifejezve végső búcsúzóul elkísérték utolsó útjára a feledhetetlen Mamát,
Ormos Gyulánét, és osztoztak gyászunkban.
Elhunyt szerettünk lelkét Istennek ajánlva és az Ő
akaratában megnyugodva köszönjük a megtiszteltetést!
Ormos és Kálazy család

Búcsúzás
Áprilisban elbúcsúztunk két volt klubtársunktól:
Ormos Gyuláné és Götschák Jánosné minket is
itthagyott. Emléküket őrzi a sok fénykép és az
együtt töltött közös programok.
Dömösi klubtársunk, Nagy Ferencné férje is ebben
a hónapban halt meg. Szép kertjükben töltött vidám
szalonnasütéseink emlékezetesek maradnak.
Nyugodjanak békében!
Sipos Lajosné
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MÁJUS 24.:

KIHÍVÁS NAPJA

Hagyd otthon az autót, motorkerékpárt!
Gyalog, biciklivel vagy egyéb sporteszközzel menj suliba,
munkahelyre vagy bevásárolni!
Vegyél részt minél több programon
(Áprily-park, suli, parkoló, Sziget Ifjúsági Ház, rév)!
15 perces sportaktivitásért 1 pont jár,
tehát kezdj 15 percenként új gyakorlatba.
Kérj nyereménylapot, ezt a helyszínen töltsd ki,
hogy részt vehess az országos és a helyi sorsoláson.
A helyi sorsolás a teázó előtt lesz 21 órakor!
Segítségetekkel már többször
Pest megye legsportosabb települése címet vívtuk ki.
Az idén is számítunk rátok és barátaitokra!
Szeretnénk, ha a kiosztott ajándékok az év többi napján is
emlékeztetnének az eseményre és sportolásra ösztönöznének
mindenkit.
00.00–01.30 ÉJSZAKAI TÚRA
találkozó: templom
04.00–05.30 HAJNALI „VADLES”
találkozó: templom
06.00-kor BICAJJAL A STRANDRA, OTT ÚSZÁS
találkozó: révparkoló
07.30-kor STRANDRÓL EGYÜTT BICAJOZUNK HAZA
15.30-kor BICAJJAL A STRANDRA,
OTT VÍZI VETÉLKEDŐK, JÁTÉKOK
(díjak: labdák, csoki, kihívás napi póló stb.)
találkozó: révparkoló
18.00-kor STRANDRÓL EGYÜTT BICAJOZUNK HAZA
ÁPRILY-PARK:
08.30–15.00 íjászat, célba dobás dárdával, bárdal, csillaggal
és egyéb harci játékok
NAGY PARKOLÓ:
10.00–18.00 bicajos ügyességi pálya, mókás vetélkedők stb.
(díjak: bicajos lámpák, csoki stb.)
14.00-15.00 PÁROS TENGÓ BAJNOKSÁG
(díjak: bőrlabda, csoki, kihívás napi póló stb.)
14.00–15.00 TOLLAS BAJNOKSÁG
(díjak: tollaslabdák, ütők, csoki, kihívás napi póló stb.)
TORNACSARNOK, SULIUDVAR:
17.00–21.00 2×15 perces barátságos labdarúgó-mérkőzések
16.00–17.30 tréfás vetélkedők, labdajátékok OVISOKNAK
és KIS ISKOLÁSOKNAK
(díjak: rengeteg csoki és cuki)
Kálvária:
18.30–20.30-ig SZÁMHÁBORÚ
(díjak: rengeteg csoki)
RÉV:
15.00–20.00 tréfás vetélkedők
SZIGET IFJÚSÁGI HÁZ:
10.00–12.00 baba-mama klub „TOTYOGÓ” játékos vetélkedők
(díjak: rengeteg csoki)
17.00–19.00 KICK BOX edzés
19.00–21.00 PÁROS PINGPONG kupa
(díjak: pingpongütők, csoki és egyéb meglepetések)
A résztvevők között 21 órakor ajándékokat sorsolunk!
AZ ÖSSZES PROGRAM INGYENES,
A STRANDBELÉPŐ KIZÁRÓLAG
A VELÜNK ÉRKEZŐKNEK DÍJTALAN!
Bártfai István

Sakkbajnokság

2006. május
Április 23-án véget ért a megyei I/A osztályú
sakkbajnokság. Újonc csapatunk nem vallott
szégyent. Végeredményben a tíz csapat közül a 6.
helyet szerezte meg, mindössze fél ponttal maradt el a mezőny első felétől. Csapatunk második
táblás tagja, Zauer Gábor pedig a 9 forduló alatt
szerzett 6 pontjával megyei első lett, gratulálunk!
A csapat eredményei:
1. forduló: Visegrád–Nagykáta 2:3
2. forduló: Pomáz–Visegrád 1,5:3,5
3. forduló: Visegrád–Gödöllő 1,5:3,5
4. forduló: Szigetszentmárton–Visegrád
2,5:2,5
5. forduló: Visegrád–Százhalombatta 2:3
6. forduló: Zsámbék–Visegrád 2,5:2,5
7. forduló: Visegrád–Alag 3:2
8. forduló: Törökbálint–Visegrád 3:2
9. forduló: Visegrád–Kóka 2:3
2005–2006. évi I/A végeredmény
1. Nagykáta
30,5
2. Alagi DSK
27,5
3. Százhalombatta
27
4. Kóka
26
5. Szigetszentmárton
21,5
6. Visegrád
21
7. Zsámbék
20,5
8. Törökbálint
19,5
9. Pomáz
16,5
10. Gödöllő
15
Csapatunk ebben a bajnokságban elsősorban
rutinszerzésre készült. A csapat tagjainak százalékos eredménye:
1. Zauer Gábor 9 mérkőzésből 6 pontjával
(66%) 2. tábla
2. Papp Zsolt 9 mérkőzésből 5 pontjával
(55%) 1. tábla
3. Gróh Dániel 9 mérkőzésből 4 pontjával
(44%) 2×3., 6×4. tábla
4. Madarászi Viktor 7 mérkőzésből 2,5 pontjával (35%) 3. tábla
5. Jung Endre 6 mérkőzésből 2 pontjával
(33%) 1×4., 5×5. tábla
6. Cseresnyés Károly 4 mérkőzésből 0,5 pontjával (12,5%) 1×4., 3×5. tábla
Hadházy Sándor az 5. táblán 1 pontjával 100%os lett!
Amint látható, csapatunk mindössze 7 versenyzővel érte el ezt az eredményt. Reméljük, hogy a
2006/2007 évi bajnokságra további versenyzőket
is soraink közt üdvözölhetünk.
Hajrá, Visegrád!
Gróh Dániel
sakkszakosztály-vezető
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ELADÓ
2 db egyszemélyes, ágyneműtartós heverő,
1 db ággyá alakítható sarok ülőgarnitúra,
1 db ötrészes, fekete-szürke színű szekrénysor,
1 db villanybojler
Érdeklődni lehet:
06 (30) 9651-410 (Takácsné)
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
(Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.)
VENDÉGÉTKEZTETÉST VÁLLAL

elvitelre, illetve helybenfogyasztásra is
Étkezési áraink:
reggeli 177 Ft/fő, ebéd 398 Ft/fő, vacsora 309 Ft/fő
Csoportok, iskolák, magánszemélyek
és minden érdeklődő jelentkezését várjuk személyesen
vagy az alábbi telefonszámon:
06 (26) 398-368

MINDENNEMŰ GÉPJÁRMŰ
(személy- és tehergépkocsi, motorkerékpár,
utánfutó stb.)
ZÖLDKÁRTYÁJÁT, MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSÁT
– akár azonnal – vállalom

Muckstadt Szabolcs
Tel.: 06 (20) 350-6481

„Hozza el családját!”
Visegrád, 2006. június 10., szombat
A Magyar Gyógyszerész Kamara és a Patika Magazin közös

NYÍLT CSALÁDI NAPJA
a Mátyás Király Múzeum reneszánsz udvarában
PROGRAMOK:

9.00–17.00 óráig
A belépés és a rendezvényen való részvétel díjtalan

Szűrő program, életmódtanácsok
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testtömeg-, testzsír-,
c s o n t s űr űs é g m é r é s , e l s ő s e g é l y n y ú j t á s - b e m u t a t ó , h a l l á s v i z s g á l a t ,
táplálkozási felmérés és tanácsadás, fittségi felmérés,
sportorvosi tanácsok kezdőknek és haladóknak

A színpadon felnő tt- és gyermekprogramok
Fő ző verseny a Patikusok receptjei című könyvbő l
Középkori bemutatók és ügyességi játékok
Íjászat, dárdavetés, buzogányos küzdelem, karikázás, gólyalábazás,
célbadobás ágyúgolyóval, szalmakoszorúval

Kézműves foglalkozások
A g y a g o z á s , b ő r ö z é s , g y ö n g y f űz é s , r o n g y - é s c s u h é b a b a - k é s z í t é s ,
szalmafonás, különböző szövési technikák

Mind enk it szeretettel vá runk !
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Kriston Intim Torna Tréning ®
Mi a KRISTON INTIM TORNA® (KIT) tanfolyam?
Olyan oktatási tevékenység, mely során az alhas védelmét sajátítják el a résztvevők prevenciós és önrehabilitációs célzattal. Medencealap izmaira korlátozódó gyorsaság-, állóképesség-, erő- és irányításfejlesztő gyakorlatokat tartalmaz.
Ezen túl a medence működési feltételeinek javításához szükséges szokásáthangoláshoz nyújt ismereteket.

Kik vesznek részt a KIT-foglalkozásokon?
A következő problémákkal fordulnak hozzám az érintettek: vizelet-, széklet-, szélinkontinencia, hüvelygyengeség,
vaginizmus, orgazmusgyengeség, altesti gyulladásos hajlam, méh-, hólyag-, hüvely-, végbélsüllyedés, aranyér, székrekedés, szeméremtáji visszértágulat, menstruációs görcsök.
Sokan (egyre többen) vesznek részt a foglalkozásokon, akik csupán egészségmegőrzés céljából vagy szexuális életük
karbantartása miatt tartják fontosnak az elsajátítását, illetve a fogamzásra, szülésre, menopauzára készülve tanulják a tréninget.

Van-e kimutatható eredménye, elismertsége a KIT-nek?
Kriston Andrea, a módszer kidolgozója, KIT-trénerek képzője több éve orvosi háttérrel vizsgálja a módszer hatását a
Szent Rókus Kórházban, ahol az országban először alkalmazták a KIT-et a hagyományos gyógyító közegben, mással
egyenértékű kezelésként.
Objektív eszközökkel végzett vizsgálat eredménye szerint a módszer segítségével 10 hét alatt – átlagosan – 132%-os
gáti erőnövekedés következik be, amit több pozitív, szubjektív hatás kísér.
A programot a Magyar Nőorvos Társaság Nőgyógyászat-urológia Szekciója szakmailag is támogatja, amelynek Kriston
Andrea évek óta vezetőségi tagja. A kutatómunkát a Magyar Sporttudományi Társaság is segíti, a módszert a Magyar
Gyógytornászok Társaságának elnöke is elismeri.

A tanfolyamról…
A gyakorlatokat elkerülhetetlen módon mindenki megtanulja, a végeredmény minden esetben jól kiépített mozgásminta a
gát területén. Ennek megtörténte a tréner felelőssége, ez az ő feladata.
A tanfolyam végén mindenki egyéni tréninget kap. Akinek problémája van, meghatározott egyéni testhelyzetet és kiegészítő, hatékonyságnövelő gyakorlatot. A csoport tagjai ennek érdekében kérdőívet töltenek ki, melynek kérdései a medence működésére vonatkoznak. Név nélküli kérdőívet egyéni jelölés alapján kapja mindenki vissza egyéni tréningjével együtt.
Az elméleti agyagban minden, a medence működését érintő zavar említésre kerül, a megoldási javaslatokkal együtt. A
tréner beszél csak, a medence működési feltételeinek javításához szükséges szokásáthangoló tanácsok mellé mindenki
maga „rakja oda” a számára fontos információkat. Tehát a tanfolyam nagyon diszkrét.
A tanfolyam végén a kismamák a gátvédő vajúdáshoz, szülést követő gáti regeneráláshoz is gyakorlatokat kapnak.
A tanfolyam 10 órás csoportfoglalkozás (2×5 óra hétvégén). A tanfolyam ára: 15.000,– Ft/fő.
Kényelmes, laza öltözet javasolt, ,,fekvőkét’’ hozz magaddal.

Magamról…
Kriston Andreánál végeztem mint KRISTON INTIM TORNA® tréner.
Az ehhez előfeltételként szükséges anatómiai ismereteket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karának Antropológus-Humánbiológus Szakán szereztem meg.
Gyakorló kineziológus vagyok, így a nők egészségvédelmét testi-lelki oldalról egyaránt támogathatom.

A következő tanfolyam:
Tanfolyamok folyamatosan indulnak 5×2 és 2x5 órában, két-háromfős kiscsoportban, egyénileg is.

Kováts Ildikó
KRISTON INTIM TORNA TRÉNER ®
06 (20) 9274-150
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BILDERBUCHBILDERBUCH SCHAUFENSTER

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!

A német nyelv tanulását segítő, motiváló
könyvek, hangzóanyagok
(CD-k, MC-k, DVD-k), fejlesztő játékok
vásárolhatók
és megrendelhetők
már két éves kortól
Érdeklődni az alábbi címen
vagy telefonszámon lehet:
Láng Ferencné

06 (30) 966-9288
vagy 06 (26) 398-287

2023 Dunabogdány, Rákóczi u. 7.
Mobil: 06 (30) 521-2238
e-mail: marialang@freemail.hu

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Érdeklődni lehet:

Visegrád
belterületén
új építésű
családi ház
cégtelephelynek,
irodának májustól
kiadó
Tel.: 06 (30) 905-4708

Stresszoldás

KINEZIOLÓGIAI
módszerekkel
Kineziológiai izomteszttel feltárhatjuk a betegségek pszichés hátterét. Az érzelmi stressz oldásával aktiváljuk a szervezet öngyógyító mechanizmusait és helyreállítjuk a testi-lelki-érzelmi harmóniát.
Ajánlom:
– életmód, életvitel, életszemlélet megújítása,
– testi-lelki-érzelmi egészség megőrzése,
– a betegség mögött álló problémák feltárása,
– stressz,
– dyslexia, tanulási problémák,
– önértékelési, életvezetési, kapcsolatteremtési, kommunikációs problémák,
– fizikai, lelki problémák, traumák,
– minőségileg jobb élet elérése érdekében.

KOVÁTS ILDIKÓ
okl. kineziológus
Kriston Intim Torna Tréner

(Csoportok folyamatosan indulnak nőknek, férfiaknak a kismedencei szervek működésének épségéért)
Telefon: 06 (20) 9274-150
Szentendre: Menthal-műhely

Visegrád: Pillangós-ház
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
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enyhíti a derék- és lábfájdalmakat. A mágnes jótékony
hatást fejt ki a belső szervekre is.

Aktív balzsam:

2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082

klinikailag igazolt gyulladáscsökkentő. Alkalmas ekcémás bőr kezelésére, aranyérre és minden gyulladásra,
horzsolás, égés, sebgyógyulás kezelésére.

E-mail: patocsandras@t-online.hu

gyulladáscsökkentő. Tisztítja a szájüreget, kellemes leheletet biztosít.
Érdeklődni lehet:
Pintér Istvánné
Visegrád, Harangvirág u. 23.
Telefon: (26) 397-199
vagy a KÁOSZ-ban

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

Szájvíz:

GUMISZERELÉS,
CENTRÍROZÁS,
JAVÍTÁS

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél-kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

BIONET termékek
Mágneses talpbetét:

Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fő)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. május

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk


DORCA KFT.
Telefon:

Várjuk szeretettel!

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

KELEMEN KFT.
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT

Különböző árfekvésű eladó

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

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Már 9 éve a Szigeten

Tahitótfalu, Szabadság út 15.

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok
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MÁJUSI–JÚNIUSI PROGRAM
Május 12., péntek:
Május 13., szombat:
Május 19., péntek:
Május 20., szombat:
Május 26., péntek:
Május 27., szombat:

Szépülő Városközpont
Blues Floor
Roy és Ádám
Little G. Weevil Band
Lucky Boys
Nyárnyitó Rockabilly Party
Mystery Gang
Sunny and Wild Cobs
Mad Man (Horvátország)

Június 2., péntek:
Június 3., szombat:
Június 9., péntek:

Budapest Ragtime Band
Slamo és a No
Boogie Csabi és a Sunday Baby

Bacardi akció!

Ballantines akció!
Június 10., szombat:
Június 17., szombat:

Palermo Boogie Gang
Sipos F. Tamás és zenekara

Eristoff vodka akció!
Június 23., péntek:

Török Ádám és a Mini

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 – Visegrád, Fő u. 83.
www.donvitovisegrad.hu

Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Állandóan kapható:
felvágottak nagy választékban,
tőkehúsok (sertés- és marhahús),
füstölt húsok, szalonnafélék
Vecsési savanyúság nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfő
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

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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Autoplus Kft.

2500 Esztergom, Visegrádi u. 44.
Tel.: (33) 509509-400, (33) 509509-410 Fax: (33) 509509-420
E-mail: autoplus@vnet.hu,
autoplus@vnet.hu, www.autoplus.vezess.hu
Szervízszolgáltatásunk köre,
melyet magasan képzett kollégáink bizto
biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés
– általános
általános javítás és szervizelés
– karambolos javítás, fényezés
– környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya)
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

2006. május

2006. május hó XXII. évfolyam 5. szám
Az országgyűlési képviselő-választás eredményei
Áprily-hét anno (18. rész) (Mezei Anna)
Meghívó diákfesztiválra
Városházi hírek
Az 1000 éves Visegrád Emlékbizottság tájékoztatója (Mezei Anna)
Pályázat (Lalátka Lajos)
Fogadóóra (Duschák Tamás)
Levél Kobátfalváról (Szombatfalvi József–Szabó László)
1956–2006 Flaszterversek 56-ból
Kérés Scheili Laci bácsihoz (Abonyi Géza)
A szobrok sorsa (Gróf Péter)
Válasz Szőke Mátyásnak a férfi dalkör előadásával kapcsolatos észrevételeire (Abonyi Géza)
Családkutató klub – Gerstmayer Jánosné (Fieszl Béláné–Jung Endréné)
Nemzetiségi oldal – Anyák napja és gyermeknap
Tavaszköszöntő verssel, dallal, muzsikával (Mezei Anna)
Anyák napjára – Simon István: Anyám leckéztet
A miniszter nyomában… avagy a Zsitvay-emléktúra (Inkei-Farkas Márton–Takács Istvánné)
Köszönjük! (Ifj. Cseke László)
A Mátyás Király Művelődési Ház programajánlatai (Mikesy Tamás)
Május (Tóth Árpád)
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei (Schmidt Anna)
Az V. Áprily Lajos vers- és prózamondó versenyről (Mezei Anna)
Görgey-emléktúra, Gyereknapi mókák, Flúgos futam (Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesölet)
Nyári gyermekfoglalkoztató tábor (Bártfainé Répás Ildikó)
Köszönjük! (Ormos és Kálazy család)
Búcsúzás (Sipos Lajosné)
Kihívás napja (Bártfai István)
Sakkbajnokság (Gróh Dániel)
Hirdetések

1. és 3.
2.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
7.
8–9.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
17–24.

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Palotajáték-beharangozó

  
  
   !"
Ebben az esztendĘben 22. alkalommal rendezzük meg
Visegrád város legnagyobb nyári rendezvényét, a palotajátékokat. Hat országból több mint 650 szereplĘt várunk,
és már önmagában ez a tény is hatalmas kihívást jelent
városunk lakosságának. Az eddigi tapasztalatok alapján
megállapíthatjuk, hogy a játékok szereplĘi megtiszteltetésnek tekintik fellépésüket, azt a tényt, hogy Ęk is részesei lehetnek ennek a fantasztikus hangulatú rendezvénynek. Ez sokszor rendkívüli terheket és nagy fáradságot
jelent.
Éppen ezért szeretnénk
kérni városunk polgárait,
hogy fogadjuk Ęket nagy
türelemmel és szeretettel,
hiszen e háromnapos
esemény nélkülük nem
lenne sikeres. ėszintén
reméljük, hogy az a rengeteg munka, amit az
elĘkészületek során elvégeztünk, nem vész kárba,
és az idĘjárás is kegyeibe
fogad bennünket. Szabadtéri rendezvényeink miatt
kiemelten fontos a jó
idĘjárás, hiszen csak akkor számíthatunk a közel
40.000 látogatóra.
Néhány jelentĘs változásra kerül sor ebben az évben. A
rendezvény a FĘ utcán a mozitól a Salamon-toronyig
terjed majd. Három kis színpad lesz a mozival szemben és
a platánsor melletti parkolóban, valamint a Mátyásszobornál is mĦsorral szórakoztatjuk a közönséget.
Természetesen gazdag programok várják vendégeinket a
fellegvárban és a Salamon-torony udvarán is. Három nagy
középkori játszóház elsĘsorban a családosok számára
nyújt lehetĘséget a kikapcsolódásra (ezek: a Stabareczkertben, a platánsor melletti parkban, valamint a királyi
palotával szemben lévĘ kertben).

Újdonság lesz a középkori kikötĘ a platánsorral szembeni Duna-parton, és a magyar királyi borút a Salamontorony utcában. A királyi menet a három uralkodóval
minden nap a FĘ utcán vonul fel a plébániatemplomtól a
Mátyás-szoborig. A város lakossága számára a pénteki
elĘadásra szóló ingyenes jegy – a már megszokott rend
szerint – Mikesy Tamástól a Mátyás Király MĦvelĘdési
Házban vehetĘ át június 26. és július 6. között.
Szeretettel várunk mindenkit a július 8-án, szombaton
este rendezendĘ utcabálba, a templom melletti
térre. Arra kérjük a város
polgárait, hogy e három
napra – aki csak teheti –
öltözzön kosztümbe. (Néhány egyszerĦ ruha elkészítése csekély összegbĘl
megoldható.) Ilyen öltözetben vegyenek részt a
királyi menetben és a különbözĘ programokban.
BelépĘjegy a lovagi tornapályára elĘadásonként:
felnĘttjegy 1800 Ft, gyermekjegy pedig 800 Ft. A
szabadtéri színpadok elĘadásai ingyenesek.
A Visegrádi Nyári Fesztivál a palotajátékok után is folytatódik. Július 15-én,
szombaton este 20.30 órakor a királyi palota lovagi tornapályájának színpadán az EXPERIENCE táncegyüttes
(Írország) táncbemutatóját láthatják. Szólót táncol
Catherine Gallagher, valamint a világhírĦ Michael Patrick
Gallagher.
BelépĘjegy: felnĘtt 2800 Ft, gyermekjegy 1400 Ft (esĘnap: július 16.).
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk rendezvényünkre!
Ifj. Cseke László
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Záró gondolatok
A 2003/2004-es tanévvel befejezĘdött pedagógusi pályafutásom a számomra elsĘ és egyetlen
iskolában, amit ma úgy hívnak: Áprily Lajos
Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola. Az
iskola elnevezéséhez két vonatkozásban talán –
szerénység nélkül – meghatározóan közöm van,
mégpedig a névhez és a mĦvészeti funkcióhoz.
Cikksorozatomban a névfelvétel idĘpontjától,
1987-tĘl nyugdíjba vonulásomig (1994) eltelt 16
évnek a névadóhoz kötĘdĘ Áprily-hét programjairól, eseményeirĘl, sikereirĘl, nehézségeirĘl,
eredményeirĘl, közvetett és közvetlen hatásairól
írtam. Szándékosan nem írtam most ide a „kudarc” szót, mert ebben a témakörben sem én,
sem a tantestület, s leginkább a gyerekek, soha
nem éltek át „kudarcélményt”. Valahol a cikksorozat elején arról írtam, hogy a névfelvétel sok
mindenre kötelezi az iskolát, ugyanakkor gazdagítja, és kimeríthetetlen nevelési lehetĘségek
forrását kínálja fel.
Ahhoz, hogy ezzel a nevelési forrással élni tudjunk, két dolog szükséges: az egyik (a legfontosabb!) a névadó szellemisége, a másik a nevelĘtestület elkötelezettsége ezzel a szellemiséggel
és élni tudása azzal az ugyancsak kimeríthetetlen
pedagógiai gazdagsággal, amivel ezt a szellemiséget a reá bízott korosztály felé közvetíteni
tudja!
Ma már elképzelhetetlen tanév a visegrádi iskolában Áprily-hét nélkül. Azt is tudni kell,
hogy ez egy folyamat eredménye, aminek voltak
elĘzményei 1987 elĘtt is, van jelene és mindebben gyökerezĘ jövĘje is. És ez a lényeg! Az
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti
iskolában tanítani nem lehet egyetlen pedagógus
számára sem csak egy lehetséges munkahely;
ebben az iskolában a névadó szellemében KELL
NEVELNI, TANÍTANI! Mert ha elvetjük tanítványaink lelkében a magot, és évrĘl évre ápolgatjuk, akkor az gyökeret eresztve nemes gyümölcsöt terem. A legfogékonyabb életkorban
nem mindegy, hogy milyen hatások érik a gyermekeket, és amennyiben azt irányítani tudjuk,
kötelességünk a legpozitívabb hatásrendszert
közvetíteni. Ehhez is – mint mindenhez – találunk Áprily Lajos költészetében iránytĦt:
„Humanisták – mondják. Vállald a szót,
s ha téged illet, csak kiáltsd oda:
A bigottság embert ölt, milliót,
az emberiesség nem ölt soha!”
1966 július
(Vállald a szót)
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató

2006. június

1956 • 50 • 2006
Történelmi lecke
„Társaink ott feküsznek valahol,
tömegsírban vagy a kĘbánya környékén…”
Beszélgetés egy szemtanúval
BenkĘ Zoltán 1944-ben részt vett az ellenállásban. Harcolt a németek
és a nyilasok ellen. A háború után a Magyar Egyetemi és FĘiskolai
Egyesületek Szövetségének egyik irányítója volt. Mint ifjúsági vezetĘt
tartóztatták le 1948. október 16-án. Soha nem ítélték el, ügye egyáltalán
nem került bíróság elé, viszont elĘször Kistarcsára, majd Recskre internálták. 1953-ban szabadult, amikor Sztálin halála után Nagy Imre kormánya felszámolta az internálótáborokat.

– Hány évet töltött Recsken?

– Három és fél évet. Nagy Imre engedett ki minket. Azt hittük,
hamarabb szabadulunk, mert 1953 tavaszán meghalt Sztálin, és
mondani sem kell, azt gondoltuk: na végre, most majd valami komoly változás lesz. Tévedtünk. Az ávósok – hogy megmutassák, Ęk
az urak – csak azért is borzasztó hónapokat zúdítottak ránk. Ez az
idĘ még a Recsken átéltekhez képest is példátlanul kegyetlen volt.
Mi akkor már nem voltunk emberek, oda is vágták nekünk naponta
többször, hogy „magukkal nekünk nem kell elszámolni”. És nem is
kellett. Társaink ott feküsznek valahol tömegsírban vagy a kĘbánya
környékén elásva. Némelyik ávós egyszerĦen szadista volt. Szinte
kéjjel verték az embereket. Abszolút urak voltak, azt csinálták, amit
akartak. Ha kedvük támadt rá, összevertek, kínoztak, gúzsba kötöttek bennünket.
– Tulajdonképpen mi a gúzsbakötés?
– Összekötözik az ember kezét meg a lábát, ezután a lábadat fel
kell húzni úgy, hogy a térded az orrodat érje, és akkor egy vasrudat
átdugnak a könyököd felett és a térded alatt. Normális körülmények
között az ember tíz–húsz percet bír ki ebben a pózban. Szerencsémre én magas ember vagyok, hosszú kezekkel és lábakkal, úgyhogy
kicsit mindig tudtam igazítani a helyzetemen.
– Mennyi idĘt kellett így kibírni?
– Alkalmanként egy-két órát, de összesen száztizenegy órát ültem
gúzsba kötve. Ezzel a „teljesítménnyel” én voltam a rekorder Recsken.
(Részlet a Köznevelésben megjelent írásból)

A recski kényszermunkatábor barakkjának
belsĘ képe
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VÁROSHÁZI HÍREK
2006. május 18-i képviselĘ-testületi ülés
– A testület elfogadta az önkormányzat költségvetésének 2005. évi teljesítésérĘl szóló beszámolót.
– Módosult a költségelvĦ lakások bérbeadásáról szóló
rendelet.
– Új rendelet született az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról.
– Az önkormányzat pályázatot nyújt be az árvíz után
szükségessé váló helyreállításra a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, vis maior támogatásra.
– Döntött a testület a Lepencei StrandfürdĘ szabályozására bemutatott javaslat, államigazgatási egyeztetési
eljárásának megindításáról.
– Döntés született arról is, hogy a testület a visegrádi
sportcentrumot bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
– A testület 2006. június 1-jén 18 órakor közmeghallgatást tart a Magyar László Sportcsarnokban. Téma: az
árvíz tapasztalatai, további teendĘk.
– Az önkormányzat – éves költségvetési tartalék kerete
terhére – 2.464.400,– Ft-ot biztosított lézeres sebességmérĘ készülék beszerzésére.
TÁJÉKOZTATÓ I.
Visegrád Város Önkormányzata a város kölekedésbiztonságának javítása érdekében 1 db FAMASHOT III.
VHT-527 kézi lézeres sebességmérĘ készüléket (trafipax)
vásárol, melyet a Visegrádi RendĘrĘrs kizárólag Visegrád
közigazgatási területén használ, várhatóan 2006. júliusától. Az önkormányzat szeretné elérni, hogy a város polgárainak nyugalmát zavaró és biztonságát veszélyeztetĘ
száguldó motorosok és autósok a sebességkorlátozás betartására kényszerüljenek. Az önkormányzat vezetése
bízik abban, hogy a rendĘrség munkáját segítĘ készülék
használatával javul városunk közlekedésbiztonsága.

TÁJÉKOZTATÓ II.
Az épített környezet kialakításáról és védelmérĘl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 43. §-a, az építtetĘk felelĘsségi körét is újraszabályozza. A változás alábbi ismertetésével szeretnénk segítséget nyújtani a jövĘben építkezni
szándékozó ügyfeleinknek:
43. §
(1) Az építtetĘ felelĘs azért, hogy az építmény rendeltetésszerĦ és biztonságos használatához szükséges
járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak
meg.
(1) Az építtetĘ felel:
a) az építésügyi hatósági engedély megszerzéséért,
illetve
b) a jogerĘs és végrehajtható építésügyi hatósági
engedélyben és a hozzátartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban
foglaltak betartásáért,
c) az építĘipari kivitelezési tevékenység végzésének
figyelemmel kíséréséért,

3

d) azért, hogy az építmény rendeltetésszerĦ és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,
e) az építési mĦszaki ellenĘr, valamint a kivitelezĘ
kiválasztásáért,
f) az építĘipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti szervhez történĘ jogszabályban elĘírt bejelentéséért és az ehhez szükséges
mellékletek meglétéért,
g) azért, hogy az építési napló – jogszabályban
meghatározott esetekben – a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi
hatóság rendelkezésére álljon,
h) e törvényben meghatározott esetekben személyes
adatok közléséért, illetve külön jogszabályban
meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért.
(2) Az építésügyi hatóság által meghatározott idĘtartamon belül az építmény környezetébĘl az építtetĘnek és a kivitelezĘnek az építési tevékenység során
keletkezett építési hulladékot, maradék építĘanyagot
és építési segédeszközöket el kell szállíttatnia, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.
(2) Az építtetĘ és a kivitelezĘ együttesen felel azért,
hogy az építésügyi hatóság által meghatározott idĘtartamon belül az építmény környezetébĘl az építĘipari
kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon –
elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti,
illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse.

#$%&'() *
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyĦjtĘládában 2006. július
15-ig helyezhetik el a kisebbségi választói névjegyzékbe
való felvétel iránti kérelmüket. A határidĘ után benyújtott
kérelem befogadására nincs lehetĘség. Amennyiben valaki
az errĘl szóló értesítést nem kapta meg, kérem, jelezze azt
a polgármesteri hivatalban.
Tóth Tivadar
aljegyzĘ

Rendęrségi fogadóóra
Duschák Tamás r.törzszászlós,
Visegrád körzetmegbízottja
2006. június hónapban az alábbi idĘpontokban tart

fogadóórát:
2006. június 8-án 12–14 óráig,
2006. június 21-én 13–15 óráig
A fogadóórákat a Visegrádi RendĘrĘrs épületében
tartjuk, Visegrád, FĘ u. 57. sz. alatt
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád kmb
06 (30) 567-2821
e-mail: visegradkmb@vipmail.hu
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CSUKOGATÓ?
– Gondolatok a palotajátékok múltjáról és jövĘjérĘl –
Néhány hét múlva ismét felharsannak a fanfárok, megszólalnak a dobok, és kezdetét veszi a
22. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok középkori hangulatot idézĘ rendezvénysorozata.
A kezdeteket külsĘ szemlélĘként izgultam, csodáltam végig, aztán 1994-tĘl, önkormányzati képviselĘségemnek köszönhetĘen a szervezés, elĘkészítés aktív részeseként már a rendezvény sikeréért, létéért vagy nemlétéért kellett aggódnom. Az
elsĘ években szembesültem azzal a számomra
teljesen elfogadhatatlan és érthetetlen kérdéssel,
hogy legyen-e palotajátékok? Nagyon örülök,
hogy az akkori képviselĘ-testület belátta: a kérdés csak az lehet, hogy hogyan rendezzük meg a
jövĘben ezt a számtalan település által irigyelt
rendezvényt! Nem kívánom most felidézni azt a
fejlĘdési folyamatot, ami napjainkig vezetett,
hisz minden visegrádi polgár, aki évrĘl évre figyelemmel kísérte a játékokat, láthatta a folyamatos fejlĘdést, hol kisebbet, hol nagyobbat. A
szervezés, a feltételek elĘteremtésének nehézségeit csak azok látták, akik érintettek voltak a döntésekben, és ez így is van rendjén! Engem és hiszem, hogy képviselĘtársaimat is minden döntésünkben az a cél vezetett, hogy a palotajátékokat
minél jobban, színvonalasabban és sikeresebben
rendezzük meg. 1997-ben egy nem túl szerencsés
döntéssel öt évre az Interszezon Kft.-nek adtuk át
a rendezés jogát. Bár ennek a döntésnek volt pozitív hozadéka is, négy év elteltével szerzĘdést
bontottunk, majd néhány kemény, de sikeres év
után úgy láttuk, hogy a rendezvény további fejlĘdéséhez, bĘvítéséhez egy önálló, egész évben
csak erre koncentráló szervezetet kell létrehoznunk, aminek formája egyszemélyes önkormányzati tulajdonban lévĘ közhasznú társaság (kht.)
kell legyen. 2004. februárjában Visegrád kulturális rendezvényeinek megszervezésére, a város
marketingjének fejlesztésére létrehoztuk a Pro
Visegrád Kht.-t, vezetésével pedig helyi fiatalokat, Dr. Koncz Áront és Lelkes Lászlót bíztuk
meg.
Ennyi bevezetĘ után engedjék meg, hogy a Visegrádi Hírek márciusi számában CSUKOGATÓ
címmel, Dr. Kocz Áron tollából megjelent írásra
reagáljak.
A 2004-es kht.-alapítással valóban megkéstünk,
de a palotajátékok megszervezését nem kellett
szinte nulláról kezdeni, ahogy a cikk írója állítja,
hisz a korábbi évek kapcsolatai, elĘszerzĘdései,

tapasztalatai rendelkezésre álltak. Tudom, ez
bizonyos szempontból kötöttséget is jelentett, de
pont ezért nem is vártunk nagy eredményt az elsĘ
évtĘl. Örültünk a sikeres rendezésnek; nem könynyen, de elfogadtuk a 0,5 MFt-ot meghaladó
veszteséget, és bíztunk a következĘ év sikerében.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a cikk állításával
ellentétben, a korábbi években a palotajátékok
mindig nyereséges vagy legalábbis nullszaldós
volt. Minden évben több-kevesebb fejlesztéssel
gazdagodott a rendezvény, pl. a lelátók építése,
többszöri bĘvítése, átalakítása, részbeni lefedése,
mobil színpad, díszletek készítése, felújítása több
mint 50 MFt értéket képviselnek! E a beruházásoknak köszönhetĘen még többletbevételhez is
jutott a rendezvény, pl. a lelátók bérbeadásával.
Valóban voltak korábban nyertes, no meg elutasított pályázataink is, de minden évben meg kellett
találni a pályázati lehetĘségeket, és pályázni kellett! Nem volt a pályázati pénzek elnyerésében
semmi automatizmus. Az is igaz, hogy csak benyújtott pályázattal lehet nyerni!
A cikkben olvashatjuk: ,,...nagyon szigorú hozzáállással sikerült lecsökkentenünk a korábbi
kiadási oldalt is közel 10 MFt-tal. Csak és kizárólag a szükséges kiadásokra szántunk pénzt ...”
Mindez azt sugallja, hogy a korábbi években a
szervezĘk pazarló gazdálkodást folytattak, ami
természetesen nem igaz, hisz minden évben minden fillérért meg kellett küzdeni, és a pályázatokon elnyert pénzeket szinte kizárólag fejlesztésekre fordítottuk. 2002-ben 13 MFt-ot nyertünk a
Széchenyi Terv pályázaton és ugyanebben az
évben 17 MFt-ot költöttünk lelátóépítésre és a
királyi páholy felújítására. A többletkiadást
szponzori többletbevételekbĘl fedeztük!
A 2005-ös évtĘl vártuk az áttörést, a korábban
beígért marketing munka eredményeként megjelenĘ új szponzorok jelentĘs anyagi támogatásának formájában. Tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebb része a palotajátékok megszervezésének,
hisz a rendezvény jellegébĘl adódóan jelentĘs
támogatót nehéz megnyerni, de épp itt számítottunk leginkább a marketingmunkában nagy tapasztalattal rendelkezĘ fiatalok eredményes munkájára! Ez a munka a palotajátékok jövĘje szempontjából a legfontosabb! Miért is? Mint tudjuk,
egy szabadtéri rendezvény finanszírozását a
jegybevételre alapozni rendkívüli kockázattal jár.
Hivatkoztak is erre a kht. vezetĘi és természete-

sen nem is alaptalanul. Ez a Damoklész kardja
mindig ott függött a
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korábbi években is a rendezvény felett. Az idĘjárástól való függĘséget némileg csökkenteni lehetne egy cca. 25 MFt-ból megvalósítható beruházással, amellyel a nagylelátó lefedését is meg
lehetne oldani. Ezt azonban el kellett vetnünk,
mert az évenkénti bontás, tárolás költsége jelentĘsen megnövelte volna a kiadásokat. Marad tehát a másik megoldás: a bevételi oldal emelése
újabb szponzorok megnyerésével és pályázati
pénzek elnyerésével.

Lovagi torna ábrázolása
a középkorból

Úgy gondolom, ha több rendezvényt kínálnánk
fel a szponzoroknak, a nagyobb reklámfelülettel
és gyakoribb megjelenéssel nagyobb támogatást
tudnánk elérni. Ezért is jelöltük meg a kht. feladatai között több kisebb-nagyobb rendezvény
megszervezését, valamint a városmarketing erĘsítését! Ezen a téren az elmúlt két évben csupán
annyi történt, hogy a kht. ügyvezetése 2005. február 18-án a képviselĘ-testület elé terjesztett egy
kilenc programot tartalmazó ajánlatot, melybĘl
kettĘ már évek óta bevezetett rendezvény (Duna
maraton kerékpárverseny és a palotajátékok). A
hét új rendezvény becsült költségvetése 86,5
MFt, a két, már futó rendezvényé 38 MFt, összesen 124,5 MFt! Az elĘterjesztésbĘl kiderült, hogy
egy döntésre alkalmatlan ötletparádét kaptunk, és
a dolog ennyiben is maradt. A legutóbbi beszá-
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molóban a kht. vezetése is beismerte, hogy a palotajátékokon kívül mással nem is foglalkoztak,
és napi munkájuk mellett többre nem is lett volna
idejük.
A 2005. évi rendezvény beszámolóját szeptember hónaptól több alkalommal napirendre kívánta
tĦzni a testület, de többszöri egyeztetés után ez
csak a november 24-i ülésre sikerült. Mivel a kht.
ügyvezetĘje az ülés napján bejelentette, hogy a
testületi ülésen nem tud részt venni, ezt a napirendi pontot nem tudtuk tárgyalni. Legközelebb
2006. január 26-án tudtunk a beszámolóval foglalkozni. Meg kell jegyeznem, hogy a „beszámoló” ¼ oldalon, hét sorban kívánta bemutatni a
32,3 MFt bevételi és 31,8 MFt kiadási tételt!
Gondolom, nem meglepĘ, hogy a jelen lévĘ kilenc képviselĘbĘl hét nem fogadta el a beszámolót, és felkérte a felügyelĘ-bizottságot, hogy a
beszámolót vizsgálja felül. (A pontosság kedvéért: négy képviselĘ nemmel szavazott, három
tartózkodott és kettĘ elfogadta a beszámolót. Az
én olvasatomban viszont a tartózkodás ebben a
esetben mégis csak nem szavazatnak számít!) A
március 14-én megtartott testületi ülésen megtárgyaltuk a felügyelĘ-bizottság és az önkormányzat
könyvvizsgálói által véleményezett, immár kibĘvített és részletezett új beszámolót, melybĘl kiderült, hogy a 2004-es évhez képest 2005-ben 1,5
MFt-tal, a kiadások pedig 7 MFt-tal (az elĘzĘ
évihez képest mintegy 35%-kal) emelkedtek!
Mindez a testülettel való elĘzetes egyeztetés és
jóváhagyás nélkül történt. A testület teljes létszámban jelen volt, és a beszámolók meghallgatása és megvitatása után úgy döntött, hogy a kht.
vezetését tisztségébĘl felmenti. Ebben az esetben
a szavazás hét igen, két tartózkodás és egy nem!
Ugyanezen az ülésen a szintén jelen lévĘ ifj.
Cseke Lászlót bíztuk meg egyhangú szavazattal
az ügyvezetĘi feladatok ellátásával.
Ezzel a döntéssel a képviselĘ-testület élt az alapító azon jogával, hogy a kht. eredeti célkitĦzései
megvalósítására a legalkalmasabbnak látszó személyt nevezzen ki, és munkáját a legmesszebbmenĘkig támogassa. Tudom, a leváltott vezetés
sértve érzi magát, de a város számára mégis az a
legfontosabb, hogy a palotajátékok egyre magasabb színvonalú megrendezésén túl minél több,
nívós rendezvényünk legyen, és ezen keresztül
Visegrád jó hírnevét szerte a világban mind szélesebb körben ismertté tegye. Ehhez a munkához
kívánunk az új vezetésnek eredményes munkát,
és kérem minden visegrádi polgár jóindulatú támogatását is.
Kalotai Árpád

alpolgármester,
önkormányzati képviselĘ
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A pályázatok elbírálásáról
A közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság az ifjúsági alapra beérkezett pályázatokat 2006. május 22-én tartott ülésén megvitatta, javaslata alapján a képviselĘ-testület június 1-jén döntött a pályázatokról.
Az ifjúsági célra biztosított összeg a 2006. évi költségvetésben: l.100.000,– Ft, ebbĘl az elsĘ félévben felhasználható
keret: 600.000,– Ft.
Cél

Igényelt összeg, Ft

Javasolt összeg, Ft

Régi zene nyári egyetem tokaji táborában való
részvételhez a jelentkezési és részvételi díj biztosítása
24 gyerek + 4 kísérĘ részére két kiránduláshoz
(Balatonederics, Veresegyház) útiköltség térítése

38.000,–

38.000,–

99.400,–

100.000,–

Gyermeknapi, családi akadályverseny díjazásához

35.000,–

32.000,–

40.000,–
80.000,–
120.000,–

100.000,–

Pályázó
Galszter Beáta

Nyári napközis gyermekfoglalkoztató tábor
(Bártfainé Répás Ildikó)
Junior Kör
(Bártfainé Répás Ildikó)
Visegrádi Dobos Csapat
(Koller Péter)
Áprily Lajos Általános
és Alapfokú MĦvészeti
Iskola
(Schmidt Anna igazgató)
Szent György Lovagrend ApródképzĘ
(Réti Henrik,
Staberecz Péter)

Puer
Regius
Ijász
Sportkör
(Sutus-Juhász Tünde)
823. sz. Mátyás király
Cserkészcsapat
Watzek István
csapatparancsnok)

Felszerelés fejlesztésére:
4 ruha, 15 pár lábbeli
(A csapat teljes költségvetése: 471.000,– Ft)
Közös táborozás a parajdi testvériskolával Erdélyben június 24.– július 3.
A tábor teljes költségvetése: 1.280.000,– Ft
RésztvevĘk száma: 21 gyermek + 7 pedagógus
Igényelt összeg a szállásköltségek fedezésére
Kosztümök az új tanulók számára
Fegyvertár bĘvítése, felújítása
Salamon-torony hátsó udvarában a kiképzĘtábor
építéséhez
Saját költségvetésbĘl: 86.000,– Ft
Igényelt összeg összesen:
28 fĘ Visegrádon tanuló általános iskolás gyerek
(35% visegrádi) részére meghirdetett ötfordulós
verseny megrendezéséhez eszközök biztosítására
A július 24.–augusztus 2. között zajló nyári tábor
(Rád) étkezéséhez igényelt összeg
RésztvevĘk száma: 8 középiskolás cserkész + kb.
20 általános iskolás
Tábor teljes költsége: 225.000,– Ft
(Megjegyzés: a pályázat határidĘn túl érkezett)

Összesen: 8 pályázó

150.000,–
20.000,–
20.000,–
20.000,–

150.000,–

60.000,–

60.000,–

100.000,–

70.000,–

60.000,–

50.000,–

662.400,–

600.000,–

Mezei Anna,
a közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság elnöke

KépviselĞi megbízólevelek átadása
2006. május 11-én Pest Megye Önkormányzatán adták át azoknak az országgyĦlési képviselĘknek a megbízólevelét,
akik a Pest megyei területi listán jutottak mandátumhoz.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 2006. május 4-i döntése alapján a Pest megyei területi listán
megválasztott képviselĘk:

FIDESZ–KDNP

MSZP

– Dr. Orbán Viktor
– Dr. Ángyán József
– Selmeczi Gabriella
– Pánczél Károly
– Dr. Salamon László István
– Soltész Miklós

– Szabó Imre
– Varju László
– Laboda Gábor
– Tóbiás József
– Dr. Szabóné Müller Tímea
– Sándor István

MDF

SZDSZ

– Dr. Boross Péter

– Gulyás József
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mħvészeti Iskola hírei
Május számunkra a fesztiválok, találkozók, vetélkedĘk hónapja volt. Az elsĘ hétvégén került sor az árvíz miatt elmaradt zenei találkozókra a Mátyás Király Múzeum dísztermében. Második alkalommal nyertük el a Pest Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány pályázati támogatását erre a
térségi rendezvényre.
6-án a furulya, 7-én a fúvós hangszerek ifjú mĦvészeit hallgattuk meg. A meghívott iskolák szinte valamennyien eljöttek, és növendékeik tehetségérĘl gyĘzték meg a szép számmal összegyĦlt közönséget. Szombaton 8 iskola 42 növendéke, vasárnap 6 helyrĘl 24 zenész lépett fel. Ez is azt jelzi,
hogy érdemes ilyen tét nélküli, nem verseny jellegĦ bemutatókat szervezni. A színvonalas esemény sikeréhez a felkészítĘ tanárok munkáján kívül hozzájárultak – mint az elmúlt
évben is – támogatóink. Ismét szép plakátok és emléklapok
készültek Hegyi Márta és Kacsán György jóvoltából. A vendéglátásban a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat,
Herr András cukrászmester, a szülĘk és a büfé vezetĘje,
Erzsike voltak segítségünkre. Köszönjük Király Zsófia szervezĘ munkáját, a múzeum munkatársainak közremĦködését!

Bíró Pisti és Cseke Andris lovagi bemutatója

Leányfalun vettünk részt egy testvérvárosokat-iskolákat
bemutató, az Európai Unióról szóló játékos vetélkedĘn.
Visegrád büszkélkedhetett a legtöbb ilyen kapcsolattal:
Obergünzburg és Parajd mellett az olasz Lanciano is szerepelt a gyerekek elĘadásában. Nagy tapsot kapott Cseke András és Bíró István „mini” lovagi tornája, amellyel arra utaltak, hogy az olasz kapcsolat születése a lovagi játékokhoz
kötĘdött. Érdekes, vidám délelĘttöt töltöttünk Leányfalun.
Családias hangulatban élvezhettük a zeneiskolások záró
hangversenyét május 27-én este.

Táncolnak a primaverás lányok

Nagy sikere volt a 3–4. osztályosok reneszánsz és sváb táncának, produkciójukkal léptünk föl a május 20-i szentendrei
diákfesztiválon. Az iskola bemutatójában szerepeltek még
Kecskés András, Fekete Lídia és Paulusz Anna reneszánsz
zenei összeállítással és a Cseke Judit által vezetett Primavera
táncegyüttes legifjabbjai korabeli táncokkal. Utaztatásukhoz
köszönjük a segítséget Friedrich Istvánnak, a Bene, Szénási,
Mészáros, Fekete és Paulusz szülĘknek. Kár, hogy csak
kevesen láthatták az Áprily Iskola mĦsorát; felkészítĘ munkáját köszönjük Bene Éva, Vass Henriett tanárnĘknek, valamint Kecskés Andrásnak és Cseke Juditnak.
Néhány éve rendszeresen megrendezi a dorogi PetĘfi Sándor Általános Iskola történelmi versenyét, amelyen iskolánk
idén is képviseltette magát. Az írásbeli feladatok megoldásában elért eredmény alapján a döntĘbe jutott csapatunk
(Szedlacsek Boglárka, Watzek Luca, Cseke András, Gyurián
Zoltán, Száraz Bence) a 4. helyezést érte el. Sokféle elĘkészületet igényelt a verseny, amelyre Jeneiné Vörös Margit és
Mezei Anna készítette föl a gyerekeket. Köszönjük, Panni
néni!
VersenyzĘinket a Sirály étterem mikrobusza szállította,
úgy, mint már oly sokszor ebben a tanévben – ismét magára
vállalva a költségeket – támogatott bennünket Zeller Tibor
úr. Hálásan köszönjük nagyvonalúságát!

A képen Paulusz Balázs gitározik

Hamarosan itt az év vége! Június 17-én 10 órakor búcsúzik a végzĘs 8. osztály, a tanévzáró ünnepség június 21-én
17 órakor lesz.
Parajdi táborunk június 24-tĘl július 3-ig tart.
Az iskolában nyári ügyeletet tartunk az ablakban kitett
hirdetményben megjelölt idĘpontokban.
Minden kedves tanulónknak és kollégámnak jó pihenést,
kellemes vakációt kívánok!
Schmidt Anna
igazgató
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Megemlékezés Görgey Artúrról
A legújabb kori történelmi hagyományok újjáteremtése
szép, de nehéz feladat. Jó példa erre városunkban Görgey
Artúrról visegrádi emlékezetének ápolása az elmúlt két
évtizedben.
Magyarországon 1945 után elĘször Visegrádon tartottak
konferenciát Görgey Artúr történelmi jelentĘségérĘl. A
Mátyás Király Múzeumban 1986-ban megrendezett konferencián Kosáry Domokos történész, akadémikus, Katona
Tamás és Pusztaszeri László történészek tartottak elĘadást. A tudományos ülésszak alkalmából megnyíló, Görgey visegrádi éveit bemutató kamara-kiállítást a Mátyás
Király Múzeum munkatársai hozták létre, Cseke László
közremĦködésével.
A 90-es években az önkormányzat, a visegrádi erdészet
és a múzeum közremĦködésével emléktáblát állított a
Salamon-torony utcához vezetĘ, immáron Görgey Artúr
nevét viselĘ lépcsĘnél. A visegrádi erdészet felújíttatta a
Görgey-bércen levĘ emlékmĦvet. Minden év május 21-én
a tábornok halálának és Budavár diadalmas 1849. évi
bevételének évfordulóján városunk Görgey valamely
emlékhelyénél emlékezünk meg a szabadságharc fĘvezérérĘl.
Antall József néhai miniszterelnök, akit méltó módon
említünk a haza függetlenségének és fejlĘdésének megteremtésére törekvĘ, mártír sorsú magyar kormányfĘk sorában, Görgey Artúrról írt, majd 30 évig méltatlanul elhallgatott tanulmányában így fogalmazott:
„A tegnap a ma emberébĘl csak akkor vált ki szenvedélyt, ha a múlt nagyon mélyen gyökeredzĘ, legbensĘ
érzéseit érintĘ, a nemzet alapvetĘ sorskérdéseit feszegetĘ
korszakát (és szereplĘit) idézi fel elĘtte.”
A magyar történelem számos tragikus hĘse közül Görgey
Artúrra, a magyar függetlenségi harc fĘvezérére is pontosan vonatkoznak e sorok. Hosszú életébĘl mindössze
kilenc és fél hónap ideje volt arra, hogy megmutathassa
tehetségét. S amit e rövid idĘ alatt végbevitt, azzal a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezére lett. 1848.
októberében fegyverletételre kényszerítette Jellasics 8000
fĘnyi jobbszárnyát Ozoránál. Külföldi hadiakadémiákon is
tananyagként ismertették az 1849 kemény telén végrehajtott bravúros téli hadjáratot, amellyel egyszerre vonta el az
osztrák fĘerĘk figyelmét, így lélegzetvételnyi idĘhöz juttatva a debreceni kormányt és a többi magyar csapattestet,
s egyszerre teremtett meg egy fegyelmezett, szervezett
honvédsereget, amely bálványozott vezére parancsára
bármire képes volt.
1849. márciusától a honvédsereg fĘparancsnokaként
gyĘzelmet gyĘzelemre halmozott a tavaszi hadjáratban, és
a harcok színterét a Tisza mellĘl az osztrák–magyar határhoz tette át májusra. Május 21-én bevette Buda várát. A
felkínált nemzeti ajándékot visszautasította, egyetlen vágya az, hogy a harcok befejezése után kémiaprofesszori
kinevezést kapjon.
Utolsó nagy hadvezéri tettét a többszörös túlerĘben levĘ
cári hadsereg ellen életveszélyes sebesülésébĘl lábadozva
hajtotta végre 1849. július–augusztusában. Látta, hogy
áttörni nem tud az orosz fĘerĘkön, ezért úgy gondolta,
hogy megismétli téli bravúrját, és kisebb körben megpróbálja elĘbb elérni a Tiszát, mint az oroszok és ily módon

egyesül a Délvidéken lévĘ fĘerĘvel. Ez a haditette a 19.
század hadjáratai közül Napóleon hadjáratai közé illik.
Görgeynek 30.000 embere volt, Paszkievicsnek 120.000
és minden egyes ponthoz közelebb állt, mint Görgey.
Görgey mégis mindenhova elĘbb ért oda, mint Ę. I. Miklós cár, aki nem volt nagyon okos ember és jelentĘs hadvezér sem, de imádta a katonásdit, és szerette tologatni a
hadosztályait a határon, a térképet nézegetve ezt írta
Paszkievicsnek, a magyarországi orosz hadak fĘvezérének:
„Kedves atyai parancsnokom, biztos el fogod nekem
magyarázni, miként lehet, hogy te tíz versztára voltál
Miskolchoz, Görgey pedig 15-re és mégis Ę volt ott elĘbb
és még jól meg is verte a többieket.”
A reménytelenné vált küzdelem felszámolása lett Görgey
utolsó feladata. Augusztus 11-én Kossuth lemondott, és
Görgeyre ruházta a teljes hatalmat, aki az oroszok elĘtti
fegyverletétel mellett döntött, mivel számára fontosabb
volt saját dicsĘségénél azon emberek élete, akiket így
megmentett a reménytelen harcoktól.
Világos után elválasztották társaitól, az ausztriai Klagenfurtba internálták. Harmincegy éves volt. A lelkére nehezedĘ nyomás az október 6-i kivégzések után csak fokozódott. 1849 karácsonyán ezt írta öccsének:
,,Emlékezel-e még, öcsém azon mondásomra, hogy nekem – bármerre dĘljön el hazánk sorsa – mártírszerep fog
jutni. Jutott is: de ennyire kínteljesnek nem véltem volna.
– Akasztófát, golyót vagy örökös börtönt vártam – rövid
szenvedés után végsĘ nyugalmat. De jelen állapotom
százszorta rosszabb mindezeknél…”
Csak nehéz ifjúságában kifejlĘdött óriási lelki ereje magyarázza, hogy nem roppant össze. Tudta, élnie kell:
,,Ha véget vetek életemnek: azzal jogot adok rágalmazóimnak azt mondani, hogy a lelkiismeret furdalásai bírtak
az öngyilkosságra. Nekem tehát élni kell – hacsak avégett
is, hogy mindazoknak, akik bennem hittek, vesztett vagy
megrendült hitöket visszaadjam, újra megszilárdítsam…”
1867-ben térhetett vissza Magyarországra, de állandó
sértegetéseknek, sĘt támadásoknak volt kitéve, állást sem
kapott. Végre 1884-ben Klapka György és 207 volt 48-as
honvéd szóban és írásban kiállt mellette: ,,Görgey Artúr
erkölcsi és teljes meggyĘzĘdésünk szerint a legsúlyosabb
helyzetben is egyaránt és mind végig híven, tiszta szándékkal és becsületesen szolgálta a hazát.”
Történészek, írók, publicisták sokan, sokszor írtak Görgey és Kossuth viszonyáról. Kevesebbet tudunk a magyar
történelem másik, a tábornokhoz hasonló alkatú és hozzá
közelebb álló, nagy alakjához, Deák Ferenchez fĦzĘdĘ
viszonyáról. Az 1860-as évektĘl a számĦzetésben élĘ
Görgey figyelemmel kísérve a magyar politikai életet,
Deák tevékenységével egyetértve, feleségén és öccsén
keresztül kapcsolatba került a haza bölcsével. Deák érdeklĘdéssel olvasta Görgeynek a hadkötelezettségi törvényhez készített memorandumát és személyesen is fogadta a
tábornokot.
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Ha megítélésükben nem is, politikai utóéletükben, a
közügyekhez való hozzáállásukban sok közös vonást fedezhetünk fel. Deák nem fogadott el semmilyen kitüntetést, hivatalt, nem akarván a kiegyezési mĦvet kompromittálni, Görgey visszavonult, hogy ne kelljen a kiegyezési
kormányt nehéz helyzetbe hozni. S mindkettejük elhatározása mögött felsejlett a nagy ellenfél, Kossuth Lajos alakja.
A szabadságharc fĘvezérének egyik legtalálóbb jellemzését Móricz Zsigmond tollából ismerjük: „Históriánk
három legnagyobb hadvezére: Mátyás király, Bethlen
Gábor s Görgey Artur. Az elsĘ kettĘ azonban nem a harcért harcolt. Nekik a harc arra való volt, hogy politikai
céljaikat elérjék. Mátyás nagy európai birodalmat akart
alapítani. Meg akarta szerezni a magyarság számára a
döntĘ szót Nyugat-Európa felett. Bethlen Gábor szintén
Nyugatra tört, mert a magyarnak ezer év óta csak a Nyugat a vágyak s a reménytelenségek világa.

Egyikük sem nyert a Nyugat képviselĘi felett olyan ragyogó gyĘzelmet, mint Görgey s milyen tragédia: Görgeyt
a Kelet teperte le.”
Május 21-én, Budavár 1849-i bevételének napján lesz 90
éve, hogy Görgey Artúr dicsĘséges hadvezéri babérokkal
és keserĦségekkel teljes, bölcs megadással viselt életpályája bevégeztetett. A család gyászértesítĘje így szólt:
,,A görgĘi és toporci Görgey nemzetség mély megilletĘdéssel jelenti, hogy legidĘsebb tagja és örökös büszkesége, Görgey Artúr magyar hazánk egykor diadalmas, nagy
hadvezére, majd sokaktól méltatlanul félreismert, de mindig szeretĘ hĦséges, önfeláldozó fia, május 21-én, életének 99. évében hosszú szenvedés után elhunyt.”
Tisztelettel hajtsunk fejet itt Visegrádon, Görgey Artúr
hadvezéri tálentuma, példaértékĦ hazafisága és emberierkölcsi nagysága elĘtt.
Gróf Péter

Két Antal egy képen
Egy régi, 1906-ban készült nyakékrĘl készült képen két Antal rokonom tekint ránk: az
akkor 47 éves, szeretett anyai nagyapám, Niedermüller Antal és a 9 éves fia, Antal nagybácsikám – nagyanyám (42), ill. Nusi néném (2) társaságában. És, ha már szóba hoztam
az Antalokat, szeretnék megemlékezni két unokabátyámról is, akik ugyancsak az Antal
nevet kapták megkeresztelésükkor: Nemes (Niedermüller) Antalról és Kiss Antiról. ėk
sajnos már csak a mennyben fogadhatják köszöntésemet, mivel 2000-tĘl, illetve 2003-tól
örök álmukat alusszák.

Niedermüller Antal
(1897–1979)

Niedermüller Antal
(1859–1935)

Niedermüller Anna
(1904–1992)

Schüsterl Katalin
(1864–1944)

Máskülönben e hónapban, júniusban több kedves és tisztelt névnappal is találkozunk
naptárunkban. Csak egy párat említve, olyan szép nĘi nevek sorjáznak, mint pl.. Tünde,
Annamária, Margit, Diána, Laura, Irén, és hogy a férfiakról se feledkezzünk meg: Róbert, padovai Szent Antal, KeresztelĘ Szent János (Visegrád nyugalmat árasztó plébániatemplomának védĘszentje), Szent László király, Péter és Pál apostolok stb. Elnézést kérek azoktól, akiknek névnapját nem említettem.
Tisztelettel emlékezzünk meg azokról, akiket nincs szerencsénk élĘként felköszönteni,
és szeretettel köszöntsük azokat, akik köztünk vannak, akik még elérhetĘk szóban, írásban vagy személyesen. Én ezúton köszöntöm szeretettel mindannyiukat, Isten éltesse az
ünnepelteket!
Tisztelettel:
id. Scheili Béla (Budapest)

Kedves
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Géza!
Hozzám intézett kérdését,
mely az erkölcsi nagytakarításra utal, köszönöm.
Nagyon szép záró soraiból
kitĦnik, Ön érti, elsĘsorban
mire gondoltam.
Igen, a kárpótlásra!
Nekem ez visszatérĘ problémám, fájdalmam.
Szüleimet,
családomat
(más családokat is) egyik
napról a másikra KULÁKLISTÁRA tették, mindenükbĘl kiforgatták. Házukat, üzleteiket, földjeiket elvették, teljesen kisemmizték.
Borzasztó volt látni, ahogy
tönkrementek.
Rajtuk már semmilyen
kárpótlás nem segít, de a fiataloknak tudni kell, milyen
világban éltek elĘdeink,
akik ezek ellenére is megĘrizték emberi tartásukat.
Az Ęket ért veszteség anynyira nem keserítette meg
életüket, hogy másokat
bántsanak, ártani tudjanak.
Számomra ez a magatartás a legnagyobb erkölcsiséget jelenti!
Még egyszer köszönöm levelét!
Scheili László
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Pintér Józsefné Hoffmann Anna (1929. október 2.)

A papám Hoffmann ErnĘ, a mamám Helm Zsuzsanna. Apai
nagyapám szintén Hoffmann ErnĘ. Róla nem tudok mondani
szépet és jót. Lovakkal járt, fuvarozott. ElĘfordult, hogy a
lovakat megállította a Flúri bácsinál, a diófa alatt, s mikor a
lovak megunták, hogy nem jön, egyedül mentek haza. ė meg
maradt tovább. A papám sokáig élt, 1903-ban született.
A nagymamám Schandl nagymama volt apai részrĘl.
Schandl Teréz. A nagymamáék a Meszárek Nelli házában
laktak ott hátul, az Újkert utcában. Azt a házat elárverezték,
mesélte az anyám. A Meszárek Nelli nagypapája vette meg,
és azok laktak ott tovább. Nagyon helyes nagymama volt. ė
nagyon jól fĘzött. Voltak állatok.
A papám Hoffmann ErnĘ, bádogos volt. Apámék hatan
voltak testvérek, de csak Ę egyedül tartózkodott Visegrádon.
Testvére volt Hoffmann János, Ę bogdányi, a lánya, az Irma
Visegrádon dolgozott. Két fia is van, az egyik Bogdányban
él, a másik Amerikába került. Az Annus néni Pestre került.
Mi a Tamás-hegyen laktunk, ott, ahol a Zsuzsikám lakik
most. Csakhogy Ę ezt most teljesen átalakította. A pincesor
után, ahol a Vörös Tercsi néniék, abban az utcában. Nagyon
szolidak voltak. Ez a mamám öröksége volt. A papám szülei
is a hegyen laktak. A papám bádogos lett. Nagyon jó szakember volt, vízvezeték-szerelĘ és bádogos. Hárman voltunk
testvérek, már csak én élek. A fiútestvérem János volt. ė is
bádogos volt. Leesett a padlásról, és rögtön meg is halt. 23
éves korában. Otthon történt. A Mariska (Hajek Györgyné)
volt a legidĘsebb, a Jani volt elĘttem, aztán én. LegidĘsebb
testvérem a Mariska, ’25-ben született, varrónĘ volt. Szeretett olvasni. A férje Marosról került ide, Hajek György. Lakatos volt. Önkéntes tĦzoltó is. Olyan jólelkĦ volt. Korán
meghalt. Három gyerekük lett, a Gyuri, a Zsuzsi és a Klári,
Ęk elkerültek Visegrádról. A Jani testvérem ’27-ben született, én ’29-ben.
A papám kivette az ipart és a Zeller Gyula bácsival dolgozott ’52-ig. Utána a Hajógyárban dolgozott. Csatornát csináltak, meg mindent. Anyagot Maroson vett általában a
Breyernél, zsidó ember volt. ė úgy is adott anyagot, hogy
késĘbb is lehetett fizetni. A Breyernek volt autója, és szállí-

tott is. A Szép Ilonka húzta a kompot, azon húzták át. Mindig újítottak házakat. Nemcsak Visegrádon dolgoztak,
Nagymaroson is sokfelé.
A papám mással nem is törĘdött, csak a gyerekeivel, én
voltam a lieblingje. Társasjátékokat csinált fából, bádogból.
ė nagyon ügyes volt. Mindennel ellátott minket. Csinált
négykerekĦ kocsit fából. Mindig segítettem neki. Amikor
csinálta a csatornákat, én segítettem neki wurclizni (visszagöndöríteni). Voltak mindenféle gépei. Naná, hogy segítettem neki! Még Szentlászlóra is mentem vele, gyalog is!
Fölfogadott egy teherkocsit, én úgy szerettem vele menni,
hogy na. Én olyan kis vakarcsli voltam, de ha otthon munka
volt, csináltam vele nem olyan nehéz munkát, mert érdekelt
engem. Én nagyon szerettem a papámat. Nagyon rendes
ember volt. Encit mondtak a papának. Magas volt, jobban
oda is fért mindenhez. Ha elromlott a kút, bement a kútba, és
megjavította.
A papámmal mindig mentünk az erdĘbe. Azért vagyok
ilyen erdĘkukac. Szedtünk mi mindent, ami jött. Gombát,
szederinát. Három jó nagy földünk volt. A vár alatt, a
Loványi-szĘlĘs mellett; az Újhegyen kettĘ. Ott hátul, ahol az
Izsákék laktak. A Klebusch Nusiék szĘlĘje után jóval.
Schandl-föld volt. Ott volt minden. Az égadta földön minden
volt. Dió, alma. Ha segíteni kellett, mindig én mentem. A
Mariskát nem érdekelte a dolog. Engem meg érdekelt. Én
annyira szerettem menni. Én nagyon szerettem a természetet.
Még a mai napig is. Sokat beszélgettünk munka közben. ė
beszélt a családról.
A mamám Helm Zsuzsanna. A Schäffer Laci bácsi mamája,
a Kati néni, a Helm Árpi papája, id. Helm János voltak a
testvérei. Hárman voltak testvérek. ė nagyon értelmes volt.
Egyikünk sem jött rá. Sokszor úgy mérgelĘdtem. ė nagyon
jó tanuló volt. A Helm nagypapám kĘmĦves volt. ėk is ott a
hegyen laktak. A Helm nagymama Szlobodnyik Teréz, Rézi
néni. ė visegrádi volt. A Czikora Mari néni nevelte a nagymamát. A Mari néni a nagymamám testvére volt. Az anyukájuk hamar meghalt. Még a dédanyámék is visegrádi születésĦek voltak. A férje Czikora Ferenc, Franzi bácsi. Aranyos
ember volt. ėk melletünk laktak fönn a hegyen, oda épít
most a Schäffer. Az volt a Mari nénié. Ott a Zsuzsink mellett. ė olyan volt nekünk is, mintha az anyánk lett volna.
A Mari néniék minden évben vágtak disznót. ėk nevelték.
Volt mindig kis disznótor. Az ölĘ a Helm (Hévízi) családból
volt. A disznót nem perzseltük, hanem forró vízben lekapartuk a szĘrét. Csináltak szauezt (savanyút), májas hurkát,
véres hurkát, úgy svábosan. Nem rizzsel. Jó volt nagyon. A
Mari néni ügyesen tudott mindent elintézni. Vettünk belet,
de volt a disznónak is. Össze lett vágva a szalonna és kisütöttük. Kicsire. TöpörtyĦnek. FĘztünk meg sütöttünk hozzá
krumplit, úgy ettük. Este volt vacsora, még volt tangóharmonika is. A Franci bácsi rokona húzta. ėk nagyon szerettek
mulatni. A disznóölés mindig nagyon jól sikerült. A Vörösék
is ott laktak abban az utcában. Azok is mindig átjöttek. Meg
a Budenszki Kati néni. ėk úgy tartották a kapcsolatot. Az ott
olyan jó társaság volt. Nem volt az a sok veszekedés, káromkodás. Az soha nem volt.
A mamám járt dolgozni ide-oda. Napszámba, a csemetébe.
Én is jártam vele ide-oda. Szerettem menni dolgozni. Szüret-
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kor a Loványihoz jártunk. Ott aztán katonák hordták a pincébe. A vár alatt a nagy szĘlĘsben van egy kis házikó is. A szĘlĘs alatt volt a pince. A Schinogliéknál. Volt zene is, fĘztek
üstben.
Még most is, ha jön ez a gesztenyeszezon! Nekem annyira
be van sózva a fenekem! Már mennék is rögtön. Egyszer tudod mennyit szedtem? 44 kg gesztenyemasszát készítettem
belĘle. De nem eladtam! Mindenkinek adogattam. De szerettem csinálni! Mikor hazavittem, mindjárt nekiláttam, megfĘztem, megpucoltam, passzíroztam. Már alig várom! Lemegyek a Schlosskertbe, és ott kezdĘdnek már a fák. Összevissza. Az egyik oldalon is és a másik oldalon is. Mindig a
nagymamámmal mentem. Mikor a Salamonban dolgoztam,
akkor sem bírtam ki. Mennem kellett gesztenyézni. Ott meg
is fĘztük, pucoltuk, passzíroztuk. Mindenki kapott.

Hajek György és felesége, Hoffmann Mária,
Helm Zsuzsanna és férje, Hoffmann ErnĘ,
Hoffmann Anna és férje, Pintér József

Gyerekkoromban sokat játszottunk a Schäffer Lacival,
Gyurival és a Misivel. Három fiú. A lánytestvérük Kató volt.
Marosi volt a férje. A Misi Orosziba nĘsült. A Gyuri volt az
elsĘ, Ę fĘiskolát végzett. A Laci szabó volt. A Schäfferék
már szebb házban laktak. Kártyáztunk: csapd le, csacsit; Fekete Pétert, várat építettünk.
Itt jártam iskolába. A Szaci Tercsi volt az osztálytársam. ėt
nagyon szerettem, még a mai napig is. A Zeller lányok. A
Tercsi meg a Juliska. (A Juliskát vette el a Helm Feri, DobogókĘre került.) A tanítónĘm a Nádler Mici volt. ė mindig
jött hozzám, akkor is mikor már férjhez mentem. Mindig elláttam Ęt mindenféle gyümölccsel. A Zollert is bírtam, az is
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egy olyan helyes ember volt. A Szabadyval is elég jó barátságban voltunk. Én mindenkivel jóban voltam. Nekem a
Kulcsár Magdus anyukája volt a keresztmamám. A Lencsi
néni. Azokkal jártunk össze. Karácsonykor az egyik is, a másik is kapott ajándékot. Guba volt vacsorára, utána beszélgettünk az éjféli miséig. A Kulcsár keresztpapám olyan aranyos
volt. A hegyen nem volt még senkinek sem, mikor a
mamáméknál Ę vezette be a villanyt. Másodikos-harmadikos
voltam, 1937-ben. „Villanyt fogtok kapni, én megcsinálom”
– mondta, mikor megjött Amerikából. Addig petróleumlámpa volt. Úgy vitték, az egyik helyiségbĘl a másikba. A Flúri
bácsinál vettük a petróleumot. A miénk volt a hegyen az elsĘ
ház, ahol villany volt. Akkor vettünk rádiót is.
A mamám szeretett horgolni. TerítĘket meg mindenfélét.
Én is nagyon szerettem kézimunkázni. Kötöttem rengeteg
pulóvert, mindenkinek kötöttem. Harisnyákon szemfelszedtem. Volt gépem. Azt nagyon sokat csináltam. Bontottam is harisnyákat és újrakötöttem. Hárman csináltuk a faluban. A Gerstmayer Pisti felesége, a Neiser Terus és én. Sokat
csináltam. Mindenfélét megfogtunk, hogy jobb legyen. Muszáj volt.
A férjem szakmája cipész volt. Csendes ember volt. Elment
rendĘrnek. Ahol lakom, az szolgálati lakás. A ház és a patika
tulajdonosa Farkas nevezetĦ. A háború után egyszer eljött, és
én beengedtem. Körülnézett. – Ismertük régrĘl, mint gyógyszerészt. JóképĦ ember volt. Két nagyon szép fia volt neki.
Nem haragudott, hogy mi itt lakunk. TĘlük elvették. A Jóska
bácsi, a férjem, Szabolcsból került ide. Tahiban volt rendĘr,
és onnan került föl Visegrádra. Akkoriban a Csuport, a Kovács Lajos meg a Dobri voltak rendĘrök. A férjem és Ęk
Szentendrén voltak benn a kapitányságon. A Jóska kis vékonyka volt, de olyan ereje volt, hogy na! A rendĘrségtĘl
ment nyugdíjba. Utána ment még valahova dolgozni, aztán
cipészkedett. A szerszámokat elraktuk. Rengeteg kaptafa. A
Jóska fenn dolgozott a mamáméknál. Ott volt egy kis konyha, és az be volt neki rendezve mĦhelynek. Itt is dolgozott.
Értette nagyon a szakmáját. Új cipĘket csinált nekünk meg
mindent. Teljes cipĘt. ė szabta. Volt neki felsĘrészkészítĘ
végzettsége. Jóban voltak a Huberttal. Mondjuk, hát sógorságban is voltak. (A testvére volt a Kiss Anti felesége.)
Gyermekeim a Mari és a Zsuzsi. A Mari ’54-ben született, a
Zsuzsi ’62-ben. Mindegyiknek két-két fia van. Visegrádon
laknak mind. A Csabi szereti a könyveket. Értelmes fiú. A
többi is.
Jó volt nekem, aranyos ember volt a papám meg a mamám.
Most is jó, mert itt vannak a lányaim és az unokáim.
Lejegyezte:
Fieszl Béláné és Kiss Károlyné

Tisztelt Olvasók!
A Családkutató Klub tagjai megköszönik azoknak a személyeknek és
családoknak a közremĦködését, akik
az elmúlt egy évben segítettek bennünket a számunkra (és reményeink
szerint még sokak számára) értékes,
érdekes adatokat, történeteket összegyĦjteni, feldolgozni.
Eddig 15 – a sváb közösséghez tartozó – család történetének rövid áttekintését hoztuk a Visegrádi Hírekben
nyilvánosságra:
Meszárek
Györgyné.
Zeller
Jánosné, Garami Ferenc, Nick

Istvánné,
Hasenberg
Gyuláné,
Fieszl Rudolfné, Trenkó Ferencné,
Zeller József, Pereszlényi Sándorné,
Schmidt Hugóné, Lázár Ferencné,
Grósz Ferenc, Schandl Hubertné,
Gerstmayer
Jánosné,
Pintér
Józsefné idézte fel a gyermekkort,
családjuk életét, rég elhunyt szeretteit,
ezúton is emléket állítva róluk. Elbeszéléseiket magnószalagra rögzítettük,
mondataikon, kifejezéseiken nem változtattunk.
Most munkánkban néhány hónap
szünetet tartunk, de az anyaggyĦjtést

és feldolgozást folytatni szeretnénk,
melyhez a többi – a sváb közösséghez
tartozó – család támogatását kérjük.
Mert a cél nem változott: könyv formájában szeretnénk egyszer megjelentetni e családok rövid történetét.
Köszönjük eddigi, rokonszenvvel kísért figyelmüket!
A lejegyzĘk
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Mit kell tudni az Ęszi kisebbségi választásokkal
kapcsolatban?

Miért fontos a választási névjegyzékbe való felvétel
kérelme?

A kisebbségi választási névjegyzék a választást követĘen megsemmisítésre kerül, kivéve az, hogy hány fĘ
szerepelt rajta. Csak szám szerinti adat marad meg, ez
nagyon fontos, mert 2007-tĘl megváltozik a központi
költségvetésbĘl kapott finanszírozás. Differenciált központi támogatás várható, ami a választási névjegyzékben
szerepelt létszám függvénye lesz.
Tehát minél többen feliratkoznak a névjegyzékbe, elĘreláthatólag annál több központi támogatás várható.

Az OrszággyĦlés által elfogadott új kisebbségi törvény
szerint csak abban az esetben lehet egy-egy településen
kisebbségi önkormányzati választásokat kiírni, ha az adott
településen a kisebbségi névjegyzékben október 1-jével
legalább 30 fĘ be van jegyezve. Ha ettĘl valamilyen
oknál fogva kevesebben szerepelnek, pl. tegyük fel 29 fĘ,
ebben az esetben azon településen nem lehet kisebbségi
referendumot tartani.
A jegyzĘ úr minden választásra jogosultnak – azoknak
is, akik október 1-jével betöltik a 18. életévüket – megküldte május 31-ig a kisebbségi választási névjegyzékbe
való kérelmet. Ezt július 15. du. 16 óráig kell visszajuttatni a polgármesteri hivatal jegyzĘjéhez. A július 15. du.
16 óra után beérkezett kérelmeket már a jegyzĘ úrnak
nem áll módjában elfogadni.
A jegyzĘ úr nem diszkriminál, hanem aki helyesen töltötte ki a kérĘlapot, azt bejegyzi a kisebbségi választási
névjegyzékbe. ErrĘl a választópolgár visszaigazolást fog
kapni, hogy felkerült-e vagy sem.
Azok a választópolgárok, akik nem töltötték ki helyesen
a kérdĘívet vagy nem jelölték be, hogy melyik kisebbségre szeretnének szavazni, vagy esetleg többet is megjelöltek, vagy nem írták alá, azokat a jegyzĘ úrnak nem áll
módjában felvenni a névjegyzékbe.

Ami még nagyon fontos!
CSAK AZOK SZAVAZHATNAK KISEBBSÉGRE,
AKIK FELIRATKOZTAK A NÉVJEGYZÉKBE!
A kisebbségi választási névjegyzék titkos, abba illetéktelenek nem nézhetnek bele.
Mindenki csak az állandó bejelentett lakóhelyén választhat.
Kisebbségi képviselĘjelölt indulhat és választható
más településen is, lakóhelyétĘl függetlenül.
A kisebbségi jelöltek névsora nyilvános, ezt a jegyzĘ
úrnak ki kell függeszteni.
Mi, jelenlegi kisebbségi képviselĘk, szeretnénk, ha minél
többen feliratkoznának a névjegyzékbe, hogy továbbra is
létre tudjon jönni Visegrádon német kisebbségi önkormányzat. Nem szabad azt a sok munkát, idĘt, pénzt, értéket, hagyományt veszendĘbe menni!
Ha valamilyen kérdésük, kérésük van a nemzetiségi
választással kapcsolatban, kérem, forduljanak bizalommal a jelenlegi német kisebbségi képviselĘkhöz!
Bármiben segítséget tudunk nyújtani.
Burgermeister Istvánné,
a NKÖ elnöke

Bizonyára már tudják, Ęsszel a helyi önkormányzati választásokkal egy idĘben, ugyanazon napon kell lebonyolítani a helyi kisebbségre való szavazást is. Erre a célra
külön helyiséget kell biztosítani, ami lehet egy épületen
belül, de külön helyiségben.

Egy tavalyi kép
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Nyitogató
Ebben a hónapban az önkormányzat ügyrendi bizottságának és a Visegrád Turisztikai és Városszépítési Egyesület elnökét,
ABONYI GÉZÁT kértem fel egy beszélgetésre. Az utóbbi idĘben megszokhattuk, hogy idĘrĘl idĘre új ötletekkel áll elĘ. Azt
szerettem volna megtudni, mi hajtja. Röviden így sommázta: Visegrád megújulása.
– Úgy tĦnik, a fejlĘdés megindult. Miért
kell megújulni? Miért nem jó így, ahogy
most fejlĘdünk?

– Tagadhatatlan, hogy az elmúlt
négy évben több területen is történt
elĘrelépés. A korábbi két évtizedhez
képest akár látványosnak is mondható, ahogy utak és járdák épültek, sĘt,
ebben az évben néhány további régen
várt beruházás, vagy felújítás is elkészül, vagy elindul. Én megújulás alatt
nem arról beszélnék, hogy a jövĘ
évek folyamán építkezünk tovább,
amennyire a pénztárcánk engedi.
Ezek anyagi kérdések. A város megújulását én nem az anyagi lehetĘségek szerint képzelem el.
– Hanem hogyan?

– Egy példán szeretném bemutatni,
hogy mit értek én megújulás alatt.
Gondolom, többen jártunk már
Ausztriában. Vegyünk név nélkül egy
átlagos osztrák kisvárost. Akik nem
jártak még osztrák kisvárosban,
azoknak néhány szóval elmondanám,
hogy képzeljenek el olyan utcákat, tereket és parkokat, ahol szinte minden
talpalatnyi föld olyan szépen és tisztán rendben van tartva, mint például
Visegrádon a felújított templomkert
területe. Ahol csak lehet, mindenhol
virág van. Képzeljék el, hogy ebben a
városban, amikor valamilyen közös
rendezvény van, boldogan és lelkesen
részt vesz rajta az egész lakosság és
hatalmas hangulatban képesek együtt
szórakozni. Máskülönben az emberek
a különbözĘ hivatalokban, cégekben
és üzletekben teszik a dolgukat, általában kedvesek és barátságosak egymással is és az idegenekkel is. Látnivaló, hogy többségükben jól élnek
(fĘleg az idegenforgalomból), és jól
érzik magukat a bĘrükben. Röviden
ilyen életkörülmények és közösségi
élet-stílus kialakítása alatt értem a
megújulást.
– Igen, de itt nem Ausztriában vagyunk, itt
egészen mások a lehetĘségeink, és más a
mentalitásunk is.

– Ez igaz. Nem is arra gondoltam,
hogy csináljunk ide egy osztrák kisvárost egy Billa áruházzal, ahová
euróval megyünk bevásárolni. Még
egyszer hangsúlyozom, nem az anyagiakon múlik. Újabb példa: két éve
vett városunk egy modern utcaseprĘ

gépet, húszmillió forintért. Érez valaki különbséget a város tisztaságában
két év óta? Én például alig. Pedig
használják a gépet, Schüszterl
Karcsiék takarítanak vele, tisztességgel. Alig számít valamit, mert hiába
tiszta az úttest, miközben a járda
szemetes, a gaz nĘ ki mindenhonnan,
így az összkép elhanyagolt állapotot
tükröz. Ha tényleg tisztaságot akarunk magunk körül, akkor törĘdni
kell minden négyzetcentiméterrel.
Visszatérve a megújulásra. A legfontosabb, hogy el kellene hinnünk,
hogy csak rajtunk múlik, hogy úgy éljünk itt Visegrádon, mint az irigyelt
szomszédok. 2009-ben ünnepeljük
városunk 1000 éves évfordulóját. Állítom, hogy a hátralévĘ három év
alatt ebbĘl a városból egy csodálatos
tisztaságú és minden részletében
gondosan rendben tartott Visegrádot
lehet varázsolni. Olyan Visegrádot,
amelyben a lakosok büszkék lesznek
a városukra, és szívesen tartanak közös ünnepségeket a millennium évében.
– Milyen módon képzeli ezt megvalósítani
három év alatt?

– Csakis összefogással. A városvezetés és a lakosság összefogásával. A
város vezetésének kell kezdeményezni és mozgásban tartani a dolgot.
Lelkes és aktív embereket kell megbízni. Feladatot, lehetĘséget kell nekik adni. Nézzük a lakosságot. Újabb
példa. Bárki sétáljon végig a Pázmány Péter utcán vagy a Széchenyi
utca nagy részén, gyönyörĦ rend van,
tisztaság, virág. Az emberek szívesen
összefognak és dolgoznak, ha akarják
a szépet, és látják munkájuk értelmét.
Mi akadálya lenne ezt minden kisebb
körzetben megszervezni? Mindenhol
van lelkes és aktív ember, akit meg
lehet kérni, akire rá lehet bízni a
szervezést. Az önkormányzat adjon
hozzá meg minden segítséget és
pénzt. Figyeljen oda, és ha kell, segítsen, ha kell, bírságoljon, de törĘdjön a város legtávolabbi zugával is.
Az ott élĘ emberek együttmĦködésére
is szükség van. Összefogás, törĘdés
és szervezés. Ezek a varázsszavak.
Ugyanez vonatkozik a lakosság közösségi aktivitására. Az emberek

többsége igenis szereti jól érezni magát, szereti az ismerĘsök társaságát,
szereti a közös munkát. Az önkormányzat itt is játsszon kezdeményezĘ
szerepet. Ha kell, akkor álljon oda, és
segítsen szervezni, lebonyolítani egy
civil rendezvényt. Adjon megbízásokat közös munkára, ünnepségszervezésre.
Bárki belegondol, ebben a közösségben, amely jelenleg Visegrád lakossága, hatalmas energiák vannak.
Elég csak az árvízi védekezésre utalni. Hát, ezeket az energiákat kell
mozgásba hozni, és már célba is érhetünk.
– Azt gondolom, ha ez ilyen egyszerĦ lenne,
már régen mindenhol ezt csinálnák.

– Ez ilyen egyszerĦ. Hit és lelkesedés kell hozzá. Bármennyire is más a
látszat, én úgy gondolom, hogy az
emberek szeretnek hinni, és szívesen
lelkesednek, ha annak látják az eredményét. És elmondhatom, hogy már
Magyarországon is számtalan településen mĦködik ez a módszer, a lakosság szívesen áldoz, ha látja az eredményt.
Visegrád városa elérve 1000 éves
fennállásához, annál méltóbban nem
tisztelheti meg múltját, hogy tisztán,
díszesen, jókedvĦen lép be a következĘ ezer évbe.
Én hiszek abban, hogy Visegrádnak
meg kell újulnia, és meg tud újulni.
Ebben kulcsszerepe van a város vezetésének. Természetesen számos területen vannak tennivalók, hiszen nem
említettem az intézményeket, az árvízvédelmet, az infra-struktúrát, a
közlekedést és még jó néhány területet.
Átfogó programot kell készítenünk
minden területre. Ennek az elkészítéséhez olyan emberek kellenek, akik
szintén hisznek a megújuló Visegrádban. Hisznek, és akár mint képviselĘjelölt is vállalják az ezzel járó
munkát.
Mikesy Tamás
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Virágos Visegrádért 2006.
A tavalyi évhez hasonlóan két civilszervezet összefogásával, a Visegrádi Szövetség és a Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesület havonta értékeli és ítéli oda a legszebb
kert tulajdonosainak az általuk alapított díjat, mely egy emléklap és egy különleges szobanövény. Nehéz volt az ez évi
elsĘ döntés, ugyanis nagyon sok szépen gondozott kert van.
A tavalyi évben sajnos kimaradtak az értékelésbĘl az üdülĘterületek, ahol egyre többen kint laknak.
Idén elhatároztuk, hogy az üdülĘterületeket is besoroljuk az
értékelendĘ területek közé, mivel ezek a területek is Visegrádhoz tartoznak. Így találtunk rá arra a szemet gyönyörködtetĘ kertre Visegrád-Szentgyörgypusztán az ErdĘalja utca
1610 hrsz. alatt, amit elsĘ helyezettnek szavazott a háromtagú zsĦri.

2006. június

Elismerés az alkotónak és Visegrádnak
2006. május 17-én, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében Dr. Kovács Tibor fĘigazgató adta át a Pro Museo
Nationali Hungarico (szabad fordításban: a Magyar Nemzeti Múzeumért) kitüntetést Grósz Zsuzsának, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma restaurátorának, kiemelkedĘ szakmai munkája elismeréséül.
A díjat a Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 200. évfordulója alkalmából, 2002-ben hozták létre az intézmény
magas színvonalú munkát végzĘ dolgozóinak elismeréseként.
Örömmel állapíthatjuk meg, a kitüntetés a legjobb helyre
került. Grósz Zsuzsa több mint két évtizede dolgozik a visegrádi múzeumban. A restaurátor szakmát-mĦvészetet a legjobb ,,iskolában”, Tavas Imre (lásd: Visegrádi Hírek, 2002.
áprilisi száma) tanítása, irányítása mellett sajátította el. A
visegrádi és az idelátogató közönség abban a szerencsében
részesülhet, hogy Grósz Zsuzsa munkájának eredményeit
eredeti szépségükben láthatja a Salamon-torony és a királyi
palota kiállításain.

Az ErdĘalja utca szemlézése során meglepĘdve találtunk rá
erre a kis gyöngyszemre. A kert látványa tükrözi, mennyi
szeretettel és hozzáértéssel gondozzák. Akit a dicséret megillet, Makai GyĘzĘ és felesége, Évike.
Még egyszer gratulálunk, a továbbiakban jó erĘt és egészséget kívánunk a kert tulajdonosainak.
Nehezebb volt a dolgunk a közterület elbírálásánál. ValószínĦ, hogy kicsit késĘbb kezdĘdött a virágládák beültetése,
a tulipánok, krókuszok már elnyíltak.

Azért találtunk egy négy házból álló utcarészletet a Széchenyi utcában, ahol mindkét oldalon virágos ablakokat és
elĘkertet találtunk. Biztos vagyok benne, hogy a neveket nem
kell felsorolni, mindenki ráismer a fotón a helyszínre, ha
mégsem, akkor sétáljon végig a Széchenyi utcán.
Mindannyiuknak gratulálunk.
Takács Istvánné
(Visegrádi Szövetség)

Nehéz lenne számba venni az általa megmentettújjáalkotott régészeti leletek, mĦtárgyak hosszú sorát. Némi
önkényességgel ezek közül szeretném kiemelni a Mátyáskori kályhák rekonstruálásában végzett alapvetĘ munkáját,
amivel lehetĘvé tette, hogy a palota új kiállításán e monumentális és mĦvészi díszítésĦ építmények enteriĘrszerĦ
bemutatásával képet alkothassunk a Mátyás-kori királyi
rezidencia fényérĘl.
Kitüntetéséhez gratulálva Grósz Zsuzsának, további, sok
szép mĦvészi tárgy újjáalkotásával teljes életet és sikeres
munkát kívánunk.

Gróf Péter
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A Fellegvár Óvoda hírei
Május vége egyben nevelési évünk végét is jelenti az óvodában. A
nagycsoportosok az „ovibúcsúval” befejezték a pedagógiai programunkban megfogalmazott ismeretek elsajátítását, most már a nyári élet
következik. Ez szintén ellenĘrzött és irányított programokból áll, de itt
már a három korosztály egyben van és még több a játék, a kirándulás,
a szabadban eltöltött idĘ. Megint elköszön egy csoport (most 21 kisgyermek megy iskolába), megint kicsit belesajdul a szívünk a búcsúzásba, de ez az élet rendje. Jönnek az új kiscsoportosok (év végére 25
kisgyermek), lesznek új feladatok, találunk ki új programokat….
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített, hogy ebben
az évben is a királyi palota lovagtermében rendezhettük meg a nagycsoportosok ovibúcsúját. Bár zuhogott az esĘ, mégis sok szülĘ, hozzátartozó és érdeklĘdĘ jött el megnézni Mátyás és Burkus találkozását.
Azt hiszem, mindannyiunk számára kedves, szívet melengetĘ délután
volt június elsĘ péntekén.
Az óvoda nyári menetrendjérĘl tudni kell, hogy július 24-tĘl augusztus 22-ig tart a nyári szünet, ez idĘ alatt készülnek el az aktuális karbantartási munkák. Augusztus 23-tól szeretettel várjuk gyermekeiket.
Kellemes nyarat, jó pihenést és tartalmas együttjátszást kívánok szülĘknek és gyermekeknek egyaránt.
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ



   
 ! 

Napközis tábor a visegrádi Dunakanyar Erdei Iskolában
2006. június 19–23. között
Mi vár Rád?
– bejárhatod Visegrád középkori emlékeit,
– láthatsz, majd részt vehetsz lovagi tornán – sĘt, Téged is lovaggá
avatunk,
– szereplĘje lehetsz egy-egy régi ismert történetnek, csatának,
– készíthetsz: várat, kis katonákat, merített papírt, pecsétet, középkori
gyermekjátékokat,
– vár Rád egy hét izgalom, jókedv, próbatétel…
Gyere, utazz vissza velünk a lovagok korába!
Jelentkezni lehet 2006. június 12-ig a 26/397-430-as telefonszámon
vagy az iskolában (Visegrád, Apátkúti-völgy)
Részvételi díj: 15.000,– Ft/fĘ

Harry Potter kalandtábor
A tiltott rengeteg mellett
Napközis tábor a visegrádi Dunakanyar Erdei Iskolában
2006. június 26–30. között
Ahol:
– a Teszlek Süveg eldönti, melyik házba való vagy: vajon a Hollóhát,
a Mardekár vagy a Griffendél, esetleg a Hugrabug csapatában töltöd
a hetet?
– lesz saját magad készítette varázspálcád és süveged,
– megtanulhatod, hogyan kell a földön kviddicsezni,
– vár Rád egy varázslényösvény,
– azért tanulunk is: számmisztikát, gyógynövénytant, bájitaltant.
Jelentkezni lehet 2006. június 12-ig a 26/397-430-as telefonszámon
vagy az iskolában (Visegrád, Apátkúti-völgy)
Részvételi díj: 15.000,– Ft/fĘ
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MEGHÍVÓ
A Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház
szeretettel hív
és vár mindenkit
2006. július 2-án,
vasárnap 19 órakor
a királyi palota díszudvarában
rendezendĘ

fúvós szerenád koncertre
Fellép
a hazánkban vendégszerepelĘ
11 fĘs holland
XY
fúvós kamaraegyüttes
A belépés ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
A Visegrádi Fiatalok Klubja
Egyesület
a korábbi évekhez hasonlóan
idén is megrendezi

SZENT IVÁN-ÉJI
MULATSÁGÁT
IdĘpont:
2006. június 24., szombat
Helyszín:
a camping alatti Duna-part
Program
20.00 TĦzrakás
21.00 A máglya meggyújtása dobszó
mellett, utána az ünnephez kapcsolódó mĦsor, hagyományok felelevenítése
21.30 Népzenei koncert a Mandorla
zenekar és a Kékszilva táncegyüttessel, majd körtánc, tĦzugrás és almasütés. Táncház Urbán Márton vezetésével
Hajnalig tánc és mulatság!

Mindenkit szeretettel várunk!
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2006. június

NEM CSAK LUBICKOLÁS –
TORNÁZZON VÍZBEN IS!
A szakirodalom szerint a vízben végzett gyakorlatok lazító és nyújtó hatása jelentĘs az idĘs emberek számára, ha
pedig mindehhez szép környezet, a langyos gyógyvíz és a
jelen lévĘ szépkorúak jó hangulata párosul, akkor a siker
biztos.
A visegrádi Nyugdíjas Torna Klub szervezésében ismét
könnyĦ nyári vízi mozgási lehetĘség adódik a nyugdíjasoknak csütörtökönként. A törekvés tavalyi sikerére mi
sem jellemzĘbb, hogy a kezdeti 8 fĘrĘl 16 fĘre gyarapo-

– Nincs is ennél finomabb! –
jól esik a mozgás
a lepencei strand vizében

Kedves Nyugdíjasok!
Ismét közös vízi tornát szervezünk
Lepencén,
minden csütörtökön
8 órakor
a strandfürdĘben!
Együtt az egészséges víz
és a gyógytorna gyakorlatok!
Mindenkit szeretettel várunk,
akár személyre szabott
testgyakorlatokkal is!
Nem kell más,
csak jókedv és akarat!
Jelentkezés és információ
Varga Brigittánál!
Cím: a szerkesztĘségben

dott a nyári tornára járók száma, s a testedzés mellett jut
idĘ beszélgetésre, viccelĘdésre, sĘt az egyes emberek
mentális problémáinak megbeszélésére is.
Mit sem ér a jó szándék, ha hiányoznak az anyagi feltételek. Nos, ez ebben az esetben nem így van, jó szándékú
emberek és intézmények már segítettek; lássunk néhány
példát! A lepencei strand üzemeltetĘje idén is lehetĘséget
ad arra, hogy belépĘt nem kell váltani heti egy alkalommal a nyugdíjas torna idejére, a polgármesteri hivataltól
pedig még tavaly 10 fĘ részére használható súlyzók beszerzésére nyílt lehetĘség. A tornavezetĘ, Brigitta nĘvér,
aki amúgy térítés nélkül dolgozik, még saját pénzén is
bĘvítette az eszközök tárát, de az ACK Kft. is hozzájárult
a tornához 40 vízi nudli vásárlásával. A mókásan hangzó
nevĦ eszköz a test vízen való lebegését segíti elĘ, míg a
vízi súlyzók a könnyebb gyakorlatok elvégzését teszik
lehetĘvé. Köszönet érte, példás lehet ez a segítĘkészség!
Ezúton is szeretnénk felhívni a városi vállalkozókat, az
intézmények vezetĘit: aki teheti, segítsen, mert az eszközök még így is kevesek ahhoz, hogy egyszerre végezhessék a gyakorlatokat.
De akárhogy is – idén is minden csütörtökön a kismagnóból szóló New York-i Filharmonikus Zenekar csábító
dallamaira vígan tornászhat a visegrádi szépkorú csapat!
Aki nem hiszi, járjon utánunk!
Nyugdíjas Torna Klub
Visegrád

Tóth Árpád

  



Börtön vagyok ma, bús magamba
zárt,
S kalitkám sodronyhálózata
izzik,
Az idegek!...
Most iszonyúak a forró
faluk,
Fehéren izzik a meszes
torony,
Vásott szaggal pörkölĘdĘ
zsaluk
Körül por száll, szĘke nyári
korom...
Itt jobb. Az árnyék setét
olaja
HĦsen keni a perzselt
arcokat,
S a ménták hamvas
illata...

(1917)
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Üdülési, pihenési ajánlatunk:

Sárvár, Hotel*** Arborétum,
ajándék pezsgĘvel
Sárvár nagy múltú nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas
megye földrajzi tengelyét képezĘ Rába folyó két partján, a
Gyöngyös-patak torkolati térségében fekszik. A város a hazai
idegenforgalomban egyre növekvĘ szerepet tölt be, ennek
megfelelĘen egész évben gazdag programokkal várja a látogatókat. A város szívében található Nádasdy-vár nemzeti
örökségünk része, ahol számos rendezvényt tartanak minden
évben (pl.: folklórfesztivál, fúvósfesztivál, huszártalálkozó).
Az idĘjárástól függĘen nagyszerĦ felüdülést nyújthat a Csónakázó-tó és a Vadkert környéke, ahol a horgászattól a lovaglásig sokféle sport ĦzhetĘ.

A város legnagyobb idegenforgalmi vonzereje természetesen az Európa-szerte híres gyógyvíz. A 2003-ban megnyílt
nemzetközi színvonalú Sárvári Gyógy- és Wellness FürdĘ
egész évben számos gyógyászati és rekreációs szolgáltatással
várja a vendégeket. A fürdĘben a wellness elemek egyedülállóan széles választéka áll itt vendégeink rendelkezésére. Speciális szolgáltatásai révén a gyógyvendégek mellett a családok, fiatalok, gyerekek számára is tökéletes kikapcsolódást
biztosít egész éven át.
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A város tökéletes kiindulópontja kirándulásoknak is, hiszen
,,csillagtúra”-szerĦen számos látnivalóval szolgál a környék.
Mintegy fél órás autóúttal elérhetĘ a híres somlói borvidék
vagy a jáki templom, KĘszeg és Vas megye ,,fĘvárosa”,
Szombathely is. Aki pedig más fürdĘt is meg kíván látogatni,
a közelben található BükfürdĘ, Ausztria pedig már egyórás
autóúttal elérhetĘ.
Sárváron, ebben a rendkívül kellemes kisvárosban, csendes,
barátságos környezetben, a város központi részén, a sárvári
Arborétum mellett kínálunk Önnek szálláslehetĘséget a Hotel*** Arborétumban. Kétágyas, tv-vel, telefonnal,
minibárral, fürdĘszobával rendelkezĘ kényelmes szobák és
udvarias, barátságos, segítĘkész csapat várja Önöket. Hotelunk a városközponttól és a gyógyfürdĘtĘl is egyaránt kb.
700 m-es távolságra található. Kétágyas szobáink ára két fĘ
részére egy éjszakára 11.600,– forint és 12.880,– forint (szezontól függĘen), ami már tartalmazza a bĘséges büféreggelit
is. Már három éjszakás foglalástól kedvezményekkel várjuk
Önöket. Hotelunkban lehetĘség van masszázs igénybevételére, kerékpárkölcsönzésre, vacsorázási lehetĘségre, sĘt akár a
gyógyfürdĘbe szóló belépĘ megvásárlására is. Üdülési csekket és egészségpénztári kártyákat is elfogadunk.
Javasoljuk, hogy látogassanak el weboldalunkra
(www.hotelarboretum.hu), ahol további információt találhatnak hotelunkról. Ha feliratkoznak hírlevelünkre, minden hónapban nyerhetnek egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülést is.
Ha bármilyen további kérdésük van, vagy szállást kívánnak
foglalni, készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetĘségeink valamelyikén:
Címünk: 9600 Sárvár, Megyessy F. u. 20.
Telefon: 06 (95) 520-630
Weboldalunk címe: www.hotelarboretum.hu
E-mail címünk: info@hotelarboretum.hu
És egy ,,pezsgĘs” ajándék hotelunktól a Visegrádi Hírek
olvasóinak: Ha Ön június 30-ig minimum 3 éjszakát foglal
hotelunkba bármely – 2006-ra vonatkozó – idĘpontra, egy
üveg behĦtött pezsgĘvel várjuk! Kérjük, foglaláskor jelezze:
,,A Visegrádi Hírek olvasója vagyok”.

+, -./

Köszönöm!

Szombat este állt a pultnál…
Néhány nap, és el is múltál.
Hello Árpi, szevasz Öreg!
Émi jól van, de még keres.
Aludj jól, Te kedves vándor,
s álmodj néha Visegrádról. F. V.

Hálás szívvel mondok köszönetet Dudásné Aninak a szép virágokért, amelyeket kiültettem. Adományának köszönhetĘen kulturált környezetben vehetik igénybe a nyilvános illemhelyet a városunkba látogatók.
Visegrádi polgárként tisztelettel köszönöm azt is, hogy minden évben virágokkal díszíti és gondozza a millenniumi kápolnához vezetĘ lépcsĘ mindkét oldalát!

Kihívás napja…
Az idei évben településünk ismét részt vett a játékban, és a
rossz idĘ ellenére igen magas számú – 19.540 – pontot sikerült
elérnünk. Helyezést ezzel nem tudtunk szerezni, de mindenképp
dicséretes, hogy esĘben, sárban is teljesítettük a kihívást. Az iskolákban a délelĘtti órákban sportversenyek voltak, az óvodások
is a már jól bevált módszerekkel fogták mozgásra a szülĘket is, a
gyerekek programjai mellett. Az idĘsek otthonában sem tétlenkedtek, még tolókocsis és ,,ágyban fekvĘ” tornát is szerveztek.
Az erdĘgazdaság székházában és a polgármesteri hivatalban
munkahelyi torna volt a dolgozóknak – a visszajelzések szerint
ez akár naponta is jól esne nekik –, és a Sziget Egyesületben a
nyugdíjasok is megmozgatták tagjaikat. Ezen kívül a baba–
mama klubban ,,totyogó” tornát szerveztek, volt úszás a strandon és bár a számháború elmaradt az esĘ miatt, a pingpongver-

Pintér Istvánné
seny és a foci a kijelölt helyeken lezajlott. Remélem, senki sem
maradt ki a felsorolásból, mindenkinek nagyon köszönöm a
részvételt, és kívánom, hogy ne a következĘ kihívás napján
sportoljon legközelebb, hanem ami ezen a napon jól esett és
kedvére való volt, azt az év többi napján is végezze.
Köszönöm minden résztvevĘ nevében az önkormányzatnak,
hogy anyagi támogatásával ebben az évben is hozzájárult a
sportnap lebonyolításához, így a sorsolást követĘen minden
helyszínen nagy örömet okozva a nyerteseknek. Köszönöm továbbá a strand vezetĘségének, hogy ismét lehetĘvé tették számunkra a térítésmentes úszást e napon két alkalommal. Köszönöm minden elszánt gyereknek és felnĘttnek a részvételt.
Kellemes vakációt és sportos napokat kívánok mindenkinek.
Bártfai István helyi szervezĘ
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Magyar László

… és újra megjött a nyár
Tiltakozva ágál odább egy hüllĘ,
(valamilyen féreg vadászhatott rá)
zimmeg-zümmög a száz bogár-keringĘ,
harsány hangoktól hangos már az erdĘ,
Hollószárnyon rebben a nyári este,
fölénkfeszül lompos lustán a teste.
A nagyképĦ Hold elé felhĘ úszik,
és míg a sarlóján végigkúszik,
magam óvakodva, lassan lépkedek,
hiába! – mégis a kráterba esek.
Szemem elĘtt sok csupa csöppnyi csillag
cikázik, hullik, láthatóan hamvad,
valamennyi lámpás szentjánosbogár;
s míg itt körbefolynak indák és mohák:
a jelen, a kor, az elmúlt ifjúság,
lélek lajtorjámon közben körbejár,
kavarog jajj-ja az idĘtlenségnek,
messze múltak, volt, vagy lesz semmiségek;
gyermeki álmok, csupa szív-szerelmek,
feneketlen mély, láthatatlan vermek.
Fekszem hanyatt, már szinte számkivetve,
a szemem is tágul kikerekedve,
s ahogy látok, egyre magamba nézek.
Nem a táj nyĦgöz le, nem a vidékek,
Álomország, Meseország, s a képek…!
Fázom és reszketek, ahogy itt félek.
Ki kell jutnom most, vagy minél hamarább!
Karom indát fakaszt, emel a világ,
s mint egy doktor, ha vizsgálja a testet,

ujjbegy lesz a szem, s szeme az ujjbegynek:
minden kapaszkodót feltérképezek.
Bokát, térdet, párás pihéseket
barangolnak be indám gyökerei
tévedhetetlen a combok ívein,
két tenyérbe fogva a hús habosát,
– van-e még fölfelé? És hogyan: tovább? –
Átbillenjek-e az árkon, peremén
a kalderának, az áldott medencén,
vagy hulljak vissza, s kezdjem új- és újra
színeket, ízeket visszatanulva
a kapaszkodást, harcolni harcokban?
Jaj, hányszor veszítettem a sarcban!
Nem hogy a lányom, unokám lehetnél,
mégis ujjbegyem a melleid völgyén
és velük látom nyíló bimbóidat,
és részegít pusztán maga a tudat,
nyakszirteden és a homlok dús erén,
szájzugodban, végre fent pihenek én,
s a két szemed? – zöld kéne, hogy most legyen,
hogy a verses rímnek eleget tegyen,
két nagy, szép macska-szem, zöld, mint a dió,
s kivillanó fogad fehér, mint a hó.
Szerelmemet levetkezem, vagyonom,
lehet mindörökre, végleg itt hagyom.
– Prospero! Törj pálcát! Úgyis menni kell!
Ariel!... Huss! – El, innen csak gyorsan el! –
És bogár-keringĘ zümmög, úgy jajong.
Ébren nem álmodok. Ez a nagy bajom.

Közhasznú címek és telefonszámok
Állatorvos (dr. Patócs András)
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola (Schmidt Anna)
Atlantis-Club Kft. (Jung Vilmos)
DMRV hibabejelentĘ
ELMÜ hibabejelentĘ
Dunakanyar Erdei Iskola
Fellegvár Óvoda (Dobó Istvánné)
Fogorvos (Tavasné dr. Tóth Mária)
Gázcseretelep (Szebeni Imre)
Gyámhivatal (Katonáné Herr Valéria)
Gyógyszertár (Robicsek Katalin)
Hajóállomás
Kábel Tv
Kórház
Lepencei strand
Mátyás Király Múzeum (SzĘke Mátyás)
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház (Mikesy Tamás)
MentĘk
MOLGÁZ hibabejelentĘ
MOL töltĘállomás
Okmányiroda
Orvosi rendelĘ (dr. Balázs Mária)
Pilisi ParkerdĘ Rt.
Plébániahivatal (Kalász István)
Polgármesteri hivatal (Hadházy Sándor)
Postahivatal 1.
RendĘrség
RendĘrségi körzeti megbízott (Duschák Tamás)
Takarékszövetkezet
Temetkezés (Karakas Károly)
TĦzoltók
VédĘnĘ (Balogh Zoltánné)
Visegrádi Erdészet

Tahi, Elekfy J. u. 4.
Rév u. 2.
Révállomás

Mátyás király u. 94.
FĘ u. 18.
FĘ u. 38.
Bányatelep
FĘ u. 57.
FĘ u. 44.
Duna-part
Dunabogdány, Kossuth u. 3.
Gizellatelep
Lepencevölgy
FĘ u. 23.
Széchenyi u. 11.

Duna-part
FĘ u. 57.
FĘ u. 38.
Mátyás király u. 4.
FĘ u. 40.
FĘ u. 81.
FĘ u. 77.
FĘ u. 57.
Rév u. 9.
Dunabogdány, Kossuth u. 23.
FĘ u. 38.

387-177
398-312
398-344
310-798
(40) 383-838
397-430
398-130
397-574
(30) 996-5968
597-085
398-365
398-296
590-073
801-700
398-208
398-026
398-128
104
(27) 370-639
398-056
597-072
397-507
598-000
398-006
398-090
398-099
107
(30) 567-2821
398-150
390-813
105
397-474
598-080

Visegrádi RendĘrĘrs

FĘ u. 57.

398-273
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Közel és távol:

Szentgyörgypuszta
Minden városnak megvan a sajátos szerkezete, emberek,
épületek, közösségek finom pókhálója, sajátosan kedves
mikroklímája. Ám a nagyobb népességen belül akaratlanul
is kialakulnak kisebb mikrocsoportok, földrajzi alapon,
néha akaratlanul felépülĘ közösségek.
Ilyen Visegrádon belül Szentgyörgypuszta. Ha a térképre
nézünk, látszólag nagyon közel van a történelmi központhoz, ám mégis legalább öt kilométert kell haladni a 11-es
úton, elhagyva a város határát, hogy az önálló névtáblával
is megtisztelt Visegrád-Szentgyörgypusztát elérjük. Tehát
látszólag közel, s mégis távol…
Talán ugyanez mondható el a nagyobb közösség viszonyáról is az itt lakókhoz. Amennyire közelinek érzi szívéhez a város a szentgyörgypusztai Áprily Lajost, legalább
annyira távoli az ellátás, az itteniekkel való törĘdés tekintetében. Büszkén említi, intézményei nevében hordozza az
ismert költĘ nevét, de talán nem annyira érzi közelinek az
itt lakók gondjait. Itt nincs közért, télen nemigen van
hóeltakarítás. Persze, el lehetne intézni a dolgot egy kézlegyintéssel, mondván: az itteniek jólmenĘ pestiek, akik
csak nyaralni járnak Szentgyörgypusztára, ám ez nem lenne igazságos. Igenis laknak itt jó néhányan, van itt közel
százfĘs idĘsek otthona, itt van – az árvíz idején különösen, de a hétköznapokban is fontos „híd” Kisorosziba – a
rév, mellette a település kapujában a GondĦzĘvel, amely
nem csak büfé, hanem a helyi társa-
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dalmi élet színtere is. Itt lakik az a helyes kismama, aki
szinte az egész hegyet bejárja kisfiával, innen szervezi a
világeseményt a Forma-1 magyar versenyigazgatója, itt
küszködik nap mint nap öreg autójával a hegyre Józsi, él
itt egy család négy helyes, udvarias gyerekkel, akik mindig kézen fogva járnak, és itt lakik a környék közös gondnoka, információs központja: Kati néni. Az Áprilyvölgyben laknak például a költĘ leszármazottai is, Ęk aztán igazán elmondhatják az Ę szavaival:
Szentgyörgypuszta. Lenn patak, fenn mezĘ.
Itt minden hiúságtól elvonultam.
Mind ritkábban szól hozzám a jövĘ
s mind ékesebben énekel a múltam.
De az itteniek részt vesznek a nagyobb közösség életében is, innen indul útjára egész évben a visegrádi nyugdíjas torna szervezĘje, reggelenként innen pöfög be a városba Lajos, a szakács, az Apátkúti-völgyben védi a madarakat egy itteni, sĘt: a szentgyörgypusztaiak az árvízi munkákból a városban is kivették részüket.
Igen, Ęk mind-mind itt lakók, visegrádi polgárok, bajaikkal, örömeikkel, mikroközösségükkel. Hajnalonként hat
órakor a kisoroszi templom harangszava zengi be a hegyoldalt, télen közösen tolják, szórják a hegyre vezetĘ kövesutat, a természetvédĘk odútelepet tartanak fent, az itt
lakók idĘnként sebesült Ęzet gondoznak; elviselik, sĘt szeretik az idĘszakosan ideérkezĘ nyaralókat, figyelnek az
ingatlanokra… egyszóval: kisközösség ez a javából.
Bár ne lenne annyira közel és távol!
Varga Brigitta
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DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

2006. június

AEGON MAGYARORSZÁG
Általános Biztosító Zrt.
Helyi képviselĘ:

vonuló járĘrszolgálattal

KELLNER LÁSZLÓNÉ

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Telefon:

06 (30) 201-2946,
06 (26) 390-228
Személybiztosítások

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!

(élet-, baleset-, betegség-)

ÉrdeklĘdni lehet:

(ingatlan-, ingóság-, üzlet-, gépjármĦ-)

06 (30) 966-9288
vagy 06 (26) 398-287

Nyugdíjpénztárak

Vagyonbiztosítások

(önkéntes, magán)

Teljes körĦ hitelügyintézés
(ingyenes)

Atlantis-Club Visegrád Kft.

Zöldkártya, utasbiztosítás,
hitelfedezeti biztosítás,
egyéb ügyintézés

Telefon: 06 (30) 921-8076

HÍVJON, HÁZHOZ MEGYEK!

MATRÓZFELVÉTEL!
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére
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SZOLGÁLTATÁSAINK:
védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

GUMISZERELÉS,
CENTRÍROZÁS,
JAVÍTÁS
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
KözvetítĘ és értékbecslĘ iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

z Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
z Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körħ ügyintézés!
z Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerzĘdéseket költségmentesen elkészíti
z Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
z VevĘinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fĘ)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

0 ",

Megjelenik havonta, 750 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipĘ, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. június

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfĘ–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

INGATLANKÖZVETÍTė
IRODA
KülönbözĘ árfekvésĦ eladó

– családi házakat,
– üdülĘket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerzĘdést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
IngatlanközvetítĘ
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk

+
DORCA KFT.
Telefon:

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171
Már 9 éve a Szigeten

KELEMEN KFT.

   
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
ÍzelítĘül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fĦtĘ kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok

XXII. évfolyam 6. szám
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Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Júniusban a házi sütĘkolbász
920 Ft helyett 800 Ft,
a nyári turista
és a fokhagymás felvágott
1050 Ft helyett 900 Ft-os
kedvezményes áron kapható!
Vecsési savanyúság nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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2006. június

2006. június hó XXII. évfolyam 6. szám
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2006. július 7–9. (Ifj. Cseke László)
Áprily anno – Záró gondolatok (Mezei Anna)
1956–2006 Történelmi lecke – RecskrĘl
Városházi hírek
Fogadóóra (Duschák Tamás)
Csukogató? Gondolatok a palotajátékok múltjáról és jövĘjérĘl (Kalotai Árpád)
A pályázatok elbírálásáról (Mezei Anna)
KépviselĘi megbízólevelek átadása
A Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei (Schmidt Anna)
Megemlékezés Görgey Artúrról (Gróf Péter)
Két Antal egy képen (Id. Scheili Béla)
Kedves Géza! (Scheili László)
Családkutató klub – Pintér Józsefné Hoffmann Anna (Fieszl Béláné–Kiss Károlyné)
Nemzetiségi oldal – Tisztelt Választópolgárok! (Burgermeister Istvánné) – Meghívó
Nyitogató Abonyi Gézával (Mikesy Tamás)
Virágos Visegrádért (Takács Istvánné)
Elismerés egy alkotónak és Visegrádnak – Grósz Zsuzsa (Gróf Péter)
A Fellegvár Óvoda hírei (Dobó Istvánné)
A Dunakanyar Erdei Iskola nyári táborai
Meghívó fúvós szerenád koncertre
Meghívó Szent Iván-éji mulatságra
Nem csak lubickolás – tornázzon vízben is! (Nyugdíjas Torna Klub)
Közös vízi torna Lepencén (Varga Brigitta)
Forró nyári nap (Tóth Árpád)
Sárvár, Hotel Arborétum ajánlata
Hello, Árpi! (F. V.)
Köszönöm! (Pintér Istvánné)
Kihívás napja… (Bártfai István)
… és újra megjött a nyár (Magyar László)
Közhasznú címek és telefonszámok
Közel és távol: Szentgyörgypuszta (Varga Brigitta)
Hirdetések

1.
2.
2.
3.
3.
4–5.
6.
6.
7.
8–9.
9.
9.
10–11.
12.
13.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
18.
18.
19.
19–24.

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXII. évfolyam 7. szám

2006. július

Emlékezés a nándorfehérvári diadalra

„Egy Istent áldok, népet s papot egybekiáltok, ünnepet ülök, gyászolok és dögvészt
tovaĦzök, zengek, szólítok, jelölök, mutatok, futamítok fegyvereket, napokat,
mennykövet és tüzeket. Jertek, a szóm élet
szava, Isten elé, ha beszélek.”

(15. századi harangfelirat)

A középkori magyar királyság az
1390-as évektĘl kezdve vívta egyenlĘtlen élethalálharcát a török világbirodalom ellen. 1453-ban az egyik
legtehetségesebb szultán, II. Mehmed
elfoglalta Konstantinápolyt, és ezután
teljes katonai erejével Magyarország
ellen fordulhatott. 1456 július elején
a déli magyar védelmi rendszer
kulcsfontosságú erĘdítményét, Nándorfehérvárt vette ostrom alá a mintegy 60–70.000 fĘs szultáni sereg. A
várat Hunyadi János sógora, Szilágyi
Mihály védte 6–7 ezer katonával. A
vár felmentése érdekében Hunyadi
mellett egy hetven éves alacsony,
hajlott hátú, vézna ferences szerzetes,
az olasz Kapisztrán János tette a
legtöbbet, aki III. Callixtus pápa

megbízásából szervezte a keresztes
hadat a török ellen. Gyújtó hangú
prédikációinak hatására több mint
20.000 ember vonult az ostromlott
vár felmentésére. A kitĦnĘen kiképzett, Európa legjobb tüzérségével
rendelkezĘ török had rohamait egyre
nehezebben verte vissza a rommá lĘtt
vár Hunyadi vezette védĘserege,
amikor július 22-én a hiányos fegyverzetĦ, képzetlen keresztesek Kapisztrán vezetésével kockázatos módon megtámadták a törököket. A
korabeli szemtanú errĘl így írt:
,,Isten seregének kapitánya, tudva,
hogy a háború sorsa nem a sereg
nagyságától, hanem az égi erĘtĘl
függ, zászlaja mögött lassú lépésben
megindult gyalog az ágyúk elsĘ sora
felé, rátámaszkodva botjára, amelyre
Jézus neve volt vésve. Kapisztrán
atya ezzel a bottal a kezében haladt
elĘre, kimerülten a folytonos virrasztástól, a szüntelen fáradozástól, Jézus
szent nevét kiáltozva. ė elöl ment,
födetlen fĘvel, utána mintegy ezer
keresztes. »Itt a gyĘzelem nagy napja, amelyre vártunk, itt a szabadulás
napja!« – kiáltozta. Ne féljetek azoktól, akik csak a testet ölik meg, de a
léleknek nem képesek ártani!”
Hunyadi várból való kitörésének
köszönhetĘen a védĘk nagy diadalt
arattak az oszmán hódítók felett. A
gyĘzelmet beárnyékolta, hogy Hunyadi János augusztus 11-én pestisben meghalt. Így búcsúztatta Ęt fegyvertársa, Kapisztrán János: ,,Isten
veled, mennyei csillag! Jaj, elestél,
keresztények védnöke, kialudt a keresztény világ fénye… Te valóban
boldog vagy, mi pedig boldogtalanok, mert itt maradtunk a siralom
völgyében. Ó, kedves János, üdv

neked mindörökké.” Október 23-én
követte az árnyékvilágba harcostársát
Kapisztrán János is, akit 1690-ben
avattak szentté, és tisztelete máig élĘ
a magyarság és a keresztény népek
körében.
A magyar történelmi hagyomány és
a köztudat a déli harangszót a nándorfehérvári gyĘzelemhez köti. III.
Callixtus pápa a török veszély miatt
1456. június 29-én kiadott bullájában
– más rendelkezések mellett – kimondja, hogy a kereszténység védelmében minden templomban a
háromórai és az esti ima között félóránként háromszor harangozzanak.
A pápai rendelet a nándorfehérvári
diadal idejére ért hazánkba, így a
gyĘzelem jelképévé vált. A török
veszély elleni keresztény összefogás
és fellépés érdekében 1500. augusztus 9-én VI. Sándor pápa, elĘdje
rendeletére utalva, elrendelte, hogy a
déli harangszó minden nap hangozzék fel.
A harangozás, miként maga a harang is, megszentelt cselekmény,
szent idĘ volt, noha mára csak leírásokból tudjuk, hogy a harangszó
hallatán az emberek levették kalapjukat, a katonák pedig tisztelegtek.
Bárhol legyünk is, szülĘhelyünkön,
hazánkban vagy külföldön, ünnepen,
templom falai között vagy csak torony iránt az úton – amikor megszólal a harang –, bennünk is megrezdül
valami.
Meghalljuk a déli harangszót, és
akárhol is legyünk, máris egy kicsit
otthon vagyunk, a harang szava hazavisz bennünket… mindig, most a
nándorfehérvári gyĘzelem 550. évfordulóján is.
Gróf Péter
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Záró gondolatok
A 2003/2004-es tanévvel befejezĘdött pedagógusi pályafutásom a számomra elsĘ és egyetlen
iskolában, amit ma úgy hívnak: Áprily Lajos
Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola. Az
iskola elnevezéséhez két vonatkozásban talán –
szerénység nélkül – meghatározóan közöm van,
mégpedig a névhez és a mĦvészeti funkcióhoz.
Cikksorozatomban a névfelvétel idĘpontjától,
1987-tĘl nyugdíjba vonulásomig (1994) eltelt 16
évnek a névadóhoz kötĘdĘ Áprily-hét programjairól, eseményeirĘl, sikereirĘl, nehézségeirĘl,
eredményeirĘl, közvetett és közvetlen hatásairól
írtam. Szándékosan nem írtam most ide a „kudarc” szót, mert ebben a témakörben sem én,
sem a tantestület, s leginkább a gyerekek, soha
nem éltek át „kudarcélményt”. Valahol a cikksorozat elején arról írtam, hogy a névfelvétel sok
mindenre kötelezi az iskolát, ugyanakkor gazdagítja, és kimeríthetetlen nevelési lehetĘségek
forrását kínálja fel.
Ahhoz, hogy ezzel a nevelési forrással élni tudjunk, két dolog szükséges: az egyik (a legfontosabb!) a névadó szellemisége, a másik a nevelĘtestület elkötelezettsége ezzel a szellemiséggel
és élni tudása azzal az ugyancsak kimeríthetetlen
pedagógiai gazdagsággal, amivel ezt a szellemiséget a reá bízott korosztály felé közvetíteni
tudja!
Ma már elképzelhetetlen tanév a visegrádi iskolában Áprily-hét nélkül. Azt is tudni kell,
hogy ez egy folyamat eredménye, aminek voltak
elĘzményei 1987 elĘtt is, van jelene és mindebben gyökerezĘ jövĘje is. És ez a lényeg! Az
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti
iskolában tanítani nem lehet egyetlen pedagógus
számára sem csak egy lehetséges munkahely;
ebben az iskolában a névadó szellemében KELL
NEVELNI, TANÍTANI! Mert ha elvetjük tanítványaink lelkében a magot, és évrĘl évre ápolgatjuk, akkor az gyökeret eresztve nemes gyümölcsöt terem. A legfogékonyabb életkorban
nem mindegy, hogy milyen hatások érik a gyermekeket, és amennyiben azt irányítani tudjuk,
kötelességünk a legpozitívabb hatásrendszert
közvetíteni. Ehhez is – mint mindenhez – találunk Áprily Lajos költészetében iránytĦt:
„Humanisták – mondják. Vállald a szót,
s ha téged illet, csak kiáltsd oda:
A bigottság embert ölt, milliót,
az emberiesség nem ölt soha!”
1966 július
(Vállald a szót)
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató

2006. június

1956 • 50 • 2006
Történelmi lecke
„Társaink ott feküsznek valahol,
tömegsírban vagy a kĘbánya környékén…”
Beszélgetés egy szemtanúval
BenkĘ Zoltán 1944-ben részt vett az ellenállásban. Harcolt a németek
és a nyilasok ellen. A háború után a Magyar Egyetemi és FĘiskolai
Egyesületek Szövetségének egyik irányítója volt. Mint ifjúsági vezetĘt
tartóztatták le 1948. október 16-án. Soha nem ítélték el, ügye egyáltalán
nem került bíróság elé, viszont elĘször Kistarcsára, majd Recskre internálták. 1953-ban szabadult, amikor Sztálin halála után Nagy Imre kormánya felszámolta az internálótáborokat.

– Hány évet töltött Recsken?

– Három és fél évet. Nagy Imre engedett ki minket. Azt hittük,
hamarabb szabadulunk, mert 1953 tavaszán meghalt Sztálin, és
mondani sem kell, azt gondoltuk: na végre, most majd valami komoly változás lesz. Tévedtünk. Az ávósok – hogy megmutassák, Ęk
az urak – csak azért is borzasztó hónapokat zúdítottak ránk. Ez az
idĘ még a Recsken átéltekhez képest is példátlanul kegyetlen volt.
Mi akkor már nem voltunk emberek, oda is vágták nekünk naponta
többször, hogy „magukkal nekünk nem kell elszámolni”. És nem is
kellett. Társaink ott feküsznek valahol tömegsírban vagy a kĘbánya
környékén elásva. Némelyik ávós egyszerĦen szadista volt. Szinte
kéjjel verték az embereket. Abszolút urak voltak, azt csinálták, amit
akartak. Ha kedvük támadt rá, összevertek, kínoztak, gúzsba kötöttek bennünket.
– Tulajdonképpen mi a gúzsbakötés?
– Összekötözik az ember kezét meg a lábát, ezután a lábadat fel
kell húzni úgy, hogy a térded az orrodat érje, és akkor egy vasrudat
átdugnak a könyököd felett és a térded alatt. Normális körülmények
között az ember tíz–húsz percet bír ki ebben a pózban. Szerencsémre én magas ember vagyok, hosszú kezekkel és lábakkal, úgyhogy
kicsit mindig tudtam igazítani a helyzetemen.
– Mennyi idĘt kellett így kibírni?
– Alkalmanként egy-két órát, de összesen száztizenegy órát ültem
gúzsba kötve. Ezzel a „teljesítménnyel” én voltam a rekorder Recsken.
(Részlet a Köznevelésben megjelent írásból)

A recski kényszermunkatábor barakkjának
belsĘ képe
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VÁROSHÁZI HÍREK
2006. május 18-i képviselĘ-testületi ülés
– A testület elfogadta az önkormányzat költségvetésének 2005. évi teljesítésérĘl szóló beszámolót.
– Módosult a költségelvĦ lakások bérbeadásáról szóló
rendelet.
– Új rendelet született az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról.
– Az önkormányzat pályázatot nyújt be az árvíz után
szükségessé váló helyreállításra a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, vis maior támogatásra.
– Döntött a testület a Lepencei StrandfürdĘ szabályozására bemutatott javaslat, államigazgatási egyeztetési
eljárásának megindításáról.
– Döntés született arról is, hogy a testület a visegrádi
sportcentrumot bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
– A testület 2006. június 1-jén 18 órakor közmeghallgatást tart a Magyar László Sportcsarnokban. Téma: az
árvíz tapasztalatai, további teendĘk.
– Az önkormányzat – éves költségvetési tartalék kerete
terhére – 2.464.400,– Ft-ot biztosított lézeres sebességmérĘ készülék beszerzésére.
TÁJÉKOZTATÓ I.
Visegrád Város Önkormányzata a város kölekedésbiztonságának javítása érdekében 1 db FAMASHOT III.
VHT-527 kézi lézeres sebességmérĘ készüléket (trafipax)
vásárol, melyet a Visegrádi RendĘrĘrs kizárólag Visegrád
közigazgatási területén használ, várhatóan 2006. júliusától. Az önkormányzat szeretné elérni, hogy a város polgárainak nyugalmát zavaró és biztonságát veszélyeztetĘ
száguldó motorosok és autósok a sebességkorlátozás betartására kényszerüljenek. Az önkormányzat vezetése
bízik abban, hogy a rendĘrség munkáját segítĘ készülék
használatával javul városunk közlekedésbiztonsága.

TÁJÉKOZTATÓ II.
Az épített környezet kialakításáról és védelmérĘl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 43. §-a, az építtetĘk felelĘsségi körét is újraszabályozza. A változás alábbi ismertetésével szeretnénk segítséget nyújtani a jövĘben építkezni
szándékozó ügyfeleinknek:
43. §
(1) Az építtetĘ felelĘs azért, hogy az építmény rendeltetésszerĦ és biztonságos használatához szükséges
járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak
meg.
(1) Az építtetĘ felel:
a) az építésügyi hatósági engedély megszerzéséért,
illetve
b) a jogerĘs és végrehajtható építésügyi hatósági
engedélyben és a hozzátartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban
foglaltak betartásáért,
c) az építĘipari kivitelezési tevékenység végzésének
figyelemmel kíséréséért,
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d) azért, hogy az építmény rendeltetésszerĦ és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,
e) az építési mĦszaki ellenĘr, valamint a kivitelezĘ
kiválasztásáért,
f) az építĘipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti szervhez történĘ jogszabályban elĘírt bejelentéséért és az ehhez szükséges
mellékletek meglétéért,
g) azért, hogy az építési napló – jogszabályban
meghatározott esetekben – a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi
hatóság rendelkezésére álljon,
h) e törvényben meghatározott esetekben személyes
adatok közléséért, illetve külön jogszabályban
meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért.
(2) Az építésügyi hatóság által meghatározott idĘtartamon belül az építmény környezetébĘl az építtetĘnek és a kivitelezĘnek az építési tevékenység során
keletkezett építési hulladékot, maradék építĘanyagot
és építési segédeszközöket el kell szállíttatnia, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.
(2) Az építtetĘ és a kivitelezĘ együttesen felel azért,
hogy az építésügyi hatóság által meghatározott idĘtartamon belül az építmény környezetébĘl az építĘipari
kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon –
elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti,
illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse.


Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyĦjtĘládában 2006. július
15-ig helyezhetik el a kisebbségi választói névjegyzékbe
való felvétel iránti kérelmüket. A határidĘ után benyújtott
kérelem befogadására nincs lehetĘség. Amennyiben valaki
az errĘl szóló értesítést nem kapta meg, kérem, jelezze azt
a polgármesteri hivatalban.
Tóth Tivadar
aljegyzĘ

Rendęrségi fogadóóra
Duschák Tamás r.törzszászlós,
Visegrád körzetmegbízottja
2006. június hónapban az alábbi idĘpontokban tart

fogadóórát:
2006. június 8-án 12–14 óráig,
2006. június 21-én 13–15 óráig
A fogadóórákat a Visegrádi RendĘrĘrs épületében
tartjuk, Visegrád, FĘ u. 57. sz. alatt
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád kmb
06 (30) 567-2821
e-mail: visegradkmb@vipmail.hu

4

VISEGRÁDI HÍREK

2006. június

CSUKOGATÓ?
– Gondolatok a palotajátékok múltjáról és jövĘjérĘl –
Néhány hét múlva ismét felharsannak a fanfárok, megszólalnak a dobok, és kezdetét veszi a
22. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok középkori hangulatot idézĘ rendezvénysorozata.
A kezdeteket külsĘ szemlélĘként izgultam, csodáltam végig, aztán 1994-tĘl, önkormányzati képviselĘségemnek köszönhetĘen a szervezés, elĘkészítés aktív részeseként már a rendezvény sikeréért, létéért vagy nemlétéért kellett aggódnom. Az
elsĘ években szembesültem azzal a számomra
teljesen elfogadhatatlan és érthetetlen kérdéssel,
hogy legyen-e palotajátékok? Nagyon örülök,
hogy az akkori képviselĘ-testület belátta: a kérdés csak az lehet, hogy hogyan rendezzük meg a
jövĘben ezt a számtalan település által irigyelt
rendezvényt! Nem kívánom most felidézni azt a
fejlĘdési folyamatot, ami napjainkig vezetett,
hisz minden visegrádi polgár, aki évrĘl évre figyelemmel kísérte a játékokat, láthatta a folyamatos fejlĘdést, hol kisebbet, hol nagyobbat. A
szervezés, a feltételek elĘteremtésének nehézségeit csak azok látták, akik érintettek voltak a döntésekben, és ez így is van rendjén! Engem és hiszem, hogy képviselĘtársaimat is minden döntésünkben az a cél vezetett, hogy a palotajátékokat
minél jobban, színvonalasabban és sikeresebben
rendezzük meg. 1997-ben egy nem túl szerencsés
döntéssel öt évre az Interszezon Kft.-nek adtuk át
a rendezés jogát. Bár ennek a döntésnek volt pozitív hozadéka is, négy év elteltével szerzĘdést
bontottunk, majd néhány kemény, de sikeres év
után úgy láttuk, hogy a rendezvény további fejlĘdéséhez, bĘvítéséhez egy önálló, egész évben
csak erre koncentráló szervezetet kell létrehoznunk, aminek formája egyszemélyes önkormányzati tulajdonban lévĘ közhasznú társaság (kht.)
kell legyen. 2004. februárjában Visegrád kulturális rendezvényeinek megszervezésére, a város
marketingjének fejlesztésére létrehoztuk a Pro
Visegrád Kht.-t, vezetésével pedig helyi fiatalokat, Dr. Koncz Áront és Lelkes Lászlót bíztuk
meg.
Ennyi bevezetĘ után engedjék meg, hogy a Visegrádi Hírek márciusi számában CSUKOGATÓ
címmel, Dr. Kocz Áron tollából megjelent írásra
reagáljak.
A 2004-es kht.-alapítással valóban megkéstünk,
de a palotajátékok megszervezését nem kellett
szinte nulláról kezdeni, ahogy a cikk írója állítja,
hisz a korábbi évek kapcsolatai, elĘszerzĘdései,

tapasztalatai rendelkezésre álltak. Tudom, ez
bizonyos szempontból kötöttséget is jelentett, de
pont ezért nem is vártunk nagy eredményt az elsĘ
évtĘl. Örültünk a sikeres rendezésnek; nem könynyen, de elfogadtuk a 0,5 MFt-ot meghaladó
veszteséget, és bíztunk a következĘ év sikerében.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a cikk állításával
ellentétben, a korábbi években a palotajátékok
mindig nyereséges vagy legalábbis nullszaldós
volt. Minden évben több-kevesebb fejlesztéssel
gazdagodott a rendezvény, pl. a lelátók építése,
többszöri bĘvítése, átalakítása, részbeni lefedése,
mobil színpad, díszletek készítése, felújítása több
mint 50 MFt értéket képviselnek! E a beruházásoknak köszönhetĘen még többletbevételhez is
jutott a rendezvény, pl. a lelátók bérbeadásával.
Valóban voltak korábban nyertes, no meg elutasított pályázataink is, de minden évben meg kellett
találni a pályázati lehetĘségeket, és pályázni kellett! Nem volt a pályázati pénzek elnyerésében
semmi automatizmus. Az is igaz, hogy csak benyújtott pályázattal lehet nyerni!
A cikkben olvashatjuk: ,,...nagyon szigorú hozzáállással sikerült lecsökkentenünk a korábbi
kiadási oldalt is közel 10 MFt-tal. Csak és kizárólag a szükséges kiadásokra szántunk pénzt ...”
Mindez azt sugallja, hogy a korábbi években a
szervezĘk pazarló gazdálkodást folytattak, ami
természetesen nem igaz, hisz minden évben minden fillérért meg kellett küzdeni, és a pályázatokon elnyert pénzeket szinte kizárólag fejlesztésekre fordítottuk. 2002-ben 13 MFt-ot nyertünk a
Széchenyi Terv pályázaton és ugyanebben az
évben 17 MFt-ot költöttünk lelátóépítésre és a
királyi páholy felújítására. A többletkiadást
szponzori többletbevételekbĘl fedeztük!
A 2005-ös évtĘl vártuk az áttörést, a korábban
beígért marketing munka eredményeként megjelenĘ új szponzorok jelentĘs anyagi támogatásának formájában. Tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebb része a palotajátékok megszervezésének,
hisz a rendezvény jellegébĘl adódóan jelentĘs
támogatót nehéz megnyerni, de épp itt számítottunk leginkább a marketingmunkában nagy tapasztalattal rendelkezĘ fiatalok eredményes munkájára! Ez a munka a palotajátékok jövĘje szempontjából a legfontosabb! Miért is? Mint tudjuk,
egy szabadtéri rendezvény finanszírozását a
jegybevételre alapozni rendkívüli kockázattal jár.
Hivatkoztak is erre a kht. vezetĘi és természete-

sen nem is alaptalanul. Ez a Damoklész kardja
mindig ott függött a
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korábbi években is a rendezvény felett. Az idĘjárástól való függĘséget némileg csökkenteni lehetne egy cca. 25 MFt-ból megvalósítható beruházással, amellyel a nagylelátó lefedését is meg
lehetne oldani. Ezt azonban el kellett vetnünk,
mert az évenkénti bontás, tárolás költsége jelentĘsen megnövelte volna a kiadásokat. Marad tehát a másik megoldás: a bevételi oldal emelése
újabb szponzorok megnyerésével és pályázati
pénzek elnyerésével.

Lovagi torna ábrázolása
a középkorból

Úgy gondolom, ha több rendezvényt kínálnánk
fel a szponzoroknak, a nagyobb reklámfelülettel
és gyakoribb megjelenéssel nagyobb támogatást
tudnánk elérni. Ezért is jelöltük meg a kht. feladatai között több kisebb-nagyobb rendezvény
megszervezését, valamint a városmarketing erĘsítését! Ezen a téren az elmúlt két évben csupán
annyi történt, hogy a kht. ügyvezetése 2005. február 18-án a képviselĘ-testület elé terjesztett egy
kilenc programot tartalmazó ajánlatot, melybĘl
kettĘ már évek óta bevezetett rendezvény (Duna
maraton kerékpárverseny és a palotajátékok). A
hét új rendezvény becsült költségvetése 86,5
MFt, a két, már futó rendezvényé 38 MFt, összesen 124,5 MFt! Az elĘterjesztésbĘl kiderült, hogy
egy döntésre alkalmatlan ötletparádét kaptunk, és
a dolog ennyiben is maradt. A legutóbbi beszá-
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molóban a kht. vezetése is beismerte, hogy a palotajátékokon kívül mással nem is foglalkoztak,
és napi munkájuk mellett többre nem is lett volna
idejük.
A 2005. évi rendezvény beszámolóját szeptember hónaptól több alkalommal napirendre kívánta
tĦzni a testület, de többszöri egyeztetés után ez
csak a november 24-i ülésre sikerült. Mivel a kht.
ügyvezetĘje az ülés napján bejelentette, hogy a
testületi ülésen nem tud részt venni, ezt a napirendi pontot nem tudtuk tárgyalni. Legközelebb
2006. január 26-án tudtunk a beszámolóval foglalkozni. Meg kell jegyeznem, hogy a „beszámoló” ¼ oldalon, hét sorban kívánta bemutatni a
32,3 MFt bevételi és 31,8 MFt kiadási tételt!
Gondolom, nem meglepĘ, hogy a jelen lévĘ kilenc képviselĘbĘl hét nem fogadta el a beszámolót, és felkérte a felügyelĘ-bizottságot, hogy a
beszámolót vizsgálja felül. (A pontosság kedvéért: négy képviselĘ nemmel szavazott, három
tartózkodott és kettĘ elfogadta a beszámolót. Az
én olvasatomban viszont a tartózkodás ebben a
esetben mégis csak nem szavazatnak számít!) A
március 14-én megtartott testületi ülésen megtárgyaltuk a felügyelĘ-bizottság és az önkormányzat
könyvvizsgálói által véleményezett, immár kibĘvített és részletezett új beszámolót, melybĘl kiderült, hogy a 2004-es évhez képest 2005-ben 1,5
MFt-tal, a kiadások pedig 7 MFt-tal (az elĘzĘ
évihez képest mintegy 35%-kal) emelkedtek!
Mindez a testülettel való elĘzetes egyeztetés és
jóváhagyás nélkül történt. A testület teljes létszámban jelen volt, és a beszámolók meghallgatása és megvitatása után úgy döntött, hogy a kht.
vezetését tisztségébĘl felmenti. Ebben az esetben
a szavazás hét igen, két tartózkodás és egy nem!
Ugyanezen az ülésen a szintén jelen lévĘ ifj.
Cseke Lászlót bíztuk meg egyhangú szavazattal
az ügyvezetĘi feladatok ellátásával.
Ezzel a döntéssel a képviselĘ-testület élt az alapító azon jogával, hogy a kht. eredeti célkitĦzései
megvalósítására a legalkalmasabbnak látszó személyt nevezzen ki, és munkáját a legmesszebbmenĘkig támogassa. Tudom, a leváltott vezetés
sértve érzi magát, de a város számára mégis az a
legfontosabb, hogy a palotajátékok egyre magasabb színvonalú megrendezésén túl minél több,
nívós rendezvényünk legyen, és ezen keresztül
Visegrád jó hírnevét szerte a világban mind szélesebb körben ismertté tegye. Ehhez a munkához
kívánunk az új vezetésnek eredményes munkát,
és kérem minden visegrádi polgár jóindulatú támogatását is.
Kalotai Árpád

alpolgármester,
önkormányzati képviselĘ

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Emlékezés a nándorfehérvári diadalra

„Egy Istent áldok, népet s papot egybekiáltok, ünnepet ülök, gyászolok és dögvészt
tovaĦzök, zengek, szólítok, jelölök, mutatok, futamítok fegyvereket, napokat,
mennykövet és tüzeket. Jertek, a szóm élet
szava, Isten elé, ha beszélek.”

(15. századi harangfelirat)

A középkori magyar királyság az
1390-as évektĘl kezdve vívta egyenlĘtlen élethalálharcát a török világbirodalom ellen. 1453-ban az egyik
legtehetségesebb szultán, II. Mehmed
elfoglalta Konstantinápolyt, és ezután
teljes katonai erejével Magyarország
ellen fordulhatott. 1456 július elején
a déli magyar védelmi rendszer
kulcsfontosságú erĘdítményét, Nándorfehérvárt vette ostrom alá a mintegy 60–70.000 fĘs szultáni sereg. A
várat Hunyadi János sógora, Szilágyi
Mihály védte 6–7 ezer katonával. A
vár felmentése érdekében Hunyadi
mellett egy hetven éves alacsony,
hajlott hátú, vézna ferences szerzetes,
az olasz Kapisztrán János tette a
legtöbbet, aki III. Callixtus pápa

megbízásából szervezte a keresztes
hadat a török ellen. Gyújtó hangú
prédikációinak hatására több mint
20.000 ember vonult az ostromlott
vár felmentésére. A kitĦnĘen kiképzett, Európa legjobb tüzérségével
rendelkezĘ török had rohamait egyre
nehezebben verte vissza a rommá lĘtt
vár Hunyadi vezette védĘserege,
amikor július 22-én a hiányos fegyverzetĦ, képzetlen keresztesek Kapisztrán vezetésével kockázatos módon megtámadták a törököket. A
korabeli szemtanú errĘl így írt:
,,Isten seregének kapitánya, tudva,
hogy a háború sorsa nem a sereg
nagyságától, hanem az égi erĘtĘl
függ, zászlaja mögött lassú lépésben
megindult gyalog az ágyúk elsĘ sora
felé, rátámaszkodva botjára, amelyre
Jézus neve volt vésve. Kapisztrán
atya ezzel a bottal a kezében haladt
elĘre, kimerülten a folytonos virrasztástól, a szüntelen fáradozástól, Jézus
szent nevét kiáltozva. ė elöl ment,
födetlen fĘvel, utána mintegy ezer
keresztes. »Itt a gyĘzelem nagy napja, amelyre vártunk, itt a szabadulás
napja!« – kiáltozta. Ne féljetek azoktól, akik csak a testet ölik meg, de a
léleknek nem képesek ártani!”
Hunyadi várból való kitörésének
köszönhetĘen a védĘk nagy diadalt
arattak az oszmán hódítók felett. A
gyĘzelmet beárnyékolta, hogy Hunyadi János augusztus 11-én pestisben meghalt. Így búcsúztatta Ęt fegyvertársa, Kapisztrán János: ,,Isten
veled, mennyei csillag! Jaj, elestél,
keresztények védnöke, kialudt a keresztény világ fénye… Te valóban
boldog vagy, mi pedig boldogtalanok, mert itt maradtunk a siralom
völgyében. Ó, kedves János, üdv

neked mindörökké.” Október 23-én
követte az árnyékvilágba harcostársát
Kapisztrán János is, akit 1690-ben
avattak szentté, és tisztelete máig élĘ
a magyarság és a keresztény népek
körében.
A magyar történelmi hagyomány és
a köztudat a déli harangszót a nándorfehérvári gyĘzelemhez köti. III.
Callixtus pápa a török veszély miatt
1456. június 29-én kiadott bullájában
– más rendelkezések mellett – kimondja, hogy a kereszténység védelmében minden templomban a
háromórai és az esti ima között félóránként háromszor harangozzanak.
A pápai rendelet a nándorfehérvári
diadal idejére ért hazánkba, így a
gyĘzelem jelképévé vált. A török
veszély elleni keresztény összefogás
és fellépés érdekében 1500. augusztus 9-én VI. Sándor pápa, elĘdje
rendeletére utalva, elrendelte, hogy a
déli harangszó minden nap hangozzék fel.
A harangozás, miként maga a harang is, megszentelt cselekmény,
szent idĘ volt, noha mára csak leírásokból tudjuk, hogy a harangszó
hallatán az emberek levették kalapjukat, a katonák pedig tisztelegtek.
Bárhol legyünk is, szülĘhelyünkön,
hazánkban vagy külföldön, ünnepen,
templom falai között vagy csak torony iránt az úton – amikor megszólal a harang –, bennünk is megrezdül
valami.
Meghalljuk a déli harangszót, és
akárhol is legyünk, máris egy kicsit
otthon vagyunk, a harang szava hazavisz bennünket… mindig, most a
nándorfehérvári gyĘzelem 550. évfordulóján is.
Gróf Péter
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A DMRV Rt. tájékoztatója
a szennyvízcsatorna használatáról
Visegrád településen több szennyvízátemelĘ
biztosítja a szennyvíz zavartalan továbbítását. A
szennyvízátemelĘkben nagy értékĦ szivattyúk és
elektromos rendszerek üzemelnek. Ezek karbantartása munkáink fontos részét képezik.
Tapasztalataink alapján az üzemzavarok több
mint 60%-át nem csatornába való anyagok
okozzák. Ezek közül is elsĘsorban a textilanyagok eltávolításával kell foglalkoznunk.
Az üzemzavarok miatt lakóépületeket önt el a
szennyvíz, jelentĘs anyagi károkat okozva.
Mindenek elĘtt a textilanyagokat (és ezek között
is a felmosórongyokat) kérjük szigorúan távol
tartani a szennyvízelvezetĘ rendszertĘl.
Kérjük szíves együttmĦködésüket.
Perecsi Ferenc üzemigazgató,
Szabó Imre üzemfĘmérnök

Az Országos
TisztifĘorvosi Hivatal
közleménye
Az elĘrejelzések szerint fokozott egészségi
kockázattal járó kánikula várható a következĘ
napokban, hetekben.
A kánikulai meleg, a tartósan magas hĘmérséklet károsan befolyásolja az egészségi állapotot. KedvezĘtlenül hat mindenkire, de elsĘsorban a fizikai munkát végzĘk szervezetére, mind
a szabadban, mind a zárt térben dolgozóknál.
Az idĘsek körében a tartósan magas hĘmérséklet szív-, érrendszeri panaszokat okozhat. Ezek
jelentkezésekor javasoljuk, hogy haladéktalanul
keressék fel kezelĘorvosukat. Szívgyógyszereket
szedĘ betegek kérjék ki ezzel kapcsolatban
kezelĘorvosuk tanácsát.
Az idĘsek kánikula idején tartózkodjanak hĦvös helyen, kerüljék a szervezetüket terhelĘ
fizikai munkát. Zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre,
szükség szerint a szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet.
Kerüljük a tĦzĘ napon való tartózkodást 11 és
15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye. A káros UVB-sugárzáás ellen
védjük bĘrünket napvédĘ krémmel és megfelelĘ,
világos színĦ, természetes alapanyagú ruházattal, széles karimájú vagy ellenzĘs sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére.
Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban! A szabadban végzett sportolást is
korlátozzuk a reggeli vagy a kora esti órákra!
A fizikai munkát végzĘ dolgozóknál ilyen idĘjárási/hĘmérsékleti viszonyok mellett szükséges,
hogy a munkáltatók a munkavállalóik számára
igény szerint, de legalább félóránként védĘitalként 14–16 °C hĘmérsékletĦ ivóvizet vagy
azonos hĘmérsékletĦ alkoholmentes italt, valamint az elĘírtaknak megfelelĘ pihenĘidĘt biztosítanak.
Dr. Bujdosó László országos tisztifĘorvos

Figyelemfelkeltę tájékoztatás

2006. július

Újból megnyitott magyarországi kárpótlás életvesztésért
és munkaszolgálatért
A kérelmek benyújtásának jogvesztĘ határideje: 2006. július 31.
A Magyar Közlöny 25. sz.-ban megjelent az életüktĘl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidĘk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi
XLVII. Törvény, melyet 2006. február 13-án 98%-os többséggel fogadott el az
OrszággyĦlés. A törvény végrehajtását lehetĘvé tevĘ kormányrendelet –
67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet – április 1-jén lépett hatályba, és mindössze
négy hónapig, július 31-ig engedélyezi a kérelmek benyújtását. Tekintettel arra,
hogy áprilisban-májusban a média figyelmét teljesen kisajátították a választások,
igen sok jogosult nem értesült még errĘl a jelentĘs kárpótlási lehetĘségrĘl. A
kárpótlás összege 400.000 Ft minden elveszett életért.
ElĘször az 1992. évi XXXII. Törvény rendelkezett a fenti tárgyban kárpótlásról. Ezt megerĘsítette, ill. kiegészítette az 1997. évi XXIX. Törvény. E törvény
már az élet elvesztéséért kárpótoltak körébe bevonta a hadiárvákat is. A most
elfogadott törvény értelmében a jogosultak köre négy csoportba sorolható. Az
elsĘ azokat teszi ki, akiknek hozzátartozója 1939. március 11. és 1989. október
23. között a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai önkénye miatt életét
vesztette. Kárpótlás jár azoknak is, akiknek hozzátartozója a II. világháború alatt
faji, vallási vagy politikai okból vesztette életét. Harmadik csoport azokat a
polgári lakosokat teszi ki, akiket szovjet kényszermunkatáborba hurcoltak. A
negyedik körbe tartoznak azok, akik a II. világháború alatt (1941. június 27.–
1945. május 9.) faji, vallási, politikai okból munkaszolgálatot teljesítettek.
Kényszermunkának minĘsül az is, ha a hadifogoly 1945. augusztus 1. után halt
meg a Szovjetunióban. Azokra viszont nem vonatkozik, akik különbözĘ harcokban estek el katonaként.
Kárpótlási kérelmet azok nyújthatnak be, akik bármely okból eddig nem éltek a
lehetĘséggel, ill. ha a korábbi kérelmüket annak idején elutasították, mert nem
tettek eleget a hivatal hiánypótlási felhívásának, vagy kérelmük a jogvesztĘ
határidĘ (1997. október 7.) után, késve érkezett meg. Az is leadhatja kérését, aki
hozzátartozója életelvesztése után felvette a korábban, 1999-ben megítélt 30.000
Ft-os kárpótlási összeget. Ez esetben a 400.000 Ft-ig terjedĘ különbözetben fog
részesülni.
Kilenc évvel ezelĘtt, a négy érintett társadalmi rétegbĘl a szovjet kényszermunkában meghaltak hozzátartozói közül tudták a legkevesebben igazolni a férj,
ill. a szülĘ halálát. Az utóbbi nyolc évben a szovjet levéltári anyagok hozzáférhetĘvé váltak, több tízezer honfitársunkról kiderült, hogy szovjet hadifogságban
halt meg. E szerint sok hadiözvegy és hadiárva tudja igazolni azt, hogy férje
vagy szülĘje szovjet hadifogságban halt meg, és Ę jogosult a kárpótlási öszszegre. Ezek a közvetlen bizonyítékok, amelyek a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézetének Központi Irattárából szerezhetĘk be. Címe: 1027 Bp.
Feketesas u. 4. Ha július 31-ig nem sikerül minden igazoló okiratot beszerezni,
ennek a ténynek a jelentésével együtt indokolt benyújtani az Adatlapot – tekintettel a szigorú jogvesztĘ határidĘre. Ha nincs közvetlen bizonyíték, akkor jó a
közvetett bizonyíték is. Pl. Ha X együtt volt Z hadifogollyal, de X hazatért, de
Z soha nem tért haza. Ismeretes, hogy a Szovjetunióban csak 1946-ban vették
nyilvántartásba a hadifoglyokat. Mind az 1992. évi XXXII., mind az 1997. évi
XXIX. Törvény szerint a ,,hadifogságba esett katonát 1945. augusztus 1-jétĘl
kényszermunkára hurcoltnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy ha a hadifogoly
1945. augusztus 1. elĘtt halt meg, a hozzátartozó nem jogosult kárpótlásra.
Ugyanakkor bizonyított tény, hogy a 700–750.000 hadifogoly közül 40% civil
polgári elhurcolt volt. Az Ę hozzátartozóinál nem szabad figyelembe venni az
1945. augusztus 1. dátumot. Az 1992. évi XXXII. Törvény a kárpótlásra jogosultak körét határozza meg. E szerint kárpótlásra jogosult az, aki a sérelem
elkövetésekor magyar állampolgár volt. Így az Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Vajdaságban élĘ érdekelt hadiözvegyek és árvák is jogosultak erre a
kárpótlásra.
A törvény végrehajtásáról a 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezik. Ez
tartalmazza azt az Adatlapot, melyet kitöltve – megfelelĘ igazolásokkal – 2006.
július 31-ig (jogvesztĘ határidĘ) kell a Központi Igazságügyi Hivatal (KIH)
Kárpótlási FĘosztályához elküldeni. Ha az igazolások nem állnak rendelkezésre, a kitöltött Adatlapot július 31-ig akkor is adják postára. Az Adatlap
(Folytatás a 11. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
2006. június 1-jei képviselĘ-testületi ülés
A testület az ifjúsági alapra beérkezett pályázatokról döntött.

2006. június 13-i képviselĘ-testületi ülés
– A képviselĘk döntöttek a Pro Visegrád Kht. 2005. december 31-i egyszerĦsített éves beszámolójának elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
– A testület hozzájárult ahhoz, hogy Jung Csaba Wilhelm mint a
Plintenburger Jugendverein (Visegrádi Ifjúsági Egyesület) elnöke, az
egyesület honlapjának elnevezéseként a „Plintenburg” nevet használhassa.
A 2006. június 29-re összehívott képviselĘ-testületi ülés határozatképtelenség
miatt elmaradt.
Tóth Tivadar aljegyzĘ


Visegrád KépviselĘ-testülete – az alábbi határozatban részletezett feltételekkel – támogatni kívánja a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 3. sz. mellékletében felsorolt helyi egyedi védelmĦ épületek felújítását. A HÉSZ megtekinthetĘ a polgármesteri hivatalban és a www.visegrad.hu honlapon. További információk a fĘépítésztĘl kérhetĘk.
72/2006. (VII. 6.) visegrádi öh.
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi védelem alatt
álló épületek felújítására a pályázatot a következĘ feltételekkel írja ki:
Pályázat beadásának határideje: 2006. augusztus 30., 12:00 óra
Elbírálás idĘtartama:
30 nap
Meghirdetés módja:
Visegrádi Hírek, honlap
Megvalósulás határideje:
2007. október 15.
ElnyerhetĘ támogatás:
A felújítás mĦemléki gondosságot igénylĘ
többletköltsége nem lehet több a beruházási
költség 40%-ánál
Elszámolás:
A felhasznált támogatásról számlával, a beruházás befejezését követĘen
Pályázható maximum:
400,– eFt
Pályázók köre:
– magánszemélyek,
– közhasznú intézmények
Pályázati feltételek:
– építési engedély,
– megfelelĘ referenciával rendelkezĘ kivitelezĘ,
– helyi adótartozás nincs (adócsoport igazolja)
Benyújtandó:
– pályázati adatlap,
– tulajdoni lap (az engedélyhez beadott másolata),
– engedélyezési terv,
– építési engedély,
– részletes, munkanemenkénti költségvetés az
egész munkáról,
– a nevezési díj befizetésének igazolása
Nevezési díj:
10,– eFt, amely bekerül az alapba
Bíráló bizottság (szakmai):
– népjóléti bizottság kijelölt tagja,
– városfejlesztési bizottság kijelölt tagja,
– fĘépítész,
– helyi építészek valamelyike (Félegyházi
András, Máthé Gábor),
– múzeumi munkatárs
Bírálati szempontok:
– építészetileg indokolt,
– pénzügyileg indokolt (egyébként nem tudná
a felújítást elvégezni)
Költségvetésben:
2006. évre 1.000.000,– Ft + áfa szerepel erre a
célra, a megmaradó pénzmaradvány növelje a
következĘ évi keretet
HatáridĘ: azonnal
FelelĘs: polgármester
Kisoroszi Község Önkormányzat
KépviselĘ-testülete pályázatot hirdet

3
a Kisoroszi Óvodában
(2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 140.)
ÓVODAVEZETėI ÁLLÁSRA
Képesítési feltételek:
felsĘfokú óvodapedagógusi végzettség
és szakképzettség,
legalább 5 év szakmai gyakorlat
Állás elfoglalásának ideje:
2006. szeptember 1.
A megbízás 5 évre szól
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. július 29.
A pályázat elbírálásának határideje:
2006. augusztus 29.
A pályázatot Kisoroszi Község
polgármesterének kell benyújtani:
Molnár Csaba polgármester,
Kisoroszi Polgármesteri Hivatal,
2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 93.
Tel./fax: 06 (26) 392-015
Kisoroszi Község Polgármestere pályázatot hirdet
a Kisoroszi Óvodában
(2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 140.)
1 fĘ ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁSRA
Képesítési feltételek:
felsĘfokú óvodapedagógusi végzettség
Juttatás: szolgálati lakást biztosítunk
Állás elfoglalásának ideje:
2006. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. július 29.
A pályázat elbírálásának határideje:
2006. augusztus 29.
A pályázatot Kisoroszi Község
polgármesterének kell benyújtani:
Molnár Csaba polgármester,
Kisoroszi Polgármesteri Hivatal,
2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 93.
Tel./fax: 06 (26) 392-015

EgyüttmĦködés a parlagfĦ ellen
A megyeházán a tavalyi esztendĘhöz hasonlóan
együttmĦködési megállapodást kötött a parlagfĦ
elleni védekezésben érintett valamennyi Pest megyei
szervezet. A megállapodás ünnepélyes aláírását
követĘen sajtótájékoztatót tartottak, ahol elmondták:
a törvény is kötelezĘvé teszi június 30. után a parlagfĦ elleni védekezést. Ha ennek a föld használója, ill.
tulajdonosa nem tesz eleget, a növényvédelmi szolgálat elrendeli a közérdekĦ védekezést, amelynek költsége a földhasználót, ill. a tulajdonost terheli. Ez a
terület nagyságától függĘen 200 ezertĘl 2 millió
forintig terjedĘ bírságot jelenthet.
A szennyezett területeket az illetékes talajvédelmi
szolgálat mérései, az önkormányzatok kezdeményezésére, ill. lakossági bejelentések alapján derítik fel, s
minden esetben a földhivatal bevonásával állapítják
meg, kit terhel a felelĘsség. Tavaly 52 millió forint
bírságot róttak ki és a közhasznú védekezés költségeként 30 millió forint terhelte az érintetteket. 15 éve
a megyében 19 ezer allergiás beteg volt, most a
számuk meghaladja az 50 ezret. Biztatásként hozzátették: a tavalyi együttes erĘfeszítés nyomán és az
idei, ilyen tekintetben kedvezĘ idĘjárásnak köszönhetĘen ezekben a napokban a levegĘben a pollensĦrĦség
a tavalyi érték 40%-a volt.
Pest Megye Önkormányzata 2006-ban is mĦködteti
a ,,ParlagfĦ forródrótot”: 06 (20) 484-4419, mely
hívható június és szeptember között. Segítségével
bejelentés tehetĘ a parlagfĦvel fertĘzött területekre és
a hatóságokhoz.
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2006. július

1956 • 50 • 2006
Történelmi lecke
 



Csányi, a botcsinálta vízipólós

LázmérĘként mutatta az ötvenes esztendĘkben a
sportesemények légköre a közönség és a versenyzĘk
magatartása, hogy az országban rendkívül feszült a
helyzet, növekszik az ellenállás mindennel szemben,
ami idegen a magyar nemzet hagyományaitól. Szovjet
mintára történt minden erĘszakos átalakítás. 1948-ban
a londoni olimpián mezükön még koronás címerrel
jelentek meg Magyarország sportolói a porondon,
1952-ben azonban már kénytelen-kelletlen olyan címert viseltek öltözékükön, mintha a szovjet birodalom
sokadik tagállamát képviselnék az ötkarikás játékokon.
Rákosi Mátyás és cinkosai mindent elkövettek, hogy
idegen mintára formálják át a sport szervezetét és arculatát. Amíg korábban saját kedvtelésükre futottak,
labdáztak, gimnasztikáztak vagy kirándultak fiatalok,
idĘsebbek, addig az ötvenes esztendĘkben, ugyancsak
szovjet mintára, létrehozták az úgynevezett munkára és
harcra kész mozgalmat, amely például arra teremtett
alkalmat, hogy elĘkészítse az embereket a kézigránát
eldobására.
Megváltoztatták a hagyományosan népszerĦ sportklubok nevét, így EDOSZ lett a Ferencvárosból, és a
parancsra egyenruhába öltöztetett újpesti sportolókból
rendĘr, a kispestiekbĘl katona. Ki tudná hirtelenjében
eldönteni, hová sorolja az MTK történetét? Sportkörnyezetben lejátszott krimi? Rossz tréfa? Az államvédelem nem is álcázott osztagának bevezénylése a sportéletben? Minden kétséges, azonban tény, hogy a Bástya és Vörös Lobogó nevet adták az MTK-nak. NépszerĦ sportolókat az államvédelmi hatóság egyenruhájába öltöztettek. Mit várhatott ettĘl Rákosi Mátyás,
Farkas Mihály és mindaz, aki a kommunista boszorkánykonyha nemzetpusztító politikai kotyvalékait kifĘzte? Nem kétséges, hogy szovjet recept alapján döntöttek így.
Megváltoztatták a korábbi csapatszíneket. Rákosi
szolgalelkületĦ vezetĘi legszívesebben minden sportolót tetĘtĘl talpig pirosba vagy még inkább vörösbe
öltöztettek volna. De hát ezt mégsem lehetett megtenni. Piros-fehér, piros-fehér, ezek voltak az ötvenes
esztendĘkben a különösen gyakori csapatszínek.
Kényszerzubbonyba került tehát az ötvenes esztendĘk
elsĘ felében a magyar sportélet. Így érkezett el a forradalom és a szabadságharc. 1956 októberének történelmi napjaiban a sportolók is ki akartak szabadulni
mindabból, ami vörös, ami idegen a magyar nemzettĘl,
a hagyományoktól.

Már forgatnak
a melbourne-i hĘsökrĘl
Már forgatják Andy Vajna új szuperprodukcióját, amely
az 1956-os melbourne-i olimpián gyĘztes magyar vízilabdacsapatnak állít emléket. A Szabadság, szerelemben
korunk legfelkapottabb magyar színészei kaptak szerepet.

A két vízilabdást, Tibit és Karcsit Csányi Sándor, illetve
FenyĘ Iván alakítja, míg Dobó Kata egy egyetemista lány
bĘrébe bújik. A két színészt a Kemény Dénes vezette
kétszeres olimpiai bajnokcsapat tagjai, fĘleg Benedek
Tibor készíti fel a vizes jelenetekre.

Az 1956-os olimpián véres csatában szerzett
aranyérmet nemzeti vízilabdacsapatunk

– EgyelĘre számomra a legizgalmasabb dolog találkozni
és dolgozni ezzel a kitĦnĘ csapattal – nyilatkozta Csányi
Sándor, aki korábban még az úszással is hadilábon állt.
Nagyon jó fejek, szerények és segítĘkészek, ami sok segítséget jelent egy ilyen filmnél. Öröm látni, mennyire
élvezik, hogy színészkedhetnek, és egy új dologban próbálhatják ki magukat. A mĦ készítésén egy egész hollywoodi magyar stáb ügyködik, a forgatókönyv nagy részét
Joe Esterhas és Eva Gardos írta, a produkciót Goda Krisztina, a Szex és más semmi alkotója rendezi.
Az alkotás az 1956-os forradalmi eseményeket mutatja
be egy szerelmi történeten keresztül. A forgatási helyszínek nagy része a SzĘnyi úti BVSC-birodalomban zajlik,
de lesznek felvételek a MĦegyetemen, a Hajós Alfréd
uszodában és a Kossuth téren is.
A történetben nagy szerepet kap minden idĘk egyik legemlékezetesebb pólómeccse, a melbourne-i olimpiai elĘdöntĘ, ahol véres küzdelemben 4-0-ra sikerült a mieinknek legyĘzni a szovjeteket.
(Részlet a Nemzeti Sportból, 2006.)

(Megjelent: Pest Megyei Hírlap, 1994. október)
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A jubileumi,
5. Duna menti Németek Kulturális Sörfesztiváljáról
Nagy örömünkre immár 5. alkalommal kerülhetett megrendezésre a Duna menti Németek Kulturális Sörfesztiválja. Bebizonyosodott ismét, hogy lehet fajra, nemre, bĘrszínre, vallási és pártállástól függetlenül is jól szórakozni.
A három nap és három éjjel tartó vigasságon egymást
követték a zenekarok, énekkarok és az elmaradhatatlan
táncok.

A Duna menti németek most már hagyományosnak
mondható ünnepi találkozója stílusosan a Duna-parton, a
visegrádi révállomás mellett került megrendezésre.
ÉvrĘl évre növekszik a látogatók száma, ami minden
bizonnyal még jobban sarkallja a mĦvészeket, hogy igazán szórakoztató mĦsorokat adjanak. Ebben nem is volt
hiány. A Schramli Kings oly annyira fergeteges sikert
aratott szombat esti bulijukkal, hogy még azok is táncra
perdültek, akik csak az esti sétájukat tették a Duna-parton.
A szombat délután felvonuló mazsorett lányokat kísérĘ
lovas kocsi meglepetést tartogatott a nagy melegben is
fáradhatatlan vendégseregnek. A négylábúak szekerérĘl
kellemesen hideg sört osztottak, nem utolsó sorban mindez ingyen volt a vendégeknek.
Természetesen a három napos fesztiválon folyamatosan
zajló mĦsorok biztosították, hogy senki ne unatkozzon. Az
egymást követĘen fellépĘ 19 nemzetiségi zenekar, énekkar, tánckar jobbnál jobb produkciókkal lépett fel.
Éjjelente pedig folyt a táncmulatság, amihez igazi sváb
báli hangulatot adtak a zenészek.
Ezzel a jubileumi számmal szeretném megköszönni a
fiam, lányom és jómagam nevében mindenkinek, aki az
elmúlt öt évben csak egy kicsit is segítette a Német Kisebbségi Önkormányzat ezen rendezvény lebonyolításának munkáját. Nélkülük nekünk sem sikerült volna.
Mivel azonban úgy tartom, a fiataloké a jövĘ, átadom
Csaba fiamnak és barátainak a stafétabotot. A következĘ
évben már azt szeretném, hogy Ęk rendezzék ezt a nagyszerĦ fesztivált. Kérem, Ęket is ugyanilyen lelkesedéssel
segítse, aki teheti.
Jó volt veletek!
JövĘre veletek ugyanitt!
Tisztelettel:
Jung Vilmos
a rendezvény szervezĘje,
kisebbségi önkormányzati képviselĘ

Jó a hangulat a sörsátor alatt

Felvonulnak a mazsorettek


Az 5. Duna menti Németek Kulturális Sörfesztiválján június 24-én,
szombaton, 18.30 órai kezdettel ismét sikeresen megrendezésre került a
már hagyományos snapszli-verseny.
Ennek a kártyajátéknak Ęsi gyökerei
vannak Visegrádon. ėseink vasárnap
délutánonként a vendéglĘben, téli
estéken pedig családon belül is múlatták az idĘt ezzel a kártyajátékkal,
egy jó kancsó visegrádi bor mellett
forgatták az ördög bibliáját. Az Ęseink emlékének adózva rendezzük

  


meg évrĘl évre a fesztivál keretein
belül ezt a versenyt.
A jó hangulatú játékos megmérettetésen úgy a versenyzĘk, mint az érdeklĘdĘ vendégek és mi magunk, a
rendezĘ házigazdák jól éreztük magunkat, élveztük a fordulatokban is
bĘvelkedĘ játékot. A játék négy órán
keresztül zajlott. A játéktudás és a
játékszerencse alapján az idén
az I. helyezett: Magyar László,
a II. helyezett: id. Zeller Imre,
a III. helyezett: Gerstmayer Lipót,

a IV. helyezett: Kósa Dénes lett.
Az értékes díjazásban részesülĘ I–
IV. helyezést elért versenyzĘknek
gratulálunk a sikeres szerepléshez, a
versenyen részt vett többi versenyzĘnek pedig megköszönjük a versenyen
való részvételét.
A házigazdák:
Iván Imréné Ili és Szebeni Imre
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Tisztelt Olvasóink!
A Német Kisebbségi Önkormányzat énekkarának és fúvószenekarának május és június hónapban sĦrĦ programja
volt.

Jó a hangulat
a környei polgármester úr
pincéjében

Fúvószenekarunk megnyitja
a füvészkerti sétát

Lassan már hagyomány a Bertényi Miklós füvészkerti
séta. Most tavasszal fúvószenekarunk is játszott. Kár,
hogy kevesen jöttek el. A kert nagyon szép, a hangulat is
jó volt.
Fúvószenekarunk játszott a Dunabogdányi Pünkösdi Napokon is.

Az énekkar
a környei halastónál

Május 28-án az énekkar vendégszerepelt Környén; a
környei Orbán-napra kapott meghívást.

Énekkarunk énekel
a füvészkerti tisztáson

Millenniumi kápolna búcsú:
a kápolna oltára

Énekkarunk egy része
a környei Orbán-szobornál

Június 3-án tartottuk a millenniumi kápolna búcsút, itt
fellépett az énekkar és a fúvószenekar.
Június 10-én kirándultunk KĘszegre. Itt megtekintettük a
Jurisich-várat, a Szamos marcipán mesegalériát, a borgalériát, az Egyszarvú Patikamúzeumot, az óváros
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szép régi házait, a Szentháromság-szobrot, a Szent Imreés a Szent Jakab-templomot és még sorolhatnám hosszasan a sok szép látnivalót.

Hazafelé ellátogattunk Cákra, megtekintettük a falumúzeumot. Kár, hogy nem volt nyitva, így csak kívülrĘl láthattuk.

A kĘszegi városkapu

A fúvószenekar gyermekei
a cáki
falumúzeumban
Ott Rudival

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a Duna menti Németek Kulturális Fesztiváljára valamilyen
segítséget nyújtottak, legyen az pénzbeli hozzájárulás,
adomány vagy fizikai munka; az önkormányzat
GAMESZ, Atlantis-Visegrád Club Kft. Dolgozóinak, az
énekkarnak a sok-sok munkáért.
Mikesy Tamásnak, Szikriszt Istvánnak a hang-technikusi
feladatok ellátásáért külön köszönetemet szeretném kifejezni!
Burgermeister Istvánné,
a Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

A kĘszegi Egyszarvú Patikamúzeum
mívesen faragott bútora

Fúvószenekarunk hírei
A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat hagyományĘrzĘ fúvószenekara május 20-án, szombaton a
Bertényi Miklós füvészkert szezonnyitó rendezvényén vett
részt.
A fellépésre kellemes erdei környezetben került sor; jó
hangulatú programon vettünk részt az énekkarral együtt. A
reggel még esĘre hajló idĘjárás szerencsére nem zavarta
meg a rendezvényt, illetve szereplésünket.
KövetkezĘ fellépésünk június 3-án, szombaton a Szent
Sebestyén-kápolnánál volt. A hagyományos ,,felvégi”
búcsú szentmiséjét követĘ vendéglátás alatt zenekarunk
polkák, keringĘk dallamával tette hangulatosabbá a közösségi együttlétet.
A zenekar június 4-én, vasárnap a dunabogdányi pünkösdi zenekari találkozón vett részt. A találkozó a zenekarok felvonulásával kezdĘdött. A község öt különbözĘ

pontjáról induló zenekarok az iskolánál adtak találkozót
egymásnak, majd több mint háromszáz hangszeres résztvevĘ három zenekari darabot adott elĘ közös elĘadásban.
Ezután egymást követĘen az iskola tornacsarnokában
folytatódtak a zenekarok fellépései.
A színvonalas elĘadásokat a zenei találkozó közönsége
tetszéssel fogadta, és mint másokat, a mi zenekarunkat is
nagy tapssal jutalmazott.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a zenekar egész évi támogatásáért,
valamint megköszönjük a szereplések alkalmával történĘ
szállításokat a szülĘknek és a zenekar felnĘtt tagjainak.
Szebeni Imre
zenekari tag

Helyesbítés
Ezúton kérjük Olvasóink elnézését, amiért nyomdai pontatlanság miatt múlt havi számunkba a képaláírás fölé nem a visegrádi énekkar képe került! (A képen a pomáziak énekkara látható.)
SzerkesztĘség
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Július 22.

Fidelissima Vegyeskar hangversenye
MĦsoron:
Kersch F.: Dextera Domini
N. La Cour: Tre motetti latini
1. Hodie Christus natus est
2. Ave Maria
3. Laudate Dominum
S. Karg-Elert: Korál-improvizációk Op. 65.
Freu dich sehr, o meine Seele Nr. 5.
Gott des Himmels und der Erden Nr. 35.
Gárdonyi Z.: Az Úr szabadított meg
C. Franck: Dextera Domini
S. Karg-Elert: Korál-improvizációk Op. 65.
Schmücke dich, o liebe Seele Nr. 51.
Nun danket alle Gott Nr. 59.
Liszt F.: Missa choralis
A Fidelissima Vegyeskar 1994-ben alakult Sopronban,
tagjai amatĘrök, a város zenekedvelĘ polgárai. Az alapítók szándéka elsĘsorban a magyar kórusmuzsika értékeinek ápolása volt, de repertoárján megtalálhatók az európai
karkultúra legnagyobb szerzĘinek mĦvei is. A kórus tagja
Róth Márton orgonista, aki a bécsi Zeneakadémia egyházzenész tanszakán végzett, Ę önálló elĘadóként és kísérĘként is segíti az énekkar hangversenyeit. Az együttes alapítója és vezetĘje, Arany János, a Zeneakadémia énektanár- és karvezetĘképzĘ tanszakán szerzett diplomát.
Július 29.

Union Rézfúvós Kvintett koncertje
MĦsoron:
Rézfúvós kamarazenei válogatás a régi zenétĘl a kortárs magyar zenéig
Az est folyamán többek között Praetorius-, Bach-,
Csajkovszkij-, Cherubini- és Hidas-mĦvek csendülnek
fel
Az Union Rézfúvós Kvintett koncertjein a régi zenétĘl a
modern zenéig, az opera, operett mĦvektĘl a jazz átiratokig a zeneirodalom gyöngyszemeit, az igazán mutatós és
látványos, szórakoztató darabokat szólaltatja meg, különös tekintettel a magyar zeneszerzĘk mĦveire. Az együttes
2001-ben alakult, azóta számos önálló hangversenyük
volt. Külön megtiszteltetésnek tekintették, hogy együttmĦködhettek Szokolay Sándorral, és darabjait elĘadhatták
több koncerten is.
Augusztus 5.

A Dunakanyar (Zene-)Baráti Kör
koncertje
MĦsoron:
A. Vivaldi: Oboaszonáta c-moll
Adagio – Allegro – Andante – Allegro
G. F. Händel: Fagottszonáta g-moll
Andante – Allegro – Lento – Allegro
Telemann: Fantázia szóló oboára No. 8. e-moll
Largo – Allegro – Spiritoso
W. A. Mozart: Divertimento No. 3., K 229. B-dúr
Allegro – Menuetto (trio) – Adagio – Minuetto –

Rondo, allegro assai
Oboanégyes K 370. F-dúr
Allegro – Adagio – Rondo (Allegro)
Barta Miklós (oboa): A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott. 1971 óta Svájcban él, a Svájci Olasz
Rádió elsĘ oboistája. Számtalan rádiófelvételt készített
mint szólista, és mint az Auletico Fúvósötös tagja. Az
oboairodalom legjelentĘsebb mĦveit négy CD-n örökítette
meg. Az utóbbi években sĦrĦn lép fel Erdélyben és a
Felvidéken.
Az együttes többi tagja tehetséges, fiatal dunakanyari
muzsikus, akik szívesen vállalkoztak arra, hogy Barta
Miklóssal közös hangversenyt adjanak.
Augusztus 12.

A Pentaerophonia Budapest
Fúvósötös koncertje
Tagok:
Nagy Katalin (fuvola), Jakab Ágnes (oboa),
Tötös Krisztina (klarinét), Kiss Veronika (fagott)
és Kováts Imre (kürt)
MĦsoron:
A. Reicha: D-dúr kvintett Op. 91., No. 3.
W. A. Mozart: Andante KV 616.
Fantasie f-moll KV 594.
G. Onslow: F-dúr kvintett Op. 81., No. 3.
L. v. Beethoven: Quintett Es-dúr
(az Op. 103-as fúvósoktett alapján)
Pavel Haas: Fúvósötös Op. 10.
A fúvósötös a Liszt Ferenc ZenemĦvészeti Egyetem hallgatóiból alakult 2003-ban. Az együttes mindenfajta zenei
stílusban otthon érzi magát a klasszikustól a kortárs zenéig. 2004-ben az Országos Járdányi Pál Fúvósötös Versenyen második díjat nyertek. 2005-ben a bécsi ISA Nemzetközi Nyári Akadémián Janáþek- és Einem-díjakkal
tüntették ki Ęket.
Augusztus 26.

A Goldmark Quartett koncertje
MĦsoron:
W. A. Mozart: Templomi szonáták
Bartók B.: Duók
Gyermekeknek
Román népi táncok
A quartett hangszer-összeállításában rendhagyó módon a
vonósok mellett fontos szerep jut egy billentyĦs hangszernek is. Az együttes tagjai elkötelezettek amellett, hogy
névadójuk, Goldmark mĦvei gyakrabban hallhatók legyenek, mégis ezen a koncerten az idei évfordulókra tekintettel Mozart- és Bartók-mĦvekkel lépnek fel.
Valamennyi koncertre szombatonként este 7 órától
a visegrádi római katolikus templomban kerül sor.
Koncertjeink ingyenesek!
ZeneszeretĘ vendégeinket szeretettel várjuk!
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A férfiaknál a leghosszabb, 100 km-es távon Parti András, míg a hölgyeknél Vajda Márta lett az elsĘ Visegrádon, a T-Mobile TOP maraton mountain bike versenysorozat 2. futamán, a Duna maratonon.
Több mint 1100 induló vett részt a Magyar Kupa sorozatban is számításba vett viadalon, amelyen a 35 km-es rövidtávon 1000, a 65 km-es középtávon 2000, míg a
100 km-es hosszú távon 3000 m szintkülönbséget kellett leküzdeniük a hegyi kerékpárosoknak a Pilis ösvényein.
A rövidtáv mezĘnye volt a legszerencsésebb, hiszen a szombat esti hatalmas zivatar miatt mély talajú, rendkívül sáros és csúszós pályán a legkevesebb idĘt kellett eltöltenie. A férfiaknál 1 óra 17 perc elteltével Koczka Dániel ért elsĘként a célba,
nyomában Horváth Csabával, míg Reitinger Gábor 3 perccel késĘbb érkezett meg.
A hölgyeknél Nagy Ágnes nyert 1 óra 44 perces idĘvel Prokopp Erzsébet és Fülöp
Andrea elĘtt.
A középtávon a férfiaknál Kemecsei Zsolt gyĘzött 3 óra 27 perces idĘvel,
Szlobodnyik Zsolt és Tóth Tamás lett még dobogós. A hölgyek közül Füzy Anna 4
óra 45 percet küzdött a sártengerrel, ám Horváth Ágnes már több mint 5, az osztrák
Daniela Sattler pedig 5 és fél órát szenvedett az ezüst-, ill. bronzéremért.
A legnagyobb érdeklĘdéssel várt hosszú táv versenyében Parti András rajt–cél
gyĘzelmet aratott: 5 óra 14 perc alatt tekerte le a 100 km-t, bár elmondása szerint
többször is vállán cipelte bringáját. Blazsó Márton 9 percet kapott tĘle, míg Bogár
Gábor 13 perccel maradt el a gyĘztes idejétĘl. Minden elismerés megilleti a nĘket,
hiszen az élversenyzĘk is majdnem 8 órát töltöttek a hegyekben. Vajda Márta szerezte meg az aranyérmet, az osztrák Anita Waiss lett a 2., míg Simon Emese a 3.

EREDMÉNYEK:
Rövidtáv (35 km, 1000 m szintkülönbség)
Férfiak: 1. Koczka Dániel 1:17:10, 2. Horváth Csaba azonos idĘvel, 3. Reitinger
Gábor 1:20:17.
NĘk: Nagy Ágnes 1:44:47, 2. Prokopp Erzsébet 1:53:00, 3. Fülöp Andrea 1:59:38.
Középtáv (65 km, 2000 m szintkülönbség)
Férfiak: 1. Kemecsei Zsolt 3:27:08, 2. Szlobodnyik Zsolt 3:30:21, 3. Tóth Tamás.
NĘk: 1. Füzy Anna 4:45:38, 2. Horváth Ágnes 5:03:35, 3. Daniela Sattler 5:29:29.
Hosszútáv (100 km, 3000 m szintkülönbség)
Férfiak: 1. Parti András 5:14:29, 2. Blazsó Márton 5:23:06, 3. Bogár Gábor
5:27:28.
NĘk: 1. Vajda Márta 7:40:40, 2. Anita Waiss 7:50:22, 3. Simon Emese 8:04:40.
A VISEGRÁDIAK SZEREPLÉSE:
Férfiak:
Rövidtáv (35 km) U15: 19. Bálint Márk 3:52:32.
Rövidtáv (35 km) U17: 38. Gyurián Zoltán 3:42:32. Jatyel Imrének nincs eredménye.
Rövidtáv (35 km) U19: 28. Greguss Tamás 3:35:55, 29. Bártfai Márton 3:35:56.
Rövidtáv (35 km) abszolút: 126. Bálint Zsolt 2:12:01, 249. Müller Antal 3:09:30,
269. Greguss Tamás 3:35:55, 270. Bártfai Márton 3:35:56, 280. Gyurián Zoltán
3:42:32, 289. Bálint Márk 3:52:32. Jatyel Imrének nincs eredménye.
Rövidtáv (35 km) felnĘtt: 58. Bálint Zsolt 2:12:01.
Rövidtáv (35 km) senior: 6. Müller Antal 3:09:30.
Középtáv (65 km) felnĘtt: 104. Herczog Zoltán 5:54:41, 189. Zeller Balázs
7:14:18, 190. Müller Antal 7:14:18.
Középtáv (65 km) abszolút: 139. Herczog Zoltán 5:54:41, 249. Zeller Balázs
7:14:18, 250. Müller Antal 7:14:18. Müller Gábor válltörés miatt feladni kényszerült.
NĘk:
Rövidtáv (35 km) abszolút: 43. Müller Zsuzsa 5:20:00.
Rövidtáv (35 km) senior: 3. Müller Zsuzsa 5:20:00.
Összeállította:
Marosvölgyi György
sajtófĘnök
Magyar László:

MATTHIAS REX
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Bíborba hajlik a bukkanó ég-alj,
Láncait rázza az éji sötét.
MegjĘ az álom és százannyi sóhaj
RöptétĘl hangos a csillagos ég.
Zöld öleléssel dermed a márvány,
Tál-peremérĘl a víz lecsorog.
Néma a gyĘzött: Hercules karján
Sárkány-szemébĘl a könny se csorog.
Némák és bénák a part menti cserjék,
Holt aluvóban a múlti tüzek.
Szél rázta testükben száguld ezer kép,
ÉlĘ regénnyé gunnyadt füzek.
Felszáll a csĘrében gyürüzött holló,
LebbenĘ szárnyain tág a világ.
Sorsokat könyvekké szĘ Galeotto,
Látatlan mércével méri korát:
Lanthúron pendül a lágy Duna-szellĘ,
S lám újra éled a régi Visegrád:
Zászló az égen futkosó felhĘ!
Ércesen izza a fény aranyát.
Újra a kürt búg nagy hegyek ormán,
Falka üvölti a falka dalát,
Vásznak feszülnek az árbocok rúdján,
Szó-patak folyja a bérc oldalát.
Megmerül mélyen a kútban a korsó,
Rozsdás süvöltĘt nyikkan a lánc.
Alszik a rokka és alszik az orsó,
Párosat dobban a lábon a tánc.
Görgeteg tálakon gĘzöl a mártás,
Szárnyasát rántja az asszonyi nép,
SistergĘ katlanban barnul a rántás,
Tortára kenve hallgat a pép.
Újra ürülnek és telnek a kelyhek,
Ólomköd nyomja a szem bogarát,
Lázasan futnak a tétova percek,
Éli az élet itt újra magát.
Köd televényen kúszik az álom,
Hold-háló lebbent lágy terítĘt.
Kékeset fröccsen a delphoi ólom,
Fémesen csengi a messze jövĘt:
Verve és bontva. Elindul a tábor.
Úttalan úton és nap-nap után.
Súlyos a fegyver, a háton a sátor,
Harcos a harcosa lába nyomán.
Hallani…? – Búgnak a távoli kürtök!
Nyíl-egyenesben a nagy csatasor.
Útban, ki mérgével tegnap még küzdött,
Fürge iramban a sorba lohol.
Reccsenve törnek a kopják, a pajzsok,
Vérbe merülve fojt az acél.
Bajnokok százai vívják a harcot,
Fürge serényen mind, amíg él.
SzisszenĘ nyílzápor úszik az égen,
HörrenĘ nyelveken halk ima száll,
Hímtelen gyászban, a zord feketében,
Hálóját húzza a hulla halál.
ĥzĘ az Ħzöttet hajtja a sírig,
Megmenekedne, de nincs kegyelem.
Estig levágtam vagy egy híja tízig!
Csillagos ég alatt hallgat a csend.
Felszáll a csĘrében gyĦrüzött holló,
LebbenĘ szárnyain tág a világ,
Olmutzi ágból a csákóján forgó,
S mind így kíséri el Brunig a táj.
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Az akkreditált szakon végzett diákok egy tanév kreditpontjainak beszámításával
folytathatják tanulmányaikat partner fĘiskolák nappali tagozatán.
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HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT,
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTėJÉT,
VILLANYBOJLERÉT…

Elkészült a közkedvelt

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN
HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP
06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Köszönet!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
az Atlantis-Visegrád Club Kft.
vezetĘjének,
Jung Vilmos úrnak
és dolgozóinak, hogy szeretett férjemnek
a végtisztességet oly meghatóan megadták,
és fájdalmunkban mellettünk álltak,
valamint mindazon visegrádinak is,
akik részvétükkel osztoztak
nagy veszteségünkben.
Kurczbacher Mihályné
és gyermekei

,,VISEGRÁDI
TELEFONELėFIZETėK
NÉVSORA 2006”
C. kisfüzet!

A könyvek
utazási irodánkban
2006. augusztus 15-ig
díjmentesen átvehetĘk!

HUNGARO – REISEN
Visegrád FĘ u. 68.
Tel.: 398-112; Fax: 397-133
E-mail: info@hungaroreisen.hu

KÖSZÖNJÜK!
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik tiszteletüket, szeretetüket kifejezve végsĘ
búcsúzóul elkísérték utolsó útjára
a feledhetetlen Mamát, KOVÁCS
JÁNOSNÉ Borbély Máriát, és
osztoztak gyászunkban.
Elhunyt szerettünk lelkét Istennek ajánlva, és az ė akaratában
megnyugodva köszönjük a megtiszteltetést!
Burgermeister család

Tóth Árpád:


Harangvirág, harangozz,
hallgatom.
Szeretnék boldog lenni
egyszer.
Boldog lenni, nagyon, nagyon.
És nem leszek, ha nem
igyekszel.
Most süt a nap, kék csoda
vagy,
Harangvirág, illat s zene
a kelyhed,
Ha van, ĘrjítĘ titkodat
Most fúdd rám, reszkesd el,
most énekeljed.
Jaj neked, ha most legurul
a nap,
És kék szépséged áhítata lusta,
Meg nem rezzenti holt
szirmaidat
Többé az Isten semmi
angelussa.
Fagyott virág, majd állasz
a tetĘn
Az özvegy erdĘ barna
bánatában
A hideg felhĘk alatt reszketĘn,
Sírnál, de hangod nem
talál utánam.
(1925)

XXII. évfolyam 7. szám
Érettségizettek, figyelem!
Még nem tudod, hogyan tovább?
Nem sikerült a felvételid?

SZEREZZ SZAKMÁT
ÉS NYELVVIZSGÁT
EGY ÉV ALATT
TANDÍJMENTESEN!
A Szakkay József Szakközépiskola

IDEGENFORGALMI
ÜGYINTÉZĘKÉPZÉST
indít

SZENTENDRÉN
a 2006/2007-es tanévben
Egy éves, államilag támogatott,
nappali tagozatos képzés
(tanulói jogviszony, diákigazolvány)

Tantárgyak:
– országismeret, marketing,
– szálloda- és vendéglátóipari ismeretek,
– rendezvényszervezés stb.,
– intenzív nyelvoktatás (angol, német),
– C típusú állami nyelvvizsga,
– számítástechnikai ismeretek,
– szakmai gyakorlat

A záróvizsga utáni
elhelyezkedési lehetęségek:
– utazási irodákban,
– utazási ügynökségeknél,
– idegenforgalmi szolgáltató irodákban,
– szállodákban,
– légitársaságoknál

A képzés helye:
Szentendrei Református Gimnázium
A jelentkezés feltétele:
– érettségi,
– a német vagy angol nyelv alapfokú ismerete

Jelentkezési határidę:
2006. augusztus 25.
A jelentkezés módja:
Jelentkezési lap kitöltésével személyesen
vagy postai úton, az alábbi címen:

Szentendrei Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Bęvebb információ:
Telefon/fax: 06 (26) 302-595
06 (20) 575-2875
e-mail: info@szrg.hu
honlap: www.szrg.hu

VISEGRÁDI HÍREK
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(Folytatás a 2. oldalról)
igényelhetĘ a KIH fĘvárosi és megyei hivatalaitól, külföldön a magyar
külképviseletektĘl. LetölthetĘ a http://www.karpotlas.hu internetes oldalról is.
Fontos tudnivalók a visegrádi jogosultak részére:
– A 2006. évi XLVII. TörvényrĘl és végrehajtását lehetĘvé tevĘ
67/2006. (III. 27.) Korm. rendeletrĘl szóló tájékoztató füzet a könyvtárban
elolvasható.
– A KIH által elfogadott Adatlap ugyanitt kimásolható, ill. letölthetĘ.
– Az Adatlap feladásához borítékcímzési mintát is másolhatnak.
A jogosultak a kárpótlási kérelmet az Adatlapon a következĘ címre
nyújthatják be július 31-ig: KIH 1116 Bp. Hauszmann Alajos u. 1. 1519
Bp., 112 Pf. 464.
– A határidĘ elmulasztása jogvesztéssel jár.
– Több jogosult esetében minden jogosultnak külön-külön kell Adatlapot
kitölteni.
– Aki több hozzátartozója életének elvesztése miatt nyújtja be kárpótlási
igényét, annak hozzátartozónként külön Adatlapot kell benyújtania.
– Az Adatlapot kísérĘ okiratokat eredetiben, vagy hiteles másolatban kell
csatolni.
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége,
Magyarok Világszövetsége

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
Támogató Szolgálat szociális intézmény mĦködését indította el a térség
hét településén (Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer és Szigetmonostor).
A Támogató Szolgálatok egyénre szabott, komplex segítséget igyekeznek nyújtani, mely elĘsegíti, hogy a fogyatékos vagy átmenetileg segítségre szoruló emberek családjukban maradjanak, a családtagokat tehermentesítsék, és elĘmozdítsák az önrendelkezésen alapuló, aktív életvitelük kialakítását. Ennek megfelelĘen személyi segítés, szállító szolgálat és információnyújtás, tanácsadás szolgáltatásai révén nyújtanak lehetĘséget leküzdeni a hátrányokat.
Személyi segítés: a fentiek alapján személyi segítĘink a fogyatékos személyek számára általános életviteli segítségnyújtást biztosítanak, mely
magában foglalja
– a házigondozási feladatokat (személyi, környezeti higiéné biztosítása,
tisztálkodás, öltözködés, étkezés, vásárlás, szükség esetén felügyelet);
– gyógyszerek kiváltása, megbízásra hivatalos ügyek intézése;
– segítségnyújtást gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használatában, kölcsönzésében;
– kísérést (sport-, szabadidĘs, kulturális tevékenységekhez, közszolgáltatásokhoz);
– mentális, pszichés törĘdést, segítĘ beszélgetést;
– életviteli tanácsadást.
Szállítási szolgáltatás: a szállítás speciálisan átalakított jármĦvekkel
történik. Biztosítja az alapvetĘ szükségletek kielégítését segítĘ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Elszállítjuk a hozzánk fordulókat orvoshoz, kórházba, bevásárolni, uszodába, rokonaihoz stb.
Információnyújtás, tanácsadás: tájékoztatás, információnyújtás a fogyatékos személyeket érintĘ kérdésekben (szociális, egészségügyi ellátási
formákról, jogi kérdésekrĘl, támogatási lehetĘségekrĘl sport-, szabadidĘs,
kulturális tevékenységekrĘl, sorstársi tanácsadáshoz való hozzáférés lehetĘségérĘl), hozzátartozók részére is.
ElérhetĘség:
Spáth Gottfriedné Jutka
(26) 390-324, 06 (20) 572-1485
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 5/a
Bajczár Mária 06 (30) 242-7782
Sághi Ágnes 06 (20) 373-8443
Gedeon Tímea 06 (30) 516-5202
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Állatorvosi ambulancia

 


Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:
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VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓ!
Tel.: 06 (20) 399-7010

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM

Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

vonuló járĘrszolgálattal

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
KözvetítĘ és értékbecslĘ iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körħ ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerzĘdéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 VevĘinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fĘ)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipĘ, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

2006. július

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)

KÁOSZ üzletek

a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!

Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

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

KÁOSZ üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel: (26) 398-374

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk

KÁOSZ üzlet

+

Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:

DORCA KFT.

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

Telefon:

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

Várjuk szeretettel!

INGATLANKÖZVETÍTė
IRODA
KülönbözĘ árfekvésĦ eladó

– családi házakat,
– üdülĘket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerzĘdést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
IngatlanközvetítĘ
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Már 9 éve a Szigeten





KELEMEN KFT.

 
Tahitótfalu, Szabadság út 15.

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

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
ÍzelítĘül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fĦtĘ kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok

XXII. évfolyam 7. szám
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Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Júliusban a vákuumfóliás darabolt comb
1250 Ft helyett 900 Ft,
a csemege debreceni
920 Ft helyett 800 Ft-os
KEDVEZMÉNYES ÁRON KAPHATÓ!
Vecsési savanyúság nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!

    
    ! "#"$
%  &  '

( ) * + ,- .      / 0 1 * 2 - " 3   4 5 5 '
Nyitva tartás:
hétfĘ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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AUTOPLUS Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: (33) 509-400
Fax: (33) 590-420
www.autoplus.hu
autoplus@vnet.hu

2006. július

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett
munkatársaink biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés,
– általános javítás és szervizelés,
– karambolos javítás, fényezés,
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya),
– kerékszerelés, centrírozás, futómĦállítás,
– mĦszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

Visegrádi Hírek repertóriuma
2006.

Összeállította:
Borsody István

Oldal
2006. január hó XXII. évfolyam 1. szám
80 éve született Fábián Zoltán (Borsody István)
Január 22.: a Magyar Kultúra Napja (B. I.)
,,Áprily-hét” anno (14. rész) (Mezei Anna)
Köszönjük!
Városházi és hivatalos hírek
A KISB felhívása (Mezei Anna)
IdĘsek karácsonya (Vaik Mónika)
APEH tájékoztató
Sajtóközlemény (APEH)
Kérjük, ne etessék a hattyúkat! (VVÖ–Molnár István Lotár)
IdĘsek és fiatalok (Abonyi Géza)
1000 éves Visegrád (1000 éves Visegrád Emlékbizottság)
Ünnep (Dobó Istvánné)
1956–2006 Történelmi lecke (Kiss Dénes), Vasban vagyok (Nagy László)
Családkutató klub – Schmidt Hugóné Schült Mária (Fieszl Béláné–Jung Endréné)
Nemzetiségi oldalak
A NKÖ 2005. évi beszámolója (Burgermeister Istvánné)
A nemzetiségi napról (NKÖ)
Helyreigazítás (B. I.)
December 8. a magyar vállalkozók napja (Kovács Gábor)
MĦvelĘdési ház meghívói (Zoller Attila-emlékest, Kováts István és Gróf Péter beszámolója, zenés mese
KRESZ-tanfolyamra felhívás
A könyvtár közleménye (Kálazy László)
Wolfgang Amadeus Mozart (-grád)
Január (Tóth Árpád)
Kistérségi irodalmi kiállítás (Kovács Annamária, dr. Sin Edit, Dámosné Pillér Judit)
Kicsi a világ… (Gróh János)
Köszönet! (Nyugdíjas klub)
Gasztronómiai felhívás (SzerkesztĘség)
Társastánc-tanfolyam indul
Szigeti Antal emlék teremlabdarúgó kupa (I. forduló) (Bártfai István)
,,Öregfiúk” teremlabdarúgó kupa (Bártfai István)
Visegrád Sportjáért Alapítvány (Kuratórium)
2006. február hó XXII. évfolyam 2. szám
Schandl Lajos szerkesztĘtársunk emlékére (SzerkesztĘbizottság)
,,Áprily-hét” anno (15. rész) (Mezei Anna–Borsody István)
Hirdetmény az országgyĦlési képviselĘk 2006. évi általános választásáról (Választási Iroda)
Tisztelt, a választásokon indulni kívánó jelöltek! (SzerkesztĘség)
Városházi hírek
Jól halad a kistérségi szintĦ elektronikus önkormányzati program (Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok)
Kistérségi Iroda közleménye
Nyitogató Hadházy Sándorral (Mikesy Tamás)
A Dunai Vízirendészeti RendĘrkapitányság felhívása (Máté Tamás)
Fogadóóra (Duschák Tamás)
Félévzárás az Áprily Lajos Ált. és Alapfokú MĦvészeti Iskolában (Schmidt Péterné)
Meghívó tavaszköszöntĘ koncertre
A Zoller Attila-díj átadása (Schmidt Péterné)
Egy felejthetetlen est emléke (Fabi Eszter–Galszter Beáta)
Családkutató klub – Lázár Ferencné Zeller Viktória (Fieszl Béláné–Pichler Gabriella)
2006. évi visegrádi esemény- és rendezvénynaptár (tervezet)
Pege Aladár köszöntése (SzerkesztĘbizottság)
Etelközi fohászok. Harangozó Imre elĘadására meghívó
Februárius (Tóth Árpád)
Elment a versmondás nagyasszonya (B. I.)
Nemzetiségi oldalak
Búcsúzás a szeretett Schandl Lajostól (NKÖ)
Üzenet a testvérvárosból (NKÖ)
Meghívó farsangi bálra
1956–2006. Déry Tibor felszólalása
Huszonöt éves a nyugdíjas klub
Nem csak a húsz éveseké a világ! (Sipos Lajosné)
Köszönjük! (Schandl család)
Járom az utam! (Sipos Lajosné)
Felhívás (Schleininger Tamás)
Pálfordulás (Magyar László)
Rendeletek (22/2005., 23/2005., 1/2006.) mellékletként

1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
6–7.
8.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.

1.
2., 12.
3.
3.
4.
4–5.
5.
6–7.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
10–11.
13–16.
16.
17.
17.
17.
18.
19.
19.
19.
20–21.
21.
22.
22.
22.
22.
1–4.

2006. március hó XXII. évfolyam 3. szám
1848 – egy kortárs szemével (Jókai Mór)
Meghívó március 15-i ünnepségre
„Áprily-hét anno” (16. rész) (Mezei Anna)
Városházi és egyéb hivatalos hírek (képviselĘ-testületi ülésekrĘl, civil szervezetek 2005. évi beszámolói
Bursa Hungarica, álláshirdetés, Posta felhívása, birtokhitel, választási hírek
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei
Tankönyvellátási tudnivalók, beiratkozás, két program (Schmidt Péterné)
Számítógépes tanfolyam (Paulusz József)
1956–2006. Orbán Éva írása és Bella István verse
Ékszerdoboz (Abonyi Géza)
1000 éves Visegrád Emlékbizottság (Kemenes László)
Tisztelt 1000 éves Visegrád Emlékbizottság! (Scheili Béla)
Hébe-hóba vízitúra (Bártfai István)
Sítábor 2006. Nieder-Alp – Ausztria (Paulusz József)
Újra a szép Visegrádért (Fenyvesiné Hamvas Mária)
Nemzetiségi oldal
Scheili László 80 éves
Meghívó sajbázásra
Családkutató klub – Grósz Ferenc (Fieszl Béláné, Jung Endréné, Kiss Károlyné)
Visegrádi menü (Magyar László)
Helyesbítések, kiegészítések az eseménynaptárhoz
Március (Tóth Árpád)
Születésnapi köszöntĘ: Vigh Tamás 80 éves (Gróf Péter)
Csukogató – A Pro Visegrád Kulturális Kht. összefoglalója (dr. Koncz Áron)
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház programajánlata (Mikesy Tamás)
Második testvérvárosunk, Lanciano (ifj. Cseke László)

9.
9.
10–11.
12.
12.
12.
12.
13.
14.
14.

2006. március hó – Választási különszám
Hirdetmény (Választási Iroda) – Kedves Olvasóink! (SzerkesztĘbizottság)
Gulyás József (SZDSZ) programja
Hadházy Sándor (FIDESZ–KDNP) programja
Egyéni képviselĘjelöltek és a pártok területi listája
Választási tájékoztató

1.
2.
3.
4.
4.

2006. április hó XXII. évfolyam 4. szám
A köszönet szava (Hadházy Sándor)
„Áprily-hét anno” (17. rész) (Mezei Anna)
A világörökség része lenne a Dunakanyar (A Magyar Nemzet cikke alapján)
Városházi hírek (lomtalanítás, közérdekĦ közlemény, értesítés, pályázati kiírások)
Olasz testvérvárosunk, Lanciano (Cseke László)
Összefoglaló a március közepén Szentendrén tartott konferenciáról (DPK)
ÁNTSZ lakossági tájékoztató a madárinfluenzáról (Dr. Bándli József)
Megjelent a drog Visegrádon! (Duschák Tamás)
Visegrád a számok tükrében (Duschák Tamás)
Fogadóóra áprilisban (Duschák Tamás)
Óvodai beiratkozás… (Dobó Istvánné)
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei
Színházlátogatás Budapesten (Szedlacsek Eszter és Muckstadt Gábor)
A három Bartók-mĦ (Hetedik osztályos lányok)
Április (Tóth Árpád)
Családkutató klub – Schandl Hubertné (Kiss Ágnes–Kiss Károlyné)
1956–2006 – Parasztgolgota az ötvenes években (Békési Márton László)
Két észrevétel a március 15-én megtartott városi ünnepséggel kapcsolatosan (SzĘke Mátyás)
Húsvét (Márai Sándor: Négy évszak – részlet)
Húsvét (Kosztolányi DezsĘ)
15 évesek lettünk! (Dunakanyar Erdei Iskola tantestülete és diákjai)
Árvíz Visegrádon 2006 tavaszán
Beszélgetés Kereti Andorral (Gróf Péter)
Meghívó közös ünneplésre (Hadházy Sándor)
A szó elszáll… (Gróf Péter)
Nemzetiségi oldal – A farsangi bálról (NKÖ)
Patakfigyelés Áprily Lajossal (Serényi Éva)
Flóra-díj (Mezei Anna)
Ékszerdoboz (Scheili László)
Kobátfalván jártunk (Borsody István)
Zsitvay-emléktúra (Visegrádi Szövetség)
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház programjai (április 25., 28., május 1.)
Könyvtári tudnivaló – Április–május havi programok (Mikesy Tamás)
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.

1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
8–9.
10.
10.
11.
11.
11.
12–13.
14.
14.
15.
16.
17.
17.
17.
17.
18.
18.

Verseny (Magyar László)
Megjegyzés (SzerkesztĘség)

18.
18.

2006. május hó XXII. évfolyam 5. szám
Az országgyĦlési képviselĘ-választás eredményei
Áprily-hét anno (18. rész) (Mezei Anna)
Meghívó diákfesztiválra
Városházi hírek
Az 1000 éves Visegrád Emlékbizottság tájékoztatója (Mezei Anna)
Pályázat (Lalátka Lajos)
Fogadóóra (Duschák Tamás)
Levél Kobátfalváról (Szombatfalvi József–Szabó László)
1956–2006 Flaszterversek 56-ból
Kérés Scheili Laci bácsihoz (Abonyi Géza)
A szobrok sorsa (Gróf Péter)
Válasz SzĘke Mátyásnak a férfi dalkör elĘadásával kapcsolatos észrevételeire (Abonyi Géza)
Családkutató klub – Gerstmayer Jánosné (Fieszl Béláné–Jung Endréné)
Nemzetiségi oldal – Anyák napja és gyermeknap
TavaszköszöntĘ verssel, dallal, muzsikával (Mezei Anna)
Anyák napjára – Simon István: Anyám leckéztet
A miniszter nyomában… avagy a Zsitvay-emléktúra (Inkei-Farkas Márton–Takács Istvánné)
Köszönjük! (Ifj. Cseke László)
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház programajánlatai (Mikesy Tamás)
Május (Tóth Árpád)
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei (Schmidt Anna)
Az V. Áprily Lajos vers- és prózamondó versenyrĘl (Mezei Anna)
Görgey-emléktúra, Gyereknapi mókák, Flúgos futam (Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesölet)
Nyári gyermekfoglalkoztató tábor (Bártfainé Répás Ildikó)
Köszönjük! (Ormos és Kálazy család)
Búcsúzás (Sipos Lajosné)
Kihívás napja (Bártfai István)
Sakkbajnokság (Gróh Dániel)

1. és 3.
2.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
7.
8–9.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
16.
16.

2006. június hó XXII. évfolyam 6. szám
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2006. július 7–9. (Ifj. Cseke László)
Áprily anno – Záró gondolatok (Mezei Anna)
1956–2006 Történelmi lecke – RecskrĘl
Városházi hírek
Fogadóóra (Duschák Tamás)
Csukogató? Gondolatok a palotajátékok múltjáról és jövĘjérĘl (Kalotai Árpád)
A pályázatok elbírálásáról (Mezei Anna)
KépviselĘi megbízólevelek átadása
A Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei (Schmidt Anna)
Megemlékezés Görgey Artúrról (Gróf Péter)
Két Antal egy képen (Id. Scheili Béla)
Kedves Géza! (Scheili László)
Családkutató klub – Pintér Józsefné Hoffmann Anna (Fieszl Béláné–Kiss Károlyné)
Nemzetiségi oldal – Tisztelt Választópolgárok! (Burgermeister Istvánné) – Meghívó
Nyitogató Abonyi Gézával (Mikesy Tamás)
Virágos Visegrádért (Takács Istvánné)
Elismerés egy alkotónak és Visegrádnak – Grósz Zsuzsa (Gróf Péter)
A Fellegvár Óvoda hírei (Dobó Istvánné)
A Dunakanyar Erdei Iskola nyári táborai
Meghívó fúvós szerenád koncertre
Meghívó Szent Iván-éji mulatságra
Nem csak lubickolás – tornázzon vízben is! (Nyugdíjas Torna Klub)
Közös vízi torna Lepencén (Varga Brigitta)
Forró nyári nap (Tóth Árpád)
Sárvár, Hotel Arborétum ajánlata
Hello, Árpi! (F. V.)
Köszönöm! (Pintér Istvánné)
Kihívás napja… (Bártfai István)
… és újra megjött a nyár (Magyar László)
Közhasznú címek és telefonszámok
Közel és távol: Szentgyörgypuszta (Varga Brigitta)

1.
2.
2.
3.
3.
4–5.
6.
6.
7.
8–9.
9.
9.
10–11.
12.
13.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
18.
18.
19.

2006. július hó XXII. évfolyam 7. szám
Emlékezés a nándorfehérvári diadalra (Gróf Péter)
DMRV Rt. tájékoztatója (Perecsi Ferenc–Szabó Imre)

1.
1.

3

Az Országos TisztifĘorvosi Hivatal közleménye (Dr. Bujdosó László)
FigyelemfelkeltĘ tájékoztatás (MVSZ)
Városházi hírek
Felhívás (Mártonffy Gábor)
Kisoroszi álláshirdetések
EgyüttmĦködés a parlagfĦ ellen (PMÖ)
1956–2000. Kényszerzubbony – Már forgatnak a melbourne-i hĘsökrĘl (ÚjságcikkekbĘl ollózva)
Gratulálunk! (Cseke László 80 éves)
Nemzetiségi oldalak
A Jubileumi 5. Duna menti Németek Kulturális Sörfesztiváljáról (Jung Vilmos)
A hagyomány folytatódik… (Iván Imréné–Szebeni Imre)
Tisztelt Olvasóink! (Burgermeister Istvánné)
Fúvószenekarunk hírei (Szebeni Imre)
Helyesbítés (SzerkesztĘség)
A Zenés Nyári Esték Visegrádon programja (Mikesy Tamás)
MTB Duna maraton, Visegrád (Marosvölgyi György)
Matthias rex (Magyar László)
Pannon Szakközépiskola hirdetése
Ne hozza hozzánk! Hirdetés
Felhívás (telefonkönyv)
Harangvirág (Tóth Árpád)
Köszönetek (Kurczbacher és Burgermeister család)
2006. augusztus hó XXII. évfolyam 8. szám
2006. szeptember hó XXII. évfolyam 9. szám
2006. október hó XXII. évfolyam 10. szám
2006. november hó XXII. évfolyam 11. szám
2006. december hó XXII. évfolyam 12. szám
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2.
2. , 11.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6–7.
7.
7.
8.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.

2006. január hó XXII. évfolyam 1. szám

Oldal

2006. február hó XXII. évfolyam 2. szám
2006. március hó XXII. évfolyam 3. szám
2006. április hó XXII. évfolyam 4. szám
2006. május hó XXII. évfolyam 5. szám
2006. június hó XXII. évfolyam 6. szám
2006. július hó XXII. évfolyam 7. szám
2006. augusztus hó XXII. évfolyam 8. szám
2006. szeptember hó XXII. évfolyam 9. szám
2006. október hó XXII. évfolyam 10. hó
2006. november hó XXII. évfolyam 11. szám
2006. december hó XXII. évfolyam 12. szám

3

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXII. évfolyam 8. szám

2006. augusztus

 

 



Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát

 

   

melynek tervezett programja a következĘ:
AUGUSZTUS 19., SZOMBAT
20.00 óra

   

    

A mĦsorban népszerĦ dalok, opera-, operett- és musicalrészletek csendülnek fel
Helyszín:
Duna-part, Szigeti Antal kopjafájának környéke
(a koncertet rossz idĘ esetén is megtartjuk egy késĘbb kijelölendĘ helyszínen)
21.20 óra körül

   !"
Nagymaros és Visegrád városok közös rendezésében
(kezdés közvetlenül a koncert után)
AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP
8.30 óra

# $ % $$%
9.30 óra

#$

 

Megemlékezés Szent István királyról és a magyar államiságról
Az ünnepi mĦsorban fellép Halmágyi Sándor színmĦvész és a dunabogdányi római katolikus templom
zenekara
A mĦsort követĘen kenyérszentelés lesz, majd a megáldott kenyeret kiosztjuk a résztvevĘk között
Helyszín:
római katolikus plébániatemplom
Mindenkit s zeretettel várunk!

 &' 
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VISEGRÁDI HÍREK


2006. augusztus

()  $$ % )'$ *
  & ) %
Ma már közhelyszámba megy, hogy Visegrádon szinte
minden kĘ Ęriz valamit a múltból; hiszen nem múlik el év,
hogy ne kerüljön napvilágra az egykori középkori királyi
székhely valamely jelentĘsebb polgárháza, mĦhelye vagy
temploma.
Nem volt ez másként idén sem; mint a Mátyás Király
Múzeum régészei által végzett márciustól júliusig tartó
feltárás során kiderült, a település központjában hosszan
húzódó telek földje olyan épületmaradványt rejt, amely
joggal tarthat számot nem csak helyi, de országos érdeklĘdésre is. A Kálvária alatt húzódó teraszos kialakítású
területen került elĘ ugyanis a 14–15. századi Visegrád
egyik (és nem az egyetlen) temploma.
Az épület léte nem volt újdonság: Schulek János már
abban a szerencsés 1934-es évben megtalálta, amikor
rábukkant a királyi palota romjaira is. 1955-ben Héjj
Miklós és Soproni Sándor kutatott a telken és a környezĘ
kertekben. E kutatások alapján ismert volt egykori kiterjedése, de sem alaprajzát, sem korát nem tisztázták egyértelmĦen, mint ahogy a templom név szerinti azonosítása
sem volt lehetséges.

feliratos sírköveire. Ez utóbbiak közül meg kell említeni
Tamás mester, Lajos király ácsának, városi esküdtnek
vörös márvány sírkövét, amelyen egyébként „mesterségének címerét”, az ácsbárdot is ábrázolták. Nem kevésbé
fontos az itáliai Ravecciából származó Bonaionca esperes
és orvos sírköve sem, aki a kövön lévĘ felirat tanúsága
szerint 1359. december 7-én hunyt el.

LĘrinc fia András sírköve üres címerpajzzsal és sisakkal

A szentélyrekesztĘ maradványai a téglapadlóval
és az oltárral

Az idei évben egy építkezéshez kapcsolódóan folytattunk ásatást a telek utcafrontján (ekkor került elĘ a címben
is említett bronzöntĘ mĦhely), majd a tulajdonos engedélyével és aktív támogatásával pályázati pénzbĘl lehetĘségünk volt egy hónapig ásni az építkezés által nem érintett
területen is.
Kiderült, hogy az egykori egyhajós templom méreteiben
is impozáns volt: az épület falai a föld alatt néhol két
méter magasságban fennmaradtak; mintegy 60 méteres (!)
hosszával, 13 méteres szélességével a középkori Magyarország egyik legnagyobb temploma lehetett.
Homlokzati részéhez egy szintén igen nagyméretĦ torony, valószínĦleg harangtorony csatlakozott. Megtaláltuk
a szentély elĘtt emelkedĘ egykori, ún. szentélyrekesztĘ (az
a díszes fal vagy korlát, amely a szerzetesek és laikusok
helyét választotta el) maradványait és beomlott szerkezeti
elemeit. Rábukkantunk a templom fĘoltárára, körülötte
pedig a középkori Visegrád legelĘkelĘbb polgárainak

E síremlékek és az elĘkerült régészeti leletek (például a
sírokba helyezett pénzérmék) lehetĘvé tették számunkra,
hogy a templom építését Nagy Lajos király korára, a 14.
század közepére helyezzük. Az is kiderült, hogy az épületet Zsigmond és Mátyás uralkodása alatt, a 15. században
átépítették, felújították. Pusztulása feltehetĘen Visegrád
16. századi elnéptelenedésével függ össze, ennek részleteirĘl azonban egyelĘre semmit sem tudunk. Noha a templom azonosításában sem lehetünk teljesen biztosak, mégis
valószínĦnek tĦnik, hogy az ágostonos remeték Szent
László-templomát láthatjuk az elĘkerült maradványokban.
A késĘ középkori Visegrád másik temploma a mai Széchenyi utcában húzódott, szentélyét az 1970-es években
tárták fel, egyes falmaradványait pedig 2002-ben.
(Amennyiben a fenti azonosítás helyes, az utóbbi a város
Szent SzĦz-plébániatemploma lenne.)
A templomot rejtĘ telek utcához közelebb esĘ részén a
14–16. század közé tehetĘ épületmaradványokat tártunk
fel. Ezek között volt kĘkemencés lakóház, kör alaprajzú
cölöpépítmény, illetve egy 1400 körül mĦködĘ bronzöntĘ
mĦhely is. A mĦhelyben téglakohók kerültek elĘ, ezekben
pedig bronzsalak, bronzöntecsdarabok, öntĘtégelyek egyaránt voltak. Az igen gazdag leletanyag nagy többsége
bronzveret (csatok, ruhadíszek, ruhakapcsoló tĦ), valószínĦleg ilyen, kisebb tárgyakat állíthattak itt elĘ. Érdekesség, hogy a nagyobb mennyiségĦ, Zsigmond király és
Mária királynĘ uralkodása alatt vert pénzérmék között
több hamis (ezüstbevonatú réz), sĘt egy félkész hamis
érem is volt; elĘkerültek továbbá olyan rézlemez darabkák
is, amelyekbĘl az érmekkel megegyezĘ nagysá(Folytatás a 9. oldalon)

XXII. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELėK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT
2006. OKTÓBER 1-JÉRE
(VASÁRNAP) TĥZTE KI.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrĘl
2006. augusztus 4-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2006. augusztus 2-tĘl augusztus 9-ig
tekinthetĘ meg a polgármesteri hivatalban.
AJÁNLÁS
A választópolgár ajánlási jogával
2006. szeptember 8-ig ajánlószelvényének átadásával élhet.
A SZAVAZÁS
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén
vagy (igazolással) a választás kitĦzése elĘtt létesített tartózkodási
helyén lehet.
Ha a választópolgár tartózkodási helyén kíván szavazni,
igazolást ajánlott levélben
2006. szeptember 26-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján
2006. szeptember 29-én 16.00 óráig kérhet
a lakóhelye szerint illetékes jegyzĘtĘl.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban
a választási irodához lehet fordulni.
Választási Iroda

Értesítés
A június 29-i ünnepélyes átadás után a körzeti orvosi ügyeletünk megkezdte
mĦködését új helyén, Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12. sz. alatt.
Budai Mihály polgármester (Tahitótfalu)

Praxis eladása
Nyugdíjba vonulása miatt eladja vállalkozó háziorvosi praxisát az 1500 fĘ
állandó lakosú Pócsmegyer község háziorvosa. Szolgálati lakás biztosítására
nincs lehetĘsége az önkormányzatnak.
ÉrdeklĘdés esetén felvilágosítással szolgál: dr. Kiss András orvos. Telefon:
06 (30) 970-1032
Németh Miklós polgármester (Pócsmegyer)

Értesítés
Értesítem Kedves Betegeimet, hogy

a gyógyszertár szabadság miatt
2006. augusztus 7. és 25. között zárva lesz!
Kérem Önöket, gyógyszereikrĘl elĘre gondoskodjanak
Megértésüket köszönöm
Robicsek Katalin
Vár gyógyszertár, Visegrád, FĘ u. 44.
Tel.: 06 (26) 391-035
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Tisztelt,
a választásokon
indulni kívánó
jelöltek!
A Magyar Köztársaság Elnöke
2006. október 1-jére kitĦzte a polgármesterek és önkormányzati képviselĘk megválasztását.
A Visegrádi Hírek – mint mindig az
ilyen alkalmakkor – most is lehetĘséget
kíván biztosítani a bemutatkozásra
mindazoknak, akik megméretik magukat a referendumon.
A polgármester- és önkormányzati
képviselĘjelöltek szeptember 6-án délig
adhatják le tájékoztató írásaikat a
könyvtárban, vagy bármelyik szerkesztĘségi tagnál. Ezt megtehetik még a 06
(26)
398-128-as
faxon,
ill.
a
mikesytamas@freemail.hu e-mail címen
is.
A polgármesterjelöltek bemutatkozására 1 oldal (A/4-es méret) áll rendelkezésre, amit tetszése szerint használhat
fel. Ezen terjedelmen belül szabadon
gazdálkodhat; tehát eldöntheti, hogy
egyéni írását vagy a jelölĘ szervezet
anyagát jelenteti meg; esetleg képet,
fotót is közzétesz.
Kérjük a jelölteket, ha tehetik, egyénileg tervezzék meg az oldal elrendezését, ha ezt nem teszik meg, úgy a szerkesztĘség Times New Roman betĦtípussal, 10 pontos betĦmérettel szedi a szöveget az esetleges képe(ke)t belátása
szerint, de jól látható méretben teszi
közzé.
Ha a leadott anyag nem tölti ki az oldalt, a fennmaradó hellyel a szerkesztĘség szabadon gazdálkodhat.
Amennyiben a leadott anyag a megadott betĦméret mellett sem fér bele egy
oldalba, akkor a szerkesztĘség nem tömörít, hanem az oldal végén befejezi a
mondatot, és a többi részt mérlegelés
nélkül elhagyja.
Önkormányzati és kisebbségi képviselĘjelölteknél a fenti szabályok betartása
mellett fele terjedelmĦ felület (A/5-ös
méret) áll rendelkezésre.
Minden indulónak sikeres részvételt
kívánunk!
A Visegrád Hírek
szerkesztĘbizottsága
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Több panasz érkezett hozzánk, képviselĘkhöz és természetesen magunk is tapasztaltuk, hogy egyre elviselhetetlenebb
az itt lakók és pihenni vágyók számára a fĘútvonalainkon
száguldó motorkerékpárok és gépkocsik okozta veszélyhelyzet és zajártalom. A Visegrádi Hírek korábbi számában már
értesülhetett az olvasó arról a képviselĘ-testületi döntésrĘl,
hogy a város vásárol egy lézeres sebességmérĘt, amit átad a
rendĘrĘrsnek, kizárólag Visegrád területén történĘ használatra.
Ennek a döntésnek eleget téve rövidesen nap mint nap találkozhatunk a bevezetĘmben említett száguldozók megfékezésén fáradozó rendĘrökkel. Reméljük, hogy ezzel az intéz-
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kedéssel és a gyakori ellenĘrzéssel hatásosan fel tudunk lépni
a városunk nyugalmát zavaró jármĦvezetĘkkel (elsĘsorban
motorosokkal) szemben. Szeretnénk, ha minél kevesebb
visegrádi polgár „akadna fenn a rostán”, hisz célunk nem a
helyi polgárok zaklatása, de be kell látnunk, hogy ilyen intézkedés kapcsán nem szabad és nem is lehet kivételt tenni
szabálysértĘ és szabálysértĘ között!
A fentiekre való tekintettel ezúton hívom fel minden visegrádi polgár figyelmét a közlekedési szabályok pontos betartására, hogy ez a kényszer szülte döntés nekünk, visegrádiaknak ne bosszúságot, hanem valóban nagyobb nyugalmat és
biztonságérzetet jelentsen.
Kalotai Árpád

A Visegrád Települési PolgárĞr EgyesületrĞl
Köszöntök minden kedves VH-olvasót a Visegrád Települési
PolgárĘr Egyesület nevében! Engedjék meg, hogy röviden bemutassam az egyesületet.
Az egyesület 2005-ben alakult meg 13 lelkes alapító taggal,
mely mára már 27 fĘre nĘtt. ElsĘsorban járĘr- és figyelĘszolgálatok szervezésével kívánunk a bĦncselekmények megelĘzésében részt venni. (Remélem, Ön is találkozott járĘreinkkel Visegrád utcáin, közterein.)
2005. ĘsztĘl tagja vagyunk az Országos PolgárĘr Szövetségnek. A tagok közül többen a civil életben is biztonsági területen
dolgoznak, tehát szakemberek, de sok erdész is tagunk. Ezen
kívül nyugdíjas, asztalos, festĘ, vállalkozók stb. is erĘsítik a
csapatot. Mivel még nincs az egyesületnek gépkocsija, ezért
járĘreink saját gépkocsikon, ill. motoron teljesítenek szolgálatot
POLGÁRėRSÉG felirattal, de több esetben (taktikai okokból) e
felirat nélkül is járják városunkat. Tesszük mindezt szabad
idĘnkben és ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen. Csupán a
felhasznált üzemanyagot tudjuk megtéríteni tagjainknak. Mindezt azért tesszük, hogy a visegrádi lakosok még nyugodtabban
éljenek városunkban, és az ide látogató vendégek se essenek
bĦncselekmény áldozatává.
Nagyon kecsegtetĘ az elmúlt év statisztikai adata: a Visegrádon elkövetett bĦncselekmények száma 2005-ben több mint
10%-kal csökkent az elĘzĘ évhez képest. Reméljük, hogy ehhez
a változáshoz a mi jelenlétünk, ténykedésünk is hozzájárult, és
ez a tendencia folytatódik az elkövetkezendĘ években is.
Folyamatos és jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi rendĘrĘrssel, közös járĘrözést szerveztünk és szervezünk a jövĘben is. A
visegrádi önkormányzat az egyesület mĦködését oly módon
támogatja, hogy a rendĘrség épületének hátsó (igen elhanyagolt)
részét átadta használatra, mely felújításának anyagköltségét is
biztosította. A felújítási munkálatokat pedig az egyesület tagjai,
ill. helyi vállalkozók bevonásával végezzük el, mely hamarosan
befejezĘdik. Továbbá hozzájárul az önkormányzat a mĦködési
költségekhez is. MagánszemélyektĘl is kapott egyesületünk
támogatást. Ezt az önzetlen támogatást ezúton is szeretnénk
megköszönni az önkormányzatnak és a magánszemélyeknek is!
A jobb és hatékonyabb mĦködésünkhöz többek között két,
nagyon fontos dolog szükséges: még több egyesületi tag és még
több pénz.
Ezért a következĘ FELHÍVÁSt tesszük közzé:
Várjuk jelentkezését minden olyan lakosnak, aki:
– magyar állampolgár,
– büntetlen elĘéletĦ,
– betöltötte a 18. évet,
– az egyesület céljait és alapszabályát elfogadja,

– ellenszolgáltatás nélkül, szabad idejében végzi a tevékenységet, lát el járĘrszolgálatot.
Várjuk olyan személyek jelentkezését is, akik az idegenforgalmi szezonban (elsĘsorban nappal) szolgálatot teljesítenének,
fĘleg az idelátogató vendégek útbaigazítása, tájékoztatása céljából, gyalog vagy kerékpárral és beszélnek valamilyen idegen
nyelvet.
Jelentkezni az elnökség bármely tagjánál lehet személyesen
vagy telefonon, akik a következĘ személyek:
Illés Miklós Attila elnök
FĘ u. 10.
Tel.: 398-285, 06 (20) 457-1860
Id. Sándorfi Péter elnökhelyettes
FĘ u. 131/9.
Tel.: 398-145, 06 (20) 984-6051
Bittó Ferenc elnökségi tag
Harangvirág u. 17/B
Tel.: 06 (20) 941-9556
Lénárd Péter elnökségi tag
FĘ u. 49.
Tel.: 397-006
Kovács Gábor gazdasági vezetĘ
Mátyás király u. 62.
Tel.: 398-123, 06 (30) 921-4303
A következĘ, hatékonyságot növelĘ eszköz a pénz. Várjuk és
szívesen fogadunk bármilyen összegĦ támogatást, minden olyan
magánszemélytĘl, vállalkozótól, vállalattól, intézménytĘl, akinek fontos a még biztonságosabb Visegrád!
Bankszámlaszámunk:

TAKARÉKSZÖVETKEZET VISEGRÁD
64700038-10008456
Terveink között szerepel egy gépjármĦ vásárlása, a MatrixPolice automatikus rendszám-azonosító berendezés megvétele
és üzemeltetése, mely tökéletes kiegészítése lehetne a napokban
Visegrád területén üzembe helyezett sebességmérĘnek (traffipax), és nagy elĘre lépés lenne a még biztonságosabb település
eléréséhez a térfigyelĘ rendszer kiépítése.
A Visegrád Települési PolgárĘr Egyesület telefonszáma:

06 (20) 479-9437
Biztonságos, baleset- és bĦncselekménymentes nyarat kívánok
minden kedves Olvasónak!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Illés Miklós Attila
elnök

XXII. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

5

1956 • 50 • 2006
Történelmi lecke
A Hunyadi-emlékkiállításon
Ma déli 12 órakor nyílik meg a Hunyadi János-emlékkiállítás a
Nemzeti Múzeumban. A Hazafias Népfront által rendezett kiállítás
szemléltetĘ csoportosítással bemutatja a magyar történelem egyik
legnagyobb hadvezérének és államférfiának korát, az életére, tevékenységére utaló összes lehetséges emlékeket, tárgyakat, dokumentumokat.

A Visegrádi Hírek
SzerkesztĘbizottsága

PÁLYÁZATOT
hirdet

az 1956-os forradalom
és szabadságharc
50. évfordulója
tiszteletére
Témakörök
és mĦfajok

Hunyadi János szobrának leleplezése Pécsett,
1956. augusztus 12-én
A törökverĘ Hunyadi János halálának 500. évfordulóján méltán hirdeti és bizonyítja a kiállítás, hogy hazánk e legendás alakját a keleteurópai népek saját hĘsüknek is tekintik. Néhány eredeti és reprodukált emlék tükrözi az akkor világraszóló és örökre dicsĘséges eseményt: a magyar, délszláv, román, bolgár és albán népek török elleni
külön küzdelmeinek közös szabadságharccá egyesítését.
A népek összefogását már a maga korában valóra váltó Hunyadiról
négy teremre való anyagot gyĦjtöttek össze a Nemzeti Múzeumban.
Kiállították itt a magyar irodalom legjobbjainak Vörösmartytól Illyés
Gyuláig alkotott, Hunyadit dicsĘítĘ, emlékét idézĘ mĦveit. Mindez
együttvéve a legtöbb történelmi anyag, amit eddig Hunyadiról így egy
helyre sikerült sĦríteni.
A második terem a nemzeti romantika korában született és ennek
szellemében fogant festményeket, egykori metszeteket mutat be Hunyadiról. A harmadik terem Domján József képzĘmĦvész most elkészült Hunyadi-fametszet sorozatát mutatja be – elsĘ ízben a nyilvánosság elĘtt. A negyedik teremben a mai magyar képzĘmĦvészet ábrázolásában láthatjuk Hunyadit.
Az egész kiállítás méltó megemlékezés Hunyadi Jánosról, történelmünk nagy alakjáról.
(Népszava, 1956. augusztus 11.)

1. „Tükörcserepek Visegrádról az 1950-es
évekbĘl” Lehet visszaemlékezés, fotók
(azokhoz kapcsolódó feljegyzések), riport,
életmód, szociográfia, személyes élmények stb.
Terjedelem: 1–3 oldal.
2. „Nem mondhatom (nem mondhattam) el
senkinek, elmondom hát mindenkinek” –
családtörténetek, visszaemlékezések az 1956-os
eseményekrĘl, az 50-es évek „hangulatáról”. A
feldolgozás hasonló lehet az elĘzĘ témához,
csak terjedelemben hosszabb, 5–10 oldal
terjedelmĦ.
3. Irodalmi (vers, novella, esszé, napló… stb.)
pályázat
4. KépzĘmĦvészeti pályázat: A/3-as méretben az
50 éves évfordulót kifejezĘ plakátok készítését
várjuk a pályázóktól.
A pályázat teljesen nyitott; korhatár nincs, egyéni
és csoportosan készített pályamĦvek is beküldhetĘk.
A legsikerültebb alkotásokat az 1956-os témájú
különszámban tesszük közzé, illetve a plakátok az
ünnepi meghívók plakátjai lesznek majd.
Mind a négy kategóriában az I–III. helyezetteket
könyvjutalomban részesítjük.
A pályázatokat névvel és címmel ellátva kérjük leadni, vagy postán elküldeni a következĘ címre:
Mátyás király MĦvelĘdési Ház
2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.
Örülnénk, ha a pályamĦveket elektronikus információhordozón is (CD-n) eljuttatnák.
A pályamĦvek beküldésének határideje:
2006. szeptember 25.
Legyen személyes ügyünk az 56-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója; tegyük teljesebbé a
róla alkotott képet, gazdagítsuk Visegrád helytörténetét az 50-es évek helyi eseményeivel!
Várjuk a pályázatokat!
A Visegrádi Hírek
SzerkesztĘbizottsága
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei
A nyár valamennyi kisdiák számára kellemesen telik, de
különösen azok számára, akik más gyerekekkel együtt
nyaralhatnak. Csokoládébarnára sütötte a napközis tábor
résztvevĘit a nap, tartalmas hét vár a nemzetiségi tánctáborba indulókra is. A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat idén is támogatta két tanuló részvételét
50.000 forinttal. Holubetz Nikolett és Rolinek Rebeka
szorgalmukkal érdemelték ki a lehetĘséget, hogy egy hetet
Cegléden töltsenek.
Július 11-én Obergünzburgból motoros csoport érkezett,
akikkel együtt jött Herbert Schmid polgármester úr, aki az
iskolásoknak kerékpárokat hozott ajándékba. ėsztĘl használhatjuk Ęket. Köszönjük!
Információk:
– Augusztus 21-tĘl az iskola titkársága fogadja az érdeklĘdĘket.
– Tankönyvárusítás: augusztus 29–30., 9–17 óráig.
Aki bárminemĦ kedvezményre jogosult, az igazolást
kérjük bemutatni, a jogosultságban bekövetkezett változásról pedig köteles a szülĘ tájékoztatni az iskolát!

– Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31. (csütörtök), 17
órakor a tornacsarnokban.
– ElsĘ tanítási nap: szeptember 1. (péntek), tanítás 8–
10.45-ig.
Napközit csak hétfĘtĘl tudunk biztosítani, felügyelet
igény szerint már pénteken is lesz.
– A zeneiskolai pótbeíratás idĘpontjáról a tanévnyitón
hallhatnak tájékoztatást.
Tisztelt Olvasóink!
Kérjük, hogy iskolatörténeti gyĦjteményükhöz nyújtsanak segítséget. Régi fényképek, bizonyítványok, dokumentumok, tárgyak képeit szeretnénk a számítógép segítségével megörökíteni, rendszerezni. A fotókat csak rövid
idĘre kérjük.
Évkönyv kiadására is pályázunk, amihez várjuk írásaikat, visszaemlékezéseiket. 2007-ben hármas évfordulónk
lesz: 20 évvel ezelĘtt vettük föl Áprily Lajos nevét, aki 40
éve hunyt el, és 220 éve mĦködik az épületben iskola.
Schmidt Anna
igazgató

A szavak után tettekkel is…
2006. július 22-én a belgrádi Kalemegdan fölött álló várban, az 1456-os nándorfehérvári diadal helyszínén került
sor arra a megemlékezĘ ünnepségre, melyet mintegy ötszáz – a kánikulai meleggel is dacoló – ünneplĘ jelenlétében tartottak meg. Az ünnepségen megjelent Nenad
Bogdanoviü belgrádi fĘpolgármester, Papp Sándor magyar és Emine Acarsoy asszony török nagykövet is.

A nándorfehérvári vár udvarán lévĘ emlékkĘ
magyar és szerb nyelven állít emléket
az 1456-os gyĘzelmes ütközet minden hĘsének

Városunkat a Szent György Lovagrend (ifj. Cseke László kormányzó), annak dobosai, Visegrád Város Önkormányzata (Mezei Anna), a Mátyás Király Múzeum (Gróf
Péter, Borsody István) és néhány magánember (Cseke
Lászlóné, Borsody Istvánné) képviselte. Az ünneplĘk
meghallgathatták a belgrádi református lelkész megemlékezését, mely a dicsĘ tettet méltatta, kiemelve a történelmi
megbékélés jelentĘségét. A Délvidéken élĘ magyarok

közös kórusának énekszáma következett, ezután pedig
Papp Sándor nagykövet rövid beszédét szerb nyelven is
tolmácsolták a velünk lévĘ szerbeknek. A katolikus lelkész megáldotta az együtt lévĘket, majd az Úri imádság
elmondására szólított, miközben megfogtuk egymás kezét,
jelképezve az egész Kárpát-medencei magyarság összetartozását.
Dél elĘtt néhány perccel a legmeghatóbb pillanat következett: a kassai, a munkácsi, a kolozsvári, a verseci, a
vörösmarti és a lendvai templom harangjainak együttzúgása töltötte be a teret és a vároldalt, emlékeztetve a kereszténység 550 évvel azelĘtti gyĘzelmére. Ezt követte az
ünnepélyes koszorúzás: dobosaink ütemes dobpergése
közben egymás után rótták le tiszteletüket a várudvarban
elhelyezett kétnyelvĦ emlékkĘnél a civil szervezetek,
magánszemélyek, elhelyezve a megemlékezés virágait.
A Vajdasági Magyar Kulturális Szövetség (Dr. SzöllĘsyVágó László fĘtitkár) és a Szent György Lovagrend Délvidéki Priorátusa (Czirkl Zsuzsa prior) által szervezett
ünnepély zárásaként magyar és szerb nyelvĦ élĘ történelemóra következett, ahol a neves esemény hiteles történetét hallgathatták meg a résztvevĘk. A nézĘközönség nagy
tetszéssel fogadta a Szent György Lovagrend ünnepi öltözetĦ képviselĘit, sokan fényképezték le díszes ruhájukat,
érdeklĘdve, honnan érkeztek. A várban körsétát tettünk,
megcsodáltuk a hatalmas erĘdítmény lenyĦgözĘ látványát:
vastag falait, magas bástyáit, a vártörténeti kiállítást, a
falakról elénk táruló elbĦvölĘ látványt, a Duna és a Száva
összefolyását.
Lélekben megerĘsödve, az összmagyarság összetartozásában meggyĘzĘdve hagytuk el a történelmi levegĘt
árasztó Nándorfehérvárt, történelemünk és függetlenségi
harcaink gyĘzelmes helyszínét.
Borsody István
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Fáklyás emlékezés Károly Róbert haláláról
Lokietek Erzsébet erĘs asszony hírében állt, de aggodalma
mégis nĘttön-nĘtt, mert királyi férje már évek óta szenvedett
különbözĘ betegségektĘl, amelyek közül talán a köszvény
vette el leginkább életerejét. A bajok orvoslására Itáliából és
lengyel honból hívott tudós doktorokat, de Palló Pál és Veron asszony, az udvar füvesasszonya is nélkülözhetetlen
személlyé vált a király gyógykezelésében. 1340-tĘl a külországokba tervezett utazások is sorra elmaradtak. Még a birodalmán belül is csak akkor kelt útra, ha fontos dolgokban
személyesen kellett intézkednie. A következĘ évben még
Pozsonyban fogadta Luxemburgi János tiroli Ęrgrófot, majd
Váradon és Nagykárolyban intézkedett halaszthatatlan
ügyekben. Ekkor már legtöbbet Visegrádon és a közeli
Damásdon, az Ipoly szurdoka fölött épített vadásztanyán
töltötte idejét.
Az 1342-es esztendĘ hideg napjain – a fák virágba borulásáig – Visegrádon tartózkodott, majd májusban Damásdon
keresett nyugalmat, de júliusban véglegesen visszatért küzdelmes életének legszebb színterére: Visegrád várába jött
meghalni, mert ez a hely emlékeztette leginkább Nápolyra.
Ekkorra már annyira meggyöngült, hogy a környezetében
lévĘk minden nap várták távozását. A doktorok szerint már
nemcsak a köszvény bántotta, gyomorgörcsök is kínozták, de
valami titkos kór is emészthette, mert egyszerre lesoványodott. A doktorok mellett Dörögdi Miklós pozsonyi prépost
Ęrködött a nagybeteg ágyánál, s mikor már nem volt remény,
Telegdi Tamás, Esztergom érseke adta fel az utolsó kenetet.
Az ország lakosait mélyen megrázó esemény részleteit a
kortárs Kálti Márk örökítette meg. MĦvészi megfogalmazása
méltó arra, hogy a megdöbbentĘ eseményrĘl Ęt idézzük.
,,Végéhez érkezvén, az Úr 1342. évében, felvirradván a
Boldog szĦz Margit ünnepét legközelebb követĘ szerdai nap,
az Ę várában, vagyis visegrádi lakóhelyén dicséretes véggel
költözött az Úrhoz… Jaj nekem! E világ dísze és dicsĘsége
sohasem marad meg ifjúi állapotában, de mindig változik,
forgandó és múlandó, eloszlik a semmibe és eltĦnik, mint
elfutó folyóvíz. Mert minden széthull a földön, ami csak
létezik a kerek világon a föld mélyétĘl az ég boltozatáig, és
mivel a kegyetlen halál senkinek sem irgalmaz, békességet
nem nyújt, nem kegyelmez: hiába rémüldözik, elhull, elvész
az emberi élet, midĘn azt hiszi, hogy nyílik, mint a virág,
pedig hirtelen elszárad…”
,,…Másnap végre az említett királyné parancsolatja szerint, az érsekek, püspökök, bárók, papok, szerzetesek, klerikusok mindnyájan összegyülekezve, könnyezĘ menetben az
említett várhoz vonultak, ahol a király drága fejét méltóságához illĘ arany koronával, testét fényes skarlátruhával,
fönségének szép lábát drágakövekkel kirakott csizmával s
ennek felette aranysarkantyúval öltöztették fel, s azután az
említett megvívhatatlan várból levitték Visegrád városába, a
DicsĘséges SzĦz plébániatemplomába. Siratta Ęt a város
egész népe nagy siralommal. ElvégzĘdvén az isteni tisztelet
és mise ünnepsége, a test sajkán, a Duna vize felé a híres
Buda városába szállítódott.”
Itt gazdagok és szegények siratták a királyt nagy könnyhullatással, majd Fehérvárra szállították, és itt, a többi király
mellé temették.
,,…A hatalmas király halála után szomszédja, a híres Kázmér lengyel király, s a morva Ęrgróf Visegrádra jöttek, ott

ülték meg gyászukat. Harminc nap leteltével – elmentek a
fĘpapok, bárók és sokan másak Fehérvárra, ahol a király
teste pompásan nyugodott az Úrban. Ott, Fehérvárott és
Visegrád városában a királyné úrasszony kedves fiával, az
akkor királlyá koronázott Lajossal és más fĘpapokkal, püspökökkel és papokkal, bárókkal és számos keresztény hívekkel ájtatosan elvégezték a szertartásokat. És szerte az országban mind a lakosság ünnepi misékkel ülte meg ezt az
alkalmat... Fohászkodjunk tehát egy szívvel a mindenható
Isten irgalmasságához Károly király úrért, hogy oldozza fel
lelkét kegyelmesen, bocsásson meg neki és helyezze lelkét
minden szent hitvallók sorába és seregébe, István és László
királyok mellé: és miképpen e világban királyi diadallal folyt
élete, úgy örvendezzék és virágozzék a túlvilágon is.”

A Szent György lovagok díszĘrsége
a koszorúval

Így örökítette meg a szomorú eseményt Kálti Márk a Képes
Krónikában. Különleges irodalmi értéke az, hogy Telegdi
Csanád érsek gyászbeszédének egy részletét is tartalmazza.
Ebben a részletben a magyar egyházi szónoklás mĦvészetének egy korai emlékét ismerhettük meg.
Károly Róbert halálára emlékezve elĘször arra kell utalni,
hogy 1323-ban országos központtá tette Visegrádot. Ezt a
szerepkörét a város több mint nyolcvan éven át megtartotta.
Ezek után felmerül a kérdés, hogy mit hagyott ránk a szép
emlékĦ magyar-Anjou uralkodó? ElsĘsorban azt, hogy egy
tönk szélére sodort országot – néhány évtized alatt – úgy
sikerült Közép-Európa vezetĘ nagyhatalmává fejleszteni,
hogy utódai Mátyás királyig a kontinens fĘ sodrásának vonalában tudták tartani hazánkat. Ránk, a Visegrádon élĘ nemzedék tagjaira pedig azt, hogy közös összefogással Ęrködjünk
a magyar középkor gazdag tárgyi emlékeinek megĘrzésén,
azt, hogy ne csupasz falak meredezzenek az égre a fellegvárban, és ne maradjon torzó a királyi palota, melynek Ęsét
Károly király udvarházában ismerhettük meg. Ha ezt megtesszük, akkor a bennünket felváltó nemzedékek számára
hagyunk értékes, az ország más részein nem található emlékeket.
Cseke László,
a Szent György Lovagrend kancellárja
(Elhangzott 2006. július 19-én, Károly Róbert halálának 664.
évfordulóján, a visegrádi várban tartott fáklyás emlékezés
alkalmából.)
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A fiatalok szerepvállalása biztosítéka
a hagyományok folyamatosságának…
Egy nyári délután négy fiatallal beszélgettem a Rév büfé
kerethelyiségében. A beszélgetés témája a Német Kisebbségi
Önkormányzat vezetĘségének október 1-jei választása volt.
Mind a négyen visegrádi lakosok, és elhatározásuk, hogy a
kisebbségi önkormányzati választásokon indulni kívánnak a
képviselĘség elnyeréséért, meg kívánják magukat méretni.
ElĘször is beszélgetĘ társaim bemutatásával kezdeném:
Bauer Egon (32 éves): elmondta, hogy Visegrádon él a Nap
utcában, és itt kíván letelepedni Visegrádon. Etnikai gyökerei
dorogi, csolnoki, süttĘi Ęsökre vezethetĘk vissza. 14 évet élt
Németországban, így a nyelvet jól beszéli, kötĘdik a magyarországi német etnikumhoz.
Jung Csaba (27 éves): gyerekkora óta él Visegrádon, ismeri
a településünket – ezen belül – az itt élĘ sváb hagyományokat, kultúrát. Visegrádi, nagymarosi Ęsök révén kötĘdik az
etnikumhoz. Már fiatalon kezdeményezĘje volt egy emlékhely állításának, a révátkelĘ parkolójában elhelyezett emlékkép, ill. emléktábla létrehozásának. Ennek az évenként történĘ megemlékezésbĘl alakult ki a Visegrád város életében is
esemény számba menĘ Visegrádi Német Nemzetiségi
Kultúr- és Sörfesztivál, amit az idén már 5. alkalommal
rendeztek meg. Mint elmondta, iskolás éveiben tagja volt a
sváb hagyományokat is ápoló visegrádi ifjúsági tánckarnak,
mely idĘrĘl kellemes emlékeket Ęriz.
Reich László (27 éves): apai ágon németkéri sváb gyökerekkel rendelkezik. Szülei, nagyszülei fontosnak tartották,
hogy megismerje a sváb kultúrát, és erĘsítették benne az
etnikumhoz való kötĘdést. Végzettsége közgazdász, Visegrádon a Nap utcában lakik.
Sickerling Ralf (34 éves): közel hat éve él Visegrádon.
Annyira megtetszett városunk, hogy már egy éve családi
házat is vásárolt a FĘ utcában, ahol feleségével és kisfiával
él. Ralf Németországban, Dortmundban született. Kapcsolata
Németországgal élĘ, amit elmondása szerint a késĘbbiek
során hasznosítani is szeretne.
Nagyra értékeltem, hogy vannak Visegrádon olyan fiatalok,
akik vállalják identitásukat, az etnikumhoz való kötĘdésüket.
Szükség van a fiatalok szerepvállalására, mert a hagyományok átörökítésében, a folytonosság biztosításában fontos
szerepük van.
A rövid bemutatás után, az elmondott elképzeléseikrĘl szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel. A beszélgetés során elmondták, hogy a környékbeli sváb településekkel
a kulturális, sporttevékenységet szeretnék erĘsíteni. Elképzelésük van a német nyelv használatának különbözĘ lehetĘségeirĘl, ami a német nyelv gyakorlását biztosítja, szakkörök,
helyi nyelvi táborok formájában. Igény szinten fogalmazódott meg az egykor jól mĦködĘ, sváb hagyományokat ápoló
tánccsoport újraszervezése. A még élĘ hagyományok ápolásába (pl.: sajbázás, farsangtemetés, pincemester-avató) is be
kívánnak kapcsolódni. IdĘvel a szervezésben is részt vennének, és egyre több fiatalt vonnának be a munkába, mely a
feladatokon túl a szórakozásukat is biztosítaná. Olykor
,,meghökkentĘ”
elképzeléseiket
nagy
lelkesedéssel
,,álmodták” meg. Az a hit és lelkesedés ott, akkor magával
ragadott, és ott, akkor bizalmat is szavaztam nekik, tudva,
hogy a ,,magasröptĦ” elképzeléseknek, amik ugyan csodásak
is lehetnek, határt szabnak a lehetĘségek. Azt mindig figye-

lembe kell venni, hogy az ember reális, megvalósítható terveket tudjon készíteni, de úgy érzem, a fiataloknak biztosítani kell a lehetĘséget, hogy álmodhassanak is egy kicsit.
Biztattam Ęket, hogy a kisebbségi önkormányzat vezetĘsége öt fĘbĘl áll ugyan, de a kisebbségért tenni a vezetĘségen
kívül is lehet. ElképzeléseikrĘl a vezetĘséget kell meggyĘzni,
s ha ez sikeres, akkor a támogatás a lehetĘségek szintjén
biztosított lesz.
Úgy a fiataloknak, mint az idĘsebbeknek – és nemcsak annak a 171 választópolgárnak, aki a regisztrációban részt vett
– meg kell teremteni a módját, hogy ha részt kívánnak venni
a kisebbségi hagyományĘrzĘ tevékenységben, akkor legyen
meg erre a lehetĘségük. Erre a választásokon a bizalmat
elnyerĘ vezetĘségnek meg kell találni a feltételeket, hogy
kellĘen nyitott, sĘt ösztönzĘ tudjon lenni a különbözĘ kezdeményezésekre.
Szebeni Imre



 
A Német Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerĘsét
a 2006. szeptember 1-jén 18.00 órakor tartandó

PINCEMESTER-AVATÓRA
– SzĘlĘkoszorú-árverés
– Bíró és bíróné köszöntése
Helyszín:
Tamás-hegyi pincesor
Fellépnek:
Környei HagyományĘrzĘ Kórus
és a Német Kisebbségi Énekkar
ElĘtte 16.45 órától
WEIN, WEIN, WEIN címmel
a Kecskés együttes mĦsorára kerül sor
Mindenkit szeretettel várunk, jó szórakozást kívánunk!





A 2005-ös pincemester-avatón készült kép

XXII. évfolyam 8. szám
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(Folytatás a 2. oldalról)
gú kerek lapkákat vágtak ki. Mindezek arra utalnak, hogy a mĦhelyben, ebben az idĘben fĘbenjáró bĦnnek számító pénzhamisítással is
foglalkoztak.
A török korban elpusztult faépületek helyére a 18. században egy lakóház épült, amelynek alapozását találtuk meg; a Visegrádra költözĘ
német telepesek hagyatékához tartozik az a kút is, amelynek köveit
másodlagosan felhasznált középkori kváderkövekbĘl falazták fel.

Középkori sírok a templom körüli temetĘbĘl

Visegrád városa a középkorban királyi székhely rangjának köszönhette gazdagságát, kiváltságait és messze földre kisugárzó hírnevét. Ez
utóbbi máig meghatározó a város életében, hiszen mai városi rangja,
virágzó idegenforgalma is ebben gyökerezik, az egykor volt fényes
történelmi múltra támaszkodik. Talán nem túlzás ebben a sorban az itt
élĘk identitástudatát sem megemlíteni; örvendetes, hogy évrĘl évre
egyre több helyi érdeklĘdĘ – idĘskorúak, fiatalok, iskolások – keresik
fel az éppen zajló feltárásokat. Köztük is minden évben akadnak, akik
a legkülönbözĘbb módokon önzetlenül segítik a múzeumi szakemberek munkáját.
Ennek ellenére manapság az itt élĘ polgárok és a Visegrádra látogató,
évente több százezer látogató a középkori város emlékeivel sehol sem
találkozhat, pedig a település közismert mĦemlékein: a fellegváron, a
Salamon-tornyon és a királyi palotán kívül rendelkezik néhány olyan
kiemelkedĘ jelentĘségĦ emlékkel is, amelyek egyelĘre csak kevesek
számára ismertek. Csak kiemelve a sorból: ilyennek tekinthetĘ a Rév
utcában elĘkerült 15. század végi üveghuta, vagy az idei év régészeti
munkái során részben feltárt templom monumentális épülete. Ezek tudományos jelentĘségük mellett joggal tarthatnak számot az itt élĘk és
az ide látogatók érdeklĘdésére is, hiszen az egykor volt város mindennapi életérĘl sok részletet eláruló, de önmagukban is látványos épületmaradványok. A fenti tények idegenforgalmi jelentĘségét pedig talán nem szükséges részletezni.
Kováts István régész, Mátyás Király Múzeum

9

FELHÍVÁS!
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Amint tudjuk, városunk elsĘsorban középkori emlékeirĘl (fellegvár, királyi palota,
Salamon-torony) ismert országszerte és határokon túl. Emellett azonban a Római Birodalom fennállásának idején, Visegrád területén is számos építményt emeltek, közülük a Sibrik-dombi castellum, a gizellamajori erĘd és a kĘbányai, valamint a
lepencei Ęrtorony ma is látható. Ezek az objektumok részei az egykor az egész Római
Birodalmat határoló védelmi-megfigyelĘ
rendszernek, a limesnek. Ennek a rendszernek Nagy-Britanniától a Fekete-tengerig
terjedĘ egy szakasza rövidesen világörökség lehet.
A Rajna és a Duna mentén hazánkon is keresztül húzódó rendszer egyik igen fontos
pontja volt a mai Visegrád, tágabban a Dunakanyar vidéke. Városunk római emlékei
sajnos nem egy esetben rendkívül rossz körülmények között vegetálnak. Miközben a
mieinknél jóval kevesebb emlékanyaggal
rendelkezĘ kistelepülések gondosan óvják
és reklámozzák értékeiket, városunkban gaz
lepi a kivételes értékĦ gizellamajori erĘdöt,
vagy a lepencei Ęrtornyot. Sajnos, a múzeum anyagi lehetĘségei végesek ezek rendben tartására. Amennyiben a limes rajnai és
dunai szakasza világörökség lesz, turistaáradatra számíthatunk, akik számára programokról, szálláshelyekrĘl, étkeztetésrĘl
stb. kell gondoskodni. Erre idĘben fel kell
készülni.
Mindezek és még számos egyéb indok
alapján szeretnénk megalakítani egy olyan
kört, csapatot, amelynek tagjai szívükön
viselik a város római kori emlékeinek sorsát, törĘdnek az állapotával, és megpróbálják hasznosítani az egyes építményeket turisztikai, idegenforgalmi szempontból. KövetkezĘ számunkban ennek szellemében
részletezzük a ,,római baráti kör” megalakításának menetét. Addig is felhívom a Visegrádi Hírek olvasóinak szíves figyelmét,
hogy augusztus második felében (a pontos
dátumról még nincs adatunk) Ausztriából
indul és elĘttünk is elhalad egy, a régészeti
és kutatási adatok alapján rekonstruált római folyami (hadi)gálya. Eddigi ismereteink
szerint Esztergomban és Aquincumban fog
megállni. Az Aquincumi Múzeumban mindenki megtekintheti a vízbĘl kiemelt hajót.
A hajó legénysége Visegrádon is szívesen
kikötne, ha erre lehetĘsége lesz. ErrĘl az
eseményrĘl, ha megvalósul, olvasóinkat értesíteni fogjuk.
Gróh Dániel
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Az idĘjárás mindig közbeszólt

Ebben a hónapban
ismét egy üdülĘterületet néztünk meg,
hogy a soron következĘ Virágos Visegrádért díjat átadhassuk az azt legjobban
megérdemlĘ tulajdonosnak.
Most
a
Tölgyfa és Berkenye
utcát néztük bíráló
szemekkel. Nem volt
nehéz találni ezen a
területen sem szép,
rendezett,
virágos
portákat. Három esélyes közül végül a
Tölgyfa u. 25. számú
ház kertjét találtuk a
legszebbnek. Ez az
az ízlésesen kialakított kert, ahol folyamatosan nyílnak a virágok, nem hiányoznak a
különbözĘ örökzöldek sem. Simay Gabriella ízlését és munkáját
dicséri. Igaz, csak tavasztól Ęszig tartózkodik Visegrádon, szabad ideje nagy részét a kert gondozása teszi ki. Gratulálunk és
kívánjuk, hogy még sokáig gyönyörködhessünk valamennyien
ebben a szép kertben.

A Visegrádi Szövetség az árvíz visszahúzódása után három
alkalommal jött össze, hogy az öböl környékét rendbe tegye a
sok szeméttĘl. Minden alkalommal megzavarta az esĘ, így elmaradt a szalonnasütés, ami tavaly nagyon jól sikerült. Ezt próbáltuk a hónap közepén. Erre az összejövetelre meghívtuk azokat
az ismerĘsöket, akik korábban jelezték, hogy szívesen megismernék a szövetség munkáját. Nagyon kellemes hangulatban telt
el ez a néhány óra, az sem rontotta el a hangulatot, hogy kezdés
elĘtt fél órával égzengéstĘl volt hangos a környék. Végül esĘ
nélkül megúsztuk. Minden jó, ha a vége jó. Az volt.
Takács Istvánné (VSZ)
Magyar László:

Délutáni zápor
ElĘbb egy, aztán egyre több felhĘ táncolt,
majd sorjázva a cseppek, ahogy csak hulltak,
mint felszakadt múltak,
Feljajdultak a testi, a lelki sebek,
váratlanul tört rám ez a kusza mámor:
forrt bennem a zápor.
A szomorúfĦz zöld sátor kupolája
úgy tárta szét a lombjait, hogy elrejtsen
– testre selyem kellem;

A közterület elbírálásában mindig nehezebb a dolgunk. A tavalyi díjazottak nagy része most is szép, de szeretnénk újabbakat is
felvenni a listára. Ha nehezen is, találtunk erre érdemes helyet,
mégpedig a Rév utca elejét, a Takarékszövetkezet környékét.
Köszönjük azoknak, akik gondozzák ezt a területet.
Takács Istvánné (VSZ)

S e laza szöveten nézve már át, bízvást
tekintettem körém, magamba, elĘre,
– múltból a jövĘbe,
A zápor elállt, lángol a vizek bĘre,
gyorsabban oszlik a pára, mint a ködök,
– a fénybe merülök –
Gyarló, ember ésszel taglalom a csodát.
Karcsú ívét húzza már fent a szivárvány,
– szín! – és semmi ármány.

M E G H ÍV Ó
Szeretettel hívunk és várunk m inden zene- és énekkedvelĞ visegrádit
2006. augusztus 18-án este 19 órára a királyi palota nagyterm ébe, ahol
az esztergom i M onteverdi kórus és az ehingeni kórus

közös koncertet adnak
A vendégkórus E sztergom város m eghívására tartózkodik M agyarországon,
így kerülhet sor visegrádi vendégfellépésükre is
A koncertre belépĞdíj nincs!
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Hogyan tovább?
Mint már hírt adtunk róla, dr. Pázmány Annamária ideggyógyász fĘorvost, a korábbi megbízott orvosigazgatót választotta
meg a képviselĘtestület a Szentendre Egészségügyi Intézményei élére. A július elsején hivatalba lépĘ új igazgató fĘorvos megbízatása öt évre szól.
Ɣ A gratuláció után rögtön a szokványos kérdést tenném fel: Örül a megbízatásnak?

– Természetesen. Örülök, mert jelentĘs szavazati többséggel nyertem a
pályázaton, de örülök azért is, mert
ezzel lehetĘséget kaptam arra, hogy
az évek óta tapasztalt problémákra
végre megoldást találjak.
Ɣ Melyek ezek?

– A legproblematikusabbnak pillanatnyilag az intézmény gazdasági
helyzetét tartom, vagyis a pénztelenséget. Mindenképpen meg kell állítani a gazdasági helyzet romlási folyamatát, hiszen jelenleg is már 19 millió forint adóssága van a rendelĘnek.
Minden orvost szeretnék azzal szembesíteni, hogy az Ę rendelése milyen
ráfordítást igényel és mennyi a megtermelt, a befolyt összeg. A cél az,
hogy ezt a két oldalt közösen egyensúlyba hozzuk. Egységes csoportszemléletre van szükség, annak belátására, hogy közösen kell tennünk
azért, hogy fennmaradjunk. Jó szóval
szeretnék célt érni, és nem autoriter
intézkedésekkel. Úgy érzem, mindenkiben megvan a jó szándék ahhoz,
hogy a kialakult helyzeten együtt változtassunk, és a jövĘben is támogatni
fog. A maximumot kellene a lehetĘségekbĘl kihoznunk.
Ɣ Mivel tud egy orvosi rendelĘ spórolni?

– A kiadások ésszerĦ csökkentésével, ilyen például a gyógyszerrendelés. A beszerzéseknél felkutatjuk a
legolcsóbb beszállítókat. A létszámot
nem kívánom leépíteni, de az újonnan felvetteket vállalkozókként szeretném foglalkoztatni. A jövĘbeli felvételeknél a szentendrei lakosok
elĘnyt fognak élvezni, mert számuk-

ra nem kell útiköltséget térítenünk. A
takarítószemélyzet létszámát úgy kívánom csökkenteni, hogy a nyugdíjba
menĘk helye nem kerül majd betöltésre.
Ɣ Honnan tud újabb anyagi forrásokat
teremteni?

– Az önkormányzat hozzájárulása
mellé további anyagi forrásokat kell
teremteni. Ehhez újabb és újabb pályázatok megnyerése szükséges. Fontosnak tartom a kistérségi szemlélet
erĘsítését. A szakorvosi rendelĘ betegeinek csak 48%-a szentendrei, a
többi a környezĘ települések lakóiból
tevĘdik össze. Végig fogom járni a
kistérség polgármestereit abból a célból, hogy tudatosítsam bennük, nekik
is tenniük kell a helyzet jobbítása érdekében, támogatásukra igenis nagy
szükség van. Szeretném megnyerni a
helyi és a térségi vállalkozókat egyaránt, hogy támogatásukkal javítsanak az intézmény felszereltségén.
Igyekszem minél több gyógyszergyár
támogatását elnyerni, hiszen ezek révén újabb forrásokhoz juthatunk.
Ezeket elsĘsorban mĦszerek vásárlására, a rendelĘk festésére, bútorainak,
berendezésének felújítására szeretném fordítani. S végül rendkívül fontosnak tartom a rendelĘ küllemének
javítását. Betegközpontú, kultúrált
megjelenésĦ intézmény megteremtése
a célom. Nagyon hasznosak azok a
betegelégedettségi ívek, amelyeket a
kartonozónál kitettünk. Sok ötletet
adnak ahhoz, hogyan javíthatjuk az
intézmény szolgáltatásait.
Ɣ Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek
a közelmúltban beindult rendelésekrĘl?

– Április 1-je óta mĦködik a sportorvosi rendelés csütörtök délutánon-

ként, sajnos ez még nem került be
eléggé a köztudatba. A keddi
diabetológiai és a szerda délutánonkénti gasztroenterológia szakrendelés
viszont már sokak megelégedésére
mĦködik. Problémát jelent, hogy a
most beindult kardiológiai rendelés
kölcsön ultrahang géppel mĦködik.
Mivel ezt bármikor visszakérhetik,
szükséges lenne egy saját készülék
vásárlása. A 11 milliós beruházáshoz
viszont Szentendre városának anyagi
lehetĘségei kevesek, a kistérségnek is
hozzá kell járulnia. Mozgó nĘgyógyászati rendelésünk a környezĘ településeken végez rákmegelĘzĘ szĦrĘvizsgálatokat. Az a készülék, a
colcoscop, ami ehhez használatos,
csak Szentendrén, a szakrendelĘben
áll rendelkezésre. A hordozható változat, ami megoldaná a környezĘ települések nĘgyógyászati rákszĦrését
is, 600.000 forintos vételárához a kistérségnek hozzá kell járulnia.
Ɣ Várhatóan milyen fejlesztésekre kerül
sor a jövĘben?

– Szeptember 1-jével indul a mammográfiai rendelés, ami a Rókus kórház kihelyezett állomása lesz. A diétás tanácsadás megszervezése szintén
a fejlesztési tervek közé tartozik. Fel
kívánom venni a kapcsolatot a magán-egészségbiztosító pénztárakkal
is, hiszen a jövĘben várhatóan ezek
kapnak nagyobb szerepet a betegbiztosításban. A számítógépes elĘjegyzési rendszer már sok szakrendelésen
mĦködik, de a közeljövĘben mindenütt bevezetésre kerül.
És még egy újdonság: július 3-tól
hétfĘn és kedden 10–18 óráig fizetĘ
szolgáltatásként masszĘrt alkalmazunk.
Rappai Zsuzsa

Tóth Árpád

AUGUSZTUSI ÉG ALATT
Emlékszel még az augusztusi égbolt
Tüzeire? – a cirpelĘ mezĘn
Álltunk, s szemednek mélyén elveszĘn
Csillant egy csillagtestvér fény... be szép volt!

S úgy tetszett, hogy hozzánk hajol a félhold,
– Szelíd, ezüst kar – s átölelni jön,
Emelni lágyan, véle lengni fönn,
Hol égi súlyt az éther könnyedén hord...

S a sóhajunk, a fájó földi sóhaj
SzivünkbĘl úgy szállt, mint finom homok
Szitál alá a tĦnĘ ballonokról,

S ajkad lezártam egy oly hosszu csókkal,
Hogy addig mennybe értünk, s angyalok
Kacagtak ránk az égi balkonokról... (1915)

Városnapi rendezvények programja
2006. szeptember 1–2., 9–10.
2006. szeptember 1., péntek

2006. szeptember 9., szombat

16.45 óra

10.00 óra
III. Visegrádi Gyerek Íjászverseny (a nevezés részleteit lásd lentebb)

Wein, Wein, Wein

címmel a Kecskés együttes mĦsora
18.00 óra

Pincemester-avató
– szĘlĘkoszorú-árverés
– bíró, bíróné köszöntése
Fellép: Környei HagyományĘrzĘ Kórus,
és a Német Kisebbségi Énekkar
A sramlizenét a tahitótfalui fiatalok szolgáltatják
Helyszín: Szent Tamás-hegyi pincesor
2006. szeptember 2., szombat
18.00 óra

ÜNNEPI MĥSOR
A VÁROSKÖZPONTBAN
Benne:
17.50 GyülekezĘ
18.00 Hivatalos ünnepség
Ünnepi beszéd
A város kitüntetéseinek és díjainak átadása
19.00 óra

S. Ö. R.
Shakespeare Összes Rövidítve
Teátrum Színpad Színházi Stúdió
elĘadása
20.00 óra

Rácz Kati és zenekarának
koncertje
20.45 óra

21.45 óra

Irigy Hónaljmirigy
élĘ koncertshow
Utcabál

Zenél a Csepregi trió

15.00 óra

Családi program a palotakertben
Benne:
– a testvér- és partnervárosok delegációjának fogadása,
– „Mit tudunk a szabadban!” a visegrádi éttermek fĘzĘ kavalkádja,
– bábszínház kicsiknek és nagyoknak,
– sok zene
Fellép:
Az ÁLÁI német nemzetiségi tánccsoportja, a Primavera
táncegyüttes, a Szent György Lovagrend apródjai, bajvívói,
dobosai és a lancianói (Olaszország) zászlósok
Továbbá:
Mester Sándor gitármĦvész,
Molnár György harmonikamĦvész,
Kobzos Kiss Tamás,
a Club Era együttes
és a SebĘ együttes
2006. szeptember 10., vasárnap
10.00 óra

Mária-kápolna búcsúja
Az ünnepi szentmisét Halmai Gábor,
az esztergomi szeminárium prefektusa mutatja be a Mária-kápolnánál

15.00 óra

Séta az 1000 éves Visegrádon
Találkozás az ispánsági romoknál a Sibrik-dombon. Az esperesi templom
megtekintése után a séta a városban folytatódik. A történelmi „barangolás”
során a Mátyás Király Múzeum munkatársai lesznek a vezetĘink

17.00 óra

„VISEGRÁD ANNO”
Lakóház, templom, iskola
Egy épület „hosszú élete” a XIV. századtól napjainkig
Az Áprily Lajos Általános Iskola épületének története címĦ

A programokat
kedvezĘtlen idĘjárás esetén is megtartjuk:
a szeptember 2-i eseményeket
a Magyar László tornacsarnokban,
a szeptember 9-i családi programot
a palotakertben felállított sátorban!
……………………………………………………………………………………………….

Az éttermek által elkészített ételeket
ingyen elfogyaszthatják a jelenlévĘk,
a mintegy 500 adag étel mellé
mindenki kap egy korsó sört vagy egy üdítĘt!
……………………………………………………………………………………………….

Az ennél részletesebb programot
szórólapon tesszük közzé augusztus végén
BĘvebb információ kérhetĘ:
06 (30) 386-8010
A gyermek íjászverseny nevezési feltételei
A visegrádi városnapi rendezvénysorozat alkalmából történelmi gyermek íjászversenyt rendezünk a királyi palotával
szemben lévĘ kertben. A versenyen bárki részt vehet 14
éves korig.
Az indulni szándékozók tradicionális reflex-, ill. longbow
íjakkal és csak fa nyílvesszĘkkel lĘhetnek (minimum 3 db!)
A versenyen mindenki saját felszerelésével indul!
A verseny idĘpontja: 2005. szeptember 9., (szombat) 10 óra
A korcsoportok felosztása:
I. korcsoport:
–8 éves korig
II. korcsoport: 8–11 éves korig
III. korcsoport: 11–14 éves korig
A lányok, ill. fiúk eredményei nem lesznek külön értékelve!
A nevezés DÍJTALAN! Nevezni 9.30–10 óráig lehet.
Megjelenés: ajánlott, de nem kötelezĘ az íjadhoz igazodó
történelmi jelmez!
Díjazás: korcsoportonként az elsĘ 3-3 helyezett értékes
tárgyjutalmat kap!
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a szervezĘk!

kiállításának megnyitója
Megnyitja: Mezei Anna, nyugalmazott iskolaigazgató
Helyszín: a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

A mĦsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!

14

VISEGRÁDI HÍREK

2006. augusztus

Beszámolók nyári táborozásokról – szövegben és képekben


Több mint tizenöt éves múltja van a parajdi és visegrádi
iskolák közös táborozásainak.
2006. júniusában Parajdra indult 18 gyerek és 8 felnĘtt,
hogy az együtt töltött napok alatt tovább erĘsítsék a két közösség közötti kapcsolatokat. Közülünk néhányan már jártak
Parajdon, de a többség számára új élményt jelentett az utazás, a táj, a programok és nem különben a parajdi emberekkel való megismerkedés. A kiutazó gyerekek fĘként a 4. és 5.
osztályból kerültek ki, Ęsz óta leveleztek a vendéglátóikkal.
Hamar ráismertek egymásra, amikor odaérkeztünk, akik
pedig a tavalyi visegrádi táborban itt voltak, régi ismerĘsként
köszöntötték egymást. A szülĘk is nagy szeretettel fogadtak
bennünket, a visegrádiakat kedvenc ételükkel várták.
A tíz nap eseményeirĘl beszámolni nem könnyĦ, hiszen oly
sok jóban volt részünk, annyi mindent láttunk.

  
HétfĘn már egy 1200 méter magas hegyen talált ránk a nap.
A bogdáni turistaház mellĘl gyönyörködhettünk a Gyergyóihavasok távoli csúcsaiban, csodáltuk a rétek színpompás
virágait. Kedden Tamási Áron szülĘházát néztük meg
Farkaslakán.

A Gyilkos-tó partjánál
vidáman telt az idĘ

Szerdától péntekig nagy erdélyi körutat tettünk meg, szinte
felsorolni is nehéz a látottakat.
A Gyilkos-tó és a Békás-szoros vadregényes szépsége mellé különleges szellemi élményt nyújtottak KĘrösi Csoma
Sándor, Mikes Kelemen, Benedek Elek életének színhelyei
vagy Brassóban az Áprily Líceum tanáraival való találkozás.
Élményeinket számos felvételen örökítettük meg, ezekbĘl a
résztvevĘk szeptemberben egy válogatást kapnak ajándékba.

Az Áprily-emlékház elĘtt Parajdon

Vasárnap a családokkal töltöttük a napot, istentiszteletre
mentünk, majd Áprily Lajos emlékházát látogattuk meg. Az
ismerkedési est rendhagyó módon a sóbányában volt, több
száz méter mélyen, a hatalmas sófalak között kedves mĦsorral köszöntöttük egymást. A kinti 33 fokos meleg után szinte
fáztunk a 17 fokos mélyben.

PihenĘt tartunk
a Nyerges-tetĘn álló emlékmĦvénél

A tábor sikeréhez nagymértékben hozzájárult Cseresnyés
Attila igazgató úr és felesége, Irénke nagyszerĦ szervezĘ
munkája, Panni néni segítsége a programok szervezésében.
Biztos anyagi hátteret jelentett a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány és a visegrádi önkormányzat ifjúsági alapjától elnyert pályázati támogatás és a városban mĦködĘ cégek hozzájárulásai.

Tájkép a bogdáni turistaháznál
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Köszönjük az UTILIS Kft., a Pilisi ParkerdĘ Rt., a VIFA
Kft., a Don Vito Pizzéria, a Hungaro-Reisen Utazási Iroda és
Mezei Anna képviselĘ asszony támogatását.
A meleg napokban mindig visegrádi ásványvízzel olthattuk
a szomjunkat. Köszönjük a Visegrádi Ásványvíz Kft. vezetĘjének, EĘry Dénes úrnak a segítséget.
JövĘre találkozunk Visegrádon!
Schmidt Anna
igazgató

 
A fehéregyházi PetĘfi-emlékmĦ elĘtt

KĘrösi Csoma tablója

 
  
 

Idén július 16–21. között rendezte meg német nyelvĦ olvasótáborát Budapest XVII. Kerületi Újlak Utcai Általános Iskola Német Nemzetiségi Tagozata Binder András igazgatóhelyettes vezetésével. A táborozók a Honti kempingben verték fel sátraikat.
A délelĘttök német nyelvĦ órákkal, kézmĦves foglalkozásokkal (Gerstmayer Beáta) teltek, délutánonként pedig Karsai
András tanár úr vezetésével a turistaútvonalakat végigjárva
ismerhették meg Visegrád és környékének nevezetességeit.
Hosszas gyalogút után, kissé kimerülten nézhettük meg a várat és az elénk táruló Dunakanyar látképét. A fáradalmakat
némileg enyhítették a bobozás élményei.
A palotát német nyelvĦ idegenvezetés mellett tekinthettük
meg (Sickerling Ralf), illetve korabeli kézmĦves foglalkozásokkal ismertethettük meg a gyerekeket.
Hajókiránduláson is részt vett a csoport a srácok legnagyobb örömére. A tábor lezárásaként a gyerekek oklevelet
kaptak, melyet az utolsó estén a Duna-parton, hatalmas tábortĦz mellett osztottunk ki.

A zágoni Mikes-kastély és parkja
Táborozó diákok a régi falak között

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek a szervezésért,
valamint a tábor sikeres lebonyolításáért.
Binder András igazgatóhelyettes

Kedves Barátaim és IsmerĘseim!

Benedek Elek kisbaconi kúriája elĘtt

Hálásan köszönöm, hogy gondoltatok rám, és imádkoztatok
értem spanyolországi zarándokutam alatt, melyek nagy segítséget jelentettek nekem az úton! A Jóisten áldjon meg benneteket érte!
Ott is és most is szeretettel gondolok rátok!
Karaba Aleksandra
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Az idei évben a 6. nyári napközis tábort tartottuk, ahol három
hét alatt ismét felejthetetlen élményekkel lettek gazdagabbak a
gyerekek. Az elsĘ napot ismerkedéssel töltöttük, délelĘtt kézmĦves foglalkozás volt, gombkerámiákat készítettünk. Kovács
Lajostól még tavasszal kaptam egy óriási vödör színes gombot,
sokáig gondolkodtam, mit is kezdhetnék vele. Aztán megszületett az ötlet, átlátszó mĦanyag CD-re, kis üvegekre ragasztva
szép ablakdíszek, kis mécsestartók készülhetnek belĘle. A gyerekek azonban fantáziájukkal felülmúltak engem, és olyan dolgokat is produkáltak (pl. aranyos kis macikat), ami nekem
eszembe sem jutott. Délután megbeszéltünk minden fontos
részletet, hiszen másnap reggel már nagy út állt elĘttünk: négy
napra a Balatonra indultunk. A vonatunk kicsit nehézkesen akart
Balatonedericsre érni mindenféle mĦszaki okok miatt, de végre
megérkeztünk, s a vasútállomáson hagyva csomagjainkat, szinte
futva tettük meg az utat a hĦs habokig. A strandolás után elfoglaltuk a már ismert tornaszobát és berendezkedtünk.

A tábori élet egyik különleges jelenete
Másnap elsétáltunk az Afrika Múzeumba, ahol tavaly már járt
a csoport egy része, de még mindig lehetett újdonságot találni,
és végre tevegelhetett is, aki szeretett volna. ErrĘl igazi diplomát
is kaptak a vállalkozó kedvĦek. A délutánt a strandon töltöttük
és 5 órakor nem hagyták elfelejteni a gyerekek, hogy megtartsuk
a tanévzáró vízi csatát.
Csütörtökön reggel Keszthelyre utaztunk, ahol a városnézés
mellett megnéztük a Baba Múzeumot és a Történelmi Panoptikumot. MindkettĘ nagyon tetszett a gyerekeknek, de a legnagyobb élmény a „csigaparlament” megtekintése volt. Ez egy
valóban csodaszép kis építmény, egy helyi néni 14 év alatt 4,5
millió apró csigából megépítette a Parlament makettjét. A délutánt a keszthelyi strandon töltöttük.
Pénteken reggel csomagoltunk, takarítottunk, elköszöntünk
vendéglátóinktól és a délelĘtti strandolást követĘen hazaindultunk, szép barnára – vagy inkább pirosra – sülve. A hétvégi
pihenés után hétfĘn a Telgárthy-rétre kirándultunk, majd kedden
reggel megint útra keltünk, Veresegyházára indultunk. Itt szintén a helyi iskolában aludtunk, elég kedvezményes áron. A
délutánt a veresi tó remek strandján töltöttük, másnap pedig
meglátogattuk a medve- és farkasotthont. Bár jó sokat kellett
gyalogolnunk, mire odaértünk, de megérte. Jelenleg 43 maci
lakik a kis „rezervátumban”, ahol nem ketrecekben, hanem a
legtermészetesebb körülmények között laknak. Volt olyan kedves medve is, aki a kerítés belsĘ felén haladva, szinte körbe
kísért bennünket. A farkasok 27-en vannak jelenleg, láthatók
óriási, gyönyörĦ példányok közöttük, ám a legnagyobb sikerük
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mégis a kis farkaskölyköknek volt. A kirándulás után még egy
jót strandoltunk és hazajöttünk.
Csütörtökön ismét a Telgárthy-rétre kirándultunk, majd pénteken a Mogyoró-hegyre mentünk, ahol boboztunk, és hazafelé
megnéztük a fellegvárat is. A következĘ hétfĘn a nagy palacsintasütés következett. Sikerélmény volt bĘven, hiszen Rebeka pl.
az elején lapáttal sem tudta megfordítani a palacsintát, a végére
pedig már a dobálás is jól ment neki. Óriásit drukkoltunk és
tapsoltunk minden egyes sikeresen megsült finomságnak. Aztán
a közel 200 db „remekmĦ” a délután folyamán eltĦnt a gyerekek
hasában.
Kedden reggel utolsó és talán legérdekesebb utazásunkra indultunk Somogyvámosra. Jó korán volt az indulás, így 10 órára
már a fonyódi strandon voltunk, ahol kellemesen telt a napunk.
Este utaztunk tovább kisvonattal Somogyvámosra, ahol szálláshelyünk az iskolában volt. Itt egy gyönyörĦ játszótéren múlatták
az idĘt a kisebbek, a fiúk pedig a sportpályán fociztak.
Másnap reggel elindultunk, hogy megnézzük a Krisna-völgyet,
egy kis darab Indiát itt Magyarországon. Nagyon szép volt,
mindenkinek nagyon tetszett, egy egészen más világban voltunk
néhány órán át. Az idegenvezetĘnk egy fiatal fiú volt, aki körbevezetett és mindent megmutatott, majd türelmesen válaszolgatott
a gyerekek elfogyni nem akaró kérdéseire. Hallgattunk indiai
zenét, sĘt apró hangszereken a gyerekek is részeseivé váltak a
zenekarnak, sütöttünk purit – ez kenyér –, amit meg is ehettünk,
és nagyon ízlett mindenkinek. A program végén pedig kaptunk
egy ételkóstolót is. A hideg rózsatea nagy sikert aratott, a sült
cukkinin és a mézes édességen azonban már megoszlottak a
vélemények, volt akinek nagyon ízlett, volt, akinek egyáltalán
nem. De megkóstoltuk. Élményekkel telve érkeztünk vissza a
fonyódi strandra, ahol a délutánt töltöttük, majd 6 órakor jött a
vonatunk, és hazaindultunk.
Csütörtökön és pénteken a szokásos Telgárthy-réti sátorozással
zártuk az eltelt három hetet. A gyerekek lelkesen készülĘdtek az
esti grillezésre, ezen a napon Ęk készítik a vacsorát maguknak és
a vendégségbe érkezĘ szülĘknek is. Nagyon finom lett a grillcsirke, a saláták és az elmaradhatatlan kókuszgolyó is. Az éjszakai bátorságpróba vezetésére már alig bírták kivárni, hogy Pisti
megérkezzen. Majd a tábortĦznél az elmúlt élmények felidézésén túl a legfĘbb téma az volt, hová megyünk jövĘre? Hát, ezt
sajnos még nem tudom, de rengeteg ötlet merült fel a gyerekek
részérĘl, ebbĘl lehet majd válogatni a következĘ három hétre.
Szeretném a magam és a táborban résztvevĘ 31 gyerek nevében megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a felejthetetlen 15 gyönyörĦ naphoz:
Köszönet az önkormányzatnak, hogy az ifjúsági alapból biztosította számunkra útiköltségeinket, valamint az UTILIS Kft., a
Pilis ParkerdĘ Rt., Fieszl József, Kiss Károly, Kovács Gábor,
Illésné Paulus néni, Schandl Béla, Zeller Márton és Bártfai
István anyagi támogatását. Köszönöm a szülĘknek, valamint
Farkas Józsefnek, Szendrey Lajosnak és Zeller Tibornak, hogy
összefogással mindig segítettek megoldani az igen magas létszámú csoport Budapestre be- és onnan hazaszállítását utazásainkkor. Köszönet EĘry Dénesnek a vízért, Jung Vilmosnak a
térítésmentes komphasználatért, Sass Máriának az ingyen bobozásért, a KÁOSZ üzletnek a mĦanyag edényekért, melyeket
kirándulásainkon használtunk.
Nem utolsó sorban, de a végén pedig köszönöm a gyerekeknek, hogy ezt a csodálatos három hetet ilyen jó hangulatban
velük tölthettem!
További derĦs, szép nyarat kívánok mindenkinek!
Bártfainé Répás Ildikó
táborszervezĘ
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Hittantábor 2006.
Idén új helyszínen, az esztergomi Belvárosi Plébánián
szerveztük meg a hittantábort, már 5. alkalommal. A Széchenyi-terv támogatásával kialakított helyiségekben egymást váltják a különbözĘ hittantáborozó csoportok, rendezvények résztvevĘi. Mi július 17-tĘl 21-ig tölthettünk el
ott öt napot, húsz gyerek és négy felnĘtt.

Tábori tablókép

Kép az íjászokról

A tábor témáit az idei jubileumok adták: a nándorfehérvári diadal 550., az esztergomi Bazilika felszentelésének
150. és az 1956-os forradalom 50. évfordulója. A gyerekek megismerkedtek Kapisztrán Szent János életével, akinek Hunyadi János mellett nagy szerepe volt a gyĘzelem

 

kivívásában. Megbeszéltük a csata lefolyását, majd
Félegyházi András és Zsuzsa segítségével elkészítettük
kartonpapírból a szükséges fegyvereket, kardokat, szablyákat, páncélöltözeteket, zászlókat, címereket, sĘt ágyúkat és a ,,hajóhadakat” is. Kék szalagok jelezték a Dunát
és a Szávát, a kartondobozokkal megerĘsítettük a mászóka-csúszda várat. Már csak néhány kenderkóc szakáll és
törülközĘ turbán kellett, s a plébánia kertjében kezdetét
vehette a csata. A hajóhadak közötti küzdelmet kötélhúzás
döntötte el, s nem kellett sok idĘ a végsĘ gyĘzelem kivívásához. Akiknek volt kedvük még tovább küzdeni, íjakkal célba lĘhettek.
A kézmĦves foglalkozásokon pólókra harangokat festettünk, virágcserepekbĘl kis csengĘket készítettünk, amiket
mindenki tetszés szerint kifestett. Készítettünk ,,zsugorka
medálokat”, gyapjúból nemeztáskákat, labdákat.
Megtekintettük a Vármúzeumot, a Bazilikát és a Kincstárat. A teremĘr bácsitól sok érdekességet megtudtunk a
kiállított kincsekrĘl, történetükrĘl. Sok gyerek most elĘször járt a Kincstárban, s nagy figyelemmel hallgatták az
ismertetést. Nagy élmény volt a gyerekeknek a csúszdázás, hullámfürdĘzés az Aquaparkban, és délutánonként
nem maradhatott el a focizás, métázás. Egyik délután egy
tánctanárnĘ népi táncot és társastáncot tanított.
Két alkalommal tudtunk részt venni az esti szentmisén.
Vacsora után a tábortĦznél megbeszéltük a hagyományos
,,Ęrangyal játékot”, énekeltünk, Balázs gitározott.
A sok élménnyel hamar eltelt az öt nap. Remélem, hogy
ez a táborozás is talán egy kicsivel hozzájárult ahhoz,
hogy ez a kis csapat jó közösséggé váljon, és hĦséggel
megmaradjon a hitben.
Köszönöm a Hitoktatási FelügyelĘségnek, hogy idén is
támogatta anyagilag a táborozást, EĘry Dénesnek, hogy
ellátta ásványvízzel a tábort. Köszönöm a szülĘknek, hogy
a gyerekek utaztatását vállalták. Köszönöm Bene Évinek
és Balázsnak, Budai Zsuzsának és Gönczi Máriának, hogy
a tábor szervezésében és lebonyolításában segítettek,
Koller Györgyné Jutkának, Félegyházi Zsuzsának és Andrásnak, Karaba Ilonának, hogy egy-egy napon velünk voltak, és a programokat, foglalkozásokat vezették, idejüket
ránk áldozták. Köszönöm Kalász István atyának is a támogatását.
Szabóné Mayer Katalin
táborvezetĘ

!    " #$ 

Augusztus 26., szombat, este 7 óra, római katolikus templom

A Goldmark Quartett koncertje
MĦsoron:
W. A. Mozart: Templomi szonáták
Bartók B.: Duók, Gyermekeknek, Román népi táncok
A quartett hangszer-összeállításában rendhagyó módon a vonósok mellett fontos szerep jut egy billentyĦs hangszernek is. Az együttes tagjai elkötelezettek amellett, hogy névadójuk, Goldmark mĦvei gyakrabban hallhatók legyenek,
mégis ezen a koncerten az idei évfordulókra tekintettel Mozart- és Bartók-mĦvekkel lépnek fel.
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NE HOZZA HOZZÁNK!

Fizetett politikai hirdetés

HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT,
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTėJÉT,
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN
HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP
06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

Tisztelt Visegrádi Választók!
Az Ęszi helyhatósági választások miatt fordulok Önökhöz. Augusztusban lehet a kopogtató cédulákat összegyĦjteni. A kopogtató cédulák közül az egyikkel a Pest Megyei KözgyĦlésbe kerülést lehet támogatni: persze szervezeteket és csak ezen keresztül személyeket.
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Visegrádon én is gyĦjtöm a
megyei kopogtató cédulákat az MSZP, illetve a baloldali pártok számára.
A kopogtató cédulákat a FĘ utca 121-be, esetleg a Nap u. 3/3-ba lehet leadni. Természetesen értesítés esetén személyesen megyek és hozom el azokat. Telefonszámom: (20) 415-0020.
Támogatásukat elĘre is szeretném megköszönni!

Kiss Károly

GUELMINO BT.

Köszönet a szép virágokért!
Szeretnénk nyilvánosan is megköszönni
Schüszterl Karcsinak és a GAMESZ minden
dolgozójának, hogy szépen tartják és ápolják a
közterületek virágait. Talán sosem volt még
ilyen szép virágos Visegrád.
Így tovább jövĘre is.
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete
VezetĘsége
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk,
SCHÜLT ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,
és fájdalmunkban osztoztak
Schült Istvánné és fia, Miklós, az unokák
és a gyászoló nagy család
,,Nincs annyi könny, mely méltón elsirat,
És sebeinkre írt ad és vigaszt.”
(Juhász Gyula: Halottaink)

     

A tanév végi és nyári nagy programzsúfoltságban elmaradt egy fontos eseményrĘl a tudósítás, amit talán még most sem
késĘ pótolni. Már hagyománynak mondható az Ifjú MĦvészek Találkozója Visegrádon megrendezése, amit idén második
alkalommal hirdetett meg az Áprily Lajos
Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola.
Két hangszertípust szólaltattak meg az
ifjú mĦvészek: furulyát és rézfúvós hangszereket.
Május 8-án, a szombati furulyatalálkozón népes gárda szerepelt a királyi palota
lovagtermében. TérségünkbĘl a következĘ települések zeneiskolás növendékei
léptek fel: Dunabogdány, Nagymaros,
Szob, Vámosmikola, Tahitótfalu, de
jöttek a távoli Balassagyarmat, ill.
Magyarnándor zeneiskolásai is. S mivel a
találkozó egyik fölvállalt célja a tapasztalatszerzés, örömmel fogadtuk a budapesti
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, a Galambos János Zeneiskola, a Szabolcsi
Bence Zeneiskola és a Weiner Leó Zeneiskola és ZenemĦvészeti Szakközépiskola
szereplĘit.
Május 9-én, vasárnap került sor a rézfúvós találkozóra, melyen Dunabogdány,
Budakalász és Szob ifjú mĦvészei szerepeltek. Természetesen mindkét találkozón
felléptek a házigazda iskola, az Áprily
Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti
Iskola tanulói is: Valentin Virág, Székely
Mátyás, Rolinek Rebeka, Schandl Vero-

nika, Budai Zsuzsanna, Budai Bence,
Farkas Boglárka, Szedlacsek Eszter,
SzĘke Boglárka, Paulusz Anna a furulya
tanszakról; Kecskés Lehel, KĘrösi-Fehér
Krisztián, Laposán Dávid és Izsák Vera a
rézfúvós tanszakról.
Büszkék lehetünk azokra a visegrádi
fiatalokra, akik zenei tanulmányaikat itt
kezdték ebben az iskolában, de most már
magasabb szintĦ intézményben fejleszthetik hangszeres tudásukat; Horváth Sára
és Galszter Beáta tehetségérĘl ezen a
találkozón is meggyĘzĘdhettünk. Bár a
2006. évi találkozóra nem hirdettek a
rendezĘk más mĦvészeti ágban pályázatot
(irodalmi, képzĘmĦvészeti), a mĦvészetek komplexitása idén is érvényesült,
mert nagyon stílusosan kapcsolták az
egyes hangszeres találkozóhoz a megfelelĘ irodalmi, táncmĦvészeti bemutatókat.
A furulyatalálkozón a helyszínhez illĘen
hangzott el Watzek Luca tolmácsolásában
egy Mátyás királyról szóló mese, L.
Kecskés András és testvére, Péter középkori muzsikával, az alsósok tánccsoportja
reneszánsz tánccal, Mezei Anna zárszava
Hunyadi János nándorfehérvári gyĘzelmének megidézésével áldozott a hely
szellemének. A rézfúvósok találkozója a
sváb hagyományok megjelenítésével vált
teljessé: itt is fellépett a 3–4. osztályosokból álló tánccsoport, akiket Bene Éva
készített fel a sváb táncok bemutatására.
Ezen a találkozón Ott RezsĘ zárszavában

a zene nevelĘ hatására hívta fel a figyelmet, biztatta a gyerekeket a zenetanulásra; a szülĘket, hogy támogassák ebben
gyermekeiket, mert a biztos hangszeres
tudás teheti majd képessé Ęket a legtöbb
örömet nyújtó együtt zenélésre, a zenekari munkára.
Az Ifjú MĦvészek Találkozója Visegrádon program megszervezéséért ismételten
köszönet illeti a rendezĘket, az iskola
zenetanárait, tantestületét, vezetését, akik
kellĘ rugalmasságról is tanúbizonyságot
tettek, hiszen az árvíz miatt kétszer is
neki kellett állni a szervezésnek. Sokat
jelenthetett az akadályok leküzdésében,
hogy érezhették a fenntartó önkormányzat és a sok-sok segítĘ támogatását. A
rendezvény védnöke, Hadházy Sándor
polgármester személyes jelenlétével
erĘsítette a rendezvény sikerét, amihez a
feltételeket biztosította a Mátyás Király
Múzeum, a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Alapítvány, a helyi NKÖ, az
igényes nyomdai alkotásokat Hegyi
Márta és Kacsán György, a vendéglátást
Herr András cukrászmester, Zeller Tibor,
a Visegrádi Ásványvíz Kft., valamint
sok-sok visegrádi szülĘ. Köszönet mindenkinek!
M. A.
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Iskolánkba érettségizett diákokat várunk nappali és levelezĘ tagozatos iskolarendszerĦ szakképzésekre.
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* levelezĘ tagozaton is


Az akkreditált szakon végzett diákok egy tanév kreditpontjainak beszámításával
folytathatják tanulmányaikat partner fĘiskolák nappali tagozatán

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Támogató Szolgálat szociális intézmény mĦködését
indította el a térség hét településén (Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer és Szigetmonostor).
A Támogató Szolgálatok egyénre szabott, komplex segítséget igyekeznek nyújtani, mely elĘsegíti, hogy a fogyatékos vagy
átmenetileg segítségre szoruló emberek családjukban maradjanak, a családtagokat tehermentesítsék, és elĘmozdítsák az önrendelkezésen alapuló, aktív életvitelük kialakítását. Ennek megfelelĘen személyi segítés, szállító szolgálat és információnyújtás, tanácsadás szolgáltatásai révén nyújtanak lehetĘséget leküzdeni a hátrányokat.
Személyi segítés: a fentiek alapján személyi segítĘink a fogyatékos személyek számára általános életviteli segítségnyújtást
biztosítanak, mely magában foglalja
– a házigondozási feladatokat (személyi, környezeti higiéné biztosítása, tisztálkodás, öltözködés, étkezés, vásárlás, szükség
esetén felügyelet);
– gyógyszerek kiváltása, megbízásra hivatalos ügyek intézése;
– segítségnyújtást gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használatában, kölcsönzésében;
– kísérést (sport-, szabadidĘs, kulturális tevékenységekhez, közszolgáltatásokhoz);
– mentális, pszichés törĘdést, segítĘ beszélgetést;
– életviteli tanácsadást.
Szállítási szolgáltatás: a szállítás speciálisan átalakított jármĦvekkel történik. Biztosítja az alapvetĘ szükségletek kielégítését segítĘ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Elszállítjuk a hozzánk fordulókat orvoshoz, kórházba,
bevásárolni, uszodába, rokonaihoz stb.
Információnyújtás, tanácsadás: tájékoztatás, információnyújtás a fogyatékos személyeket érintĘ kérdésekben (szociális,
egészségügyi ellátási formákról, jogi kérdésekrĘl, támogatási lehetĘségekrĘl sport-, szabadidĘs, kulturális tevékenységekrĘl,
sorstársi tanácsadáshoz való hozzáférés lehetĘségérĘl), hozzátartozók részére is.
ElérhetĘség:
Spáth Gottfriedné Jutka
(26) 390-324, 06 (20) 572-1485
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 5/a
Bajczár Mária 06 (30) 242-7782
Sághi Ágnes 06 (20) 373-8443
Gedeon Tímea 06 (30) 516-5202

20

VISEGRÁDI HÍREK

2006. augusztus

XXII. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
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Eladó
Seat Cordoba 1.4 Stella személygépkocsi
1.200.000,– Ft

2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082

Felszereltsége:
elektromos ablakemelĘ elöl, magnós rádió,
központi zár, immobiliser
Állapota:
megkímélt, rendszeresen szervizelt,
vezetett szervizkönyv, elsĘ tulajdonos,
70.000 km
Zeller Katalin, tel.: (26) 398-259

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járĘrszolgálattal

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
KözvetítĘ és értékbecslĘ iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körħ ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerzĘdéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 VevĘinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fĘ)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipĘ, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. augusztus

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfĘ–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

INGATLANKÖZVETÍTė
IRODA
KülönbözĘ árfekvésĦ eladó

– családi házakat,
– üdülĘket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerzĘdést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
IngatlanközvetítĘ
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk

+
DORCA KFT.
Telefon:

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171
Már 9 éve a Szigeten

KELEMEN KFT.

   
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
ÍzelítĘül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fĦtĘ kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok
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Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Augusztusban a házi sütĘkolbász
960 Ft helyett 820 Ft-os,
a sertésbeles vákuumfóliás grillkolbász
960 Ft helyett 820 Ft-os
KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATÓ!
Vecsési savanyúság nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfĘ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350

24

VISEGRÁDI HÍREK

2006. augusztus

AUTOPLUS Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: (33) 509-400
Fax: (33) 590-420
www.autoplus.hu
autoplus@vnet.hu

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett munkatársaink biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés,
– általános javítás és szervizelés,
– karambolos javítás, fényezés,
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya),
– kerékszerelés, centrírozás,
futómĦállítás,
– mĦszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

2006. augusztus hó XXII. évfolyam 8. szám

Szent István király ünnepén: 19-i és 20-i programok
Középkori templom és bronzöntĘ mĦhely Visegrád központjában (Kováts István)
Hivatalos hírek: választási plakát, felhívások
Nyugalmunk érdekében! (Kalotai Árpád)
A Visegrád Települési PolgárĘr EgyesületrĘl (Illés Miklós Attila)
1956–2000. A Hunyadi-emlékkiállításon
Pályázati felhívás 1956 tiszteletére (SzerkesztĘbizottság)
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola hírei (Schmidt Anna)
A szavak után tettekkel is… (Borsody István)
Fáklyás emlékezés Károly Róbert haláláról (Cseke László)
Nemzetiségi oldal
A fiatalok szerepvállalása biztosítéka a hagyományok folytatásának… (Szebeni Imre)
Meghívó pincemester-avatóra
Felhívás! (Gróh Dániel)
Virágos Visegrádért 2006. (Takács Istvánné)
Az idĘjárás mindig közbeszólt (Takács Istvánné)
Délutáni zápor (Magyar László)
Meghívó koncertre
Hogyan tovább? (Rappai Zsuzsa)
Augusztusi ég alatt (Tóth Árpád)
Városnapi rendezvények programja 2006. szeptember 1–2., 9–10.
Erdélyben táboroztunk (Schmidt Anna)
Német nyelvĦ tábor Visegrádon (Binder András)
Kedves Barátaim és IsmerĘseim! (Karaba Aleksandra)
Napközis nyári tábor 2006. (Bártfainé Répás Ildikó)
Hittantábor 2006. (Szabóné Mayer Katalin)
Zenés Nyári Esték Visegrádon záróprogramjára meghívó
Köszönet a szép virágokért! (VTVE)
Köszönetnyilvánítás (Schült István)
VisszatekintĘ egy zenei programra (Mezei Anna)

1.
2., 9.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
12–13.
14–15.
15.
15.
16.
17.
17.
18.
18.
18.

Visegrádi
Hírek

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Ady Endre

Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk városunk minden polgárát
az 1848/49-as forradalom és szabadságharc aradi vértanúinak emlékére rendezendő

ÜNNEPSÉGÜNKRE,
melyet 2006. október 6-án (pénteken) 17 órakor tartunk a 48-as emlékműnél.
Az ünnepi műsort az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai és a visegrádi fiatalok adják.
Emlékezzünk a 13 hős tábornokra főhajtással, egy szál virággal!
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1956 • 50 • 2006
Döntés Rajk László és mártírtársai
temetéséről
Az MDP PB szeptember 7-i ülésén a következő forgatókönyv alapján elrendeli az ártatlanul kivégzett és az azóta
rehabilitált kommunisták méltó temetését: ,,Alapos előkészítés
után a politikai perekben ártatlanul kivégzett elvtársak holttestét exhumálni kell, és néhány csoportban különböző budapesti temetőben megfelelő módon el kell temetni. Külön kell
kezelni Rajk László elvtárs exhumálását és temetését. Az
exhumálást a törvényesen előírt szakbizottság végezze.
Amennyiben azonban a személyazonosság kétségkívül megállapítható, akkor a temetés előtt lehetővé kell tenni, hogy Rajk
Lászlóné elvtársnő azt megnézhesse.
Rajk László elvtárs temetését a Kerepesi temetőben a kommunista mártírok részére fenntartott díszsírhelyen külön kell
megszervezni. A temetésre a Budapesti Pártbizottság 2-3 ezer
főt mozgósítson, és azon a Központi Vezetőség egy idősebb
tagja, valamint a spanyol szabadságharcban részt vett harcostársa mondjon beszédet.
Az előkészítéshez haladéktalanul hozzá kell kezdeni, és lehetőleg négy héten belül le kell bonyolítani.” Majd a KV tagjai
számára kiadott október 1-jei információban már további
pontosítások szerepelnek: ,,A Politikai Bizottság úgy határozott, hogy együtt temetjük el Rajk László, Szőnyi Tibor és
Pálffy György elvtársakat, akik a Központi Vezetőség tagjai
voltak. Temetésük katonai díszpompával a Kerepesi úti temetőben a munkásmozgalom nagyjai számára fenntartott díszsírhelyen 1956. október 6-án lesz.”
(Részlet az MDP PB 1956. szeptember 7-i
ülésének napirendjéből)

Nagy Gáspár
A fiú naplójából
… és a csillagos estben ott susog immár harminc
évgyűrűjével a drága júdásfa: ezüstnyár rezeg
susog a homály követeinek útján s kitünteti őket
lehulló ezüst tallérokkal érdemeik szerint illők…
… és ha jön a nyüszítve támadó gyávaság
a rémület hókuszpókusza? – akkor eljönnek ablakod
alá a szegényes alkuvások vénei-ifjai mint mindenre
elszánt hittérítők s beárad a dögszag: a teletömött
gyomor békessége meg az ígéretekkel megtelt szemek
tócsa fénye és fénytelen homálya…

… csupán el kéne hinned… de nem hiszed hogy éppen
ők jöttek – szöktek el a maszkabálból hogy éppen ők
azok a független kutyák kik ideológiamentes csontokon
tökéletesítik a fölösleges morgást – harapást…
…nem tudom még hogyan viselem tartósan a szégyent
hogy együtt néztük ugyanazt az eget folyót hangyafészket
és másképp vert a szívem másért pirultam el
másért szorult ökölbe a kezem és másképp láttam
ugyanazt a fát ezüstös éveinkkel sújtva súlyos emlékek
alatt recsegni–ropogni–hajladozni büszkén
de ha több szégyen is társul velem akkor csak így
mondhatom: míg szem él látni kell fele – Barátaim!
1986

Nagymaros és Visegrád város polgárai!
Emlékezzünk közösen 1956 mártírjaira!
Nagymaros város temetőjében az egykori harcostársak
közül Helm Árpád kezdeményezésére és anyagi áldozatából monumentális emlékmű épült

Burgermeister József
és
Lachky Albert
forradalmi harcosok emlékezetére, akiket a megtorlás
során 1958. szeptember 28-án, fiatalon kivégeztek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára a monumentumot a Lachky-család rokona felújította, a Szent György Lovagrend pedig kopjafát állított a
mártírok emlékezetére.
2006. október 13-án megemlékezést tartunk a nagymarosi temetőben. Gyülekezés Nagymaros város
Polgármesteri Hivatala előtt 13,30 órakor. A temetőben az emlékünnep 14,00 órakor kezdődik. Emlékbeszédet mond: lovag vitéz Forgách Ferenc halálra ítélt
és lovag Wittner Mária halálra ítélt, országgyűlési
képviselő, a Szent György Lovagrend dámája.
Utána közösen helyezzük el az emlékezés virágait.
Szent György Lovagrend

Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére
Még van lehetőség 2006. szeptember 30-i határidővel pályázni ifjúsági programok, csoportok támogatására. A rendelkezésre álló
összeg 500.000 Ft. (A pályázati feltételek részletes ismertetése a Visegrádi Hírek 2006. áprilisi számának 3. oldalán olvasható, ill.
hozzáférhető Visegrád honlapján is.)
A pályázatokat a következő címre kérjük beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata, közművelődési, ifjúsági és sportbizottság
Visegrád Város Önkormányzata

LOMTALANÍTÁS!
Értesítjük Visegrád város lakosságát, hogy 2006. október 9-én (hétfőn) LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi utcákban:
Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách Klára u., Mátyás király u., Pázmány Péter u., Magas köz, Szent László u., Török u., Újkert u., Salamon-torony u., Temető sor, Rigó u., Malomhegyi u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u. (elejétől a 10-11. számig),
Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u., Duna u., Nap u., Schulek u. és Bányatelep.
A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, valamint veszélyes hulladék: olajos hordó és kanna, akkumulátor, autógumi, hullám, ill
sima pala kivételével) úgy szíveskedjenek kitenni az út szélére, hogy az a közlekedést ne zavarja!
A lomtalanításkor tegyék ki a már nem használatos kerek kukákat, ezeket is elviszik!
Visegrád város Önkormányzata
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Városházi hírek
2006. július 3-i képviselő-testületi ülés
A testület, a Visegrád, Sziget u. 7. szám alatti bérházban található 3. számú lakást szolgálati bérlakásként
kiutalja a kérelmező Duschák Tamás r.tzls. körzeti
megbízott részére.
2006. július 6-i képviselő-testületi ülés
- A testület az aljegyző előterjesztése alapján hatályon
kívül helyezett húsz aktualitását vesztett helyi rendeletet.
- Döntés született, elővásárlási jog alapításáról
[13/2006. (VII. 07.) ör. rendelet].
- A képviselő-testület a helyi védelem alatt álló épületek felújítására a pályázatot írt ki.
- A képviselő-testület 35.000.000,– Ft összegű folyószámlahitel felvételéről döntött.
- A testület a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet
UH készülék vásárlását 142.005,– Ft-tal támogatta.
- Az önkormányzat a visegrádi római katolikus temető
kerítés szakasz építésének és javításának kőműves és
lakatos munkáinak költségeire 1.376.209,– Ft-ot biztosított.
- A képviselő-testület a Sportpálya öltözőépülettel
kapcsolatos költségekre a költségvetésből további
1.000.000,– Ft-ot, a Műfüves kispálya költségekre a
költségvetésből további 1.700.000,– Ft-ot biztosított.
2006. július 27-i képviselő-testületi ülés
- A képviselő-testület megválasztotta a 2006. október
1.-i választásokon közreműködő Helyi Választási
Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság
tagjait és póttagjait. A bizottságok összetétele a város
honlapján, valamint a Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
- A képviselő-testület a kerékpárút-hálózat magyarországi szakasza építésének és tervezésének támogatását
célzó pályázaton 13754 számon elfogadott támogatáshoz tervdokumentációk elkészítéséhez, költségvetéséből 2.040.500,– Ft-ot biztosított.
- A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy az
„Együtt” Kulturális Egyesület az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére emléktáblát helyezzen el a Visegrád, Fő u. 42. számú ház
falán, a Rév u. felőli oldalon.
2006. augusztus 17-i képviselő-testületi ülés
- A képviselő-testület a 2006. évi útfelújítások tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezárta.
- A testület a „Visegrád, Schulek utca ivóvízvezetékés házi-bekötések építéséhez 3.275.821,– Ft-ot a költségvetési tartalékkeretből biztosított.
- Az önkormányzat a Kálvária lépcső építésének
anyagköltségére a költségvetési tartalékából 2,7 millió
forintot biztosított.
- A testület Mezei Anna képviselőt a Népjóléti Bizottság elnökévé, Bártfai István képviselőt a bizottság
tagjává választotta.
- A képviselő-testület a Fellegvár Óvodában építendő
pergola költségeire a költségvetési tartalékból 150 eFt.
összeget biztosított.

- A testület az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére szervezett vetélkedőt 100 eFt-tal támogatja.
2006. augusztus 24-i képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület kitüntetéseket adományozott:
- Szőke Mátyás urat, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi
Mátyás Király Múzeuma igazgatóját Visegrád város díszpolgára címmel tüntette ki;
- Schüszterl Károly urat, az önkormányzat műszaki csoportjának vezetőjét Pro Urbe emlékéremmel tüntette ki;
- Ott Rezső urat, a Dunabogdányi Zeneiskola igazgatóját Visegrád tiszteletbeli polgára címmel tüntette ki.
A kitüntetések ünnepélyes átadására, a városnapi ünnepségen
került sor.
Az önkormányzat hatályos rendeletei, az elkészült képviselőtestületi jegyzőkönyvek, valamint egyéb közérdekű információk,
megtekinthetők az interneten, a város honlapján:
www.visegrad.hu
A Helyi Választási Bizottság folyamatosan tárgyalta a 2006. október
1.-i választáson induló jelöltek bejegyzésével kapcsolatos előterjesztéseket. A bizottság három polgármester jelölt, huszonöt kislistás önkormányzati képviselő jelölt, valamint tíz kisebbségi önkormányzati
képviselő jelölt bejegyzéséről határozott. A bejegyzett jelöltek listája a
város honlapján, a Hivatal épülete előtti hirdetőtáblán, valamint a
Visegrádi Hírek választási oldalain olvasható.
Tóth Tivadar aljegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az „Együtt” Kulturális Egyesület az alábbi levéllel fordult
Visegrád Város Képviselő-testületéhez:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Együtt” Kulturális Egyesület az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából emléktáblát (kb. 65×45 cm süttői mészkőből készült
fekete betűkkel) szeretne állítani Visegrádon.
Kérjük, szíveskedjenek engedélyezni, hogy az emléktáblát a Fő utca
42. számú épület Rév utcai oldalán helyezzük el.

Az emléktábla tervezett szövege:
EMLÉKEZZÜNK MINDENKOR AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC ÁLDOZATAIRA ÉS HŐSEIRE!
AZ 50. ÉVFORDULÓ TISZTELETÉRE ÁLLÍTOTTÁK
VISEGRÁD VÁROS POLGÁRAI

Visegrád, 2006 október 23.
Visegrád, 2006. július 26.
Bánó László elnök
A tulajdonosok beleegyeztek, hogy az egyesület emléktáblát helyezzen
el házuk falán, a képviselő-testület pedig július 27-i ülésén szintén
hozzájárulását adta.
Az emléktábla leleplezésére az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójára rendezendő ünnepségsorozat keretében kerül sor.
Az ünnepségsorozat részletes programját a Visegrádi Hírek októberi
számában olvashatják majd.
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Szép gesztus a városvezetés részéről, hogy a városnapi rendezvénysorozaton méltó és ünnepélyes keretek közt kerül sor immár hagyományt teremtve a kiemelkedő munkásságú és Visegrádhoz kötődő
személyek elismerő címének átadására.
Ennek értelmében szeptember 2-án adták át a város megtisztelő címeit
három arra érdemes polgárnak. Életútjukat, Visegrádért folytatott tevékenységüket az elhangzott és itt közölt laudációk tartalmazzák.
Szerkesztőségünk szívből gratulál a szép elismeréshez, kívánunk nekik további jó egészséget, sikereket életpályájukon!

VISEGRÁD VÁROS
DÍSZPOLGÁRA
2006-BAN

SZŐKE MÁTYÁS
A mai mozgalmas világban a hűség szép és
megbecsülendő erény. Szőke Mátyás 42 éve
hűséges Visegrádhoz, városunk múltjához, első
és mostanáig utolsó munkahelyéhez a Magyar
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumához.
Amióta régészként másodikként Héjj Miklós
mellé került a múzeumba, térben és időben végigjárta Visegrád gazdag történelmi régészeti
örökségét. Szőke Mátyás nevéhez fűződik Visegrád egyetlen honfoglaláskori temetőjének
feltárása, kutatásainak köszönhetően ismerhettük meg a Szent István kori ispáni vár és a nemzetközi hírű freskókkal díszített főesperesi
templom régészeti hagyatékát. Irányította az
alsó-és fellegvár és a középkori város régészeti
munkálatait. Gazdag szakmai életművének legkiemelkedőbb, a visegrádi és az idelátogató közönség számára legnagyobb hatású munkája a
királyi palota régészeti feltárásának, műemléki
helyreállításának és tudományos feldolgozásának szervezése, irányítása. Ezt a munkát 1984
óta az intézmény igazgatójaként népes kutatógárdával végzi. Ezen tevékenység legnagyszerűbb eseménye volt a magyar állam millenniumi
évében, 2000-ben az újjáalkotott díszudvar ünnepélyes átadása.
Szőke Mátyás Visegrád kulturális életének jelentős alakja. Egykor a helyi Művelődési Ház

igazgatójaként végzett kultúraszervező tevékenységét ma múzeumigazgatóként is folytatja a
közönség örömére. Sokat tett-tesz azért, hogy a
múzeum ne csak szép értékes leletek őrzőhelye
és tudományos műhely, hanem a közönség számára nyitott, vonzó intézmény, az ismeretszerzés és szórakozás színhelye legyen. Konferenciák, koncertek, gyermekeket és felnőtteket egyaránt vonzó rendezvények kaptak otthont a múzeum falai között.
Szőke Mátyás aktívan részt vett Visegrád testvérvárosi kapcsolatainak létrehozásában, ápolásában. Visegrád ezredéves ünnepére készülve az
ő vezetésével végzi munkáját a Millenniumi
Emlékbizottság
Azt mondják a régészethez szerencse is kell.
Ám a szerencse annak kedvez, aki munkájával,
kitartásával megérdemli. 2006. szeptember 1-én
Szőke Mátyásra újra rámosolygott a szerencse.
A palota bejáratnál folytatott ásatásokon egy
unikális lelet, díszes keleti patikaedény ún. szíriai albarello került elő. Szőke Mátyás 42 éve
éppen ezen a napon kezdte meg visegrádi múzeumi szolgálatát. Az égiek jónak látták Őt megajándékozni e ritka műtárggyal, mintegy megerősítve, hogy Visegrád városa jól döntött, amikor 2006-ban a díszpolgári címmel Őt tüntette
ki.
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VISEGRÁD VÁROS
TISZTELETBELI
POLGÁRA
2006-BAN

VISEGRÁD VÁROS
PRO URBE
EMLÉKÉRMESE
2006-BAN

OTT REZSŐ

SCHÜSZTERL
KÁROLY

1957.
szeptember
28-án
született
Dunabogdányban. Nős, öt gyermek édesapja.
1980-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1991. január 1-től a
dunabogdányi
Zeneiskola
igazgatója.
Dunabogdányban több zenekart is vezet, így
a Zeneiskola Zenekarát, az Ifjúsági és a
Szimfonikus Zenekart is. Zeneiskolai kötelezettségei mellett szervezi a dunabogdányi
plébánián működő Cecilia Egyházi Énekkart
és a templom zenekarát is. A különböző zenekarok élén sokat szerepel Dunabogdányon
kívül is, szinte minden évben megfordulnak
külföldön is, elsősorban Németországban.
Szívén viseli a Dunakanyar zenei életét és
fejlődését, és mint ez iránt elkötelezett ember
aktív közéleti szereplő is.
Visegrádon 1996 óta vezeti a Német Kisebbségi Önkormányzat Zenekarát. Az eltelt tíz
év során nemcsak a zenekar fejlődését segítette elő, de az ehhez csatlakozó fiataloknak
külön zeneoktatást tartott a művelődési házban.
Az Áprily Lajos Általános Iskolában három
éve tanít fuvolát óraadóként.
Városi és egyházi ünnepeinken több ízben
szerepelt, tudatosan bevonva a jövő generációit, így saját gyermekeit is. Minden esetben
arra törekedett, hogy ezek a rendezvények
szebbek, színvonalasabbak, bensőségesebbek
legyenek.
Úgy gondoljuk, hogy Ott Rezső, ahogy Visegrádon jobban ismerik Ott Rudi, magas
színvonalú, lelkiismeretesen végzett tevékenysége alapján, melyet a visegrádi zenei
élet érdekében kifejtett, mindenképpen méltó
arra, hogy a város kifejezze iránta tiszteletét
és megbecsülését.

1953. szeptember 8-án született Visegrádon,
tősgyökeres visegrádi család szülöttje. Nős, két
gyermek édesapja. Általános iskolai tanulmányait itt Visegrádon végezte, majd a Vácott
szerzett szakmunkás bizonyítványt. Első munkahelye a nagymarosi gépgyár volt, ahol géplakatosként dolgozott, ezt követően a DMRV visegrádi üzeménél helyezkedett el. 1983. január
14-étől dolgozik a visegrádi polgármesteri hivatalban. Jelenleg a hivatal városgazdálkodási
csoportját vezeti.
Elkötelezetten dolgozik Visegrád fejlődéséért,
szépüléséért. Aktív a közélet területén is, a különböző rendezvényeknek, eseményeknek leginkább előkészítője, segítője, a nyilvános szerepléstől általában visszahúzódik. Tisztséget
ugyan nem visel, de véleményére a döntéshozók
mindig odafigyelnek.
Valószínűleg a városban nem akad olyan lakó,
aki ne ismerné, hiszen munkaidőben, de azon túl
is sokat segít az itt élőknek, dolgozik az egyesületeknek, civil szervezeteknek és az intézményeknek egyaránt. Sokan nyilván azt gondolják,
hogy ez a munkaköréből ered, de a valóság az,
hogy Schüszterl Károly sokkal többet tesz, mint
az ilyen formán elvárható Tőle. Gondoljunk
csak az árvizeknél végzett áldozatos munkájára.
Személyiségéből fakad, hogy a városban szinte
mindenhol jelen van, mindenhol felbukkan.
Sokrétű tevékenységét felsorolni nagyon nehéz
volna, de abban egészen biztosak lehetünk, hogy
minden esetben arra törekszik, hogy közös dolgaink előbbre jussanak.
Ezért úgy gondoljuk, hogy Schüszterl Károly
eddigi tevékenysége alapján, melyet Visegrád
érdekében kifejtett, mindenképpen méltó arra,
hogy a város kifejezze neki köszönetét e díj odaítélésével.
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Tanévkezdés az Áprily Lajos
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában
Augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó ünnepélyünket,
amelyen köszöntöttem iskolánk tanárait, tanulóit –
közülük a legkisebbeket elkísérték szülők, rokonok. 21
elsőst ajándékoztunk meg az „Áprily-s” pólóval. Ijedtségnek, megilletődöttségnek nyoma sem látszott arcukon- inkább szüleik voltak izgatottak. Tanító nénijük,
Pálmainé Vas Zsuzsa nagy szeretettel kísérte be Őket
tantermükbe, amely már szépen feldíszítve várta az
újdonsült kisdiákokat. Új társnak örülhettek a 4.,5.,7.és
8. osztályosok. A felső tagozatba lépő ötödikesek osztályfőnöke Hábel József tanár úr lett. Tantestületünkben
is változás történt, Alvincz Erzsébet németet, Demeter
Bálint földrajzot és természetismeretet, Horváth Ipoly
éneket, Rácz Tamás fúvós hangszereket tanít majd. L.
Kecskés András egyéb elfoglaltságai miatt már nem
tudja tovább vállalni a gitár oktatást, tanítványaival Rák
Béla fiatal kolléga foglalkozik ezután. Itt ragadom meg
az alkalmat, hogy megköszönjem Kecskés Andrásnak
mindazt a mélységes humánummal átszőtt pedagógiai
munkát, amelyet iskolánkban végzett három éven át.
Mindaz, amit Ő ez idő alatt tett, megmarad a szívekben.
Továbbra is kapcsolatban marad velünk, mint eddig
ezentúl is segít Visegrádon a zene szeretetére nevelni.
Köszönjük András bácsi!

FELLEGVÁR ÓVODA HÍREI
Augusztus 23-án megkezdtük a 2006/2007-es nevelési
évet a Fellegvár Óvodában. Hagyomány a mi óvodánkban,
hogy a gyermekek fogadása előtti napon minden dolgozó
részt vesz a csoportszobák rendbetételében, csinosításában a zökkenőmentes ovikezdés érdekében.
Ezen a nyáron a gyermekmosdót újítottuk fel, s mivel a
munka kezdése a vártnál jobban elhúzódott, kicsit csúszott
a munka befejezése. Nem okozott különösebb gondot, a
Városgazdálkodási Csoport munkatársai figyelembe vették az óvodai élet ritmusát, alkalmazkodtak kéréseinkhez,
melyet ezúton is köszönök.
Mindhárom csoportban közel teljes létszámmal indultunk,
a középső és nagycsoportban van még egy-egy férőhely.
A kiscsoport létszáma év végére /márciusig/ eléri a 26 főt,
úgy hogy csak visegrádi gyermekeket vettünk fel.
Az elmúlt évhez képest személyi változás nem történt: hat
óvodapedagógus, három dajka és egy logopédus dolgozik
az óvodában.
Szeptember hónapban mindhárom csoportban megtartjuk
a Szülői értekezleteket, megbeszéljük tennivalóinkat.
Kérem a szülőket az első napokban segítsék gyermekeiket
a beilleszkedésben, mert bár az óvoda a játékról szól elsősorban, azért egy hosszú lazább napirendű nyár után
nehezebbek az első napok. A volt nagycsoportosoknak
sikeres iskolakezdést, az ovisoknak napsugaras, jókedvű
szeptembert kívánok!
Dobó Istvánné óvodavezető

Tóth Árpád

SZEPTEMBERI SZONETT

Az új tanévben sok szép feladat vár ránk, fő dolgunk
azonban a tanulás marad. Készülünk természetesen mi
is történelmi évfordulók megünneplésére, köztük az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. Nekünk az Áprily iskola tanárainak és tanulóinak
nagy jelentőségű év lesz a 2007.,hiszen a feljegyzések
szerint 220 év telt el azóta, hogy ebben az épületben
diákok tanulnak, valamint 20 évvel ezelőtt vette fel az
intézmény Áprily Lajos nevét . A kettős évfordulóra
szeretnénk évkönyvet megjelentetni és jövőre megszervezni az Áprily iskolák találkozóját. Reméljük, hogy a
felújított iskolában fogadhatjuk vendégeinket. Bár elég
sok gondot okoz a tető tanítás közbeni cseréje, mi optimisták vagyunk és úgy gondoljuk, hogy a szép őszi
idő kitart.
Néhány adat: 147 gyermek jár hozzánk a három napközis csoportban 53 tanuló délutáni felkészülését segítjük,
összesen 93-an veszik igénybe az étkezést. A zeneoktatásra közel 60-an jelentkeztek, még a pótbeíratás miatt
nem tudjuk a végleges számot. Szülői kérésként merült
fel, hogy oldjuk meg a felsősök teljes délutáni felügyeletét, ezért itt is indítottunk napközis csoportot.
Schmidt Anna igazgató
Szeptember szép szultánja, Ősz, pompás, buja zsarnok,
Már vár a hódoló táj; a zöld és elviselt
Kaftánú bús tuja mind furcsa dervised,
Mind mélyen hajladoz, s halkan imázva mormog.
Sárga selyemben várnak a szép, hervatag ormok,
Rabnők, kiket elgyötresz, s kik engedelmesek;
S te jössz, puhán s pompázón, s gyűrűfényes kezed
Aranyos reflexétől a tiprott fű is csillog.
Ki gőggel és egykedvűn, de fénylőn s mégis áldva
Ölsz meg mindeneket, hervadás padisáhja,
Köszöntelek e szirtről, leghívebb dervised.
Hatalmas úrkezed ereszd vállamra keggyel,
S ha térdre tör hűs súlya, szólj halkan: most eredj el,
S átkos, dús ajándékul az őszi bút vigyed.
A Mátyás Király Művelődési Ház szervezésében

2006. szeptember 30-án szombaton 19 órakor

a német

Trumpet Art
fúvósegyüttes
ad koncertet

a visegrádi rk. plébániatemplomban
Vezető: prof. Dieter Bolz
A belépés ingyenes!
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„Jóakarat és béke”
A 823. számú, Mátyás királyról elnevezett visegrádi
cserkészcsapat idei tábora július 27.–augusztus 5. között tartott. A legkisebbek csak az ötödik napon érkeztek meg, addig ugyanis táborépítés folyt – kőkeményen. Watzek István csapatparancsnok és Schüszterl
Péter parancsnokhelyettes vezetésével huszonkét gyerek töltötte hasznosan a nyári szünidőnek ezt a kis részét.
A Vác közelében fekvő Katalinpuszta-Szendehely melletti erdőt tettük otthonunkká. A tíz napra előkészített
élelmet és felszerelést autóval szállítottuk oda, mi magunk
pedig tömegközlekedéssel érkeztünk meg. Vezetőink korábban hosszasan járták a vidéket, hogy ideális táborhelyünk lehessen, ebben a helyi erdész is nagy segítségünkre
volt. A kis rét és a fenyves barátságos közegét hamar
megszerettük – ahogy azt a csapatparancsnok mondta, az
erdő befogad, akár életet hozunk bele, akár szemetet.
Hamarosan baltacsattogás és fűrészhang törte meg a csendet, hisz dolgozni kezdtünk a tábor építésén, hogy az több
mint egy hétig otthonunk lehessen. Éppúgy szükségünk
volt minden eszközre és berendezési tárgyra, mint ha a lakásban lennénk, csakhogy itt minden fából készült, és szigorúan csak spárgával rögzítettük egymáshoz az anyagot.
A csomózás egyszerű tudományát a cserkészek az évközi
kötelező őrsi órákon, illetve a tábor első napjain sajátíthatják el.
Annak ellenére, hogy a Mátyás király cserkészcsapatnak
kevés vezetője van, mégis sikerült igazán hasznos és dolgos napokat együtt tölteni. Természetesen apró balesetek
mindig vannak, ám a vezetők felkészültségének hála, ezek
sem váltak rossz emlékké. Fiúk és lányok egyaránt tanulták az önálló és praktikus problémamegoldást, vagy épp a
közös munka örömét ismerhették meg. Persze a játékra is
bőven jutott idő: az esti tábortüzek körüli éneklés és játék
kreativitásra sarkallja a gyerekeket, és nagyban segíti önmagunk és egymás elfogadását is. Itt mindenkinek lehetett
sikerélménye, bármibe is fogott bele. Teltek a napok, és
örömmel töltött el a tudat, hogy ma is távolmaradtunk a
villogó képernyőktől és a csipogó telefonoktól, emellett
közelebb kerültünk egymáshoz, az erdőhöz, a szerethető
munkához, közös népdalkincsünkhöz is – egy-egy népdal
még a legfeszültebb hangulatot is fel tudta oldani. Talán a
legfontosabb, hogy miképpen az életnek is lennie kéne, a
cserkésztábor folyamatos szolgálat. Mindennap tenni kell
valamit a többiekért, és mindennap tesznek is értünk valami igazit. Furcsa érzés megtapasztalni, hogy egyik sem
olyan könnyű számunkra.
Sajnos az eső megnehezítette a dolgunk, de így kiderült,
hogy az együttlét még nehéz körülmények között is öröm.
Így is tehettünk egy kirándulást a gyadai rétre, feladatokkal tarkított meseerdőben elevenítettük fel Artúr király világát, és főztünk közösen igazán finom ételeket, így ismertük meg a Baranyi Tamás őrsvezető által készített öhömöt,
más néven a hortobágyi slambucot is. Jutott idő a pihenésnek (még az éjjeli őrségben lévők számára is), a sportnak és egyedüllétnek is. A napi eseményekhez kötődő közös imák és a vasárnapi szentmise pedig az élő hitünk tüzének táplálását segítette.
Schell Gergely

Pillanatképek a tábor életéből

Tanfolyam
Akkreditált számítógépes tanfolyam indul felnőtteknek
októberben, az Áprily Lajos Általános Iskolában.
Megfelelő létszám esetén a következő modulok egyikéből
indul képzés:
- Számítógép és internet alapismeretek
60 óra 28.000.-Ft + könyv
- Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
60 óra 34.000.-Ft + könyv
- Internethasználati alapismeretek
30 óra 25.000.-Ft
A tanfolyamokat az Informatika – Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) szervezi, oktató: Paulusz József
A tanfolyamok vizsgával zárulnak.
Jelentkezni lehet az oktatónál személyesen,
vagy telefonon : 06/20-4243-280
Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 30.

Szerkesztői közlemény
Ezúton közlöm kedves cikkíróinkkal, hogy a jövőben írásaikat a borsody.istvan@freemail.hu e-mail címre közvetlenül
is elküldhetik a hozzátartozó képpel együtt.
Borsody István szerkesztő
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Egy hangulatos pinceavató után
Hogy, hogy nem, de eddig nem sikerült részt vennem a visegrádi
pinceavató ünnepségeken. Idén, egy szép kora őszi délutánon
aztán végre eljutottunk a ,,tetthelyre”, ahol már L. Kecskés András lantművész és együttese hangolt az esti programra. A gyülekező nézősereg hallhatott-láthatott a borról, Bacchusról egy jól
komponált, humoros, hangulatos felvezető műsort, aminek főszereplője a régi zenés instrumentumokon kívül az énekes trubadúr
szellemes ,,átváltozása” volt, különböző korok német nyelvű
bordalait előadva. Műsorukat nagy tetszéssel és tapssal jutalmazta a szép számban összegyűlt közönség.

Egy kép a tavalyi pincemester-avatóról
Sovány Józsi ceremóniamester ezután üdvözölte a vendégeket,
előhívta az eddigi pincemestereket a színpadra, majd sor került a

pincemester-avatóra. Megható volt, hogy az elhunyt pincemesterekről, Stabarecz Jánosról, Izsák Sambóról, valamint
Schandl Lajos képviselőről is megemlékezett. Érdemei felsorolása mellett idén Bártfai István sorakozott fel az immár 13.
alkalommal választott helyi borászok tagjai közé, miután a
bíró és bíróné jelentése is alátámasztotta a döntést, majd Jung
Endre átadta a diplomát Pistinek. Közben az énekkaros lányok, asszonyok sürgölődtek a vendégek sorai közt, kínálva a
bort és a zsíros kenyeret. A környei hagyományőrző kórus
műsora következett ezután: harmonikakísérettel énekeltek
néhány kedves sváb dalt. Műsorukat nagy tetszés fogadta.
Ezután következett a fénypont: a szőlőkoszorú-árverés! Nagy
izgalmak és licitálások után – Burgermeister Pisti és Illés Pista
tartotta a 30 kg körüli gyönyörűséget! – id. Zeller Marci nyerte
el a díjat. A hivatalos műsort a kisebbségi zenekar és az énekkar előadása zárta.
A már emelkedett hangulatot tovább fokozta a hegyoldalban
lévő számos pince végiglátogatása. Egyik bor jobb volt, mint a
másik, folyt a kínálás megállás nélkül, s bizony, nehéz lenne
dönteni, melyik fajta nyerje el a pálmát. Jól esett régi ismerősökkel találkozni, üríteni a poharat a pincemesterek egészségére, s gyönyörködni a lemenő napban, a szép panorámában.
A színpadnál már folyt a mulatozás, mindenki kedvére táncolhatott a dunabogdányi fiatalok játékára, élvezhette a svábos
vendéglátást és jó kedélyt.
Úgy gondolom, aki itt volt, jó emlékekkel és élményekkel tért
haza. (Tudomásom szerint talicskára nem volt szüksége senkinek a hazatéréshez…)
Köszönjük a szép délutánt, a tartalmas műsort, a szervezők
fáradozását, a lányok-asszonyok sürgölődését, a finom falatokat és borokat, a hangulatos együttlétet!
Borsody István

Virágos Visegrádért 2006

Városnapok után röviden
Lapzárta előtti másodpercekben engedjék meg, hogy egy rövid
írással visszatérjek a minap véget ért rendezvénysorozatra.
Mint rendezőnek nem tisztem, hogy értékeljem a mögöttünk
hagyott két hetet, főleg nem így „melegében”. Ám úgy gondolom, a visszajelzések és az, hogy minden eseményen igen sok
látogató volt, azt bizonyítja, hogy a négy napra kitolt eseménysorozat beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Mindenki
megtalálhatta a kedvére való kikapcsolódást, egyszerre volt
tartalmas és színvonalas, szórakoztató és komoly.
Számomra azonban mégis az jelentette a legnagyobb élményt,
hogy elképesztő mértékű segíteni akarással találkoztam. Bárkihez fordultam, azonnal és önzetlenül mellém állt. Erkölcsileg és anyagilag is olyan mértékű segítséget kaptam, mint még
azt hiszem soha. A segítés és az összefogás már-már az árvizek hangulatát idézte bennem.
Nehéz lenne felsorolni, és nemcsak terjedelmi okok miatt ki
mindenki bíztatott és segített.
Köszönöm mindenkinek úgy az erkölcsi, mint az anyagi támogatást.
Mikesy Tamás

A soron következő Virágos Visegrádért díjat augusztus hónapban Schüszterl Mihály és felesége Rozi kapta, akik a Fő u. 121.
szám alatti kertjüket szépítgetik egész évben. Az, hogy a kert
folyamatosan ápolt és szemet gyönyörködtető, elsősorban a
feleséget dicséri. Mindkettőjüknek gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk a továbbiakban.
Mint már megszokhattuk, a Visegrádi Szövetség és a Turisztikai
Egyesület minden hónapban díjaz egy közterületet is. Ebben a
hónapban a Mátyás szobor környéke nyerte meg legjobban
tetszésünket. Köszönjük azoknak akik rendben tartják.
Természetesen az egyéni díjazottak most is megkapják az oklevelet és a vele járó dísznövényt.
Takács Istvánné VSZ
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Albarello
Őszi képek

Rozsdás gesztenyék jelzik:
a nyár az már az őszbe ballag.
A harang nyolcra csendít,
- kápolna kupola hallgat.
Innen, s tova még a kép
olyan szép, langyosan teli,
de túl tiszta a nagy ég,
ott fenn készül már valami.
Valami nagy rejtelem,
valami mindentől másabb,
égzengő veszedelem,
vagy a lélek kínja árad,
világégés, járvány, kór,
vagy csupa üres semmiség,
vagy feljön végre a hold,
s megnyugszik a szív, s meg, az ész.
+

Izzó tűzgolyó, - kel a nap – s amint támad,
az álmok honában lazul a feszültség,
eloszlik a kétség.
Az árnyak már nem árnyak, új történése
kezdődik a pillanatnak. Mozdulata
lelkemre kihat ma.
Derüre hajló hang ágál fel bennem,
istent – embert – istent sűrítő fúzió,
- vagy csak illúzió?
+

Hideg, hűvös már ez a szeptemberi nyár
hajnalban és este,
nehéz ködös párát liheg az éjszakák
változékony teste.
Nem, mert nem látom, - talán el is mentek már –
fecskét se hallani.
Elmúlt hány év…! El a nagybetűs IFJÚSÁG!
- nehéz bevallani.
Ördögszekér, lila kosbor, aszók, erek
ökörnyálas avar –
egysíkú madárdal: galambok, verebek
- ez az, ami zavar.
Gyermekcsapat szalad, ez már más náció,
idegen, „városi.”
Életemből kihullt egy újabb stáció,
- maradt még… valami…?

A visegrádi királyi palota rekonstrukciója újabb fázisához érkezett, elkészült a Mátyás kori díszlépcső. Ahhoz, hogy ezt a nagyközönség előtt megnyissák, át kell alakítani a palota bejáratát, méghozzá oly módon, hogy az a
mozgáskorlátozottak számára is használható legyen. Azért hogy a bejárát
elkészülhessen, előtte a fogadóépület előtt régészeti feltárásokat kellett végezni.
A kutatómunka során Szőke Mátyás szeptember 1-én unikális leltre bukkant, egy patika edényre, egy un. albarello-ra. Érdekesség, hogy pont ezen a
napon, azaz szeptember 1-én volt 42 éve, hogy az igazgató úr megkezdte visegrádi munkásságát.
Tudni kell, hogy Magyarországon ehhez hasonló albarellot
egészben ez idáig csak egyszer
találtak, méghozzá 1952-ben,
és azt is itt Visegrádon. Budán
is csak Itáliából származó hasonló edények töredékei kerültek elő. A visegrádi két ép
edény nagyon hasonlít egymásra, így szinte biztosak lehetünk benne, egy időből és
egy helyről származhatnak. A
most megtalált edény mintázata alapján valószínűsíthető,
hogy perzsa eredetűek, és ez
még különlegesebbé teszi őket.
A korábban megtalált edény
viszont korukra szolgáltat adatot, hiszen Zsigmond korabeli rétegből került elő. Tehát igazi érdekességről
van szó.
A mostani lelet mellett a Mátyás korabeli rétegből (ez azt mutatja, hogy az
albarello épségben és használatban volt mintegy 50-70 évig) még számtalan
szép tárgy került elő, mécsesek, érmék, kályhacsempék, üvegek, de hiába
szépségük, a szenzációt az a ritkaság jelenti, melyet ez az albarello jelent
számunkra.
Gratulálunk a sikerhez, és még sok hasonlót kívánunk!
Mikesy Tamás

Egy elismerés margójára
Alig néhány napja a Parlament épületében vehette át Eőry Dénes a Visegrádi
Ásványvíz Kft. nevében a Magyar Termék Nagydíjat, mely díjjal az alapító
szándéka szerint a kiváló minőségű magyar termékeket jutalmazzák.
Mi visegrádiak nap mint nap találkozunk a Visegrádi Ásványvízzel, de valójában tudjuk-e, mit tartalmaz ez a víz? Miért érdemelte ki ezt a kitüntető címet?
Szóljunk tehát most néhány szót a VISEGRÁDI kalcium-magnéziumhidrogénkarbonát tartalmú ÁSVÁNYVÍZ előnyeiről.
Egy liter VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ-ben 1297 mg oldott ásványi anyag van.
Az ásványi anyagok közül a kalcium, a magnézium és a hidrogénkarbonát van
többségben.
A VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ rendszeres fogyasztása által jelentékeny menynyiségű kalcium jut a szervezetbe, segítve a csontrendszer mész-és fehérjeanyagcsere zavarának leküzdését. A kalcium tartalma megakadályozza a terhesség és szoptatás következtében fellépő mészhiány okozta görcskészség kialakulását is. A kalcium gyulladáscsökkentő és antiallergiás hatása miatt jótékonyan
hat az asztmában, az allergiás kiütésekben szenvedőkre. A kiemelkedően magas
magnézium tartalom pedig az izmok – beleértve a szívizom – működésének serkentésével segít a fáradtság és a kimerültség leküzdésében.
A VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ fogyasztása jó hatással van a gyomorsav túltengés okozta megbetegedések megelőzésében a szervezet sav-lúg egyensúlyának
megteremtése által.
Ezzel a rövid ismertetővel gratulálunk a cégnek, további sikereket kívánva.
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2006.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
a 2006. év október hó 1. napján, vasárnap tartandó
helyi önkormányzati választásokról
Visegrád város Helyi Választási Bizottsága, a
2006. október 1.-i választásokra nyilvántartásba
vette a következő jelölteket:
Polgármester jelölt:
Abonyi Géza
Hadházy Sándor
Inkei-Farkas Márton
Kislistás képviselő jelölt:
Abonyi Géza
Bálint Zsolt
Bártfai István
Dankovitsné Balog Magdolna
Dobri Imre
Eőry Dénes
Gróf Péter
Inkei-Farkas Márton
Jung Vilmos
Kalotai Árpád
Kangas Scheili Kinga
Késmárki Zita
Kiss Károly
Kovács Gábor
Lelkes László
Mezei Anna
Rittinger Tamás
Sovány József János
Szedlacsek János
Szedlacsek Róbert Henrik
Tavas Péter
Varga Brigitta
Visnyovszki András
Vitézné Gerstmayer Beáta
Zeller Tibor
Helyi német kisebbségi önkormányzat képviselő
jelölt (a sorsolás sorrendjében):
Jung Csaba Wilhelm
Jung András
Bauer Egon
Reich László
Schandl Jánosné
Gerstmayer Zoltánné
Burgermeister Istvánné (Edit Burgermeister)
Bergmann Istvánné
Schmidt Anna
Zeller Márton
Visegrád, 2006. szeptember 12.
Tóth Tivadar sk.
HVI vezető

Helyi Választási Bizottság:
Tagjai:
Szebeni Imre elnök
Borsody István
Fieszl Béláné
Scheili Éva
Szigetiné Lőrincz Mária
Póttag:
Szatmári Nóra
Szavazatszámláló Bizottság:
Tagjai:
Mundiné Bocskai Zsuzsa elnök
Abonyi Bálint
Farkasné Lődi Emma
Schandlné Herr Margit
Tisza Zoltánné
Póttagok:
Nagyné Izsák Veronika
Schandl Andrea
A választási kampány:
2006. szeptember 29-én 24 óráig tart.
Szavazás időpontja:
2006. október 1.-én 06.00-19.00 óra
Szavazóhelyiségek:
1. Önkormányzati képviselő és polgármester
választás
Visegrád, Fő u. 81. (Polgármesteri Hivatal)
Szavazókör számozása: 1
2. Kisebbségi önkormányzati képviselők
választása
Visegrád, Fő u. 38. (Egészségház)
Szavazókör számozása: 800
Szavazás:
Szavazáskor a személyazonosság és a lakcím
megállapítására
alkalmas
igazolványt
a
bizottságnak át kell adni.
A jelöltre szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet.
Érvényes szavazatok száma:
- Polgármesterre 1 szavazat,
- Önkormányzati képviselőkre 1-9 szavazat,
- Kisebbségi önkormányzati képviselőkre 1-5
szavazat.
- Megyei közgyűlés választása 1 szavazat.
Érvénytelen az a szavazólap, amelyik nincs ellátva a
hivatalos bélyegzőlenyomattal, illetve az előbb
ismertetettnél több szavazatot tartalmaz.
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BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELŐJELÖLTEK
Tisztelt Visegrádiak!
Bártfai István független képviselőjelölt vagyok. A fiatalok számára nyolc éve kezdtem
programokat szervezni, négy éve a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület vezetőjeként már
felnőtteknek és időseknek (pl. „szépkorúak tornája”) is kínálunk lehetőségeket.
Képviselőségem alatt távol tartva magam a különféle érdekháborúktól, mások problémáját
sajátomként kezelve, kizárólag a megoldásokat keresve igyekeztem legyőzni az akadályokat és
szolgálni a helyi lakosokat. A település fejlesztési koncepcióval – amin van még némi javítani
való – a hosszú távú fejlődés irányát kitűztük magunk elé. Továbbra is támogatom a
beruházásokat, idegenforgalmi fejlesztéseket, melyek munkahelyeket, vagy anyagi hasznot
hozhatnak Visegrádnak. Hangsúlyozva viszont, hogy a látképben ne sebként jelentkezzenek,
hanem látványként is beilleszkedjenek Visegrád arculatába. Az ezekből befolyt plusz
bevételeinkből közterületeink és elhanyagolt vízelvezető rendszereink, különösképpen a város
széli burkolatlan utcáink, nem létező vagy járhatatlan járdáink rendbetételét kell megoldanunk. Ezzel is feltétlen javítva a
kevésbé frekventált helyen lakók életminőségén. Támogatnunk kell a közműbekötésekre irányuló szándékot. Fentiek
némelyikét megvalósítottuk, van ami idén októberben készül el, azonban ezt a folyamatot feltétlen folytatni kell. Több év
alatt sem történt meg sajnos a 11-es út árvízvédelmi szempontok szerinti megerősítése. Véleményem szerint a Löfflerbányából kitermelt földdel ennek nagy részét meg kellett volna oldani úgy, hogy a sétány magasításával és szélesítésével
egy kerékpár út is helyet kaphasson. Ezt a mulasztást feltétlen orvosolnunk kell! A fiatalok lakásproblémáját meg kell és
meg is lehet oldani, nem szabad kizárólag az állami támogatásokra várni. Ezek környezetében szép nagy játszóteret is
kell építenünk. Szükség van bölcsődére, melyet a szomszédos településekkel közösen lehetne üzemeltetni. Hosszú út
vezetett idáig, de végre épül a sportpálya öltöző és hozzá tartozó létesítmények is elfogadásra kerültek. Fontos lépés ez
gyermekeink egészséges fejlődéséhez és különféle sportrendezvények szervezéséhez. Feltétlen helyet kell biztosítani a
vízi sport lehetőségeinek és az öböl tulajdonjogát megszerezve a horgászoknak. Addig is el kell érnünk, hogy a
lehalászás megszűnjön. Műemlékeink és látványosságaink programszerű bemutatásával, több napos kulturális
rendezvények szervezésével - ezt elsősorban helyi vállalkozók és civil szervezetek bevonásával – elérhető, hogy a
túrizmusból minél több pénz maradjon a helyiek zsebében. A jövőben sokkal többet kell pályázni és konstruktív
munkával fokozni kell a testület hatékonyságát. Folyamatos tájékoztatást kell adni a lakosoknak az üléseken történtekről.
Ígérem, hogy a fentieket szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint becsülettel, az eddig szerzett tapasztalatokat is
kamatoztatva, továbbra is kizárólag Visegrád felemelkedését és lakói érdekeit fogom képviselni!
Kangas Kinga vagyok, de talán többen Scheili Kingaként ismernek itt a városban. 36
éves vagyok, gyesen két kisfiammal, Robival és Krisztoferrel. Szokatlan nevemet
férjemtől "kaptam", aki finn létére legalább annyira rajong Visegrádért, mint én, aki itt
nőttem fel.
A gyerekek születése előtt a dunabogdányi iskolában tanítottam angolt, jelenleg
másodállásban családi vállalkozásunkat, a Piknik Falatozót vezetem. Sok éven keresztül
nyári munkaként idegenvezetéseket vállaltam, így több oldalról sikerült tapasztalatokat
szereznem városunk életéről. Kisgyermekesként azt veszem észre, hogy babakocsival
nehéz itt az élet. A járdák, rövid szakaszoktól eltekintve járhatatlanok, a közintézmények
megközelíthetetlenek. (És nem csak babakocsival, gondoljunk a kerekes székesekre is!)
Pedagógusként az a véleményem, a képzésre, oktatásra, főként a nyelvoktatásra nagyobb
figyelmet kellene fordítani, akár ingyenes, a város által támogatott tanfolyamok formájában. A vendéglátóiparban,
idegenforgalomban mozogva pedig azt vettem észre, hogy több tájékoztatásra, minőségi szolgáltatásra lenne szükség,
hogy az idelátogatók mindig elégedetten térjenek haza tőlünk.
Függetlenként indulok, mivel úgy érzem, egy kisváros életében nem szabad, hogy helyet kapjon a pártpolitika, sőt
szeretném, ha az összes visegrádi képviselő függetleníteni tudná magát a politikától, és egy-egy döntés meghozatalakor
csakis a város lakóinak az érdekei lebegnének a szemük előtt.
6 éve élek Visegrádon férjemmel, Ispán Balázzsal, és két gyermekünkkel, de már
korábban is figyelemmel kísértem a település életét és fejlődését.
Diplomám megszerzése után olyan területen helyezkedtem el (humán erőforrás), ahol sok
emberrel találkoztam szervező, kapcsolattartó és problémamegoldó képességemet,
nyelvismeretemet kamatoztathattam.
Meggyőződésem, hogy a város önkormányzati politikájának el kell szakadnia az országos
politikától és a település fejlődését, jövőjét, az ott élők javát kell szem előtt tartani.
Néhányat kiemelnék az általam fontosnak tartott feladatokból:
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- A település belső utjain a közlekedés szabályozása, sebességkorlátozások megállapítása-azok betartatása,
a sok éve ígért gyalogátlelő létrehozása ("Delta környéke").
- A Lepence-völgy felé tartó kerékpárút felújítása
- Régi és új játszóterek helyzetének megvizsgálása; az újtelepi játszótér, valamint az óvoda udvar fásítása.
- Szelektív hulladékgyűjtés kibővítése, a meglévő hulladékgyűjtő pontok tisztaságának figyelemmel kísérése, esetleg
szükség szerinti áthelyezése.
- Akadálymentesítés (Posta, Patika, Polgármesteri Hivatal, Stb.)
- Az önkormányzati ügymenet gyorsaságának vizsgálata.
- A visegrádi városi patika nyitva tartásának, szabadságolási szokásainak áttekintése.
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.
Késmárki Zita
Lelkes László vagyok, 33 éves, közgazdász végzettségű. Feleségem dr. Hegedűs Beáta orvos,
aki háziorvosi rezidens képzésén belül 1 éve alkalmanként a helyi lakosokat látja el. Kisfiunk
2 éves.
Az élet engem is, mint minden tanulni és tapasztalni vágyó fiatalt elszakított szülőfalumtól,
de a kötődés mindvégig megmaradt, hiszen itt nőttem fel, ide jártam iskolába, ide kötnek az
élmények, itt élnek barátaim, ismerőseim. Az egyetem elvégzését követően, immár 10 éve
nagy nemzetközi cégeknél dolgozom vezető beosztásban, melyre büszke ugyan nem vagyok,
de olyan tudást és tapasztalatot halmozhattam fel, melyet a magyarországi vad
kapitalizmusban talán egy emberöltő alatt sem lehet elsajátítani. A tíz évből hármat
Németországban dolgoztam, megismerve egy más kultúra precíz és racionális, sokszor
érzelmek nélküli világát.
Magyarországon lehetőségem nyílt számos alkalommal az asztal másik oldaláról
polgármesterekkel, gazdasági alpolgármesterekkel tárgyalni és megtapasztaltam, hogyan és miként van lehetőségük a
befektetni vágyókat társadalmi célú fejlesztésekre bírni.
A nemzetközi cégek alkalmazotti státuszától búcsúzóban, de velük kapcsolatban és a gazdasági életben maradva jelentős
szabadidőm és energiám szabadul fel, melyet szívesen ajánlok fel Visegrádért. Őszintén megvallva ez idáig nem igen
tudtam kivenni részem a köz segítésében, vagy nem olyan mértékben és mélységben, mint szerettem volna, kivéve talán
két hónapot 2004-ben, amikor éppen munkahelyet váltottam.
Aranykezű visegrádi mestereknek köszönhetően lassan elkészül épülő házunk és újra teljes értékű visegrádinak
mondhatom magamat.
Megszerzett tudásomat, tapasztalataimat szívesen kamatoztatnám városunk fejlődéséért. Független képviselőként csak a
jót, az előremozdítót támogatom. Nem vagyok se pártnak, sem valamely csoportnak vagy érdekszövetségnek tagja. Egy
ilyen kis helyen csak a közösségi érdeket, a város fejlődésének szent célját szabad előtérbe helyezni. Az oldalak
egymásnak feszülő magatartása helyett tenni kell a dolgunkat, csak ez vihet előre bennünket. Hiszek az egység erejében.
A turizmus fejlesztésével, új szolgáltatásokkal kell erősíteni helyzetünket. Szívügyem a sport, az oktatás és a fiatalság
helyzetének javítása.
Konzervatív gondolkodással, keresztényi szemlélettel, fiatalos lendülettel!
Egységben az erő, hajrá Visegrád!
Tisztelt Visegrádi Polgárok!

Sovány Józsefnek hívnak, az Önök képviseletében független képviselőjelöltként
indulok a helyi önkormányzati választáson.
Mi késztetett erre az elhatározásra? Az utóbbi néhány évben (énekkari tagként)
egyre több időt tudtam fordítani a város közösségi életében való részvételre. Ez idő
alatt győződtem meg arról, hogy településünk mind adottságait, mind pedig
kulturális hagyományait tekintve olyan különleges örökséggel bír, amelynek
ápolására és fejlesztésére érdemes további energiákat mozgósítani.
Milyen kihívások állnak a város következő vezetése előtt? Megőrizni és továbbadni a
történelmi és kulturális értékeket. Megtalálni az érzékeny egyensúlyt a
turistaforgalom kiaknázása és az itt lakók nyugodt környezetének, kényelmének
megóvása között. Rendszeres árvízvédelem, közlekedési morál javítása, új
városközpont kialakítása, a város továbbfejlődési, terjeszkedési lehetőségei.
Hogyan kívánok hozzájárulni a képviselőtestület munkájához? Kiegyensúlyozó
személyiségnek tartom magam. Álláspontomat sokkal inkább az észérveknek, a
realitásoknak a figyelembevételével alakítom ki, mint pártszimpátia vagy érzelmi
okok mentén. Nem tartom elfogadhatónak azt a káros gyakorlatot, ami a mai magyar
politikai közéletben kialakult és a bal- vagy jobboldalhoz tartozást tekinti elsődlegesnek az egyén felelős döntésének
meghozatalakor. Független beállítottságú jelöltként nem a jobb vagy baloldalt, hanem a város és az itt lakók érdekeit szol-
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gáló ötleteket kívánom támogatni. Tősgyökeres visegrádiként ismerem az itt lakó emberek problémáit, vágyait és tiszta
lelkiismerettel megígérhetem, ha bármilyen elgondolás, ésszerű ötlet, program érkezik, ami városunk szépülését,
fejlődését elősegíti, polgárainak javára szolgál, nálam nyitott kapukra talál. Nem szeretnék hangzatos ígéreteket tenni,
mert az utóbbi években tapasztalhattuk, hogy meg nem valósult programokkal már a padlás is tele van.
Röviden bemutatkoznék: 1954-ben születtem Visegrádon. A középiskolát Győrben a bencéseknél végeztem, érettségi
után, ideiglenesen a Faipari Szövetkezet kihelyezett részlegéhez kerültem Leányfalura, ahol ólomüvegezéssel
foglalkoztak, amit meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Nagyon jó mester keze alá kerültem, aki beavatott a
szakma rejtelmeibe, így „ott ragadtam”. A szakirányú iskola elvégzésével díszmű ill. ólomüveges lettem. Már
harminckét éve evvel foglalkozom.
Nős vagyok, két nagykorú leány apukája.
Kérem, október 1-jén tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám.
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Szedlacsek Róbert Henrik vagyok. Az őszi önkormányzati választásokon független
képviselő-jelöltként indulok. Függetlenként, - a szó valódi értelmében - mert azt
gondolom, Visegrádnak nem pártpolitikára van szüksége, hanem dinamikus, tettre kész,
felelős döntéshozókra. Felelős döntéshozókra, akik egy-egy szakterületen kompetens
tudással bírnak. Legyen az településfejlesztési, kulturális, gazdasági, vagy akár idegenforgalmi kérdéskör.
Kedves Barátaim! Ez egy választási bemutatkozó írás. Lehetne itt épülő (vagy nem épülő)
utakról, szépülő (vagy nem szépülő) városközpontról, egyebekről írogatni.
De beszéljünk komolyan!
Látható, hogy városunk – más lehetőség híján – egyértelműen az idegenforgalom, mint
kitörési pont mellett kötelezte el magát. Nekünk nincsenek hektárnyi jó minőségű
földjeink, hogy azok hasznából megélhessünk. Nincsenek gyáraink, nagyüzemeink, hogy a
munkát kereső megtalálja a számára ideális munkahelyet. Vannak viszont történelmi emlékeink (Fellegvár, Salamontorony, Királyi palota romjai), természeti adottságaink (kiránduló-helyek és utak), turisztikai látványosságaink és
programjaink (Palotajátékok, Duna-menti svábok találkozója, városnapi rendezvények). Az alapok tehát adottak, az
viszont már más kérdés, hogy a fenti programok milyen színvonalat képviselnek, mennyire sikeresek, kulturális-,
marketing és egyéb szempontokból mennyire jól felépítettek. Nem elég egy nagyszerű helyszín, ha hiányzik a program,
vagy van egy kiváló program, de hiányzik az erős marketing és reklám. Jómagam, aki immár 12 éve a szállodaiparban
dolgozom, nap, mint nap szembesülök ezekkel a problémákkal. A visegrádi turizmusban dolgozók (szállodások,
vendéglátósok) tudják, hogy rám mindig számíthatnak, problémáik megoldásában odaadóan és szívesen részt
vállalok.
Személyemmel kapcsolatban az utóbbi néhány év történéseire szorítkozom, hisz ismernek/ismertek: a néhány éve
megnyitott Thermal Hotel Visegrádban dolgozom, főportásként. Az ELTE-PPK-n szereztem művelődésszervező
diplomát, németül valamint angolul jól írok és beszélek, s nem utolsó sorban ez év májusában megszületett a kisfiam,
Benedek, akinek édesanyjával és apai nagymamájával élem a visegrádiak mindennapjait.
A Visegrádi Hírek által felajánlott, szűkre szabott keretek között, ezt a néhány gondolatot volt módom megosztani
Önökkel/Veletek. Hiszem, hogy ezek vagy ezekhez hasonlók sokak agyában szintén megfogalmazódtak. Amennyiben
igen, kérem, támogasson szavazatával, kérlek, támogass szavazatoddal!

Tisztelt Visegrádiak!
Szándékomban áll indulni a választásokon, mint önkormányzati képviselő. Mivel
helyi lakos vagyok, úgy vélem, részletes bemutatkozásra nincs szükségem.
Vendéglátó vállalkozó vagyok, idén töltöm be 34. életévemet.
Visegrádi lakos révén az alábbiak megvalósítását tartom fontosnak. A helyi
lakosok és az idelátogató belföldi és külföldi vendégek érdekében fontos lenne
színvonalas rendezvények szervezése. Teniszpálya, horgászatra, csónakázásra,
vízisíelésre alkalmas terület kialakítása, pl. a két dunai öbölben. Parlagfűírtás,
illegális szemétlerakatok megszüntetése. Fontos lenne a tervezett új önkormányzati
lakások megépítése a fiatalok részére, a helyi lakosok és az idelátogatók részére a
bicikliút felújítása, megépítése. Célom a helyi civil kezdeményezések segítése,
több információs tábla kihelyezése, padok elhelyezése a hosszabb utcákban – pl. a
Fő út - az idős emberek kényelme szempontjából.
Megválasztásom esetén ígérem, hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom képviselni a város lakóinak
érdekét.

Ifj. Visnyovszki András
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Tisztelt Visegrádi Polgárok !
Zeller Tibor visegrádi vállalkozó vagyok. Visegrád város önkormányzati választásán képviselőnek jelöltettem magam, ezért élek a felkínált
lehetőséggel és szeretnék bemutatkozni a helyi újságon keresztül is.
A szomszéd faluban, Dunabogdányban születtem 1955-ben. Itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd Budapesten a Fazekas
Mihály Gimnázium matematika szakán érettségiztem.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szereztem diplomát, majd
letöltöttem katonai szolgálatomat is.
Ezt követően, 1978-ban kerültem Visegrádra és azóta is itt dolgozom.
1983 óta vezetem a Sirály Éttermet, majd vállalkozásom bővült a
Reneszánsz Étteremmel, a Visegrád Tours Utazási Irodával és a Hotel
Visegrád szállodával. A településen végzett munkám elismeréseként
2004. évben a város képviselő testülete „tiszteletbeli polgár” címmel tüntetett ki.
Szerteágazó és rengeteg személyes közreműködést igénylő munkám reggeltől estig Visegrádhoz köt, ezért is határoztam
úgy, hogy jelöltetem magam a helyi képviselő testületbe.
A közfeladat vállalását számomra az teszi lehetővé, hogy munkámban új cégtársam, a fiam, már jelentős mértékben
tehermentesít.
Nagyon fontos szempont volt döntésemben az is, hogy vállalkozóként már tapasztalatot szereztem különböző pályázatok
készítésében. A 2007-2013. közötti Európai Uniós költségvetés nyújtotta lehetőségekkel minden település élni szeretne,
hiszen eddig soha nem állt rendelkezésre ennyi pénzügyi forrás. Visegrád város, elsősorban idegenforgalmának további
fejlesztéséhez, jól kiválasztott célok és színvonalas pályázatok benyújtása esetén, jó eséllyel szállhat versenybe
másokkal. A fejlesztések előkészítésében, megvalósításában talán hasznosítható lenne több évtizedes tapasztalatom.
Szeretnék testületi munkámmal hozzájárulni Visegrád és környéke jövőbeni fejlődéséhez, mert aki ezen időszak alatt e
területen lemarad, talán hosszú időre behozhatatlan hátrányba kerül. Szeretném továbbá támogatni a különböző sport és
egyéb civil szervezetek tevékenységét, hiszen a város közösségi élete jelentősen hozzájárul közérzetünkhöz, jobb
életminőségünkhöz. Természetesen ezen kiemelt területek mellett, a választópolgárok bizalmának elnyerése esetén,
munkámmal igyekszem minden más területen is a város, valamint annak polgárainak érdekeit képviselni.
Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt időszakban a képviselőtestület tagjaként dolgoztam, megismertem az önkormányzati munkát. Az elmúlt négy évben
azért nem tudtunk előrébb lépni, mert egy Visegrád méretű város önkormányzatának nem szabad politikai alapon szerveződnie,
nem létezik konzervatív vagy baloldali városrész. Ez a képviselői szembenállás nem vezet sehová. Nekünk csak egy otthonunk
van, és ez VISEGRÁD. Ezt a szánunkra egyetlen települést kell egyedülállóvá tennünk!
De hogyan lehet ezt véghezvinni? Úgy, hogy a döntéshozóknak biztos legitimációja kell hogy legyen, hiszen az Ő
megbízatásuk az összetartozást és összefogást kell hogy jelentse, erre kapnak felhatalmazást a lakosságtól. Ha ez megvan,
meghozhatják azokat a fontos döntéseket, melyek előreviszik városunkat.
Milyen döntések várnak a következő testületre? Véleményem szerint a legfontosabbak a következők: Az egyik legnagyobb
kincsünket, a Duna-partot védenünk kell, hogy szép, rendezett formában mindenki számára hozzáférhető legyen. Fel kell
újítanunk a sétányt a hajó- és rév kikötő között, a többi szakaszon pedig ki kell építenünk azt. A vízi turizmus fellendülőben
van, az ebben rejlő adottságainkat ki kell használnunk, de fejlesztéseinket oly módon kell megvalósítani, hogy egyben az
árvízvédelmi beruházások is megtörténhessenek, tájba illő módon.
Fontos, hogy mindennapi életünket jól működő, színvonalas intézményrendszer segítse. Támogatni kell az iskolát, a
művelődési házat, az óvodát, a könyvtárat, az egészségügyi szolgáltatásokat. Jobban meg kell becsülnünk az időseket, ezért
bővíteni kell a szociális intézményhálózatot. Ugyanilyen fontos kérdés gyermekeink jövője. Nemcsak az oktatás színvonalának,
feltételeinek javításával kell foglalkoznunk, hanem a felnövő generációnak munkahelyeket, és otthonokat kell teremteni. Éppen
ezért be kell vonni őket a vendéglátó és idegenforgalmi cégekbe, adókedvezményekkel és támogatásokkal segíteni kell a
fiatalok induló vállalkozásait. Újra kell alkotnunk a rendezési tervet, az átdolgozás révén olyan szabályozást kell alkotnunk,
mely jobban szem előtt tartja a helyiek érdekeit, elsősorban az ő védelmüket szolgálja.
A környezet- és természetvédelem kérdése Visegrádon nagyon fontos. Környezetünk helyzete megélhetésünk egyik alapja,
hiszen alapvetően befolyásolja a turizmus kérdését, de gyermekeink jövője szempontjából a szívügyünk kell hogy legyen ez a
kérdés.
Erősíteni kell a német nemzetiségi önkormányzatot, segíteni kell rendezvényeiket, ápolni a hagyományokat. A régiek mellett új
kapcsolatokat kell kiépítenünk itthon és külföldön, hiszen ez által ismernek meg jobban minket. Olyan várossá kell válnunk,
ahol mindenki jól érzi magát. Az idegeneknek a barátságos fogadtatáson kívül gyönyörködniük kell városunkban. Ehhez utak,
járdák, szép egységes információs táblák, virágok, parkok és köztisztaság kell. Szélesíteni kell a kulturális programkínálatot, és
nagy hangsúlyt kell fektetni a közbiztonságra.
A helyi vállalkozások részvételével életre kell hívni egy kerekasztal fórumot, ahol a közös érdekek mentén egyeztetni tudjuk a
ránk váró feladatokat, így a vállalkozások szorosabb összefogásban tudnának dolgozni. Véleményem szerint csak együtt,
összefogva tudunk előrébb jutni, megállni a helyünket a mai világ által diktált feltételek között. Együtt kell indulnunk az
országos és európai uniós pályázatokon, melyek nélkül ma nagyon nehéz előrébb jutni, és komoly haszonnal járhatnak.
Ne csak árvíz idején fogjunk össze, dolgozzunk együtt a hétköznapokban is!
Jung Vilmos
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A megújuló Visegrádért
Az ÖMV programja
Visegrádnak meg kell újulnia. Az elmúlt tizenhat év az elszalasztott lehetőségekről szólt. Itt az ideje, hogy
városunk elfoglalja az őt megillető helyet hazánk nevezetességei között. Új szemlélettel, új csapattal be lehet
hozni lemaradásunkat. Az Összefogás a Megújuló Visegrádért (ÖMV) mozgalom az alábbi programot
dolgozta ki a város fejlődésének, lakói jobb megélhetésének, Visegrád megújulásának érdekében.
Visegrádi Kisbusszal a Fellegvárba
Visegrád történelmi nevezetességeiről, látnivalóiról, csodálatos természeti adottságairól ország-, sőt Európaszerte híres. A turisták tízezrével látogatnak hozzánk, mi visegrádiak mégis alig profitálunk mindebből. Az
ÖMV tervei szerint ezért a jövőben saját, jellegzetes visegrádi kisbuszokkal szállítanánk az idelátogatókat
történelmi nevezetességeinkhez. A kisbuszok üzemeltetéséből – illetve a turistabuszok parkolási díjából származó bevétel pedig Visegrád fejlődését szolgálná. Ez a világszerte bevált módszer túl azon, hogy a
városban is felpezsdítené az életet, csendes és környezetbarát is egyben.
Saját kikötő, saját horgásztó
Minden visegrádi tudja, hogy nem használjuk ki a Duna-adta lehetőségeinket, pedig rengeteg ötlet
megfogalmazódott már, mi mindent kezdhetnénk vele. Sajnos az elmúlt 16 évben nem voltunk képesek
megszerezni az államtól azt a partszakaszt, ahol a kikötőtől kezdve a horgásztóig számtalan módja lehetne
annak, hogy bekapcsoljuk a Dunát Visegrád vérkeringésébe. Az ÖMV haladéktalanul megkezdi a
tárgyalásokat a Duna-parti területek megszerzése érdekében és kidolgozza, majd a lakosság elé tárja
hasznosításának lehetőségeit.
Sváb Kultúra Háza
Megbecsültük-e eléggé kulturális és történelmi értékeinket? Városunkat évszázadok óta gazdagítja a sváb
közösség, melynek teljesítményére, kultúrájára okkal lehet büszke mindenki Visegrádon. Az ÖMV, a svábvisegrádi közös értékek ápolása érdekében kívánja létrehozni a Sváb Kultúra Házát, amelynek
megalapításában számít a sváb kisebbség képviselőire. A Sváb Kultúra Háza új kulturális központ lehetne,
amely kiállításaival, vonzó programjaival a turistáknak is remek időtöltést jelentene.
Minőségi utakat és járdákat az egész városba
Visegrád úthálózata korszerűsítésre szorul – ezt nap mint nap érzékeljük. Az utóbbi időben történt ugyan
előrelépés, de rengeteg a tennivalónk még az utak felújítása, építése terén, aminek túl kell mutatnia az utak
egyszerű leaszfaltozásán. A járdák építése és a vezetékek földbe helyezése együtt kell hogy járjon az utak
felújításával. Régi adósság a Duna-parti kerékpárút rendbe hozása, amelyet már jövőre el kívánunk végezni.
Eljött az ideje a fizetős parkolók kialakításának is, ami alól természetesen a visegrádi lakosok mentességet
élveznének.
Sportcentrum és játszótér
A Duna-parti focipálya, valamint az öltözőépület köré tervezett sportcentrum kialakítására reális ütemtervet
készítünk, amely biztosítja, hogy a beruházás meg is valósuljon. A sportélet fejlesztése kulcskérdés, aminek
érdekében külön bizottságot kívánunk létrehozni minden érdekelt szervezet részvételével. Ezen kívül a nagy
játszóteret is megépítjük a Deltánál, hiszen csak úgy várhatjuk el az ifjúság kötődését Visegrádhoz, ha
megteremtjük a gyermekvállalás feltételeit.
Idősek segítése, szociális ellátás
Az időskorúak helyzetével az Önkormányzatnak kiemelten kell foglalkoznia. Felmérjük, milyen igény és
milyen kihasználtság várható egy Idősek Napközi Otthonának kialakítására. A nyugdíjas klub fokozott támo-

16

VISEGRÁDI HÍREK

2006. szeptember

gatása különösen fontos, nem csak anyagi, hanem programszervezési területen is, kifejezetten az időskorúak
igényeinek megfelelően. A szociális ellátás talán legfontosabb területe a helyi jó minőségű egészségügyi ellátás.
Javítjuk az orvosi és a fogorvosi ellátás feltételeit, valamint konkrét lépéseket teszünk helyi mentőállomás
létesítésére.
Környezetvédelem
Visegrádon a környezetvédelemnek nagy jelentőséget ad a nagymértékű idegenforgalom által okozott
környezetszennyezés. A lakosságot is és a természeti környezetet is védeni kell a zaj és levegő szennyezés ellen.
A jövőben megfelelő forgalomszervezéssel és csillapítással mérsékeljük ezeket az ártalmakat. A helyi
környezetvédelmi rendelet, valamint a „csendrendelet” betartatása ugyancsak a város egészének érdeke. A
jövőben mindkettőre különös gondot fordítunk. Ugyancsak mindannyiunk érdeke az allergiát okozó növények
időben történő irtása. Itt az eddiginél nagyobb szigorral és hatékonysággal fogjuk vállalni a szervező és
ellenőrző szerepet.
Kistérségi együttműködés
A következő években soha nem látott mértékben érkezhetnek hozzánk európai uniós források, ha képesek
vagyunk kihasználni ezeket a lehetőségeket. Ennek legfőbb kulcsa a kistérségi együttműködés, amiből
mindeddig kevés hasznunk származott. Azért fogunk dolgozni, hogy életet leheljünk a szentendrei kistérségbe,
hogy minden esélyünk meglegyen arra, hogy ma még elképzelhetetlen fejlesztések valósuljanak meg nálunk,
Visegrádon.
Korszerűbb ügyintézés
Célunk egy korszerű, szolgáltató jellegű Polgármesteri Hivatal működtetése. Ennek érdekében legelőször a
jelenlegi hivatali munka átvilágítására és értékelésére van szükség, megfelelő szakemberek bevonásával. Az
ÖMV a visegrádiak érdekét szem előtt tartva végrehajtja a hivatali szervezetben azokat a változtatásokat,
amelyek a hatékonyabb munka érdekében szükségesek, gyorsítva ezzel az ügyintézést.
Tisztább Visegrád
A közterületek rendje, tisztasága és gondozottsága meghatározza a város jelenét és jövőjét. A mindig, minden
szegletében rendezett és tiszta városkép elérése érdekében többoldalú együttműködésre van szükség. A
Képviselőtestületen és a Polgármesteri Hivatalon kívül számítunk a Gameszra, a nevelő- és oktatási
intézményekre, a civil szervezetekre, és nem utolsó sorban a teljes lakosság együttműködésére, hiszen a
köztisztaság mindannyiunk érdeke, amiért mindannyiunknak tenni kell.
Jobb közbiztonság
Tekintettel a nagymértékű turistaforgalomra, tavasztól őszig erősíteni fogjuk a rendvédelmi jelenlétet a
városban, különösen az esti órákban. Ez a rendőrségi állomány időszakos növelésével, a körzeti megbízott,
valamint a polgárőrség munkájának nagyobb igénybevételével érhető el. Megvizsgáljuk, mekkora költséggel jár
a városban térfigyelő kamerarendszert kiépíteni, és amennyiben lehetséges, kezdeményezni fogjuk a
megvalósítását.
Új városrész és sétány
Megkezdjük a kidolgozását annak az elképzelésnek, amely szerint az „Új osztás” területén külön kis városrész
alakítható ki, ahol elsősorban a visegrádi fiatal generációt juttatnánk lakásépítési lehetőséghez. Tervezzük ezen
kívül egy szép, patak menti sétány építését, amely végig az Apátkúti patak mellett a Fő utcától az Erdei iskola
érintésével a „halastóig” húzódik.
Millenniumi felkészülés
Városunk 2009-ben ünnepli fennállása 1000. évfordulóját, amelynek méltó megünneplésére már megkezdődtek
az előkészületek, az úgynevezett „Millenniumi Bizottság” megalakulásával. Támogatjuk a bizottság munkáját
és az e célra létrehozott alapítványt is. A Millennium évében egy minden ízében megújult várossal, és annak
lelkes, összetartó, tevékeny lakosságával tervezzük ünnepelni Visegrád 1000 éves múltját és legalább 1000 éves
jövőjét.
A fenti programot egy polgármesterjelölt és négy képviselőjelölt állította össze, a következőkben ők
mutatkoznak be:
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Abonyi Géza vagyok, 1953-ban születtem. Feleségemmel 25 éve Visegrád az
otthonunk, három gyermekünk már kirepült a családi fészekből. Nem voltam és
nem vagyok politikai pártnak tagja. 2002-ben függetlenként választottak be
Visegrád képviselőtestületébe, ahol az ügyrendi bizottság elnöki posztját töltöm
be, illetve további 3 bizottságnak is tagja vagyok. Az elmúlt ciklusban tucatnyi
önálló indítványt terjesztettem a képviselő testület elé, de sajnos csak kis részük
jutott túl a városvezetés labirintusán. A közterületek tisztasága és rendje régi
vesszőparipám – e téren sikerült is némelyik indítványt néhány képviselőtársam
segítségével keresztülvinni –, de sajnos azzal kellett szembesülnöm, hogy
képviselőként korlátozottak a lehetőségeim: polgármesterként tudok
Visegrádért igazán sokat tenni. Az Összefogás a Megújuló Visegrádért (ÖMV)
mozgalom programja kiváló lehetőséget kínál a fejlődésre, a megújulásra.
Tisztelettel kérem Önöket. jöjjenek el polgármesterjelölti bemutatkozásomra, a
megújuló Visegrád program bemutatására. Ha a programban szereplő elképzeléseinkkel egyetértenek,
kérem szavazatukkal támogassák az ÖMV jelöltjeit, a program aláíróit annak megvalósításában.
Varga Brigitta 48 éves,
felsőfokú végzettségű nővér,
és rekreációs szakember
vagyok. Gyermekemmel és
Párommal Visegrád néha
mellőzött külterületén, Szentgyörgypusztán lakunk, ahol a
Pilis Természetvédelmi Egyesület tagjaként rendszeresen
foglakozunk élőlények mentésével, megfigyelésével.
Két éve körzeti nővér vagyok
Dunabogdányban. A legtöbben talán a nyugdíjas
tornáról ismernek, melyet 2004 óta vezetek. A tornán
történt jókedvű beszélgetések erősítettek meg abban,
hogy egy lakóközösség leginkább a mindennapos
beszélgetésekben válik teljessé, ezért megválasztásom
esetén szeretném, ha az utcai beszélgetéseken
elhangzottak is bekerülnének a testület elé, de még
inkább fordítva: a testület üléseiről képet alkothatna
bárki a közös sorsunkat érintő döntésekről
Meggyőződésem, hogy Visegrád többre hivatott: az
ország talán legszebb és legősibb települése nyíltszívű,
virágzó, vendégszerető és vendégmarasztaló, igazi
otthonos hely kell, hogy legyen, s mivel a természet
védelme is fontos számomra, hiszem hogy mindezt
természetes környezetünkkel összhangban közös
örömünkre tehetjük a jövőben. Ebben szeretnék az
Önök partnere lenni.
Kiss Károly vagyok, nős,
feleségem Schüszterl Ágnes.
Két gyermekem van és egy
unokám. Jelenlegi tanári munkámat 25 éve végzem Szigetmonostoron és hosszabb ideje
az általános és művészetoktatási iskola igazgatója
vagyok. Már 31 éve élek
Visegrádon.
Az első időktől bekapcsolódtam a város (akkor még nagyközség) társadalmi életébe: csatornahálózat szervezését
segítettem, illetve telefonos építőtársaságot szerveztem,
fiatalokból álló néptánc-csoportokat vezettem és újra
élesztettünk néhány hagyományos nagyrendezvényt, s
bálokat. Bizonyára e munkáim, észrevételeim,

javaslataim és kritikáim alapján választottak meg
többször is képviselőnek. Igyekeztem mindig Visegrád
lakosainak és a városnak érdekeit szolgálni, melyet
megválasztásom esetén ezután is megteszek.
Szeretném, ha az ÖMV mozgalom által meghatározott
feladatokat valósítanánk meg Visegrádon. Szeretnék egy
tenni akaró és a közösség érdekeit mindenek előtt szem
előtt tartó testületben tevékenykedni, ahol egy képviselőt
sem lehet befolyásolni személyes előnyök juttatásával.
Szeretném, ha a döntések előkészítésébe a lakosság véleményét is mindig időben kikérnénk, akkor gyorsabban,
tervszerűen és egyenletesebben fejlődne Visegrád.
Szedlacsek János vagyok, 36
éves, nős – feleségem Szedlacsek Rozália – egy gyermekem
van. Szobafestő és UEFA B
licences diplomás futballedző
vagyok. Feleségemmel együtt
születésünktől fogva Visegrádon élünk. 2002-től rendszeresen foglalkozom gyermekekkel
(5-19 éves korig), tanítom őket
a futball alapjaira. Hosszas
gondolkodás után döntöttem el,
hogy indulok a választáson, mint képviselő jelölt. Aktív
és hasznos tagja szeretnék lenni a képviselő testületnek,
pártoktól és ideológiáktól függetlenül, csak a város és a
lakosság érdekeit szem előtt tartva. Szeretném, ha
bizalommal fordulnának hozzám, hogy képviselni tudjam
érdekeiket az illetékes helyeken. Kérem szíves
támogatásukat.
Kovács Gábor vagyok, 1956ban születtem és 1976 óta élek
és
dolgozom
Visegrádon.
Jelenleg családi vállalkozásban
működtetjük a Grill Udvar
kisvendéglőt. Az elmúlt 4 évben
az
Önök
jóvoltából
képviselőként vettem részt az
Önkormányzat
munkájában.
Ismét el kívánok indulni a
helyhatósági választáson, mint
képviselőjelölt. Amennyiben a
testületbe beválasztanak, úgy folytatni fogom azt a megkezdett munkát, amely Visegrád megújulását segíti elő.
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BEMUTATKOZIK A POLGÁRMESTERJELÖLT
34 éves vagyok, nős, feleségem Farkasné Polgár
Izabella, a Dunakanyar Erdei Általános Iskola tanára.
A pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumban
érettségiztem. 1998-ban az Államigazgatási Főiskolán
igazgatásszervezői, idén a Pécsi Egyetem Állam-és
Jogtudományi Karán jogi szakokleveles politológusi
diplomát szereztem. „A helyi önkormányzati rendszer”
című szaktárgyból tettem eredményes közigazgatási
szakvizsgát.
1999 és 2001 között Visegrád Város jegyzője voltam.
Ezt követően önkormányzatoknál szakértőként
dolgoztam. 2004-ben az Országgyűlés Hivatalában és a
Pest Megyei Önkormányzatnál párhuzamosan voltam
tanácsadó.
2005 tavaszán kinevezést nyertem a Kormány
irányítása és az Esélyegyenlőségi Minisztérium
felügyelete alatt működő Egyenlő Bánásmód
Hatósághoz.
Mint hatósági és parlamenti főreferens közel száz diszkriminációs ügyet tárgyaltam: állami szervek, önkormányzatok
és magáncégek ellen. Ebben a beosztásomban a legtöbb egyezséget nekem sikerült létrehoznom a sértett felek és az
eljárás alá vontak között.
2006-tól tagja vagyok az MDF Esélyegyenlőségi Kabinetjének.
Bár eddigi életem is bővelkedett szakmai eredményekben, több közigazgatási szakmai díj birtokosa vagyok, mégis
számomra igazi kihívást jelentene, ha Visegrád polgármesterévé választanának. Nem a diplomáim, szakmai sikereim
vagy a kapcsolataim miatt vállaltam a jelöltséget, hanem azért, mert nagyon szeretem Visegrádot, és teljes szívemből
és minden erőmmel a város felemelkedésén szeretnék dolgozni.
Készen állok arra, hogy minden visegrádi polgár érdekét képviseljem – mindenfajta megkülönböztetés nélkül.
Úgy gondolom, hogy a városnak sokkal dinamikusabban kellene fejlődnie, és sok minden nem pénz, hanem pozitív
hozzáállás, kreativitás függvénye. Az elkövetkezendő években az Európai Uniótól hazánk soha nem látott anyagi
támogatást fog kapni. Ebből minél több forrást kell Visegrádra hozni és önállóan, valamint társulásban is pályázni. A
Kormánnyal, a Pest Megyei Önkormányzattal és a kistérség településeivel még szorosabban kell együttműködni.
A város civil szervezeteit be kell vonni a döntésekbe: megválasztásom esetén kezdeményezni fogom, hogy az
önkormányzati bizottságok külsős tagjait a civil szervezetek delegálják.
Visegrád érdekeit hazánkban és az Európai Unióban is professzionálisan kell képviselni.
Javaslataim az eddigi eredményeket tiszteletben tartva a következők:
1.

2.

3.
4.
5.

Családok támogatása. Előterjesztést nyújtanék be a képviselő-testületnek a kormányzati megszorító intézkedések
miatti többlet terhek kompenzálására. Minden visegrádi család helyi rendelet alapján egyszeri esélykiegyenlítő
támogatásra lenne jogosult. Javaslom továbbá, hogy a Kormány bébikötvény programjához az önkormányzat is
járuljon hozzá, azaz aki számlát nyit, számíthatna önkormányzati támogatásra is. Segítséget nyújtanék az ún.
„Cs”-házak pályázati úton történő felújításához is.
Városközpont: új városháza, egészségház és művelődési ház, valamint bérlakások építése. Támogatom a
Dunakanyar Erdei Általános Iskola környezetvédelmi, idegenforgalmi és vendéglátóipari szakközépiskolává
bővítését.
Az elmaradt utak építése: Rigó u., Doboskert u., Vadrózsa u., Tölgyfa u. stb. Igazi kerékpárút létesítése, a
település egész évi és teljes gyommentesítése.
Egyenlő bánásmód Visegrád egyes városrészei (Belváros, Szentgyörgypuszta, Doboshegy-Diós, ÚjtelepBányatelep) fejlesztésében.
A Visegrádi Országok Napjának megrendezése minden évben, kiállításokkal, kulturális rendezvényekkel. Ez egy
palotajátékokhoz hasonló, nagyszabású, többnapos rendezvény lenne, amely a helyi idegenforgalmat
nagymértékben fellendítené.

Október elseje a bátrak választása lesz Visegrádon, azoké, akik 16 év után végre egy stabil, de dinamikusan fejlődő
városban szeretnének élni. Kérem, hogy adjon

„ÚJ ESÉLYT VISEGRÁDNAK”
és döntsön mellettem.
Inkei-Farkas Márton
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BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK
Hadházy Sándor polgármesterjelölt és Dobri Imre, Eőry Dénes, Gróf Péter, Kalotai
Árpád, Mezei Anna, Rittinger Tamás, Tavas Péter és Vitézné Gerstmayer Beáta
képviselőjelöltek közös programja

Visegrád – A fejlődő város
választási program
2006–2010.
A 2002-es választáson Hadházy Sándor és mellette felsorakozott képviselőjelöltek választási programja a
választópolgárok bizalmát elnyerve „Visegrád város Ciklusprogramja” néven meghatározta a város elmúlt 4
éves fejlődését. 2006-ban az eddigi tapasztalatok és eredmények alapján, az új körülményekhez igazodva a
kiszámítható továbblépés lehetőségét kínáljuk új programunkkal, amelyet a visegrádi választópolgárok
támogatásával, közös munkával válthatunk valóra.
Visegrád a következő ciklusban újabb fordulóponthoz érkezik. 2009-ben ünnepeljük városunk ezeréves fennállását,
és ez az évforduló arra kötelez bennünket, hogy Visegrád valódi térségi központtá, múltjához méltó várossá
fejlődjön. Az elmúlt évek kiszámítható gazdaságpolitikájának és fejlesztéseinek köszönhetően stabil alapokra
építkezhetünk, és városunknak jó esélye kínálkozik a további fejlődéshez. Az elmúlt években elértük azt, amire sok
település nem volt képes: Visegrád ingatlanokat vett, és nem kényszerült eladásra, vagyona gyarapszik, ezért
nyugodtan tekinthetünk a következő évek kihívásai elé.
Az alábbiakban a 2002-ben megfogalmazott ciklusprogram megvalósult beruházásaival, és az erre alapozott, az
elkövetkezendő négy évben megvalósuló fejlesztésekkel kívánjuk megismertetni Önöket.

I. Fejlesztések
2002 és 2006 között több, mint 224 millió forintot fordított az önkormányzat intézményi fejlesztésekre:
Az Áprily Lajos Általános Iskola udvarának egy részét térburkolat, illetve sportaszfaltos pálya építésével
rendeztük. A főépület tetőszerkezetét teljesen lecseréltük, a tantermek belső felújítása megtörtént. Az oktatás színvonala
érdekében korszerűsítettük a számítógépparkot, új bútorokat és hangszereket vásároltunk. Az iskola fejlesztésére a négy
év alatt 28,5 MFt-ot költöttünk.
Napközis konyha bővítése és teljes felújítás összesen 41,8 MFt-ból történt meg az előző években. Az
előírásoknak mindenben megfelelő esztétikus konyhában készülnek itt az ételek.
Elkészült az óvoda teljes belső felújítása és udvarának új burkolata, valamint a játszótér, összességében 16,8
MFt felhasználásával.
A Mátyás Király Művelődési Házban megtörtént a gáz bevezetése és az épület fűtés korszerűsítése, a tető és
a könyvtár teljes felújítása, a járdák és a kerítés részbeni átépítése. Itt a négy év alatt 11,2 MFt-ot költöttünk.
A Moziban felújítottuk a vizesblokkot és a fűtést, korszerűsítettük a hangosítást. 2006-ban elkészül a
vetítőterem belső felújítása mindezek összesen 6,8 MFt -ból.
A polgármesteri hivatalban a működéshez feltétlenül szükséges munkálatok kerültek kivitelezésre: a
számítógépes rendszer korszerűsítése, a homlokzat renoválása, összesen 4,8 MFt felhasználásával.
Idén elkészült a Városgazdálkodás (Gamesz) új műhelyépülete, az udvar rendezése. Az elmúlt években gépek
vásárlásával (utcaseprő gép, kisebb gépek) jelentősen bővült az eszközállomány. Itt összesen 25,6 MFt-ot költöttünk.
Életre hívtuk a fiatalokkal együtt a Sziget utcában működő Fiatalok házát. A működéshez szükséges
feltételeket közösen biztosítottuk.
A sportpályán az öltöző és a műfüves kispálya építése az ősszel befejeződik. Elkészültek az infrastrukturális
beruházások is. A sportolás feltételeinek javítására 88,5 MFt-ot költöttünk.
Az elmúlt ciklusban szelektív hulladék szigetek kerültek kialakításra, a szolgáltatás színvonalának további
emelését tervezzük, beleértve a veszélyes hulladék kezelését is.

2006 és 2010 között folytatódnak a megkezdett fejlesztések:
A következő ciklusban az iskola külső homlokzatának felújítását, a sportcsarnok tetőfelújítását kell
elvégeznünk, továbbá két új szaktanterem építésével gyermekeink jobb színvonalú oktatását kívánjuk
elősegíteni, míg az udvaron befejezésre kerülő kertépítéssel a szabadidejük kulturáltabb eltöltését szeretnénk
előmozdítani.
Az óvodaépület külső homlokzatának felújításával fejezzük be a megkezdett munkát. Hátra van a
Művelődési Házban az emeleti belső burkolatok cseréje, külső homlokzat renoválása, a kert és a kerti
építmények felújítása.
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A jövőben felújítjuk a Mozi külső homlokzatát, előterét, és a kiszolgáló részeket. Új funkciók
elhelyezésével bővítjük az épületet.
Elvégezzük a Sziget utcai Fiatalok háza épületének teljes felújítását. A városgazdálkodási géppark
további bővítése szükséges.
2006 és 2010 között a Dunaparton felépül a csónakház, a grundfoci pálya, a strandröplabda pálya, a
futópálya és 2-3 teniszpálya is. Egyes létesítmények téliesítését is tervezzük.

2002 és 2006 között 138,8 millió forintot költött az önkormányzat útfelújításra:
A legtöbb pénzt az önkormányzat az úthálózat fejlesztésére fordította. Felújításra került a Fő utca, a Széchenyi,
a Rákóczi, a Doboskert, a Harangvirág, a Rigó és a Vadrózsa utca. 2006-ban megtörténik a Sziget, a Pázmány Péter, a
Szent László, a Török utca, a Zách Klára köz, az Újkert utca és az Áprily völgy felújítása, valamint a Fő utcai
vízelvezető padka megépítése a kápolnától a Deltáig. Járda épült a Fő utcában a Nap utcáig, az Apátkúti patak és a
Diófa vendéglő között, valamint a művelődési ház előtt egy szakaszon. Teljes felújításra került a Rév utca. A járda- és
útépítés mellett díszfákat telepítettünk és virágágyásokat alakítottunk ki. Elkészült a templom díszkivilágítása, a
vezetékeket földbe helyeztük, és zászlókkal díszítettük a kandelábereket. Gyalogátkelő épült a 11-es úton a kisoroszi
révátkelőnél. Régi probléma a Panoráma út – amely nem önkormányzati tulajdonú – rossz állapota. Partnereinkkel
közösen benyújtott pályázataink eddig nem voltak eredményesek, de a munkát folytatni kívánjuk. Az Apátkúti
patakmeder kövezetét felújítottuk 15,1 MFt-ért.
A járdaépítést kívánjuk felgyorsítani a következő években, továbbá az eddig elmaradt utak felújítására
is hangsúly fektetünk.
Aki azt mondja, hogy az elmúlt években nem történt Visegrádon semmi, az csukott szemmel jár városunkban.
Minden fejlesztés a visegrádi polgárok, gyerekek, felnőttek és idősek, sportolók és betegek, vagyis
mindannyiunk kényelmét szolgálja. Több millió forintot költöttünk az utcák és járdák felújítására, azért, hogy
kényelmesebben, biztonságosabban közlekedhessenek az itt lakók.

2002 és 2006 között két nagyobb új intézményi beruházás valósul meg:
2009-re felépül a városközpontban az új, kibővített városháza, a kényelmesebb és gördülékenyebb
ügyintézés érdekében.
A leendő városközpontban emellett egy új, szolgáltatásaiban korszerű egészségházat is fel kívánunk
építeni a visegrádi polgárok számára.
Városunk folyamatosan szépül, mert úgy gondoljuk, hogy minden fejlesztésnek elsősorban a helyiekért
kell megvalósulnia. Minden Visegrádon elköltött forint a visegrádiakért van.

II. új beruházások
Az elkövetkező négy év legnagyobb beruházása az új városközpont építése lesz. Ennek előkészítési munkái
megtörténtek. Az idei évvel bezárólag megtörtént a terület Mozi közig terjedő részének előzetes régészeti feltárása.
Sikeresen lezajlott a városközpont tervpályázata, és elkészült a szabályozási terv. Folyik a kiviteli munkák pénzügyi
előkészítése és 2007-ben megkezdődhetnek az építési munkálatok. Az előkészítésre eddig 37,2 MFt-ot költöttünk.
A tervezett városközpont Visegrád ezeréves évfordulójára, 2009-re felépül. Ez a terv már nem csak a távoli
jövőre vonatkozik, hanem kézzelfogható közelségbe került. Visegrád 3 év múlva új városközponttal, egy új térrel és
szolgáltató központtal bővül.
2009-re Visegrád hagyományos településmagja mellett létrejövő új városközpontban, városunk
történelmi eseményeit, jeles személyiségeit megörökítő szobrokkal, emlékművekkel díszített új közterek, utcák
jelennek meg.
Az önkormányzat megvásárolta a Fő u. 30. sz. (ún. Csekő-) házat, amelyben a korábbi terveknek
megfelelően a német kisebbségi önkormányzat irodáját, a nyugdíjas klubot és a helytörténeti gyűjtemény állandó
kiállítóhelyét kívánjuk elhelyezni. A művelődési ház és Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület évek óta szervezi, rendezi
– a Mátyás Király Múzeum szakmai segítségével és a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával – a Visegrád
Anno c. kiállítás-sorozatot, s ennek keretén belül teszi közkinccsé Visegrád 300 éves újkori történetét, tárgyi emlékeit,
német nemzetiségi hagyományait. E tevékenység nemcsak a kiállítások létrehozására szorítkozik, hanem a lakosság
bevonásával, segítségével – tárgyak kölcsönzése, ill. felajánlása állandó kiállítás céljára – gyűjtő- és feldolgozó
munkára. Az összegyűjtött tárgyak és dokumentumok a Ciklusprogramban tervezett Helytörténeti Gyűjtemény alapját
képezik.
A 2002-es programban megfogalmazott idősek otthona és az ehhez kapcsolódó szociális
intézményfejlesztésből megvalósult a terület megvásárlása (Széchenyi utcai kemping 45 MFt-ért), a beruházás
azonban a Széchenyi Terv felszámolása és a támogatási forma megszűnése miatt nem vált lehetségessé. A jelenlegi
kormánytól nem várható a támogatási rendszer visszaállítása, ezért az ingatlan hasznosításának formája újragondolandó.
A hasznosítással összefüggésben meg kívánjuk oldani az Apátkúti-patak melletti sétány felújítását és a Pilisi Parkerdő
Zrt. székháza felé történő meghosszabbítását és környezetének rendezését.
A Dunakanyari kerékpárút tervezése megtörtént, megépítése az elkövetkező években várható EU-s
forrásokból. Ezt a fejlesztést úgy kívánjuk megvalósítani, hogy azzal a város árvízi biztonsága is javuljon.
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A Duna-parti fejlesztések alapgondolata, hogy a vízparti területeket nem építjük be, hanem fás, ligetes
területként, mintegy Visegrád városligete a sport és szabadidős tevékenységeknek adjon otthont, és mint rekreációs
terület legyen a Visegrádiaké és az idelátogatóké. A focipálya környékén már megszülettek az újabb sportlétesítmények
építési tervei (kispálya, csónakház, röplabdapálya, stb.). A Duna-part legyen mindenkié, legyen Visegrád
Városligete.
Visegrád tettekből, nem szavakból épül. Míg mások légvárakat építenek, a város fejlődik, mert sokan
dolgoznak érte. Minden építkezést azonban gondos tervezés és a visegrádi polgárokkal való egyeztetés kell,
hogy megelőzzön, mert egy új városközpontot nem lehet csak ötletszerűen megvalósítani. A tervezés immár
lezárult, a következő négy év az építkezés időszaka lesz.

III. Biztonság
Visegrád közbiztonsága jó, a helyi rendőrörs és a Polgárőrség kiváló munkát végez mindannyiunk érdekében.
Az önkormányzat egy több mint 2 MFt értékű sebességmérő berendezéssel támogatja munkájukat, amellyel a városon
átszáguldó motorosokat és autósokat kényszeríthetik lassabb haladásra, a közlekedési szabályok betartására. A
Polgárőrséget még jobban kívánjuk támogatni.
Visegrád biztonságát a Duna áradása fenyegeti rendszeresen. Az önkormányzat a 2002-es árvíz után
elkészítette árvízvédelmi tervét. A tervben előírt, a védekezéshez szükséges eszközök (szivattyúk, elzáró táblák,
kéziszerszámok, stb.) megvásárlása 11,4 MFt-ért és a szervezettebb, átgondoltabb védekezés tette lehetővé, hogy a
2006-os árvíz idején a város nyugodtabban tudta felvenni a harcot az áradó vízzel. A korábbit meghaladó 2006-os árvíz
után a nagyszabású helyreállítási és árvízvédelmi munkák jelentős részét az önkormányzat saját beruházásként
valósította meg. Az árvizek által megrongált utak helyreállítására 30 MFt költöttünk. 2006-ban árvízvédelmi védművek
épültek a platánsornál, Ágasházi áteresznél, a mozi köznél, az Apátkúti pataknál. A teljes újtelepi rész védelmét
szolgáló töltés építése várhatóan októberig befejeződik. A Rév utcai közlekedési csomópont átépítése mind közlekedési,
mind az árvízvédelmi szempontból szükséges lenne, de mivel állami tulajdon, az önkormányzat ezt a problémát egyedül
nem képes megoldani, az állami támogatás nélkülözhetetlen.

IV. Gondoskodás
Az önkormányzat szociálpolitikai törekvései két területre összpontosulnak: az idősek és fiatalok helyzetére.
Az idősek segítésének folyamatos biztosítását vállaljuk, a fiataloknak pedig a Visegrádon való megmaradás és
boldogulás feltételeit szeretnénk javítani. Az ellátás eddigi színvonalának fenntartása mellett a tervek között szerepel az
idősekről való szociális gondoskodás, házigondozás színvonalának további emelése, a segélykeret szükség szerinti
növelése, házi jelző rendszer kiépítése.
Megoldandó feladat az idős betegek kezelésre történő szállítása a gizellatelepi kórházba. Terveink között
szerepelt az idegenforgalmi igényeket is kielégítő mentőállomás létrehozása, de miután az állam kivonult ennek
finanszírozásából megvalósítása egyelőre várat magára.
A visegrádi fiatalok életlehetőségeinek javítását az otthon- és munkahelyteremtésben látjuk biztosítottnak.
Mivel új munkahelyek létrejöttét főként a turizmus fejlődésében látjuk (új szállodaprogram), ezért a célirányos
szakképzés megteremtése elengedhetetlen.
A fiatalok első lakáshoz jutásának egyik lehetősége az önkormányzati bérlakásprogram. Elkészültek a Fő utcai
önkormányzati telekre egy 8 lakásos társasház tervei, melyet az állami támogatás megszűnése miatt az önkormányzat
saját erőből kíván megépíteni. Az új városközpontban épülő szolgáltató épületek emeletén ill. tetőterében bérlakások
kerülnek kialakításra, elsősorban a visegrádi fiatalok számára.
A gyermekes fiatal szülőket segítve korszerűsítettük a meglévő játszótereket (Polgár Zsolt boltja előtti és a Művelődési
Ház udvarán lévő játszóterek), Újtelepen új játszóteret kívánunk létrehozni.

V. Turizmus
Visegrád fő bevételi és megélhetési forrása a turizmus. A programban megfogalmazott fejlesztések alapját az
innen származó és egyre bővülő bevételek jelentik. Ebben az irányban történő jelentős elmozdulás a visegrádi
szállodaprogram beindulása. 2003-ban nyílt meg a 186 szobás lepencei Thermál Hotel Visegrád, mely magas
kihasználtsággal működik. Megkezdődtek a Löffler bányában épülő új ötcsillagos 234 szobás szálloda kiviteli munkái.
Korszerűsítésre került a Silvanus hotel, és elkészültek a lepencei strandfürdő területén épülő téli-nyári fürdő,
strandfürdő és szálloda, és a volt Ágasház területén kialakítandó turisztikai és szolgáltató épület, valamint a
nagyparkoló bővítésének tervei is. Ezek a beruházások évente többszázmilliós adóbevételhez juttathatják a várost,
amelyet közlekedési hálózatának, és intézményeinek felújítására, turisztikai kínálatának bővítésére, gazdagítására, új
munkahelyek teremtésére, a választási programban megfogalmazottak finanszírozására fordíthat. A beruházó tőke
komoly lehetőséget lát Visegrád turisztikai fejlesztésében, ezért elemi érdekünk, hogy a programkínálat (kulturális,
sport és szabadidős tevékenység) bővítésével, új idegenforgalmi attrakciók felsorakoztatásával, a szezont az év 365
napjára terjesszük ki.
Mindezek alapján el kell gondolkoznunk azon, szükséges-e Visegrádon az idegenforgalmi szakképzés
hátterének megteremtése.
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A kulturális programok területén nagy szerepe van a művelődési háznak. A ház egész évben hagyományos
közművelődési tevékenységet végez, melyet főként a város lakói vesznek igénybe. A helyben élők és a turizmus
kulturális és sportolási igényeit együttesen kell kielégíteni, amelyben a Művelődési Ház és a Pro Visegrád Kht
összehangolt munkájára van szükség. A fejlődést szolgálná a mozi funkcionális bővítése audiovizuális centrummal,
benne könyv, video, újság, dvd, valamint kulturcikk bolt, kisvetítő, kiállító helyiség, klubszoba, egyesületi irodák stb.
A turisztikai fejlesztés alapgondolata az, hogy a hagyományos település nyugalma érdekében az idelátogató
nagyszámú turista, ill. szállóvendég két területre csoportosuljon, Visegrád hagyományos látnivalói (királyi
palota, vár, Sibrik dombi történeti együttes, valamint mogyoróhegyi kiránduló központ), és a gyógy- és
termálturizmus helyszíne irányába. (Lepence térsége.) Visegrád belső magja a nyugalom szigete marad.

VI. Ezeréves évforduló 2009-ben
Visegrád millenniumára a város ismert történelmi együttesei közül két terület helyreállítását, a
nagyközönség számára történő bemutatását tervezzük.
A középkori királyi város területén kialakítandó városközpont beruházást megelőzően 2003 óta nagyszabású
régészeti feltárásokat végzett és végez a Mátyás Király Múzeum önkormányzati és pályázati támogatásból. A
kutatásoknak köszönhetően az egykoron igen jelentős középkori város több egyházi és világi épületéről, műhelyeiről
nyerhettünk új, értékes információt. Az önkormányzat és a múzeum együttműködése-együttgondolkodása
eredményeképpen az új építészeti együttes létrehozása során a városközpont értékét, egyediségét is gazdagítva
lehetőség nyílik a királyi város jelentős épületmaradványainak rekonstrukcióval, romkonzerválásával, múzeumi
kiállítóhellyel történő bemutatására.
Az önkormányzat, a Múzeum, a Pilisi Parkerdőgazdaság Zrt. és helyi civil szervezetek a millennium méltó
megünneplése érdekében megvalósított szoros együttműködése keretén belül szeretnénk a Szent István kori
várispánsági központ (sibriki ispáni vár, főesperesi templom, várkerti falu és temploma, Szent András monostor)
régészeti kutatás eredményeire alapozott bemutatását a nagyközönség számára teljessé tenni. Az egyedülálló, szinte
teljesen hozzáférhető helyen levő történeti együttes „életre keltésében” a hagyományos műemléki helyreállítás (ispáni
vár, főesperesi templom, Szent András monostor), az árpádkori falu skanzenszerű megjelenítése az egész térség
területrendezése – történeti ökológiai tervezés, turisztikai infrastruktúra létrehozása, környezetvédelmi beruházások,
közlekedési hálózat fejlesztése – tartozik terveink közé.
Az ezeréves Visegrád programkínálata is jelentősen gazdagodik, az évfordulóra országos szintű
rendezvénysorozatok előkészítése már megkezdődött. Megalakult az Ezeréves Visegrád Emlékbizottság a Múzeum, a
Művelődési Ház és jeles helyi személyiségek bevonásával, akik pályázatok kiírásával és programtervek készítésével
előkészítik a következő évek programkínálatát. Mindezek mellett a következő években Visegrád turisztikai
kiadványpalettája is megújul: 2009-ig útikönyvet, történelmi és irodalmi szakkiadványokat, igényes fotóalbumot
jelentetünk meg.

Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!
A fentiekben leírtak alapján látható, hogy a 2002-es ciklusprogram főbb célkitűzéseit teljesítve, több mint 500
MFt-os beruházással gazdagodott és fejlődött a város. A 2002-ben is közösen megfogalmazott program valóra váltását
a visegrádi polgárok támogatása és közös erőfeszítése tette lehetővé. Az eddigi tapasztalatok és eredmények alapján
összeállított új programunk megvalósításához ismét kérjük az Önök támogatását és segítő együttműködését, hogy az
1000 éves Visegrád felelős és a város jövője iránt elkötelezett önkormányzati testülettel fejlődhessen tovább.

4 évvel ezelőtti kérésünket megismételve:
„Kérjük támogasson bennünket, hogy olyan képviselők vezessék városunkat, akik nem
felelőtlen álmokat kergetnek, hanem tisztában vannak lehetőségeinkkel.
Kérjük támogasson bennünket abban, hogy megvalósíthassuk programunkat: megőrizve
Visegrádot a visegrádiaknak, kinyitva a várost a világ felé.”
T iszt el t V i se gr ád i P o l gá r o k !
A 4 é ve s ö n ko r má n yz a ti c i k l u s vé g é n b e s z á mo l u n k Ö nö k ne k a z
e l vé gz e t t mu n k á r ó l. M eg n yu g v á s s a l mo nd ha to m, ho g y a né g y é v v e l
ezelő tt fe l vál la lt f el ad ato k d ö n tő tö b b sé g é t e l vé g e z t ü k , d e a z o n
tú l me nő e n o l ya n k é r d é s e k e t is me g o ld o tt u n k, a me l ye k n e m s z e r e p e l te k
vá ll alá s ai n k
kö zö tt.
Az
ö n ko r má n yz at
p énz ü g yi
e g ye n s ú l ya
me g er ő sö d ö t t, b e vét e l e i j e le n tő s e n me g n ő tt e k, va g yo n a g ya r a p o d o t t é s
e b b e n a c i k l u sb a n tö b b mi nt 5 0 0 M Ft é r té k ű b er u h ázá s i, fej l e szt és i
fe lad ato ka t vé g e z t ü n k e l. M a má r b iz to sa n á ll ít h a to m, ho g y a z
ö n ko r má n yz a t a z e d d ig ie k n é l so k ka l j e le n tő s eb b fej le sz té se ke t,
fe lad ato ka t kép es fe l vál l al ni, V is e gr ád elő tt új p er sp e ktí v a n yí lt .
K ö s z ö nj ü k e d d i gi b iz a l mu k a t, me g b e c s ül é s ü ke t , é s kér j ü k Ö nö k e t, o k t ó b e r 1 -j é n sz a va z a ta i k k a l
mo st i s t á mo ga s sá k a p o lg á r i o ld a l to váb b i mu n k á j á t.
H a d há zy Sá nd o r
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Mezei Anna – 62 éves vagyok. 37
éve élek Visegrádon. 33 éves
pedagógusi pályafutásom alatt –
melyből 21 évet igazgatóként
dolgoztam - több nemzedék életpályájának elindulását segíthettem.
Négy éves képviselői munkámat is
igyekeztem lelkiismeretesen és
becsülettel ellátni, elsősorban az
ifjúság, a kultúra és a szociális ellátás területén. Ha ismét
elnyerem az Önök bizalmát, legjobb meggyőződésemmel
szeretnék továbbra is a város fejlődéséért munkálkodni.
Legfőbb törekvésem az oktatás fejlesztése, az 1000 éves
Visegrád méltó megünneplésének előkészítése. Hiszek a
csapatmunkában, ezért egyes témakörökben, amelyekről
kevés a szakértelmem, elfogadom és támogatom azok
javaslatát, akik azt szakértelmükkel tudják alátámasztani.
Vitézné Gerstmayer Beáta –
1971-ben születtem. Tanulmányaimat Visegrád után a Kossuth Lajos
Gimnázium Német Nemzetiségi
Tagozatán folytattam és az egri
Eszterházy Károly Tanárképző
Főiskolán fejeztem be. Német
nyelvből felsőfokú, angolból pedig
középfokú nyelvvizsgát szereztem.
Jelenleg a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában dolgozom.
Évek óta aktívan részt veszek Visegrád közösségi életében,
egy civil szervezet tagjaként segítek helyi programok
létrehozásában. Támogatom a fejlesztéseket, ugyanakkor
fontosnak tartom a régi tárgyi és természeti értékek
megőrzését. Kommunikációs képességemet fel tudnám
használni arra, hogy lakosság ismerje és elfogadja a
képviselőtestület munkáját, a testület tagjai pedig ismerjék a
helyi lakosok problémáit és véleményét.
Dobri Imre – 27 éves vagyok,
nyelvtanárként dolgozom. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
magyar és spanyol szakán végeztem, most ugyanitt irodalomtudományi doktori képzésben
veszek részt. Évek óta aktív
közreműködője vagyok Visegrád
kulturális életének, több kiállítás és
rendezvény szervezésében vettem részt. Legbüszkébb a
Szent Iván-éji mulatságra, és a Helytörténeti Gyűjteményt
megalapozó Visegrád Anno kiállításokra vagyok. Tagja
vagyok az „Ezeréves Visegrád Emlékbizottság” kulturális
albizottságának, amely a következő évek programsorozatait
készíti elő. Képviselőként azon fogok dolgozni, hogy a
felépülő Helytörténeti Gyűjtemény méltó helye legyen közös
múltunknak és valódi közösségi házzá váljék, valamint, hogy
a jövő Visegrádja egy pezsgő és színvonalas kulturális életű
várossá váljék.
Eőry Dénes – 1975-ben születtem. Visegrádon nőttem fel, jelenleg is itt élek családommal. Az
esztergomi Ferences Gimnázium
elvégzése után agrármérnökként,
majd minőségirányítási rendszermenedzserként végeztem. Német
és angol nyelven beszélek. 1997
óta a Visegrádi Ásványvíz Kft-nél
dolgozom. Legfontosabb feladatomnak tartom az aktív
lakosság helyben történő munkavégzési lehetőségeinek
megtartását, bővítését, fiataljaink településen tartását, a
családok támogatását. Szintén jelentős feladatnak tartom a
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testvérvárosi kapcsolatok ápolását, ez elősegíti gyermekeink
idegen nyelv tanulásának lehetőségeit anyanyelvi
környezetben. Az elmúlt négy évben képviselőként végeztem
munkámat mindig szem előtt tartva városunk fejlesztését.

Gróf Péter – 22 éve élek Visegrádon, a Mátyás Király Múzeumban dolgozom régészként. Hivatásomból adódó feladatom városunk
múltjának feltárásában és az
eredmények közzétételében való
részvétel. Hiszem, hogy Visegrád
történelmi örökségét oly módon
kell megőrizni és a közönség
számára bemutathatóvá tenni, hogy az a város turisztikai
kínálatát gazdagítsa és ezáltal hozzájáruljon jövőbeni
fejlődéséhez. Megválasztásom esetén képviselői munkám
során, elsősorban választási programunk e témára vonatkozó
célkitűzéseinek valóra váltásában szeretnék közreműködni.
Kalotai Árpád – Tősgyökeres visegrádi vagyok, 60 évvel ezelőtt
abban a házban születtem, ahol jelenleg is lakom. A visegrádi választópolgárok már három alkalommal
tüntettek ki bizalmukkal. Mint
képviselő és egyben alpolgármester
igyekeztem megfelelni ennek a
felelősségteljes
megbízatásnak.
Kérem, szavazatukkal támogassanak abban, hogy a most
ismertetett programban megfogalmazott elképzeléseinket
megvalósíthassuk. Megválasztásom esetén azt ígérhetem,
hogy továbbra is legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint
fogom képviselni a város és lakói érdekeit.
Tavas Péter – Visegrádon születtem és nőttem fel. Az Esztergomi
Bottyán János Elektrotechnikai
Szakközép iskola elvégzése után, a
budapesti Kaesz Gyula Faipari
Szakközép iskolában szereztem
intarziakészítő, majd bútorasztalos
képesítést. Jelenleg saját vállalkozásomat vezetem. Sokak felkérésére, úgy gondoltam vállalom a
megmérettetést. Koromhoz mérten
a fiatalokat szeretném támogatni,
hogy az adott lehetőségekhez mérten egy célszerűbb,
biztonságosabb és lehetőségekben gazdagabb várost hozzunk
létre az elkövetkezendő években. Szeretném, hogy
döntéseimmel, ötleteimmel, konstruktív munkámmal hozzá
tudjak járulni e nagyszerű város értékeinek a megőrzéséhez,
illetve növeléséhez.
Rittinger Tamás – 1961-ben
születtem, és azóta is Visegrádon
élek. Az első időkben szüleimmel,
akik szintén visegrádiak voltak,
azután feleségemmel, aki szintén
visegrádi. Tanulmányaim és a
katonaság után a Pilisi Parkerdőnél
dolgoztam tíz évet, majd a rendszerváltás viharos időszakában
csatlakoztam a versenyszférához,
és az ING Biztosítónál először
képviselőként, majd – immár
tizenkét éve - értékesítési igazgatóként dolgozom. Az elmúlt
évben családunkban olyan változások történtek, amelyek
alapján Visegrád hosszú távú sorsa, fejlődése számomra még
fontosabb lett. Ezért gondoltam az Önkormányzati
munkában való aktív részvételre.
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2006. szeptember

BEMUTATKOZNAK A KISEBBSÉGI JELÖLTEK
TISZTELT OLVASÓINK!
2006. október 1-én az önkormányzati választásokkal
egy időben tartják országosan a helyi kisebbségi
önkormányzati választást is.
Visegrádon a választás helye: Visegrád, Fő u. 38., az
orvosi rendelő váróterme lesz.
Csak azok szavazhatnak, akik regisztráltatták magukat a
kisebbségi névlistára.
A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat énekkara és
fúvószenekara
ajánlása
alapján
az
Észak
Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
(ÉMNÖSZ) delegálja a képviselő-jelölteket.
A szavazólapon a nevek nem ABC sorrendben lesznek
felsorolva, hanem sorsolással kiválasztva. A
szavazólapon: X-szel; vagy + jellel lehet szavazni a
nevek mellet. Legfeljebb 5 név mellé lehet voksot
leadni, azaz X; vagy + jelet tenni. Kevesebb lehet, de 5nél többet nem, mert ebben az esetben a szavazás
érvénytelen. A kisebbségi önkormányzatba az 5 legtöbb
szavazatot kapott képviselő-jelölt fog bekerülni.
Az énekkar és a fúvószenekar ajánlása alapján a
következők a jelöltek:

4 énekkari tag: Bergmann Istvánné, Tischler Katalin,
Burgermeister Istvánné Péczka Edit jelenlegi elnök,
Gerstmayer Zoltánné Fieszl Ágnes postás, Schandl
Jánosné Szentgyörgyi Andrea Tubi
az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatója: Schmidt
Péterné Gerstmayer Anna
Valamint három energikus fiatal, akik szeretnének
bekapcsolódni az önkormányzat munkájába:
Jung Csaba Wilhelm, Bauer Egon, Reich László
Ezen kívül még két név szerepel majd a szavazólapon,
akiket szintén az ÉMNÖSZ delegál, de nincs
tudomásunk róla, kinek az ajánlása alapján:
Jung András, ő jelenleg is kisebbségi képviselő, és ifj.
Zeller Márton
Kívánjuk az új kisebbségi önkormányzatnak, hogy jó
hangulatban, békében dolgozzon tovább, folytatva az
elmúlt 12 év sok munkáját.
Kérek mindenkit, jól átgondoltan, hitük és
meggyőződésük szerint válasszanak!
Jó egészséget, és sok sikert kívánok mindenkinek!.
Burgermeister Istvánné
NKÖnelnöke

Tisztelt Választók!
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták indulásomat a Német Kisebbségi Önkormányzati választásokon. Ezúton
tudatom mindenkivel, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-jelöltségemről fiam és barátaim javára lemondok,
teszem ezt azért, mert támogatni kívánok őket abban a szándékukban, hogy folytatni kívánják azt a hagyományos
rendezvénysorozatot, melynek immár öt éve folyamatosan helyet biztosítok. Természetesen, ha a fiam és barátai elnyerik a
megtisztelő megbízatást, továbbra is támogatni fogom őket tapasztalataimmal, anyagiakkal, ez által közös ügyünket a német
nemzeti kisebbség ügyét.

Fiatalként is fontosnak tartjuk a hagyományok folytatását

Bauer Egonnak hívnak, 1974. március 9.-én születtem Budapesten. Anyai ágon őseim az 1700as évek elején Süttő községbe települt németek, apai oldalon őseim ugyancsak az 1700-as évek
elején Dorogra vándorolt Dél-Németországi bajorok leszármazottai. Gyermekkoromat Süttőn,
majd Esztergomban töltöttem. Apám 1989-ban történt nyugdíjba vonulása után
(bányamérnökként dolgozott Dorogon) szüleim Németországba költöztek, ahol munkát
vállaltak. Miután leérettségiztem az esztergomi Ferences Gimnáziumban, beiratkoztam a
regensburgi Hotelfachschule-ba, melynek elvégzése után különböző hotelekben, kereskedelmi
cégnél (pl. METRO) dolgoztam. Jelenleg a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai
Szolgáltatások Főiskolája 3. éves hallgatója vagyok. Édesapám révén kapcsolatba kerültem a
Német Szövetség képviselőivel és a magyarországi német sajtó munkatársaival. A velük való
együttműködése során megismertem a magyarországi németek, az úgymond „sváb”-ok problémáit, melyek közül az
anyanyelv és a kultúra (hagyományok) megőrzése alapfontosságú a fennmaradás érdekében. (Nyelv és kultúra nélkül
nincs öntudat és így nemzet, nemzetség sem.) E kettős feladat érdekében minden rendelkezésre álló lehetőség
igénybevételét fontosnak tartom, beleértve az Országos Kisebbségi Önkormányzat segítségét és az anyaországokkal
(Németország, Ausztria) való kapcsolatokat. Lakóhelyünk – Visegrád/Plitenburg – lehetőségeit kisebbségünk
továbbélése szempontjából is kedvezőnek látom, és úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk ennek érdekében
mindent megtenni.
A nevem Jung Csaba Wilhelm. 27 éves vagyok, Visegrádon élek menyasszonyommal. Az
általános iskolát a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában végeztem, majd a Váci Madách
Imre Gimnáziumban tettem sikeres érettségit. A gimnáziumi évek után felsőfokú kereskedelmi
végzettséget szereztem, melynek az élet különböző területein nagy hasznát vettem. Dolgoztam
hosszabb-rövidebb ideig Németországban, ez a német nyelv tökéletes elsajátítását segítette elő.
Jelenleg családi vállalkozásban tevékenykedem Visegrádon. A német kisebbség sorsát már
gyerekkorom óta a szívemen viselem, táncoltam – az akkor még létező – Visegrádi Német
Nemzetiségi Néptánccsoportban is. Azóta különböző sváb rendezvények szervezésében is
szerepet vállalok, mint például a Dunamenti Németek Kulturális Fesztiválja. Ezen kívül a Pest
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megyei, illetve a budapesti német önkormányzatban tisztséget vállaltam, melynek köszönhetően igen széles körben belföldön és külföldön egyaránt – építettem ki kapcsolatokat. Képviselőjelölt barátaimmal – Bauer Egon, Reich László –
megcéloztuk az ifjúság felkarolását
melynek kisebb-nagyobb eredményei már tapasztalhatók, mint például a visegrádi svábokat bemutató honlap, melynek
címe: www.plintenburg.hu (a honlap még fejlesztés alatt), ezen kívül létrehoztuk a Plintenburger Jugendverein-t, amely
reményeink szerint a visegrádi és környékbeli ifjúság német kulturális fejlődését fogja elősegíteni. Ha elnyerjük a
szavazópolgárok bizalmát, remélem, méltóképpen tudunk a visegrádi német kisebbség szolgálatába állni.
Reich Lászlónak hívnak, 1977. június 26-án születtem Mezőkövesden. A szüleink a
neveltetésünk során fontosnak tartották, hogy megismerjük a sváb kultúrát. Apai nagyapám,
nagyon támogatta őket ebben. A történelem a mi családunkkal is “elbánt”: hasonlóan más,
magukat sváboknak valló családhoz, édesapám közeli rokonságát is kitelepítették Németországba. Általános- és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Ezt követően
a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán szereztem diplomát. Mindig nagy
hangsúlyt fektettem arra, hogy a közösség hasznos tagja legyek. A főiskolán tagja voltam a
Külkeres Hallgatókért Egyesületnek, melynek célja többek között a főiskolai hallgatók
támogatása, informálása, főiskolai rendezvények és kulturális események szervezése, a diákok
utaztatása valamint az „összetartás” erősítése volt. A közgazdász diplomám megszerzését
követően két évig egy nemzetközi könyvvizsgáló cégnél dolgoztam, mint könyvvizsgáló
asszisztens. Jelenleg egy másik nemzetközi könyvvizsgáló cég tanácsadói üzletágában vezető tanácsadóként dolgozom,
ahol a turizmussal kapcsolatos megbízásokban is részt veszek.
Gyermekkorom óta ismerem sváb közösségek életet, megfogott összetartásuk, az emberek szorgossága, munkához való
hozzáállásuk. S bár a történelem nem bánt ugyan „kesztyűs kézzel” velük, a kitartás máig megmaradt bennük.
Visegrádot jó barátom, Jung Csaba Wilhelm révén ismertem meg, és mára a helyi sváb közösség tagjaival is jó
kapcsolatokat ápolok. Találkozásainkkor mindig szóba kerül, a városban élő svábok élete, hagyományaikhoz,
kultúrájukhoz kapcsolódó viszonyuk. Az idén megrendezett sváb bál előkészítésében, megszervezésében már
tevékenyen részt vettem. Közös terveinken túl, engem nagyon foglalkoztat egy tematikus útvonal létrehozása, mely a
svábok Visegrádra történő letelepedéséhez kapcsolódna. Ennek célja elsősorban a helyi sváb közösség kultúrájának
megőrzése és ápolása, de eszköz lehet a környező országok sváb közösségeivel történő kapcsolattartás erősítéséhez is.
Nem utolsósorban egy újabb turisztikai látványosság lehetne, ami tovább öregbítheti Visegrád hírét. Remélem
közgazdász végzettségemet, és a munkám során szerzett tapasztalataimat kamatoztatni tudom a helyi sváb közösség
számára.
Tisztelt Választópolgárok!
A programunk címében szereplő gondolatot tarjuk a legfontosabbnak. A hagyományok felkutatását, ápolását és
megőrzését, mely igen fontos feladat mindnyájunk számára. Hagyományunk egyik fő képviselője nyelvünk. Az
természetes számunkra, hogy nyelvünket tovább kell vinnünk és adnunk, ezen felül azonban meg kell próbálnunk a
hagyományos visegrádi sváb dialektust is megőrizni, megtartani, hiszen ez is hozzátartozik ahhoz, hogy kultúránk
sokszínű és érdekes maradhasson. Könnyebb dolog a különböző hagyományok ápolása, hiszen ezekről részint írásos,
részint szóbeli beszámolók állnak rendelkezésre. A kisebbségi önkormányzat szervezésében már most is több
hagyományosnak mondható rendezvény kerül megszervezésre évente, de úgy gondoljuk, ezeket tovább kell fejleszteni,
ki kell szélesíteni. Újra meg kell rendezni a szüreti bálokat, a hozzájuk
kötődő felvonulással, és a felvonulás minden kihagyhatatlan szereplőjével együtt. A farsangtemetést is régi formájában
kell megvalósítani. Az énekkar és a zenekar nagyon fontos szerepet játszik összetartozásunk megélésében. Ugyanilyen
fontos szerepe kellene, hogy legyen egy tánccsoportnak, mely életre hívásán fogunk fáradozni. A Duna-menti Svábok
Sörfesztiválját is tovább kell vinni. Mindezek a programok nagyon fontosak nekünk, de lehet hogy másoknak is. Körül
kell néznünk, új barátokat is kell keresnünk. Vannak már most is élő partnerkapcsolataink, jó a viszony például a
dunabogdányiakkal, de azon kell munkálkodnunk, hogy a Pilis-Dunakanyar térségében és az ország más régióiban is új
ismeretségeket szerezzünk. Természetesen nem feledkezhetünk meg anyaországunkról és más országok német nyelvű
területeiről sem. Minél többször ki kell lépnünk a nemzetközi porondra, mert csak ez által szerezhetünk ismertséget
városunknak. Ez adhat alapot az olyan nyelvi programok beindításának, ahol a fiatalok, de idősebbek is tanulhatják a
német nyelvet. Ezt cserekapcsolat útján, de akár tábori (hittan-, nyelvi- vagy cserkésztábor) formában is meg lehet
valósítani. A csereprogramokban széleskörűen be kell vonni a különböző már jól működő csoportokat, értelemszerűen a
zenekart és az énekkart, de minden egyéb csoportot is, a nyugdíjas klubot is.
Mi kell mindehhez? Mi mit tudunk felajánlani ehhez?
Német nyelvtudásunkat. Fiatalságunkból eredő tettvágyunkat, agilitásunkat. Bátorságunkat, időnként merészségünket.
Fogékonyságunkat az új dolgok iránt, újításra kész lelkesedésünket. Már meglévő kapcsolataink felhasználásával
többszázezer forint támogatást tudunk, és kívánunk bevonni évente a siker érdekében, de új szponzorok felkutatását is
vállaljuk.
Kedves Visegrádiak! Városunk 1000 éves évfordulójához közeledik. Nekünk helyi németeknek is nagyon fontos
szerepünk volt abban, hogy városunk az utolsó háromszáz évben milyen formában fejlődött. Azt gondoljuk, az
elkövetkezendő néhány év munkájára alapvető befolyással lesz az, hogy mi is méltóképpen felkészüljünk erre a szép
évfordulóra. Mi készen állunk ennek a kihívásnak megfelelni.
Kérjük támogassanak minket!
Bauer Egon, Jung Csaba Wilhelm, Reich László
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VISEGRÁDI IFJÚSÁGI SZIGET EGYESÜLET
szeretettel vár mindenkit programjaira
Évek óta megszoktuk már, hogy mint az iskolákban, a
nyári lazítás után szeptembertől újra felpörög az élet a
házban.
Az Önkormányzat támogatásával javítottunk a hő-és
hangszigetelésen, felújítottuk a székeket, vettünk egy
body-gépet, maradt még némi felújítani valónk, de ezt a
programok zavarása nélkül fogjuk lebonyolítani. Szeptember végére kávé automata és buborékmentes Visegrádi
vizes ballon kerül elhelyezésre.
Délutáni programok:
HÉTFŐ, SZERDA: 1730–1830-ig KICK-BOX gyerekeknek
1830–1930-ig KICK-BOX felnőtteknek
Aki veszi a fáradságot és eljön megnézni a gyerekek edzéseit rá fog jönni, hogy gyermekének itt a helye. A mindig
vidám és kedves Ralf nem ismer tréfát. Pattognak az utasítások és a gyerekek lesik minden szavát, nincs tréfa most
nem lazíthatnak. Lelkesedése, sportszeretete könnyedén
átragad bárkire, így bármilyen kemények az edzések, a
csapat lelkes és kitartó az edzések pedig jókedvűen zajlanak. Jót tesz ez fegyelemnek, kitartásnak, állóképességnek
egyaránt és a jól végzett munka után nem marad el a dicséret sem, mely növeli gyermekeink önbizalmát is.
KEDD:
18–19 -ig
HASTÁNC kezdőknek
19–20 -ig
HASTÁNC haladóknak
PÉNTEK: 18–19 -ig
HASTÁNC haladóknak
Ezen a két napon keleties hangulat lengi be az épületet.
Egzotikus zene mellett lányok, asszonyok tűnnek fel, nevetgélve, jókedvűen csevegve, némelyikük kendőben, flitteres ruhában libben a terembe. Kezdődik a HASTÁNC,
mely mára már meghódította hazánkat, hisz azon kívül,
hogy kellemesen átmozgatja az egész testet, élénkíti a
vérkeringést, állóképességet erősít, és fogyasztó hatása is
van, izületeit, gerinc oszlopát is jótékonyan megmozgatja
és a lumbágós derékra is terápia.
CSÜTÖRTÖK: 18–19-ig FITNESZ EDZÉS
lányoknak, asszonyoknak
Ezen az edzésen az erőteljesebb mozgást kedvelő lányok
részére indítunk tornát, melyben garantáltan senki sem fog
csalódni.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 1630–1730-ig TORNA
lányoknak, asszonyoknak
A fiatal anyukákból álló csapat minden porcikát megmozgató, sztepp-elemekkel gazdagított jókedvű, zenés tornát
tart. Szívesen látnak minden csatlakozni kívánó hölgyet.
Délelőtti programok:
SZERDA: 10-12-ig BABA-MAMA KLUB
Ez a délelőtt ismét a mamáké és csemetéjüké. A babamama klub szoros kapcsolatot tart fenn az óvodával és az
óvónők rendszeresen látogatják a klubfoglalkozásokat,
beszélgetnek a mamákkal, ismerkednek a gyerekekkel,
mesélnek, énekes foglalkozásokat tartanak, olykor szakemberek tartanak előadást, a hónap utolsó szerdáján
„szülinapi bulit” tartanak az abban a hónapban született
gyerekeknek. Remek a hangulat, a mamák és gyermekeik
is új barátokra lelnek.

CSÜTÖRTÖK: 9–10-ig SZÉPKORÚAK
GYÓGYTORNÁJA
Csütörtökönként délelőtt ismét a nyugdíjasoké a terep,
akik a nyári vízi gyógytornájukról ismét visszatérnek.
Igen szép számmal járnak a tornára és jó hallani, mikor
elmesélik, milyen jól esik nekik ez a kis mozgás. A tornán
jó a hangulat, a test mozgatásán kívül mindig van egy kis
beszélgetés, nevetgélés, ami legalább olyan fontos a léleknek, mint a mozgás a testnek.
Brigi, a program tartója komoly szaktudása mellett szívvel-lélekkel végzi a dolgát. Jó kapcsolatot alakított ki a
résztvevőkkel és szakirányú végzettsége révén sok segítséget tud nyújtani a csoport tagjainak.
CSÜTÖRTÖK:
19–21-ig PRIMAVERA próbák
VASÁRNAP:
16–19-ig PRIMAVERA próbák
SZOMBAT: (igény szerint programok szervezhetők)
Szombatonként egy-egy kreatív-hobby foglalkozás, pingpong bajnokság, három hetente öt-tusa kupa, mely kötelező számai az asztali foci, darts, szkander, kocka vetés, választható a ping-pong vagy rex. A bajnokságok vidáman
zajlanak
A body-terem, az internet szoba és a lányok fitnesz szobája továbbra is a régi rend szerint működik.
Egyéb őszi programok:
Szeptember 16. ÖT-TUSA 17–21 óráig
Szeptember 17. SZÁMHÁBORÚ
Találkozó a 48-as emlékműnél 14 órakor, érkezés 18 óra.
Szeptember 23. OXIGÉN-TÚRA
Régiós szervezésű bicikli verseny a régió 13 településével.
(múlt évben 2. helyezést értünk el)
Az időpont tőlünk függetlenül változhat.
Október 7. MIKOVINY SÁMUEL
ÁLTALÉR VÍZI EMLÉK TÚRA
1747. őszén a tatai lápvidék mocsarát lecsapolva, az épített patak medrében Mikoviny Sámuel egy halászladikban
Tatától a Dunáig, azaz Almásig hajózott. Erre emlékezve
250 évvel később a környék civil szervezetei hagyományt
teremtettek és 1997. óta október első hétvégéjén a térdig,
néhol derékig érő vízben, 70–80 kenus teszi meg a kb.10
km-es útvonalat a Dunáig. Hatodszor csatlakozunk ehhez a túrához, ahol családias hangulat és ismerős arcok
várnak ránk.
Október 14. ÖT-TUSA 17–21 óráig
Október 21. „ŐSZI LEVELEK” (kézm. fogl.)
Október 21. ÉJSZAKAI TÚRA TÁBORTŰZZEL
Találkozó 21 órakor a templomnál, érkezés kb. 02 óra
Sütnivalót és innivalót feltétlen hozzál, és ne feledd az éjszakák hűvösek!
A novemberi és decemberi túrákról és egyéb programokról a következő újságban lesz részletes tájékoztató.
Érdeklődni lehet a helyszínen vagy a (26) 398-383-as és a
06 (30) 2516383-as telefonszámon.
Bártfai István
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NE HOZZA HOZZÁNK!

„ Szigeti Antal”

HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,
VILLANYBOJLERÉT…

Teremlabdarúgó Kupa

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN
HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP
06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Nevezés határideje: 2006. október 15.
Sorsolás: 2006. október 20. 19 óra a Teázóban
Nevezési díj: 25.000,– Ft /csapat
A kupa kezdete: 2006. október 30.
Részletes tájékoztatót igényelhetsz: 06 (30) 251-6383
A nevezést befizetheted: Bártfai Istvánnál

Búvároktatás Visegrádon
Szeretné felfedezni a víz alatti világot?

Fodrász, fodrász, fodrász!
A meglévő szolgáltatások mellett
Kecskés Zsuzsi
(06-30/662-7024)
várja Önöket, mint fodrász
Fix időpont:
hétfő délelőtt és péntek délután
Más időpont is megoldható!
Frissítő Szalon
Mátyás király u. 23., tel.:26/397-108

Kirándulások
A Visegrádi Szövetség két kirándulást
szervez a közel jövőben.
Az elsőt szeptember 23-ra tervezzük ami
egy néhány órás gyalogtúra a Jenő
kunyhóhoz. Reméljük az időjárás legalább olyan szép lesz mint a Zsitvayemléktúra napján.
Minden érdeklődőt, természetkedvelőt
várunk a templomnál szeptember 23-án
10 órakor.
Aki szereti az erdő csodálatos színeit,
páratlan látványban lesz része!

A másik kirándulásunkat az Őrségbe
tervezzük. Minden valószínűséggel lesz
korlátozott számban szabad helye azoknak is, akik nem tagjai a VSZ-nek.
Az időpont: 2006. október 7-8.
Érdeklődni lehet:
Takács Istvánnénál
a (26) 397-108 vagy a (30) 965-1410-es
telefonon.

Jelentkezzen búvártanfolyamra!
- Búvároktatás (nemzetközi minősítés)
- Búvárfelszerelések
- Merülések Magyarországon,
Adrián és a Vörös-tengeren
- Próbamerülés
További információ:

Gyurián Zoltán
2025 Visegrád, Duna u. 6.
Tel.: 06/20-941-8282

Köszönet!
Hálás köszönettel tartozunk Varga Brigitta tanárnőnek, aki minden
csütörtökön vízi tornát tartott nekünk, időseknek a fürdőben.
Köszönet a strand vezetőségének is, hogy ingyen beléphettünk.
Megköszönjük Bártfai István és sofőrjei önzetlen segítségét is, akik
hoztak és vittek a fürdőbe.
Hálás szívvel
a Nyugdíjas klub

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik édesanyánk halálával kapcsolatosan
részvétüket és együttérzésüket fejezték ki családunk iránt.
Kalász István és
kanonok, plébános

Hirsch Miklósné
Kalász Julianna

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton tudatom mindenkivel, hogy a Rév állomás épületében működő Plintenburg sörözőt nem én üzemeltetem, én a helyiség bérbeadója vagyok. Továbbá a Duna-parton történő feltöltések kivitelezéséhez épp olyan engedélyem van mint az önkormányzatnak, a
kivitelezést nem önhatalmúlag végeztetem.
Tisztelettel:
Jung Vilmos
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Nálunk most az üdülési csekkje többet ér…
élvezze otthon is a termálvíz gyógyító erejét!

Sárvár – Hotel*** Arborétum
Tudja-e, hogy az üdülési csekk ma
Magyarországon az egyik legnépszerűbb fizetőeszköz, ami különféle
idegenforgalmi szolgáltatások – pl.
szállásszolgáltatás – ellenértékének
kiegyenlítésre használható fel? Jelenleg Magyarországon az elfogadóhelyek száma meghaladja a 3000et. De hogyan is lehet az üdülési
csekkhez hozzájutni?
A munkavállalók a munkáltatójukon
keresztül juthatnak hozzá. Az üdülési csekk nagy előnye, hogy az adott
évben a mindenkori minimálbér mértékéig a munkáltató adó- és járulékmentesen adhatja a csekket a
munkavállaló részére.
Üdülési csekkhez Nemzeti Üdülési Alapítványhoz benyújtott pályázat útján is hozzá lehet jutni. A pályázatokat nem folyamatosan, hanem időszakosan írja ki az Üdülési Alapítvány. Ha Ön is szeretne időben értesülni arról, hogy mikor lehet üdülési csekkre pályázatot benyújtani, javasoljuk, hogy látogasson
el a www.hotelarboretum.hu weboldalra és iratkozzon fel díjmentes hírlevelünkre. Akkor, amikor a pályázati lehetőség megnyílik, hírlevél megrendelőinket azonnal értesítjük a lehetőségről, sőt a részletes
pályázati feltételeket és a pályázat beadásához szükséges dokumentumokat is letölthetik weblapunkról.
Hotelunk a sárvári Hotel*** Arborétum – aki szintén üdülési csekk elfogadóhely – most egy ajándékkal
kedveskedik azon Kedves Vendégeinek, kettő vagy több éjszakát töltenek el nálunk szeptember 1. és
december 27. között. Üdülési csekkel történő fizetés esetén egy csomag sárvári vagy
büki termálkristállyal ajándékozzuk meg
Önöket, hogy otthonukban is tovább élvezzék a termálvíz gyógyító erejét.
Hotelunk csendes, nyugodt helyen a sárvári
Arborétum szomszédságában, barátságos
környezetben helyezkedik el. A gyógyfürdő
és a belváros is egyaránt közel található, a
gépkocsit pedig zárt parkolónkban díjmentesen helyezheti el. Kétágyas szobánk ára
egy éjszakára 12.200,– Ft (két fő részére,
reggelivel). Három éjszakás foglalástól már
10% kedvezményt adunk szobaárainkból,
sőt ha hétköznapi időpontra foglal bármely
két éjszakát, a harmadikat éjszakára a mi
vendégünk (hétköznap Sárváron tehát kettőt
fizet hármat kap).
Várjuk szíves érdeklődésüket alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Címünk:
9600 Sárvár Medgyessy F. u. 20.
Telefon: 06-95-520-630

Weboldalunk címe: www.hotelarboretum.hu, Email címünk: info@hotelarboretum.hu
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akár felújításra szorulót is.
06-20/3368-107
06-20/3320-163

Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082

GUMISZERELÉS,
CENTRÍROZÁS,
JAVÍTÁS
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idő:

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fő)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Eladó lakást vagy házat keresek,
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Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. szeptember

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk


DORCA KFT.
Telefon:

Várjuk szeretettel!

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

KELEMEN KFT.
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT

Különböző árfekvésű eladó

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

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Már 9 éve a Szigeten

Tahitótfalu, Szabadság út 15.

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok

XXII. évfolyam 9. szám
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SZEPTEMBERI – OKTÓBERI PROGRAM
szeptember 15., péntek:
szeptember 16., szombat:

Budapest Ragtime Band
Sipos F. Tamás és zenekara

szeptember 22., péntek:

Lucky Boys

szeptember 29., péntek:
szeptember 30., szombat:

Hot Jazz Band
Memphis Gumbo

október 6., péntek:

LATIN
Tátrai Tibor és
Szűcs Antal Gábor
Jávori Vili és zenekara

október 14., szombat:

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 Visegrád, Fő u. 83. www.donvitovisegrad.hu

Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Szeptemberben a BORDA SONKA
1.100 Ft helyett 96 Ft-os,
A NYÁRI TURISTA FELVÁGOTT
és a FOKHAGYMÁS RÚD
1.120 Ft helyett 980 Ft-os
KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATÓ!
Ecetek, ko nzervek, ét- és olívaolaj,
á sv á ny v íz , üdít ő it a lo k,
há z i t é szt á k na g y v á la sz t é kba n!!!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350

34

VISEGRÁDI HÍREK

AUTOPLUS Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: (33) 509-400
Fax: (33) 590-420
www.autoplus.hu
autoplus@vnet.hu

2006. szeptember

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett
munkatársaink biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés,
– általános javítás és szervizelés,
– karambolos javítás, fényezés,
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya),
– kerékszerelés, centrírozás, futóműállítás,
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

2006. szeptember hó XXII. évfolyam 9. szám
Ady Endre: Október 6.
Meghívó október 6-i ünnepségre
1956 50 2006: Döntés Rajk László és mártírtársai temetéséről
Burgermeister József és Lachky Albert emlékére (Szent György Lovagrend)
Pályázati kiírás
Lomtalanítás
Városházi hírek
56-os táblaavató (Bánó László)
Visegrád város díszpolgára: Szőke Mátyás
Visegrád város tiszteletbeli polgára: Ott Rezső
Visegrád város Pro Urbe emlékérmese: Schüszterl Károly
Tanévkezdés az Áprily Lajos Ált. és Alapfokú Művészeti Iskolában (Schmidt Anna)
Fellegvár Óvoda hírei (Dobó Istvánné)
Szeptemberi szonett (Tóth Árpád)
Trumpet Art fúvósegyüttes koncertje
Jóakarat és béke (Schell Gergely)
Egy hangulatos pinceavató után (Borsody István)
Városnapok után röviden (Mikesy Tamás)
Virágos Visegrádért 2006. (Takács Istvánné)
Őszi képek (Magyar László)
Albarello (Mikesy Tamás)
Egy elismerés margójára
Önkormányzati választások 2006.
Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
Bemutatkoznak a polgármester- és képviselőjelöltek
Bemutatkoznak a kisebbségi jelöltek
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület (Bártfai István)

1.
1.
2.
2.
2.
2.
3,
3.
4.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
10.
11–14.
15–23.
24–25.
26.

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXII. évfolyam 10. szám
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Nyitogató
Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével
– Polgármester Úr, mindenekelőtt gratulálok megválasztásához! Gondolom, 16 év után új tervekről nem kell
beszélgetnünk, folytatódhat a korábban elkezdett folyamat a város felemeléséért.
Köszönöm. Először is nézzük végig azokat a változásokat,
amelyek 1990-től Visegrádon végbementek.
Az önkormányzat egyre nagyobb jelentőséget tulajdonított/tulajdonít az értékvédelem két, számunkra legfontosabb
ágának, a természeti és műemlékvédelmi értékrendnek. 16
évvel ezelőtt az emberek számára a természetvédelem egyet
jelentett a Pilisi Parkerdővel és ez eltaszította őket az értékvédelem valódi céljától. Úgy látták, hogy a parkerdőgazdaság lebontatta a vadvédelmi kerítéseket, elvette földjeiket,
külterületi földjeik elértéktelenedtek, lemondtak a művelésükről és az erdőgazdaság fillérekért vásárolta fel ezeket. Így
élték meg az értékvédelem fogalmát, erről pedig nem a természet, a táj, a zöldterületek és az erdők védelme jutott
eszükbe. Hasonlóképpen vélekedtek a műemlékvédelem és a
múzeum munkájáról is. Hisz Visegrádon nem érdemes építkezni, a régészek találnak valamit, az építkezés elhúzódik,
többletköltségek keletkeznek, hatósági engedélyek beszerzése válik szükségessé. Nagyon nagy eredménynek tartom,
hogy ez a szemlélet ma már a múlté, a visegrádi polgárok
nagy többsége belátta, hogy a természet- és a műemlékvédelem jelenti a város életében a legfőbb turisztikai vonzerőt,
ezért érdemes itt élni, ez jelenti a lakosság számára is az
értéket. Természetesen ma is vannak konfliktusok, az egyéni
érdekek nem mindig egyeztethetőek össze a környezet- vagy
műemlékvédelemmel. De egyre könnyebb a különféle tervekben ezt az értékrendet érvényesíteni. Nem lebecsülendő
eredmény! Adott esetben mindez az önkormányzati források
megcsapolását is jelenti, ingatlanokat kell megvásárolnunk.
A rendezési tervben is benne van, hogy a Bank Üdülő Duna
felőli szállórészét vissza kell bontani, a feladat elvégzésére
nagyon sok vállalkozó jelentkezett: ezzel sikerül egy nagyon
régi tájsebet begyógyítani.
A másik eredmény, hogy az elmúlt 16 évben a belterület
inkább csökkent, mint növekedett. A tájvédelem, tájképvédelem bekerült a szerkezeti tervbe: növénytelepítéssel, kötött
tetőhéjalással, beépítési és nagy parcellák kialakításának
kötelezettségével. Az önkormányzat szerepe a Dunai Vízlépcső építkezéseinek területi helyreállításában nem a forrás
biztosítása, hanem a munkák elvégzésének szorgalmazása
volt.
– Térjünk át a turizmus kérdésére!

Sokat szenvedett a település az átmeneti, kiránduló turizmustól. Az idelátogatók 1-2 órát töltöttek itt, ami csak kevés
vállalkozónak hozott hasznot. A stratégiai cél tehát az idegenforgalom átalakítása üdülő jellegűvé, ami sokkal több
bevételt, sokkal több munkahelyet jelent. A cél elérésének
sok eleme van: a palotajátékok felfuttatása, a Salamon-tornyi
hadijátékok, ami magával hozza az új éttermek, szállók
létrehozásának szükségét, a város hírnevének növekedését.
Ez a várospolitika kedvezett a helyben élő vállalkozóknak,
ezt az irányvonalat felismerő befektetőknek. A volt vállalati
üdülők kereskedelmi szálláshelyekké alakultak. Igen nagy
előrelépést jelentett, hogy 2004-ben elkészült a Visegrád
Thermál Hotel, ami évi 80 millió forint bevételt jelent a
városnak. 130–140 új munkahely keletkezett, sajnos kevés az
ott dolgozó visegrádi, pedig több is lehetne.
– Úgy tudom, ez a program folytatódni fog.
Valóban, újabb szállodák fognak épülni, hiszen a teljes kapacitással, jól működő Thermál Hotel nagyon komoly üzenetet jelentett a befektetőknek Az önkormányzat feladata megteremteni az alapjait egy középfokú szállodaipari képzésnek
és az elkövetkező ciklus(ok)ban ehhez megfelelő iskola
építése. De addig is a visegrádiak figyelmét fel kell hívni,
hogy 2008-ban elkészül az új szálloda a Löffler-bányában,
amely 5+1*-os lesz (jelenleg ilyen luxushotel Budapesten
sincs), és 2009 körül a strand területén is új hotel épül. Ez
összességében további 350 körüli új munkahelyet jelent
városunknak. Egy pillanatra álljunk meg a Strandhotelnél. A
2001-es népszavazás megakadályozta a strand továbbfejlesztését. Azóta bebizonyosodott, hogy az akkori vádak nem
voltak megalapozottak, a bíróság ítéletében is mindent szabályosnak talált. Az új szálloda megoldja a strand bővítését és
téli üzemeltetésének kérdését, meghosszabbítva ezzel az
idegenforgalmi szezont is.
Azt kell mondanom, hogy ezt a folyamatot lépésről lépésre,
türelmesen irányítottuk. Lehetett volna gyorsabban is, de a
korábbi vállalkozók mind a belterületeken képzelték el a
fejlesztéseket, mi pedig nem akartuk a lakók nyugalmát, a
város belső életét megzavarni. Kerüljenek ki a lakóhelyeken
kívülre a szállodák, élvezzük a látogatók itt-tartózkodásának
minden előnyét, és ne szenvedjük el ennek hátrányát.
– Milyen pénzügyi háttere lesz a városfejlesztés lehetőségének?
Az elmúlt négy évben az önkormányzat bevételi forrásai
igen jelentősen megnövekedtek. Ebből 500 millió forintot
tudtunk elkölteni régóta meglévő igények szerinti fejleszté-
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sekre, említhetem az óvoda, iskola korszerűsítését, a sportpályák és az új öltőző építését, az új GAMESZ-csarnokot, az új
járdák építését, a régiek felújítását és mindenekelőtt az úthálózat jelentős részének rendbetételét. A következő négy
évben a források további jelentős bővülése várható, az új
szálloda beléptével 2008-ban 50 millióval, 2009-től 100
millióval, illetve 2009–2010-ben további 100 millióval a
Strandszálló átadásával. Ez tehát plusz 400 milliós keretbővülést jelent. Reméljük, hogy a már meglévő szállodák kihasználtsága is tovább növekszik, ami további bevételnövekedést jelent.
– Mire fordíthatjuk a település megnövekedett forrásait?
Ebből a pénzből a várost már rendbe lehet tenni, az intézmények színvonalas működését, a közterületeket tisztán
tartását, parkosítását biztosítani lehet. Felépülhet az új városközpont. Mivel a városnak elegendő számú étterme van, de
hiányoznak a lakosság szükségleteinek kielégítésére az alapvető szolgáltatások, ezek a kereskedelmi egységek: az új
CBA, ruházati, műszaki és háztartási boltok is itt fognak
helyet kapni. Ezzel nemcsak a helyiek, de az idegenforgalom
is gazdagodik. A szállodavendégeknek szükségleteik lesznek: nincs a városnak cukrászdája, gyarapodó kulturális
kínálatot igényelnek a látogatók is. Mindez a helybeliek
számára is bővülő lehetőséget jelent, hiszen minden, a turizmushoz tartozó fejlesztést elsősorban a helyben élőkre kell
vonatkoztatni. Ez a sportolási lehetőségek terén is így lesz. A
műfüves pálya és a teniszpályák mindenki számára elérhetők
lesznek, természetesen a visegrádiak számára jelentős ked-
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vezményekkel. Ami igazán örvendetes, ebben az évben húsz
gyermek született Visegrádon. Ha ez a tendencia a következő
években is folytatódik, az iskolánkat nemcsak fenntarthatjuk,
hanem évről évre magasabbra emelhetjük az oktatás színvonalát.
– Miben tudná összefoglalni az elkövetkező négy év legfontosabb célkitűzését?
Szeretnénk a visegrádi emberek, úgy is mondhatom az állandó lakosok életminőségét európai színvonalra emelni.
Nem a budapesti kiköltőzök problémáit akarjuk megoldani,
nem építünk lakóparkokat. Együttműködve az intézményhálózattal és a vállalkozásokkal megfelelő szolgáltatásokat
hozunk létre, hiszen ma már biztonsággal tervezhetjük jövőnket. A város arculatát, tervezését, környezetét a források
segítségével fejleszthetjük.
2009-ben a város fennállásának ezeréves évfordulóját ünnepelhetjük. Azt szeretnénk, ha erre az ünnepségsorozatra a
visegrádiak évtizedek múlva is büszkén és jó szívvel emlékezzenek. Rendezett város- és utcakép, zöldterületek, új
városközpont, befejezett sportcentrum, rendezett Duna-part,
különféle élő kulturális hagyományok, szolgáltatások jellemzik majd az ezeréves Visegrádot, amihez az önkormányzat
800 millió forinttal járul hozzá.
– Végül azt kérdezem Polgármester Úrtól, mire lesz a
legbüszkébb négy év múlva?
Amint említettem, Visegrád millenniumának méltó megünneplésére.
– Köszönöm a beszélgetést.
Gróh Dániel

Köszönetek
Tisztelt Visegrádi Polgárok! Ezúton szeretném megköszönni a bizalmát és támogatását mindazoknak, akik rám adták voksukat a
szavazáson. Mint képviselő, tőlem telhetően mindent el fogok követni annak érdekében, hogy tiszta és szép környezetben, nyugodt és kényelmes körülmények között élhessünk itt valamennyien. A város további fejlődésének szempontjából kulcskérdésnek
tekintem azt, hogy a közélet meghatározó személyiségei fogjanak össze egy-egy konkrét városi cél megvalósítása érdekében. Fontosnak tartom továbbá, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy a lakosság mind nagyobb része forduljon aktívan a városi ügyek,
feladatok, rendezvények felé és mind nagyobb részben egymás felé is. Legyen tehát tisztaság az utcákon és összefogás a közéletben. Képviselőként ezeknek a céloknak a megvalósulásáért kívánok dolgozni legjobb tudásom szerint az elkövetkezendő négy
évben.
Abonyi Géza képviselő
Tisztelt Visegrádiak! Köszönöm megtisztelő bizalmunkat és ígérem, hogy az elkövetkező négy évben ismét becsülettel fogom
szolgálni városunk és az Önök érdekeit. Kérem, hogy problémáikkal, gondolataikkal ez után is bizalommal forduljanak hozzám,
mert képviselőként továbbra is az itt élők igényeinek kielégítése és boldogulása jelenti számomra a legfontosabb célt.
Bártfai István képviselő
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az önkormányzati választásokon bizalmukkal tüntettek ki bennünket és közös programunkat. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy városunk érdekeit szolgálva az Önök által támogatott programot megvalósítsuk.
Kérjük Önöket, hogy munkánkban továbbra is segítsenek minket, hogy közösen valósíthassuk meg elképzeléseinket. Köszönjük
támogatásukat!
Hadházy Sándor polgármester, Dobri Imre, Eőry Dénes, Kalotai Árpád, Mezei Anna, Tavas Péter képviselők

Pályázati felhívás
Az 1000 éves Visegrád Emlékbizottság pályázatot ír ki egy
Visegrád városát részletesen és sokszínűen bemutató, almanach jellegű könyv megírására.
A kiadványnak be kell mutatnia Visegrád múltját és jelenét,
műemlékeit, nevezetességeit, valamint a város jelenkori és
múltbeli életét (kulturális rendezvényeit, éttermeit, vállalkozásait, a város híres szülötteit, díszpolgárait, iskoláit stb.).
Pályázni lehet 2 A/4-es oldal terjedelmű könyvtervvel lehet,
amelynek tartalmaznia kell a könyv tervezett felépítését,
tematikáját. (Grafikai tervek nem szükségesek.)

Az emlékbizottságnak csak egy könyvtervet áll módjában
támogatni. A pályázaton nyertes könyv létrejöttét a bizottság
teljes mértékben finanszírozza.
A bizottság album jellegű vagy útikönyvszerű turisztikai
kiadvány tervét nem tudja elfogadni. A pályázatra megkötés
nélkül bárki jelentkezhet.
Leadási határidő november 30.
Az emlékbizottság döntését a januári Visegrádi Hírekben
hozza nyilvánosságra.
1000 éves Visegrád Emlékbizottság

XXII. évfolyam 10. szám

VISEGRÁDI HÍREK

3

A 2006. október 1-jei önkormányzati választások visegrádi eredményei
Polgármester-választás
Jelölő
szervezet(ek)

Jelölt neve
HADHÁZY SÁNDOR
Abonyi Géza
Inkei-Farkas

FIDESZ-KDNP
független
MDF

Kapott
érvényes
szavazat
566
320
66

%
59,45
33,61
6,93

Önkormányzati képviselő-választás
Jelölt neve

Jelölő

ZELLER TIBOR
EŐRY DÉNES
ABONYI GÉZA
LELKES LÁSZLÓ
DOBRI IMRE
MEZEI ANNA
KALOTAI ÁRPÁD LAJOS
BÁRTFAI ISTVÁN
TAVAS PÉTER
Gróf Péter Lajos
Rittinger Tamás János
Kovács Gábor
Vitézné Gerstmayer Beáta
Kiss Károly
Sovány József János
Jung Vilmos
Szedlacsek János
Szedlacsek Róbert Henrik
Varga Brigitta
Bálint Zsolt
Kangas Scheili Kinga
Inkei-Farkas Márton
Visnyovszki András
Késmárki Zita
Dankovitsné Balog Magdolna Irén

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
MDF
független
független
független

Kapott
érvényes
szavazat
412
401
400
390
381
376
366
358
357
339
304
292
287
284
236
209
171
170
166
150
125
107
98
82
45

%

Megjegyzés

6,33
6,16
6,15
5,99
5,86
5,78
5,63
5,50
5,49
5,21
4,67
4,49
4,41
4,37
3,63
3,21
2,63
2,61
2,55
2,31
1,92
1,64
1,51
1,26
0,69

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Német kisebbségi önkormányzati képviselők választása
Jelölt neve
SCHANDL JÁNOSNÉ
SCHMIDT ANNA MÁRIA
BURGERMEISTER ISTVÁNNÉ
GERSTMAYER ZOLTÁNNÉ
BERGMANN ISTVÁNNÉ
Jung Csaba Wilhelm
Zeller Márton
Jung András
Bauer Egon
Reich László

Jelölő
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ

Kapott
érvényes
szavazat
113
109
101
87
78
56
48
47
33
32

%

Megjegyzés

16,05
15,48
14,35
12,36
11,08
7,95
6,82
6,68
4,69
4,55

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Minden egyes választópolgárnak köszönjük a választáson való részvételt, a megtisztelő bizalmat.
Kérjük a város polgárait, kísérjék figyelemmel munkánkat, mi továbbra is a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak ápolásában és annak továbbadásában fogunk tevékenykedni, reméljük, mindenki örömére.
Minden olvasónknak jó egészséget, az elkövetkezendő rendezvényeinken jó szórakozást kívánunk.
Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat
vezetősége
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,,A” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
(letölthető a http://www.bursa.hu Internet címről):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttműködve
a 2007. évre ezennel kiírja
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2006/2007. tanév II.
és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
Figyelem!
•

A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
• Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek.
• Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév
II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
• Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett
– egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a
hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles
megnevezni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008.
tanév I. féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tanév II. félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

2006. október

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:
2006. november 2.
A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény
által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének havi forint összege
• …
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő
nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási
Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról
2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007.
március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet.
A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható
a www.bursa.hu Internet címen.
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,,B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
(letölthető a http://www.bursa.hu Internet címről):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttműködve
a 2007. évre ezennel kiírja
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2007/2008. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2007-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
•

A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
• A 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév első
féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat
jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az
önkormányzattal nem működik együtt. Az ösztöndíjat viszszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a
támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje:
2006. november 2.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének havi forint összege
• ….
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő
nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs
Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetőleg a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével
köteles írásban 2007. augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati
Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a ,,B” típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen
pályázik ,,A” típusú ösztöndíjra, ,,B” típusú ösztöndíját
automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról
2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007.
február 28-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet.
A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható
a www.bursa.hu Internet címen.
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Tóth Árpád

^ ȱ 11ȱ
Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?
És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstös fehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?
S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre,
Merőn bámulva vissza az elvakult időkbe
És feldöbbenve: jaj! ha most ledőlnél halva!
S eszméltél-e fel árván az éji hidegen,
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen
Eb, lábadhoz simult, s bús kezeidet nyalta?

Magyar László

ȱ¢ȱǰǰ¢Ȅȱ
Lassan esnek,
kergetőzve,
águkról a levelek.
Csillag lobban,
hallom: halkan,
harmat koppan a köveken.
*
A Nap már csak lustán,
lopakodva ballag.
Ruhát vesztő gesztenyék közt
kápolnakupola hallgat.
Estéli hang:
cseng-bong
galamb galang…
*
Érik a kökény.
a fekete este bársonyosra csípte.
Ébred a bánat,
s a folyton hervadásban
csókot cuppant a csönd a sárban.

A magyar népmese napján
Kedves meghívásnak tettem eleget október 5én, amikor is az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában sor került a magyar
népmese napja megünneplésére. Főleg alsó tagozatos kicsik saját maguk alkotta aranyos meséket
írtak ez alkalomra, s itt a legjobbakból adtak elő
felnőttek és gyerekek. Egyik mese bájosabb és
ötletesebb volt a másiknál, előadásuk nagy tetszést aratott. Hát még mikor színdarab formában
adták elő a maguk írt történetet! S hogy a nézők
ne maradjanak éhen, a mesében sütött finomságokat a végén megettük. Aki nem hiszi, járjon
utána!
A következőkben a legjobb és legeredetibb meséket mutatjuk be a Kedves Olvasóknak. Fogadják tőlük olyan szívesen, ahogy a kis gyermeki
lelkük megfogalmazta.
Borsody István

2006. október

A királylány kedvenc
színe
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király és annak egy
leánya. Ez a királylány nagyon válogatós volt. Még a kérők között
sem találta meg az igazit, annyira válogatott. Mindegyikben talált
valami hibát. Búsult is a királykisasszony amiatt, hogy nem talál a
párjára.
Egyszer azt mondta neki az édesapja:
– Édes lányom! Lesz neked férjed, ne aggódj! Ahhoz fogsz férjhez menni, aki kitalálta, milyen színű a kedvenc ruhád! Tetszik-e
az ötletem?
– Igen, felséges apámuram.
No, ezt rögtön ki is hirdette a király. Aki kitalálja, milyen színű
leánya kedvenc ruhája, az megkapja lánya kezét és a fele királyságát is.
Jöttek is sorban hercegek, grófok, válogatott cigánylegények.
Hoztak neki kék ruhát, pirosat, feketét, sárgát, de egyikük sem
találta el az igazi színt.
Végül egy legény az Óperenciás tengeren túlról próbálkozott. Bekopogott a királyhoz:
– Felséges királyom! Én megpróbálom kitalálni a királykisaszszony kedvenc ruhájának a színét, csak arra kérem, hogy adjon
nekem három napot.
– Jól van, fiam, de tudd meg, hogy eddig 99-nek nem sikerült, te
lennél a 100. Méltó büntetés vár majd rád. A türelmem egyre fogy.
A legény elment a kovácshoz és csináltatott vele színtiszta aranyból egy olyan méretű kutyaszobrot, amelybe ő is belefér. Arra is
megkérte, hogy ezt a szobrot adja el a király leányának a piacon.
Másnap a király és a szépséges királykisasszony kikocsikáztak a
piacra és mihelyt a lány meglátta a csillogó kutyaszobrot, kérlelni
kezdte az apját:
– Édesapám! Vedd meg nekem ezt a portékát, hadd gyönyörködjem benne a szobámban.
A király meg is vette és ott csillogott a sarokban.
Éjszaka a legény kibújt az alig látható ajtón és mit lát? A szoba
csupa bordó, vörös színben pompázik.
– Na – gondolta a legény –, ennyi elég is volt! –, azzal letörte a
szobor egyik fülét.
Másnap a királylány azt mondta az apjának:
– Édesapám, vitesse vissza ezt a kutyaszobrot a kovácsnak, mert
letört a füle!
A király nyomban teljesítette a lánya kérését.
A kovácsnál a legény kibújt és megköszönte a kovács szívességét.
Lóra pattant és vágtatott a szabóig.
– Kedves szabóuram! Kérem szépen, csináljon nekem egy vöröses-bordós gyönyörű szép ruhát.
– Kié lesz a ruha, ha szabad kérdeznem?
– A királykisasszonyé!
A szabó egy kicsit elcsodálkozott, de megvarrta a kért ruhát.
Olyan gyönyörűt, amilyet még soha nem készített életében.
A harmadik napon bekopogott a királyhoz az új ruhával. Nagyon
megörült, hogy végre valaki kitalálta leánya kedvenc színét. Azonnal hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. A menyasszony új
ruhájában ropta a csárdást.

Még máig is élnek, ha meg nem haltak!
Paulusz Anna

I. helyezett
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In memoriam
PEGE ALADÁR
A Visegrádi Hírek hasábjain általában nem szoktunk búcsút venni országos hírű művészektől, de úgy érzem,
Pege Aladártól e lap hasábjain is el kell köszönnünk.
Pege Aladár, akit barátai csak Ali bácsinak hívtak, Visegrádon igen gyakran megfordult. Szerette városunkat, mindig szívesen jött, sokat koncertezett itt, szeretett itt játszani. Az elmúlt tíz év alatt többünket barátjának fogadott, és ezt a barátságot komolyan is vette.
Először Zoller Attilával koncertezett Visegrádon, azon az emlékezetes búcsúkoncerten, melyre zsúfolásig
megtelt a Sirály vendéglő. Tisztelte Zoller Atillát, éppen ezért Zoller Attila halála után minden Zolleremlékkoncerten játszott, fontosnak tartva az emlékek ápolását.
Quartettjével évente többször is szerepelt a Don Vitóban. Rendszeresen játszott komolyzenét, kétszer is fellépett a Zenés Nyári Esték Visegrádon című sorozatban barátaival, Csontha Andrással és Rudolf Andrással.
A klasszikusok mellett mindig játszott Bartókot, és vallotta, a népzenei gyökerek fontosak a zenész számára.
Kalandozott a könnyűzene több műfajában is, koncertjein minden alkalommal játszott egy-egy más stílusú
szerzeményt is. Szerelme azonban a jazz volt, ez tette világhírűvé.
Vidáman, jókedvvel zenélt. Egy-egy zenei fordulatnál, vagy sikerültebb futam után mindig jellegzetes mosollyal nyugtázta a társak, vagy a saját maga előadását. Bevallása szerint minden nap gyakorolt, és soha nem
volt elégedett, mindig jobban szeretett volna játszani. Ezt elvárta zenész kollegáitól is, de nem terhelte őket,
inkább tanította a fiatalabbakat. Szerény, csendes ember volt, koncertek előtt-után szívesen beszélgetett az
emberekkel, soha nem kérkedett sikereivel, hírnevével.
Díjait, kitüntetéseit, munkásságát, sikereit felsorolni lehetetlen lenne itt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Akadémia tanszékvezető egyetemi tanára volt, megkapta a Kossuth-díjat, és megszámlálhatatlan felvétel és
lemez őrzi muzsikáját.
Kedves Ali bácsi! Visegrádi barátaid és tisztelőid nevében búcsúzom Tőled. Emlékedet szívünkben őrizzük,
és azt kérjük, gyakorolj sokat addig, míg a nagy mennyei koncerten újra muzsikálhatsz nekünk. Nyugodj békében!
Mikesy Tamás

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját
a hónap utolsó péntekein
megrendezendő
előadás-sorozat
következő alkalmára,
mely

A Mátyás Király Művelődési Ház hírei
TANFOLYAMOK
Idén az alábbi tanfolyamokra lehet jelentkezni a Mátyás Király Művelődési
Házban:

60 órás angol nyelvtanfolyam kezdőknek

Ebben a hónapban

A tanfolyam novembertől indul a művelődési házban; minimum négy fő
jelentkezése szükséges.
A heti 2-2 órás foglalkozásokat Kangas Kinga vezeti.
Ára: 24.000,– Ft/fő.
Időpont-egyeztetés: 2006. október 26. csütörtök, 18 óra, könyvtár.
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as telefonszámon, ill. Kangas Kingánál a 06 (30) 680-8687-es telefonszámon.

CSICS GYULA

KRESZ-tanfolyam

könyvbemutatóval egybekötött
előadását
hallgathatják meg

A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Visegrádon van, a
vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap két órát
vesz igénybe, a kora esti órákban. A tanfolyam díját részletekben is lehet
fizetni. Egy csoport indításához legalább tíz fő jelentkezése szükséges.
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as telefonszámon.

2006. október 27-én (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban

A magyar forradalom
1956
– egy 12 éves fiú naplója
címmel
Az előadás után
a könyv is megvásárolható lesz
4.000,– Ft-os kedvezményes áron!
Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvkötő, bőrdíszműves tanfolyam
Pénteki napokon 17 órától várja az érdeklődőket; mind a két kézműves
technika alapjaival megismerkedhetnek a jelentkezők. A tanfolyam ingyenes,
a drágább kellékek beszerzéséhez kell csak hozzájárulni.
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as telefonszámon.
Aki a rövid ismertetőknél részletesebb felvilágosítást szeretne kapni, azokat
szívesen tájékoztatjuk a 06 (30) 386-8010-es telefonszámon is.
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Kirándulás
a Jenő-kunyhóhoz
A Visegrádi Szövetség szervezésében szeptember 23-án kirándulás volt a Jenő-kunyhóhoz. Az időjárás nagyon jó volt. A
lelkes kiránduló csapat 10 óra után néhány perccel indult a
gyülekezőhelytől, a katolikus templomtól.
A kirándulók a Nagy Lajos és Mátyás király utcán végighaladva a Telgárthy-rétig az első pihenőig, majd Koncz Antal javaslatára a nemrég kitisztított cserkészúton folytatták útjukat a kunyhóig.

A Visegrádi Szövetség és a Turisztikai és Városszépítő Egyesület szeptemberben átadta a 2006-os év utolsó díját, mellyel a
szép kerteket jutalmazzuk. Ebben a hónapban Zeller József és
felesége, Incike Széchenyi utcai kertjét találtuk a legalkalmasabbnak az elismerésre. Idős koruk ellenére évek óta gondozzák
nagy-nagy szeretettel a kertjüket sokunk csodálatára. Gratulálunk, és nagyon jó egészséget kívánunk nekik.

A közterületnek járó elismerést ebben a hónapban a Vár szálló
és a Renaissance étterem előtti terület kapta. Gratulálunk és
köszönjük azoknak, akik rendben tartják és gondozzák.
Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség)

Annak ellenére, hogy három óvodás korú gyermek is volt velünk, szerencsésen értünk célba. Igaz, a gyerekek miatt egy
kicsit több időbe telt, mint terveztük. Kevés pihenő és kis falatozás után elindultunk vissza az Apátkúti-patakon átkelve a Kaánforrás érintésével a Telgárthy-rétig.
A gyerekeknek természetesen a patakon való átkelés volt a
legemlékezetesebb. Itt kettévált a csapat, volt, aki hazaindult, a
többiek az Újhegy felé vették az irányt és szalonnasütéssel
fejezték be a nagyon kellemes kirándulást.
Már most elhatároztuk, hogy egy szép havas téli napon is felmegyünk a kunyhóhoz. Nemcsak az őszi, hanem a téli erdőnek
is megvan a maga szépsége.
A Visegrádi Szövetség nevében lejegyezte:
Takács Istvánné

Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet!
A Mátrix Közhasznú Alapítvány, a TOP Egyesület és a www.utazunk.com utazási magazin pályázatot hirdet ,,Mutasd meg a világnak a
lakóhelyedet” címmel, melynek célja az, hogy az írni szerető fiatalok lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, valamint az, hogy az ifjú
tehetségek segítségével minden településnek adott legyen a lehetőség az utazási portálon való bemutatkozásra.
A pályázaton azok a középiskolás diákok vehetnek részt, akik egy leíró fogalmazásban bemutatják lakóhelyük helytörténetét és a helyi
látnivalókat. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik munkájukat csoportosan készítik, és bevonják az alkotásba tanáraikat, szüleiket is.
Az írásokban városok, falvak, azok részegységei (a település híres utcái, beszédes épületei) bemutatása egyaránt lehetséges.
Az elkészített írásokat, kapcsolódó képanyagokat postai úton digitális formátumban (floppyn, cd-n) vagy külön a cikk@utazunk.com email címre elektronikusan is el lehet küldeni. A pályázati anyagok terjedelme maximum 1 gépelt A/4-es oldal (1800 karakter) lehet. A képek
mérete és száma nincs korlátozva.
A legjobb ifjú írók könyveket, vásárlási utalványokat, DVD lemezeket, utazási magazin előfizetéseket, utazásokat, táborozásokat kapnak,
valamint írásaik felkerülnek a www.utazunk.com utazási magazin oldalaira.
A pályázatok az alábbi postai címre küldhetőek be: Mátrix Alapítvány, ,,Megmutatom lakóhelyemet!” 6701 Szeged, Pf. 929.
A pályázók a műveiket magyar nyelven az egész országból és külföldről is beadhatják.
A pályázatok beadása és a bírálati munka folyamatos!
További információ kérhető a 06 (20) 336-4166-os telefonszámon vagy a cikk@utazunk.com címen.
Minden pályázónak sok sikert kíván a Mátrix Közhasznú Alapítvány, a TOP Egyesület és a www.utazunk.com utazási magazin.
A pályáztató a fel nem használt kéziratot nem tartja meg, és nem küldi vissza! Az alkotás beküldője hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a
pályáztatók felhasználják. Ezért külön honoráriumot nem kér és nem fogad el egyik fél sem. Jogvitának helye nincs. A pályázat teljes szövege a www.utazunk.com oldalon olvasható.
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Egy különleges
hangversenyélményről

Figyelem!
VISEGRÁD
RÓMAI EMLÉKEI
BARÁTI KÖRÉNEK

alakuló gyűlését
október 24-én (kedden) 17 órakor
tartjuk
a Művelődési Házban
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Szeptember 30-án este Visegrádon lépett fel a Trumpet
Art Ensemble Prof. Horst-Dieter Boltz vezetésével. A zenekar 14 trombitásból áll, akik a legkülönfélébb trombitákon játszanak, és repertoárjuk felöleli a barokk kortól a
XX. századi szerzőkig a zene minden műfaját. Orgonakíséretet adott a művekhez és egy-egy szólóval is emelte az
est fényét Sárosi Dániel. Különleges hangzásvilága van az
egyszerre megszólaló több mint egy tucat trombitának.
Betöltötték a templom légterét, néha szinte csordultig.
Vezetőjük, a világhírű Boltz professzor iskolájába a legkülönfélébb országokból, így hazánkból is érkeznek trombitások a mesterhez, ellesni hangszerük megszólaltatásának minden fortélyát. A közönség az est minden művészét
hosszan ünnepelte. Az együttes jövőre valószínűleg újra
ellátogat hazánkba, örömmel várjuk őket.
Gróh Dániel

A zene világnapja: október 1.
Zenei világunk ma, amikor e cikk megjelenik, sajnos
nem ragyog túl fényesen.
Kodály programja, mely száz évre szólt, visszafejlődik,
pedig a szerző halálának 40. évfordulóját jövőre ünnepelhetnénk.
Ünnepelhetnénk, ha az alapgondolatokból egy is megvalósult volna!
Az első a mindennapos ének-zene oktatás. Kodály a múlt
század derekán, mikor általános iskolában tanított, 5-6
órát tartott hetente osztályonként, és ehhez jöttek még az
énekkari órák. Ma ennek nyoma sincs.
A második a középkori és reneszánsz szerzők megismertetése. Ki az, aki nyugodtan állíthatja, hogy a heti egy
énekórába belefér ez a részprogram? A régizene-kutatás
egyre mélyebbre ,,ás”, egyre több és alaposabb az ismeret
a szerzőkről és műveikről. Ennek a kutatásnak ma a Zeneakadémia egyházzene tanszéke a vezető ereje. Ki az, aki a
bőség zavarában, csökkenő óraszám mellett ne törekedne
a gyerekek ismereteinek gyarapítására? Ki az, akinek ne
lenne folyamatos hiányérzete?

A harmadik: a zene mindenkié – mondta Kodály. A jelenlegi szennyáradat, amit zenének mernek nevezni egyesek, trágárságot, üvöltözést vagy éppen monoton motyogást takar. Ráneveli a rossz ízlésre a később felnőtté válókat, akik így az igazság–hazugság, tisztaság–mocskosság,
humánum–álhumánum között nem fognak tudni különbséget tenni. Pedig a zene ízlésre, tisztességre nevel, valódi
emberré tesz. Ez minden pedagógus hivatása, ez minden
zenész feladata, az mindnyájunk programja!
Nem szabad hagynunk, mikor a kodályi hagyomány a
szemünk előtt gyarapszik új programokkal, hogy az alapok elvesszenek, mert a magyarság e nemzetközi értéke ki
fog pusztulni országunkból, és mi is mehetünk majd Japánba, Svédországba, Finnországba zenét tanulni.
Az oktatási tárca ellenében meg kell védenünk zenei hagyományainkat. Ez a mi programunk.
Horváth Ipoly,
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola ének-zene tanára

Bemutatjuk Asszonyi Tamás szobrászművészt
A városnapi ünnepségen átadott Pro
Urbe-díj képzőművészeti megalkotója Asszonyi Tamás szobrászművész.
Iskolái elvégzése után köztéri szobrászként kezdte művészi pályafutását.
Ezután talált rá igazi énjére, az
éremművészetben rejlő lehetőségek
megvalósítására. Munkáját áthatják
az elvont gondolatok, szimbolikus
érzelmek, az anatómia pontos ismerete.
Vallja, hogy az Istentől kapott talentumot kemény munkával gyarapítja,
így eredményeket érhet el. Kiemelkedők éremsorozatai: Beszélgetés Pi-

cassóval, Szentendrei Hetek, Háborús
sorozat, Dózsa-sorozat, Átváltozások,
Torzó sorozat. Karinthy szellemét
adaptálva született az Így írtok ti sorozata, a Karácsonyi érmék, Szentendrei és angyal motívummal.
Kisplasztikái, érméi az ország legjelentősebb múzeumaiban fellelhetőek
a Magyar Nemzeti Galériától kezdve
a The British Museumig, a Museum
of American Historyig.
Műveit nemcsak a hazai, hanem a
nápolyi, krakkói, havannai, antwerpeni, padovai, stockholmi, oslói,

moszkvai közönség is megismerhette
a számos kiállításon.
Elismert művész, hiszen Munkácsydíjas, Érdemes művész, Kiváló művész, a Magyar Művészetért Alapítvány díjazottja, aki Szentendrén él
1969 óta az új művésztelepen.
A nagyszerű művészben igazi emberre ismerhetünk, akiről sugárzik a
szeretet, a mások megbecsülése.
Méltán gyarapítja a Duna-kanyar
művészeinek népes és értékes táborát.
(Molnár Bertalan
írása nyomán)
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Szálloda-alapkőletételi ünnepség Visegrádon
2006. szeptember 26-án ünnepi eseménynek lehettek
tanúi, akik részt vettek a Belachsan Group nemzetközi
befektető csoport által építendő új szálloda alapkőletételi
ünnepségen. Nagy dolog ez, hiszen egy olyan nemzetközi
beruházó csoport választotta városunkat, amely már bizo-

nyított szinte az egész világon. Az önkormányzat és a
befektetők kiemelkedően jó együttműködésének szép
példája volt ez a nap is, amikor a világ különböző pontjairól érkező vendégek és Hadházy Sándor polgármester
közösen fektette le a szálloda alapkövét.

Az alapkőletétel ünnepélyes pillanata

A szálloda várhatóan 2008-ra megépül, s így országunk
első 5+1*-os hoteljeként várja majd a világ minden tájáról
hozzánk érkezőket.
Azonban nem szabad csak a vendégforgalom oldaláról
nézni ezt a nagyszabású vállalkozást. Ahhoz, hogy a vendégek jól érezzék itt magukat, szívesen jöjjenek el

hozzánk újra, képzett, fiatal, energikus személyzetre is
szükség van. A szálloda új munkahelyeket teremt, foglalkoztatóként hozzájárul ahhoz, hogy lakóink életkörülményei folyamatosan javuljanak, a város fiatalodjon, a fiatalok ne vándoroljanak el.
Bertha Barbara

Felhívás!

Duschák Tamás r.törzszászlós
Visegrád körzetmegbízottja
2006. október 26-án 15–17 óráig tart

Visegrád Város Jegyzője jogerős és végrehajtható határozatával Dunabogdányban egy engedély nélkül felépített lakóépület bontását rendelte el. A bontás végrehajtásához vállalkozókat keres.
Érdeklődni telefonon a 06 (26) 391-025-ös számon
vagy faxon a 06 (26) 391-070-es számon lehet.

fogadóórát
a Visegrádi Rendőrőrs épületében,
Visegrád, Fő u. 57. szám alatt
Duschák Tamás r.tzls. Visegrád KMB
06 (30) 567-2821
visegradkmb@vipmail.hu

Esztergomi optikai üzletünkbe keresünk

szemész szakorvost,
optometristát,
szemészeti szakasszisztenst
* * *

Jelentkezés, illetve részletes információk:
info@optirex.hu
vagy a 06 (30) 278-7272-es számon lehet

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága halottunk,

PINTÉR ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,
és fájdalmunkban osztoztak
Pintér család
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BÍRÓ TÉRKŐ HIRDETÉS
1/1 OLDAL!!!
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

Fodrász, fodrász, fodrász!
A meglévő szolgáltatások mellett
Kecskés Zsuzsi
06 (30) 662-7024
várja Önöket mint fodrász
Fix időpont:
hétfő délelőtt és péntek délután
Más időpont is megoldható!
Frissítő Szalon
Mátyás király u. 23., tel.: (26) 397-108

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP
06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

KORREPETÁLÁST
VÁLLALOK!
Mohácsi Jánosné
2025 Visegrád, Széchenyi u. 12.
Tel.: 06 (30) 209-1580

2006. október

Búvároktatás Visegrádon
Szeretné felfedezni a víz alatti világot?
Jelentkezzen búvártanfolyamra!
– Búvároktatás (nemzetközi minősítés)
– Búvárfelszerelések
– Merülések Magyarországon
Adrián és a Vörös-tengeren
– Próbamerülés
További információ:

BARK-ÁCS
½ OLDALAS!!!

Gyurián Zoltán
2025 Visegrád, Duna u. 6.
Tel.: 06 (20) 941-8282
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
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Eladó lakást vagy házat keresek,
akár felújításra szorulót is.
06-20/3368-107
06-20/3320-163
GUMISZERELÉS,
CENTRÍROZÁS,
JAVÍTÁS
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

SZOLGÁLTATÁSAINK:

vonuló járőrszolgálattal

védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fő)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

SÓLYOM!

Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. október

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk


DORCA KFT.
Telefon:

Várjuk szeretettel!

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

KELEMEN KFT.
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT

Különböző árfekvésű eladó

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

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Már 9 éve a Szigeten

Tahitótfalu, Szabadság út 15.

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok
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EMBLÉMA!
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EMBLÉMA!

OKTÓBERI–NOVEMBERI PROGRAM
október 6., péntek:
október 14., szombat:
október 20., péntek:
október 21., szombat:
október 27., péntek:
október 28., szombat:
november 3., péntek:
november 4., szombat:
november 11., szombat:
november 17., péntek:
november 18., szombat:
november 24., péntek:
november 25., szombat:

LATIN
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor
Jávori Vili és zenekara
Alex and The Paid Holiday
V8
Retronauták
Szerenczi Gyuri és bandája
Schmidt Vera és zenekara
Jambalaya és a Mistery Gang
Sárga Taxi
LATIN
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor
The Prison Band és a Zetor
Lucky Boys
Slamo és a NO

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 Visegrád, Fő u. 83. www.donvitovisegrad.hu

Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Október hónapban a Borda sonka
1100 Ft helyett 960 Ft-os,
a csemege debreceni 960 Ft helyett
860 Ft-os, a házi sütőkolbász
960 Ft helyett 860 Ft-os
KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATÓ!

HÁZ!

Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták,
vecsési savanyúságok nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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AUTOPLUS Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: (33) 509-400
Fax: (33) 590-420
www.autoplus.hu
autoplus@vnet.hu

2006. október

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett
munkatársaink biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés,
– általános javítás és szervizelés,
– karambolos javítás, fényezés,
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya),
– kerékszerelés, centrírozás, futóműállítás,
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

Visegrádi
Hírek

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

2006. október

ÜNNEPI KÜLÖNSZÁM

1956 – 2006
A forradalom és szabadságharc
50. évfordulójára
Turcsány Péter

Mi így emlékezünk
Gyökerek, aszfalt alatt,
feszülve, csöndesen, lassan
mitől nőttök-domborodtok
komoran s egyre szívósabban?
Hajnóczy görög bölcseit
s Montesquieu-t lapozgatjátok?
Martinovics porbahullt koponyacsontja fon körétek pántot?
Vagy korábban, Kont és társai
vetették el a nagy fa magvát?
És Zsigmond is…, Haynau is
mártír-vérrel locsolták?
Mennyi, mennyi haláltól nő
a gyász és szabadság láthatatlan fája!
A gyilkosoknak nincs hazája,
s a hazát hány ezer vértanú táplálja?
,,N. I. és társai”,
egy nép állt ellen a tankoknak,
munkástanácsok bölcsei,
kivégzett eszmék hólyagoznak:
aszfalt alatt, ti gyökerek,
századosak és emlékezők,
szívósan, lassan erősödjetek,
fiatalságban széterezők!
(Elhangzott 1988. október 6-án,
a Batthyány-örökmécsesnél.)

Ezt a képen látható intarziás fa
Kossuth címert akasztotta ki
1956-ban az akkor még templom előtt álló
48-as emlékműre Scheili Pál.
A címert 1956-ban Hibbey Albert adta oda,
és ma is a család tulajdona.
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Történelmi lecke 1956–2006.
Október 6-án a Kerepesi temetőben több százezer ember részvételével ünnepélyesen eltemették az 1949-ben kivégzett Rajk
Lászlót, Pálffy Györgyöt, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást. Az eseményről Oltványi Imre, a Szépművészeti Múzeum 1950-ben
nyugdíjazott igazgatója így ír naplójában: „Teljes gőzzel folyik Rákosi kommunista áldozatainak a rehabilitása. A lapokban
émelyítő dicshimnuszok jelennek meg Rajk Lászlóról és társairól, s az ízléstelenség netovábbja, hogy október 6-án ünneplik
az „új vértanúkat”, arcul csapva a nemzet érzületét. Mindenki tudja, hogy Rajk módszerei, kegyetlensége, álnoksága semmiben sem különbözött Rákosiétól, legföljebb bizonyos magyarkodó, antiszemita színezetben. Ha ő került volna uralomra,
ugyanúgy végzett volna Rákosival, mint az vele. Egész „vértanúsága” csak abból áll, hogy rosszul számított, gyengébbnek
bizonyult, s végül gyáván magára vállalt minden bűnt, mert elhitte Rákosiéknak, hogy ezzel megmenti életét. Koestler regénye
jut az ember eszébe.” Az elítélttárs, Szász Béla búcsúbeszédében hangsúlyozta, hogy a koporsók előtt elvonuló százezrek nem
csupán az áldozatoknak adják meg a végső tisztességet, de „szenvedélyes vágyuk, megmásíthatatlan elhatározásuk, hogy egy
korszakot temessenek el, örökre eltemessék a törvénytelenséget, az önkényt.” Igaza volt Szász Bélának: a temetés több volt
egyszerű kegyeleti aktusnál – néma tüntetéssé vált a hatalom ellen.
Október 9-én és 10-én az ELTE-n és a Petőfi Körben vitát rendeznek az értelmiség helyéről, szerepéről, 16-án Szegeden
megalakul a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ). Az Írószövetség pártszervezete határozatban
követeli a pártkongresszus összehívását. Október közepén Nagy Imrét visszaveszik a pártba, visszakapja egyetemi katedráját,
visszaállítják akadémiai tagságát, javasolják Nagy Imre és mások bevonását a pártvezetésbe.
Október 22-én diákgyűléseket rendeznek a budapesti, miskolci, szegedi, pécsi és soproni egyetemeken, akik szintén csatlakoznak a MEFESZ-hez. Ezen a napon a Budapesti Műszaki Egyetem diákgyűlése megfogalmazza 16 pontos követeléseit,
másnapra pedig tüntetést hirdettek meg a lengyelországi események melletti szolidaritás kinyilvánítására.
Október 23. – kedd Az MDP Központi Vezetőségének küldöttsége október 23-án a reggeli órákban érkezett Belgrádból
Budapestre. A délelőtt folyamán a Politikai Bizottság kibővített ülésén tájékoztatják őket a belpolitikai helyzetről, a tervezett
diáktüntetésekről. Az első állásfoglalás a tüntetés betiltása volt, ezt a rádió 12 óra 53 perckor közli. Közben a DISZ Központi
Vezetősége a tüntetés támogatása mellett döntött, a Magyar Írószövetség pedig határozatban követelte Nagy Imre bevonását a
vezetésbe, valamint a „nemzeti egység” programjának kidolgozását. 14 óra 23 perckor a rádióban elhangzott, hogy Piros László belügyminiszter engedélyezi a tüntetés megtartását.
15 órakor a Petőfi-szobornál kb. 10.000 ember előtt Sinkovits Imre elszavalja a Nemzeti dalt, egy diák felolvassa a 16 pontot.
A Bem-szoborhoz vonulnak mind a pesti, mind a budai oldalról az egyetemisták, s mire az esti órákban a Parlament elé értek,
már 200.000-re duzzadt a létszám. A zászlók közepéből kivágták a rendszert jelképező címert, így született meg a forradalom
szimbóluma, a lyukas lobogó. Az összegyűltek Nagy Imrét követelték a vezetésbe. A jelszavak ekkor már egyértelműen radikalizálódtak. A tüntetők egy csoportja a Sztálin-szoborhoz vonult, s az ott összegyűltekkel együtt pár óra múlva ledöntötték a
szobrot. A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székházánál is tömeg verődik össze. Az este 8 órakor elhangzott Gerő-beszéd,
amely elítélte a „soviniszta tüntetést”, s kemény fellépést követelt a felvonulókkal szemben, olaj volt a tűzre. Amikor pedig az
épület őrei a tömegbe lőttek, a tüntetők a kivezényelt katonáktól kapott, illetve raktárakból szerzett fegyverekkel megkezdték a
rádió ostromát.
21 óra körül a Kossuth Lajos téren Nagy Imre beszél a tüntetőkhöz, ám amikor beszédét az „elvtársak” megszólítással kezdte,
kifütyülték. Nagy Imre ezt követően átmegy az MDP Akadémia utcai székházába, ahol a Központi Vezetőség ülésezik egész
éjszaka.
A felkelés órák alatt az egész fővárosra kiterjedt.
22 óra körül a tüntetők megostromolják a Szabad Nép székházát. A fegyverszerző akciók mellett először a nyomdákat, telefonközpontokat, később már a rendőrséget és a katonai objektumokat is támadták a sokfelől szerveződő csoportok.
Moszkvában 21 órakor összeül az SZKP Elnökségének ülése, és a szovjet csapatok beavatkozásáról dönt. Hruscsov értesíti
Gerőt a döntésről, s figyelmezteti, hogy ne hozzanak személyi döntéseket, amíg nem érkezik Budapestre Szuszlov és Mikojan.
Ezzel egy időben mozgósítják a szovjet hadtesteket. Az első harckocsik a hajnali órákban érkeznek a fővárosba.
23 óra körül megkezdődik az MDP Központi Vezetőségének rendkívüli ülése. Tudomásul veszik Gerő bejelentését a szovjet
csapatok segítségül hívásáról, amelyet a felkelés ellenforradalmi jellegével indokolnak. A KV Katonai Bizottságot választ. Az
éjszaka folyamán Nagy Imre a válságos helyzetre való tekintettel elfogadja a jelölést a miniszterelnöki tisztségre. Az MDP
Központi Vezetősége az egész éjszaka folyó harcokkal párhuzamosan folytatja ülését.
Október 24. – szerda 4.30 A rádióban beolvassák a kormány nevében kiadott közlemény szövegét, amely az eseményeket
ellenforradalmi, reakciós elemek fegyveres támadásaként értékeli.
8.13 A Magyar Rádió közleményben tudatja, hogy a Központi Vezetőség megerősíti első titkári tisztségében Gerő Ernőt. A
miniszterelnök Nagy Imre lett.
8.45 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa statáriumot rendel el (alkalmazására nem kerül sor).
9.00 A rádió hírül adja, hogy a szovjet alakulatok a kormány kérésére segítenek a rend helyreállításában.
9.18-kor gyülekezési és kijárási tilalmat rendelnek el. A fővárosban leáll a munka és a közlekedés. A Budapestre érkező szovjet páncélosokat váratlanul erős és egyre kiterjedtebb fegyveres ellenállás fogadja, nem válik be a terv, hogy felvonulásuknak
elegendő elrettentő hatása lesz a felkelés elfojtásához.
Délben Nagy Imre rádióbeszédet mond, a harcok beszüntetésére hív fel, több neves közéleti személyiség a rend és nyugalom
helyreállítására szólít fel. A főváros több pontján fegyveres felkelő csoportok alakulnak, és éles harcok folynak (Corvin mozi
környéke, Baross utca, Práter utca, Tűzoltó utca). Október 23–24-én mintegy 250 a halálos áldozatok száma.
Országszerte munkástanácsok kezdenek megalakulni. A forradalom országos méretűvé szélesedett.
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20.45-kor Kádár János beszédet mond a rádióban, amelyben elismeri a követelések egy részének jogosságát, felmentést ad a
jóhiszemű „megtévesztettek” számára, de csak a „megadás vagy teljes legyőzetés” közötti választás lehetőségét veti fel.
Október 25. – „Vérvörös csütörtök”
Kora reggel a Magyar Rádió közli a Minisztertanács közleményét az „ellenforradalmi puccskísérlet” felszámolásáról. A belügyminiszter a fegyverek beszolgáltatására hív fel. A normalizálódásról szóló hírek ellenére a reggeli és délelőtti órákban a
város több pontján folytatódnak a fegyveres összecsapások.
10–11 óra között 8–10.000 ember magyar nemzeti lobogóval ellátott szovjet harckocsik kíséretében vonul a Kossuth Lajos
térre a Parlament elé. Hírek terjednek a szovjet katonák átállásáról. A téren folytatódik a barátkozás szovjet katonákkal. A
teret körülzáró harckocsikból és a környező házak tetejéről gépfegyverrel lőni kezdik a tömeget. A vérengzésnek mintegy 80
halálos és 100–150 sebesült áldozata van.
A vérengzéssel egy időben Gerő Ernő leváltásáról és Kádár János első titkárrá választásáról dönt az MDP Politikai Bizottsága.
Negyed négykor rádióbeszédet mond Kádár, majd Nagy Imre. Kádár hangsúlyozza, hogy a tüntetők többsége becsületes, jó
szándékú ember, de mozgalmukba ellenforradalmi erők kapcsolódtak be. Nagy Imre alapvető reformokat ígér, és felveti a
szovjet csapatok kivonásának lehetőségét. Délután a harcok újra fellángolnak, különösen súlyos harcok folynak az Üllői út
környékén. Maléter Pál ezredes, aki parancsot kap a Kilián laktanya átvételére és a rendteremtésre a környéken, a helyszínre
érve tűzszünetet köt a felkelőkkel. A nap folyamán a harcok halálos áldozatainak száma meghaladja a 120-at.
Vidéken is folytatódnak a forradalmi események: munkástanácsok, forradalmi bizottmányok alakulnak, tüntetések zajlanak,
megrongálják a szovjet emlékműveket, pártházakat. Moszkvában a Pravda cikke arról tudósít, hogy Magyarországon összeomlott a „népellenes kaland”. Kárpátaljáról és Romániából újabb szovjet hadosztályok érkeznek Magyarországra.
Október 26. – péntek
Országos sztrájk kezdődik, a harcok is átterjednek a vidéki városokba. A reggel megjelenő lapok a demokratikus és nemzeti
célok teljesülésének első lépéseként üdvözlik Kádár és Nagy Imre vezető pozícióba kerülését, de olyan követeléseknek is
hangot adnak, amelyek lényegesen túlmennek a párt addigi engedményein. Megjelenik a szakszervezetek programja, és közlik
az írók hat pontját, melyek tűzszünetet, amnesztiát, szovjet csapatkivonást, a nemzeti mozgalom élére álló Nagy Imrekormányt követelnek.
Délután a rádióban közlik az MDP KV nyilatkozatát, amely lényeges változást ígér, de feltételül szabja a harcok azonnali
beszüntetését, kíméletlen megsemmisítést helyezve kilátásba a tovább harcolóknak. Amnesztiarendeletet is közzétesznek a 22
óráig fegyvert letevők számára.
A felkelés kiterjed az ország minden pontjára, a kisebb településekre is. Fegyveres harcokra is sor kerül. Mosonmagyaróváron
a határőrlaktanya elé vonuló tömegekre tisztázatlan körülmények között sortüzet adnak le, a halálos áldozatok száma több
mint ötven.
Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország közösen tesz javaslatot a magyar kérdés haladéktalan megvitatására az
ENSZ Biztonsági Tanácsában.
Október 27. – szombat
Megalakult az új nemzeti kormány. Budapesten csökken a fegyveres harc áldozatainak száma. Neves írók és művészek memorandumot intéznek a kormányhoz, amely követeli a miniszterelnöktől: álljon a nemzeti demokratikus törekvések mellé. Az
éjszaka folyamán Nagy Imre és Kádár János tárgyalásokat folytatnak a szovjet megbízottakkal, meggyőzik Mikojant és
Szuszlovot a fordulat szükségességéről.
Október 28. – vasárnap
Az MDP Politikai Bizottsága Mikojan és Szuszlov részvételével elfogadja a fordulatot jelentő új platformot, amely a Nagy
Imre-kormány programjának alapja lesz. Nemzeti demokratikus mozgalomnak értékelik a felkelést, tűzszünetet hirdetnek, és
tárgyalnak a felkelőkkel, kivonják a szovjet csapatokat a fővárosból, felszámolják az ÁVH-t, nemzetőrség alakul a felkelők
bevonásával. A szovjet küldöttek leszögezik: további engedmények nem tehetők.
13.20-kor Nagy Imre a békés kibontakozás érdekében általános, azonnali tűzszünetet rendel el. Utasítja a fegyveres erőket,
hogy csak akkor tüzeljenek, ha őket megtámadják.
17.25 Nagy Imre rádióbeszédben bejelenti a szovjet csapatok haladéktalan kivonását Budapestről; az ÁVH megszüntetését; a
Kossuth-címer bevezetését; március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítását; az előző napok megmozdulásait nemzeti,
demokratikus mozgalomnak nyilvánítja.
Október 29. – hétfő
Izrael megtámadja Egyiptomot, kezdetét vesz a szuezi háború.
A forradalmi szervek és munkástanácsok sora jelzi, hogy a fordulat hitelességének feltétele a rákosista vezetők eltávolítása a
vezető tisztségekből. Vidéken is tovább folyik a forradalmi intézmények kiépítése. A nap folyamán tárgyalások kezdődnek a
hatalom képviselői és a felkelők között. A szovjet csapatok megkezdik kivonulásukat Budapestről.
Október 30. – kedd
A Nagy Imre-kormány szerkezete átalakul. Nagy Imre kora délután bejelenti a rádióban, hogy visszatérnek a többpártrendszerhez. A kormány elismeri a forradalomban létrejött hatalmi szerveket, eltörli a beszolgáltatást. Új lapok indulnak, a
meglévőek átalakulnak. A városban nyugalom volt.
Összecsapásra az MDP Budapesti Pártbizottságának Köztársaság téri székháza előtt kerül sor. A felkelők ostrom alá veszik az
épületet, mivel híre ment annak, hogy a pártházat a forradalommal szembeni politikai-katonai központtá kívánják kiépíteni.
Az elkeseredett harcot a pártház felmentésére küldött harckocsik döntik el, tévedésből tüzet nyitva az épületre. A feldühödött
tömeg a magukat védők közül többet meglincsel.
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Október 31. – szerda
Budapestről kivonják a szovjet csapatokat. Ugyanakkor Moszkvában az SZKP felülvizsgálta álláspontját, és úgy dönt, hogy
fegyveres beavatkozást hajt végre Magyarországon. Ezt megelőzően felkészít egy másik kormányt a hatalom átvételére. Több
párt újjá-alakul. Mindszenty József hercegprímás este 9-kor megérkezik budai rezidenciájába egy rétsági katonai alakulat
kíséretében.
A brit és francia fegyveres erők is bekapcsolódnak Izrael oldalán a közel-keleti konfliktusba. A Szovjetunió követeli az intervenciós csapatok azonnali kivonását Egyiptomból.
November 1. – csütörtök
A szovjet hadsereg körülveszi és lezárja a magyarországi repülőtereket. Délután a kormány egyoldalúan felmondja a Varsói
Szerződést, deklarálja Magyarország semlegességét; egyúttal az ENSZ-hez fordul és kéri a négy nagyhatalmat az ország semlegességének garantálására.
Münnich Ferenc és Kádár János a szovjet nagykövetségre megy, ahonnan Moszkvába szállítják őket. 22 órakor a rádióban
felvételről elhangzik Kádár János beszéde, amelyben bejelenti az MSZMP megalakulását: „Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosi-uralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét... A kommunisták új
pártot alapítanak. Az új párt egyszer s mindenkor szakít a múlt bűneivel! Védi és védeni fogja mindenkivel szemben nemzeti
becsületünket, hazánk függetlenségét!”
November 2. – péntek
Folytatódik a szovjet csapatok beáramlása Magyarországra, ami ellen Nagy Imre többször is tiltakozik Andropov nagykövetnél.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a közel-keleti háborúskodás befejezésére határozatban szólítja fel a hadviselő feleket, a magyarországi kérdésben nem nyújtanak be határozati javaslatot. Hruscsov és Malenkov tovább folytatja tárgyalásait a szocialista
országok vezetőivel, akiknek bejelentik a magyarországi intervenciót. Szolnokon felállítják a szovjet hadsereg magyarországi
főhadiszállását. Kádár János és Münnich Ferenc Moszkvában részt vesz az SZKP Elnökségének ülésén, elmondják véleményüket a magyarországi helyzetről. Kádár vállalja részvételét a kormány döntéseiben, és a szovjet intervenció káros következményeire figyelmeztet. Késő éjjel a szovjet vezetők Brioni szigetén Titóval és más jugoszláv vezetőkkel tárgyalnak a beavatkozásról, mellyel azok egyetértenek.
November 3. – szombat
Megalakul Nagy Imre új koalíciós kormánya. Délben megkezdődnek a tárgyalások a csapatkivonásokról a szovjetek képviselőivel. Ők készséget mutatnak a megállapodásra, de annak véglegesítésére egy esti tököli tárgyaláson kívánnak sort keríteni.
Moszkvában már a Nagy Imre-kormány helyébe lépő új kormány megalakításáról, platformjáról tárgyalnak. Döntés születik
arról, hogy Kádár lesz az új kormány feje. Elkészítik és az SZKP elnöksége jóváhagyta az ellenkormány nyilatkozatait.
Az ENSZ-ben a magyar kérdés tárgyalását elnapolják.
Este 8 órakor elhangzik a rádióban Mindszenty József beszéde, ami nem támogató hangvételű.
Az előzetes megállapodásnak megfelelően a magyar kormány képviselői Maléter Pál vezetésével este 22 órakor Tökölre érkeznek, hogy tovább tárgyaljanak a szovjet csapatkivonásokról. Ott letartóztatják őket.
November 4. – vasárnap
Hajnali 4 órakor megindul a szovjet haderő általános támadása Magyarország megszállására. (,,Forgószél hadművelet”)
5.20 Nagy Imre rádióbeszédben bejelenti a szovjet inváziót. „Ma
hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes
magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A
kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ
közvéleményével.”
5 óra után a szolnoki rádió közli a Kádár-kormány megalakulását:
„Nyílt levél a magyar dolgozó néphez! Honfitársaink, munkás és
paraszt testvéreink: Alulírottak, Apró Antal, Kádár János, Kossa
István és Münnich Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának volt
tagjai. Bejelentjük, hogy 1956. november 1-jén, megszakítva ezzel a
kormánnyal minden kapcsolatot, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását...”
6 óra után a jugoszláv diplomaták invitálására a nagykövetségre megy Nagy Imre miniszterelnök és hívei. A jugoszlávok a
miniszterelnököt lemondásra és a Kádár-kormány támogatására hívják fel, de ő elutasítja. Mindszenty József menedékjogot
kap az Egyesült Államok nagykövetségén. A Parlamentben tartózkodó Bibó István államminiszter kiáltványt fogalmaz,
amelyben leszögezi, hogy semmivel nem indokolható a szovjet támadás, majd elutasítja az ellenforradalom vádját. Felszólítja
a magyar népet, hogy „a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőbbségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen...”
Az óriási túlerővel támadó szovjet csapatok elfoglalják a repülőtereket és a katonai objektumokat, bevonulnak a városokba és
ahol fegyveres ellenállással találkoznak, teljes erejű tűzcsapással válaszolnak. Budapesten erős fegyveres ellenállás fogadja a
szovjet csapatokat, nehézfegyverekkel is lövik a harckocsikat.
Az összeállítás forrásai:
Ripp Zoltán: 1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon Korona Kiadó, Budapest, 2002.,
valamint Izsák Lajos főszerk.: Krónika 1956. Kossuth Kiadó, Budapest, 2006.
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Tallózás
Böőr László: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez
című könyvéből
A könyv a TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület kiadásában jelent meg 1997-ben. Elképzelhető,
hogy a jubileumi évben megjelenik majd egy frissebb,
teljesebb kiadás, de talán most is szívesen fogadnak a
levéltári kutatásokra alapozott kiadványból néhány
gondolatot, adatot. Sajnos, épp a visegrádi történésekre
vonatkozóan nagyon kevés közlést találunk, de ezt
kiegészítve a visszaemlékezők írásaival, némiképp
képet nyerhetünk az 56-os visegrádi eseményekről.
„Bevezetés
Pest megye központi fekvésénél, népességének számánál, területének nagyságánál fogva az ország legjelentősebb megyéje volt 1956-ban is. Területét tekintve
a harmadik legnagyobb (6384 km2), míg népessége
alapján a legnagyobb megye…
Pest megye gazdasági és társadalmi szerkezete rendkívül összetett. 1956-ban a megye 87 ipari üzemében
közel 40 000 munkás dolgozott. A megyében jelentős
ipari üzemek működtek… A kor színvonalán Pest
megye – Budapest után – a legjobban iparosított megye volt…
De jelentős a megye szerepe és súlya a mezőgazdaságban is. A forradalom előtt 336 mezőgazdasági termelőszövetkezet, ill. termelőszövetkezeti csoport, 25
állami gazdaság és 20 gépállomás működött a megyében, a tagok száma pedig meghaladta a 30.000-et. Nem
elhanyagolható az egyéni gazdaságok száma sem: forrásaink több mint 110.000 egyéni gazdaságról adnak
számot. Az egyéni gazdaságok közel kétharmada
(63,2%) csupán 1–8 kat. holdon gazdálkodott, míg az
önálló megélhetést biztosító 15 kat. holdon felüli gazdaságok száma az összesnek csupán 0,3%-a.
Budapest közvetlen közelsége sajátosan tovább tagolta a megye társadalmát. 1956-ban mintegy 100.000
dolgozó – ebből kb. 80.000 fizikai munkás – járt be
minden nap Budapestre. Ugyanakkor a budapesti kitelepítések egyik fontos területe volt megyénk: a Dunakanyar üdülőfalvai vagy Gödöllő környéke az átlagosnál több, a Horthy- rendszerben munkát vállalt tisztviselőnek, volt katona-

tisztnek vagy kitelepített volt főúri családnak adtak
otthont. Ezeknek a számát a korabeli adatok 20.000-nél
is többre becsülik. Talán ennek következtében is, a
megyében igen magas a nyugdíjasok és az alkalmazottak száma.
A községek jelentős részében éltek nemzetiségek:
németek, szlovákok, kisebb mértékben délszlávok…
Sérelmeik szintén megjelentek a forradalom helyi eseményeiben.
Végül a forradalom szempontjából jelentős, hogy a
megyében igen sok magyar és szovjet katonai alakulat
állomásozott. Jelenlétük meghatározó volt a forradalmi
megmozdulások visszafogásában, a tömegmegmozdulások féken tartásában. A magyar honvédség tisztjei
bekerültek a járások és a városok forradalmi testületeibe. A nagy létszámú honvédség jelenléte tette lehetővé,
hogy az átlagosnál több fegyver került a lakosság kezébe, amelynek elsősorban november és december
hónapokban volt érzékelhető következménye. Végül a
szovjet alakulatok állandó jelenléte meghatározó volt a
forradalom leverésében, a közvetlen letartóztatásokban,
elhurcolásokban…
Pest megye sajátos helyzetéből adódóan – mivel nem
volt külön megyeszékhelye – Budapest a helyi forradalmak „húzóereje”, a főváros forradalmi eseményei
közvetlenül hatottak a megye településeire… A bejáró
dolgozóknak meghatározó szerepe volt a helyi megmozdulások megindításában, irányításában…
A főváros közelsége oly módon is éreztette hatását,
hogy a forradalom szellemi vezetői – egyetemisták,
értelmiségiek stb. – gyakran megjelentek Pest megye
településein…
Végül nem elhanyagolható tény, hogy a forradalom
budapesti leverése után a fegyveres harcot továbbfolytató alakulatok jórészt Pest megye közigazgatása alá
tartozó budai és pilisi hegyekben folytatták kilátástalan
küzdelmüket.”
A könyvben ismertetett adatok között az alábbi, helyi
vonatkozásokat is megtaláltuk:

Visegrádiak, akik az 1956-os forradalomban tisztséget vállaltak

Szentendrei járás
Kováts László (1913)

erdőgazdasági főagronómus

Előzetes: 1957. II. 3.–1958. VIII.

kőbányai művezető
gépészmérnök

Internálva: 1957. VII. 20.–1958. III. 18.
Internálva: 1957. VII. 8.–XI. 21.
Ref.: 1958. III. 6.–1958. év vége
eljárás nem volt

Visegrád
Scheili Pál (1913)
Salamon Rácz Tamás (1911)
Zeller József (1919)

A kiadványt bemutatta: Mezei Anna
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„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag”

Történelmi játék és vetélkedő
az 19561956 - os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára
Visegrád Város Önkormányzata, annak közművelődési, ifjúsági és sportbizottsága fenti címmel hívta nemes vetélkedésre
városunk két általános iskolájának tanulóit. Célunk az volt, hogy
a gyerekek életkoruknak megfelelően tanulmányozzák a korszak
történéseit, információkat szerezzenek a körülményekről, az
életmódról, az eseményekről, kreatív módon próbálják átélni
nagyszüleik ifjúkorának élményeit.
Három-három 6 fős csapatban 4–8. osztályosok és egy általuk
felkért középiskolás „küzd meg” a feladatokkal három fordulóban. A feladatok sorába illesztettünk egy budapesti kirándulást
is, ahol az 56-os helyszínek érintésével megtekintettük a Terror
Háza Múzeumot, majd ezt követően tiszteletünket tettük a 301es parcella 56-os mártírjai sírjánál. A kiránduláson a két iskola
nyolcadikos tanulói vettek részt, benyomásaikról, a kiránduláson
szerzett élményeikről nyújtunk egy mozaikképet az alábbiakban.

szürkévé változott. Visszatérve az első kérdésre: a Terror Háza
tartalma szörnyű volt, viszont jól csinálták meg.”

„Csütörtökön a Terror Házába mentünk. Barátnőm mesélt már
arról a helyről, de mikor saját szememmel tapasztaltam a körülményeket, bánásmódokat, teljesen ledöbbentem. Habár ezt
teljesen senki nem érezheti át, most mégis, mintha ismertem
volna őket, mintha rokonaim lettek volna, ők, akik meghaltak a
németek és az oroszok „felsőbbrendűsége” miatt. A képek, a
később készített interjúk, az, hogy látni lehetett a félelmet a
szemükben, nagyon megrendítő hatással volt szerintem az egész
nyolcadikra. Kellett ez a kirándulás, hogy átérezzük, megértsük,
miért szükséges a történelem megismerése, hogy tanulhassunk
belőle, hogy ilyen hibák ne történhessenek meg még egyszer.”

„Október 5-én a Dunakanyar Erdei Iskola 8. osztályos tanulói
és mi elmentünk Budapestre a Terror Házába és a 301-es parcellához. A Terror Háza már kívülről egy félelmetes hely, hát még
amikor bementünk. Sötétek voltak a falak, szomorú zene szólt.
Minden teremben volt valami iszonyatos dolog, ami az emberek
szenvedését, szomorúságát, és akik bántották az embereket,
azoknak pedig a kegyetlenségét mutatta. Ezt nem lehet leírni,
mert egyszerűen felfoghatatlan (legalábbis számomra), hogy az
emberek hogy tehettek ilyet.”
„Október 5-én elmentünk a Terror Házába. Jó volt, habár egyben lehangoló és elgondolkodtató.”
„Megrázó volt, amikor lementünk a pincébe és láttuk a tisztálkodó helyiségeket, meg a cellákat, vagyis valamilyen kis aklot,
ahol csak állhatott az ember, nem guggolhatott le, nem tudott
neki dőlni a falnak, mert üvegszilánkok voltak a falban.”
„Sokan kérdezték tőlem, hogy milyen volt a Terror Háza? Ebben a múzeumban végre jobban láthattam azt, amiről eddig csak
részleteket hallottam. Szörnyű volt látni, hogy milyen kegyetlenek voltak a megszállóink. A hatalom megtartásáért kegyetlen
módszereket vetettek be. Nehéz volt végignézni a brutális kínzások helyét és azt, amikor az embereket gyilkolták. Kezükben
volt a hatalom, és nem hagyták elveszni. Az sem volt „finom”,
amikor a politikai „ellenségeiket” elszállították Magyarországról
és sokszor halálra dolgoztatták őket. Nagyon tisztelem a Nagy
Imre-csapatot, akik tudták, hogy mi vár rájuk, mégis szembeszálltak a hatalommal. Egész jó hangulatom volt a kirándulás
elején, de miután láttam ezeket a szörnyűségeket, a napom

„Ahogy beléptem, a hangok, a szagok, a fények és az épület
kisugárzása egészen megváltoztatott, valami különös nyomasztó
hangulat kezdett eluralkodni rajtunk. Az egész olyan félelmetesen hatott, de valami mégis megfogott benne, és teremről teremre haladva egyre világosabb lett számomra a múlt, az akkori
emberek érzései, gondolkodásmódja. Ilyen fiatalon mindez
hirtelen sokk-ként ért, ugyan nem éltem, élhettem akkor, de
most mégis valami különös bizsergést éreztem belülről; lehet,
hogy egy távoli rokonom, vagy dédszüleim jó barátai fekszenek
ott megdermedt testtel a hideg földben… Nem tudom, nem is
tudhatom, de tanulságos volt ez a bepillantás a múltba, a szenvedések és a zsarnok elnyomás korába…”
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Tükörcseppek Visegrádról az 1950-es évekből
Az 1950-es években a magyar állampolgárok százezreit
fosztották meg jogos tulajdonuktól. Ekkor volt Rákosi
Mátyás és szovjet elvtársainak rémuralma Magyarországon. Akik a kommunista rendszer embereinek szemében
nem kívánatos emberek voltak, azokat könyörtelenül
meghurcolták, kényszermunka-táborokba vitték (ilyen volt
a hírhedt Recsk, ahonnan kevés oda bekerült ember jött ki
élve), zárolták és elkobozták minden vagyonukat, beleértve házaikat, földjeiket, ingóságaikat és személyes tárgyaikat is.
Ha a sértettek ezek ellen az aljas cselekedetek ellen szót
mertek emelni, akkor börtönökbe zárták, vagy elhurcolták
olyan helyekre, ahonnan soha többet nem jöttek haza élve.
Az elkobzások és az államosítások ekkor kezdődtek meg
Visegrádon is. 1951 tavaszán az akkori visegrádi tanács
javaslatára és közreműködésével, amelynek elnöke
Blaskovics László, a kommunista rendszer hű katonája
állt, megjelentek a kommunista hatalom emberei szüleim
házában, és házkutatás ürügyén német katonákat és fegyvereket kerestek.
Mivel nem találtak semmit, ezért édesapámat elvitték a
budapesti Bajza utcai vizsgálati börtönbe. Ott két hétig
folyamatosan éjjel és nappal erős lámpafény mellett faggatták és kínozták.
Pünkösd előtti hét szombatján engedték ki a vizsgálati
fogságból 10.000 forint óvadék ellenében.
Ezek után értesítést kaptak szüleink és hozzátartozóink,
hogy minden vagyontárgyunkat elkobozták és államosították. Minden a Magyar Államkincstárba került.

Édesapám polgári foglalkozása úri és női fodrászmester
volt, ezért a fodrászüzletét, édesanyám vas-, üveg-, porcelánüzletét, anyám húgának fűszerkereskedését és anyai
nagyapám szikvíz- és malomőrlő üzemét kobozták el, az
összes felszereléssel együtt. Ezeken kívül családi házainkat, földingatlanainkat is elkobozták.
Ezek után újra házkutatást tartottak, az egész lakásunkat
feldúlták, elvitték a személyes tárgyainkat és otthon tartott
pénzünket is. De elvittek ekkor a pincénkből 900 liter
óbort hordókkal együtt, és az éléskamránkból kolbászokat, sonkát és szalonnákat is.
Mivel édesapám fodrászüzlete apai nagyanyám házában
volt, így tőlük is minden vagyonukat elkobozták családi
házukkal és földjeikkel együtt.
A sértett családok elkobzott földingatlanaiból tetemes
mennyiség került az állam tulajdonába, és így tudták megalakítani Visegrádon a termelőszövetkezetet, a tsz-t,
amelynek az élére Somogyi Sándor, az MDP hű kommunista elvtársa került.
Ez idő tájban itt, Visegrádon még elkobozták és államosították Papp Ferenc és Niedermüller Béla vendéglőit, és
Bognár Lajos házait és földjeit is. A volt államosítottak
lelkében még élt a remény, hogy egykor elégtételt szolgáltatnak nekik a sérelmeikért. De a mai napig ez nem történt
meg teljesen.
Én szomorú szívvel emlékezem vissza ezen időkre, amikor családunkat és szeretteinket, akik közül már többen
idős korúak voltak, és egész életükben becsületesen dolgoztak, azokat máról holnapra földönfutóvá tették.
Neiser János

Blaha Lujza téri pillanatkép a forradalom idejéből
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Visszaemlékezés az 1956-os eseményekre
1956. október 23-a reggele ugyanúgy kezdődött, mint a
többi. Elmentem dolgozni Budapestre, az Elektromos
Művek Tutaj utcai telephelyére, a vizsgálóállomásra.
Innen a kábelosztály dolgozói teherautóval jártak ki a
városba. Délután 3 órakor visszajöttek és elmondták, hogy
Pest több pontján tüntetnek, röplapokat is hoztak.
A Nyugati pályaudvarról 17.20-kor induló gyorsított vonattal jöttünk haza Schült Tónival és másokkal. Indulás
előtt a körúton láttuk a felvonulókat, énekelve, zászlókkal
és feliratos táblákkal meneteltek.
Itthon már nagyon vártak, mert a korábban érkezők mondták, hogy Budapesten valamilyen megmozdulás történt.
Este a rádióban hallgattuk Gerő Ernő semmitmondó beszédét.
Másnap reggel kíváncsian indultunk dolgozni. A vonat
csak Rákos-rendezőig vitt bennünket, itt volt a végállomás, le kellett szállnunk. Hatalmas tömeg ácsorgott a
sínek között, még a nagy köd is tetézte a helyzetet, 8–10
m távolságra is alig lehetett látni. Több ELMÜdolgozóval találkoztunk, így együtt indultunk a sínek
között a Dózsa György út felé, alig láttunk a sűrű ködben.
A Dózsa György úthoz érve közeli puskalövések hallatszottak. Nagyon megijedtünk, nem mertünk tovább ott
maradni, sokan visszamentünk Rákos-rendezőre. Hatalmas tömeg ácsorgott, már több vonat is beérkezett. A
hangosbemondó közölte, hogy vonat indul Szobra, a Nyugati pályaudvar egyáltalán nem fogad szerelvényt. Az első
vonattal jöttünk haza.
A következő napok egyikén délelőtt (mivel dolgozni nem
tudtunk menni, nem volt közlekedés) eljött hozzám
Frőchlich Stefi barátom (aki körzetünk tanácstagja volt), ő
mondta, a Hajóüzem és a Kőbánya dolgozói felvonulnak a
templom elé a 48-as emlékműhöz.
Együtt mentünk ide. Ahogy a Zöld hentesüzlet sarkához
értünk, találkoztunk Friedrich Pistával, ő is várta a felvonulókat. A túloldalon többen álltak, Scheili Pali bácsi,
Sólyom Bandi és papunk, Kisörsi Pál plébános úr is. Átmentünk hozzájuk, köszöntöttük őket.
Pali bácsi említette, el kellene szavalni a Talpra, magyart!
Friedrich Pista vállalta, hazament és elhozta a teljes szöveget. Mire visszaért, énekszóval megérkeztek a felvonulók, élükön Bálint Pista bácsi, mellette Schwartzenberger
István, Südi Béla és Schmidt Béla. Elénekeltük a Him-

nuszt. A templomtér megtelt emberekkel, Friedrich István
elszavalta a Talpra magyart!
Ezek után Szabady Béla tanító szereplését megakadályozta Scheili Pali bácsi, Erős Gyula akkori tanácselnökét
pedig Szikriszt Józsi bácsi akadályozta meg.
Mielőtt véget ért az ünneplés, Sólyom Bandi felkérte
Kisörsi Pál plébános urunkat, tartson most hálaadó istentiszteletet. Plébános úr azt mondta, ez a tömeg most nem
tudna imádkozni, de másnap reggel a 8 órai misén, aki
akar, részt vehet, akkor lesz hálaadás.
A következő napok egyikén Somogyi Sándor háztulajdonos, aki a visegrádi MDP vezetőségi tagja, megkért bennünket, segítsünk leszerelni a háza tetejéről a kivilágított
ötágú vörös csillagot, mivel e ház egyik helyiségében volt
régen a Nyilaskeresztes Párt, 1945 után a Kommunista Párt helyi szervezetének irodája. A munkát Somogyi
Sándor vezette, többen segítettünk neki, Frőchlich István,
Hajek György, Scheili József, a bátyám és én.
Október végén, amikor a váci börtönből kiengedték a
politikai foglyokat és másokat is, az esti órákban révvel
jöttek Visegrádra, szállást kértek egy éjszakára. A párthelyiségben húzódzkodtak meg reggelig, majd folytatták
útjukat tovább a nagyvilágba. (A kulcsot Stefan barátommal kértük el az új községi vezetők megbízásából.)
E forradalmi napok egyikén, amikor Budapesten ledöntötték a Sztalin-szobrot, arra járt Szolga Jancsi, a Kőbánya
dolgozója teherautóval, és a szobor egyik darabját elhozta
Visegrádra.
Megalakult a Visegrádi Forradalmi Bizottság, tagjai Sólyom Feri bácsi és testvérbátyám, Neiser János; a többi
személyre már nem emlékszem.
November 2-án pénteken Schült Tónival mentünk a munkahelyünkre, ahol közölték velünk, hogy november 5-én
megkezdjük a munkát.
Ezt a tervet a november 4-i háborús események megváltoztatták, csak jóval később tudtunk dolgozni menni,
amikor helyre állt a vasúti közlekedés.
Sajnos, ezek a személyek, akiket megneveztem, már nem
tanúskodhatnak. Bizonyára vannak olyanok, akik még
élnek és ott voltak a templomtéren vagy a felvonulók
között, vagy az említett emberek hozzátartozói is igazolhatják az általam leírtakat.
Így emlékszem vissza ezekre a napokra!
Scheili László

Két pár cipő
Az egyik a földből került elő
és Nagy Imréé volt,
a másikat Kádár viselte,
s otthagyta Tökölön.
Két pár cipő.
Tartoztak valakikhez.
S két életet éltek.
Az egyik a sírba költözött,
a másik a szemetesbe.
A föld befogadta Nagy Imre
cipőjét,

Kádárét kivetette.
Nagy Imre ebben a cipőben
ment meghalni,
Kádár amabban szökött az
oroszokhoz.
A miniszterelnök nem vált meg
a cipőjétől,
a későbbi pártfőtitkár cipője
átázott,
kerestek hát neki egy másikat.
Egy csizmát.
Az oroszok.

Két pár cipő elment vándorolni.
Az egyik megtalálta a nyájat,
a másik hiába keresi,
sohasem fog már ráakadni.
Az egyik pár cipő előkerült,
a másik még bujkál.
Az egyik arkhimédészi pont lett,
a másik csak szeretett volna az
lenni.
Két pár cipő.
Sorsunkat a cipők is rendezik.
(-ő)
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Visszaemlékezés
Édesanyám 1916. május 10-én született Budapesten, hol
is római katolikus keresztségben az Urbán Éva nevet
nyerte el. Édesanyja, az én anyai nagyanyám – Szurmay
Irén – akkortájt s haláláig, a Budapest Székesfővárosi
Polgári Leányiskola igazgatónője volt. Nagyapám, Urbán
Gyula már mint véglegesen leszerelt főhadnagy, vasúti
főfelügyelőként vette el, 1908-ban.
Házasságukból két leánygyermekük született, 1911-ben
a nagynéném, Márta és 1916-ban az édesanyám.
Mivel a Krisztinában laktak, ott járt óvodába, a Koronaőr utcában végezte az elemi iskolát, majd a Baár-Madas
Gimnáziumban érettségizett. Érettségi után felvételt nyert
az Angolkisasszonyok Budapesti Sancta Maria Intézetébe
polgári iskolai tanárképző szakra, melyen tanulni 1935.
szeptember 1-jén el is kezdett.
A végbizonyítványát 30-as iktatószámmal 1939. június
30-án kapta meg mint magyar-történelem-német-francia
szakos polgári iskolai tanár.

Osztálykiránduláson a Fővárosi Állatkertben
1956. október 23-án

A főiskolával párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt
három évig, ahonnan zongoratanári oklevelet szerzett.
A diplomái megszerzése után nem kezdett el tanítani,
hanem férjhez ment Magyar Lászlóhoz, az akkor Miskolcon szolgáló hivatásos főhadnagyhoz. S eztán jöttek a

,,sűrű” évek: 1940-ben született Éva nővérem, 1941-ben
Mária nővérem, 1944-ben Eszter nővérem, közben dúlt a
háború.
Édesapám végig frontszolgálatot teljesített: főhadnagyként századparancsnok volt, majd századosként zászlóaljparancsnok lett, s őrnagyként mint a Független Magyar
Dandár parancsnoka tért haza, hogy menekülhessünk,
kitelepítődhessünk, lakhassunk pincében, barlanglakásban, Hortobágyon, Recsken, Farkaslyukon, Perecesbányatelepen… igaz, véget ért a háború!!! Felszabadultunk (mi el a miskolci lakásunktól: oda települt az orosz
parancsnokság), s jött az új forint…
1946-ban megszülettem én.
Édesanyám négyünk kora miatt nem tudott állást vállalni, de mint deklasszált elem, eleinte nem is kapott. Az
édesapám mint volt ,,HORTISTATISZT” vájárként, lemezkovácsként, villanyszerelőként, esztergályosként,
kubikusként hasznosította a Ludovikán és a Hadmérnöki
Akadémián szerzett tudását, mígnem Visegrádon a Bucigyárban főállású esztergályos lehetett. 53-ban a teljes
család végleg ideköltözött, s ez évtől édesanyám a helyi
általános iskolában nyugdíjba meneteléig tanított.
Miután Szegeden hitelesítették egyetemi diplomáját, s
bár minden képzettsége humán beállítottságú volt, itt
aztán ebbéli tudását kémia, fizika vagy testnevelés tanításában is kiélhette. Az 50-es években azzal zsarolták, hogy
elbocsátják, ha mi gyerekek, hittanra járunk – hát nem
jártunk. A nemzetiségi táncok tanítása is szálka volt a
járási elit szemében. 56-ban Kismartoni Ferivel kivágták a
zászlóból a címert, s megszervezték az ünnepélyt. Kismartonit utána Kistarcsára küldték, és ő ott bizony két évig
zacskóragasztási átképzésen vett részt, édesanyámat meg
megzsarolták, hogy ha nem vállalja el az úttörőcsapat
vezetését, akkor az édesapámat munkatábori átképzésre
viszik. Még a nővérem életébe is beleléptek: KISZtitkárrá kellett hogy legyen.
Túlélték – túléltük. 1998 júniusában, egy héttel a gyémántlakodalmuk megtartása után halt meg az édesanyám.
Magyar László

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nagymarosi áldozatairól
Mint múlt havi számunkban közöltük, hogy október
13-án került sor a két nagymarosi mártír, Burgermeister József és Lachky Albert emlékművének, valamint a Szent György Lovagrend által adományozott
kopjafának a felállítására a helyi temetőben.
Mindketten a Hársfa utcai felkelőcsoport tagjai voltak, részt vettek a Köztársaság téri pártközpont ostromában. A Corvin közben is harcoltak, itt őrszolgálatot
láttak el. November 5-én Nagymaroson nemzetőrnek
jelentkeztek, és 27-ig látták el ezt a szolgálatot a szervezet feloszlatásáig.
A két fiatalt 1958. november 28-án végezték ki a
megtorlás során: Burgermeister József 20, Lachky
Albert pedig 25 évet élt mindössze.
(Eörsi László: 1956 mártírjai c. könyvéből vett részlet)

Burgermeister József

Lachky Albert
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A FA
(karácsonyi rege forradalommal)
1956. Pannonhalma-Szentkupac. A kollégiumban két
fitestvér. Apjuk a Mátraaljai Pásztón, anyjuk Budapesten,
nővérük Debrecenben. Karácsonyi készülődés. Végre,
megy egy vonat. Mindenki haza! A füstöst se a Délibe, se
a Nyugatiba nem engedték be. Kelenföldről döcögtünk
egy mocskos, ablakhíjas, fázós villamoson a Margit híd
irányába. A városi latyakban szétlőtt tankok, feketére
égett, töpörödött holttestek, nagylyukas házak, szakadt
vezetékek. Rombolás. Majd a békésebb budai tájak mutatták magukat: Óbuda, Aquincum. Vonatunk zöld színűre
váltott. Kalauzunk nem volt. Még az ütközők is foglaltak
voltak. Hosszú zötykölődés után végre megérkeztünk –
Csillaghegy-Árpádfürdő – nyöszörögték a vén vicinális
fékpofái. Az egész napos utazás nyűge rögvest elillant;
anya megölelt. Aggódva simogatta gyermeki buksinkat.
Hogy utaztatok? Nem esett bajotok? – kérdezte, s közben
öröm bujkált reszkető hangjában.
Tekintetünk azonnal az üres zongoratetőre meredt. FA
nélkül nincs karácsony. Laci bátyámmal tudtuk, hogy a
környéken csak egy helyen található, de ott az oroszok
vertek tanyát. Fegyverekkel jól védhető tábort rendeztek
be a Csillaghegy lejtőin: lokátorral, nehéz gépjárművekkel, tankokkal. E területről – a régi erődállítások receptje
szerint – ellenőrizték az egész Duna-partot Római fürdőtől
Békásmegyerig.
A hadi vonalaik alatt fiatal lucfenyők sorjáztak a hófoltok között. Tűlevelükre már ráült a fehérség. Nyílt terep:
mező és havas szántás; bokor és fa sehol. Bátyámmal
félve-fürkészve kerestük egymás tekintetét. Vajon a másik
fejében mi jár? Odakünn lomhán szálltak a fehér pamacsok – néztük. Szép karácsonyunk lesz. Még az este áramszünet. Statárium. Lőni mindenre, ami mozog! ,,Pár napja
két szovjet kiskatona robbant fel ’békés’ lőszerszállítás
közben, s ezt most a ’forradalmárok’ nyakába varrták” –
világosított fel anya. A téli esthajnal korai szürkülete
növelte elszántságunk. A jótékony alkony szinte kínálta:
rajta… most…! S lódultunk. A kerítések mellett osontunk
mackóban, viharkabátban és nyűtt kucsmáinkban egészen
a Szépkilátó utcáig, az egykor önfeledt hócsaták, hajdani
szerelmes szánkázásaink színhelyéig. Hirtelen mintha még
a hold és a csillagok is elrejtőztek volna félelmükben.
Szívünk majd kiugrott a helyéből. Kalapált rendesen. Még
saját szusszanásunk is zavart a sötét csendben. Anyánk
minderről nem tudott. Elkezdődött.
A hazai pálya kedvezett; a kutyák megismertek, egy
vakkanás nem esett. Őrültek voltunk. A ,,csakazértis!”
elszántsága lett rajtunk úrrá. Csak a FÁ-ra gondoltunk.
Jussunkra. Csigákká lettünk. Kúsztunk. Más választásunk
nem volt. Egy órányi oda – rövid fűrésznesz –, egy vissza.
Édes terhünk árulkodó csíkot húzott a szűzi havon. Egy
vattafehér mező terült el még előttünk. A tisztviselőtelep
szélső házai szinte kínálták védő falaikat, mikor rakéta
dörrent. Beleremegtünk. Hosszú fényár fürdetett. Észrevettek! Bátyám a FÁ-val utánam nyomakodott. Földdé
váltunk. Zúzmarás rögöt ízleltem. Csak most jött ránk a
halál félelme. A mozdulatlanság csontig hatoló hideg
hálót dobott reánk.

2006. október

A percnyi végtelenben nem bírtuk tovább. Hajlott bukdácsolással tettük meg az utolsó métereket egy oltalmat
adó korhadt FA-kerítésig.
Sikerült.
Mosolygós zihálással estünk be az ajtón. Pelyhes arcunkra a decemberi szél festett pírt, a jól végzett férfimunka örömét. Anyánk halottsápadt, büszke arcát máig
nem felejtem.
A FÁ-ról egész este nem esett szó. Mind a mai napig
hármunk titka maradt.
Kevéssel éjfél előtt készültünk el a több éve használatos
sztaniolok és a belécsavarodott házi szaloncukrok művészi párosításával: sodortuk, göngyölgettük, cérnáztuk;
villany híján mindezt az öreg salgótarjáni vaskályha izzásánál.
Karácsonyfánk beterítette majd az egész zongorát s
gyantás illatával egész egy szobánk. Ültünk a templomi
csöndben s ébren álmodva, némán… beszélgettünk. A
maradék gyertyák sercegő lobbanásaival és pöttöm kisöcsém édesded gőgicsélésével észrevétlen átkarolt a
szenteste. Kimondhatatlan hálával szinte egyszerre tört fel
mindnyájunkból:
,,Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok…”
L. Kecskés András

Lelkes tömeg a Bem-szobor előtt

Tájkép csata után

Ünnepi különszám
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Szabó Lőrinc:

Meglepetések
I. Gyanútlan vers október 15-én
Szájon csókol a pillanat,
másik kést üt a szivedig,
a harmadik halk telehold,
szív rózsája a negyedik,

ez tűz, mely Földet nyel körül,
az egy katicát tapos el,
van gyermekkorba kérdező,
van, mely Afrikából felel,

van tömör-édes, mint a méz,
van lángvető csipkebokor,
van, mely egy elnémúlt világ,
van, mely kurjongat, mint a bor,

van, melyben villájával az
ördög felszúr a föld alól,
van atomgáz, bombahalál –
s van legvégső csömör, mely oly

van, melyet észre se veszünk,
hallhatatlanul, sóvár zene,
van mindenütt jelenvaló
van szétvivő mindenfele,

bambán, szeliden néz, olyan
öklendeltetőn és kedvesen,
mint kifliből a svábbogár,
mint kolbászból a birkaszem.

II. Egy hét múlva
Rá egy hét: pár óra alatt
felnyüzsög az országnyi Boly:
a dermedt Dávid talpraállt
s ledőlt a Góliát-szobor.

Tíz nap szabadság! Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.

Sipkákra bimbó nyílt! magyar!
Parittya benzint röpített.
,,Hacaca!” – szólt a rádió.
Éheztük a becsületet.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszült a jövőnk.
S temettük a halottakat.

Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!
s a sírt, melyből nép lép ki, már
ámúlva nézte a világ.

Ablakunk mind fény, gyertyaláng!
Aztán a settengő gyanuk.
Még egy éj. S Budapest köré
vashernyók gyűrűje szorúlt.

III. December közepe
Aztán jajdúlt a hajnal és
reggelre ránkvirradt az est.
A Tízezertalpú tiport
S tótágast táncolt a Groteszk:

s a talpak jártak. Nem tudom,
már nem tudom, hogy volt s mi lett.
Már nem tudom. De teltek a
napok s az évhosszú hetek.

Ambrus WC-ről, vizavi
akna jött és ágyúgolyó, –
ágy mellől szekrény s fal kiment!
,,Gimbelem”, szól a rádió.

hallottuk, Ausztriába hogy
húzták a deportált Dunát
s gyárakban ma is puskatűz
ajánlotta a hacacát…!

És Valami tanácskozott
és aztán Ugyanaz megint,
és züllött, körben, minden a
Föld züllött szokása szerint;

De csak szájon csókol a perc
s jó remény némítja a jajt:
Nem! Rabok tovább nem leszünk!
És: Isten áldd meg a magyart!
(1956)
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2006. október

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára
Visegrádon is több eseménnyel, rendezvénnyel emlékezünk:
,,Ezerkilencszázötvenhat, te csillag”
címmel az önkormányzat történelmi játékot és vetélkedőt hirdetett meg városunk két iskolája számára. A verseny több fordulóból állt, a döntőre 2006. október 17-én kerül sor. A vetélkedő egyik felkészülési eseménye volt,
hogy a 8. osztályosok október 5-én Budapesten végiglátogatták a forradalmi helyszíneket, és megtekintették a
Terror Háza Múzeumot. A nap végén kegyelettel emlékeztek a 301-es parcellában Nagy Imre és mártír társai
sírjánál.

Emléktúra az októberi forradalom 50. évfordulója tiszteletére
Az ,,Együtt” Kulturális Egyesület 2006. október 15-én, vasárnap rendezi emléktúráját. Márianosztrán felkeressük a
pálos templomot; megemlékezünk a kommunista diktatúra alatt az ottani fegyházban és börtönben fogva tartott politikai
elítéltekről; Nagybörzsönyben ismerkedünk az egykori bányászváros templomaival (Szent István, Fájdalmas Szűz és
Szent Miklós plébániatemplom); Vácott a helyi rabtemetőben megemlékezünk az oda eltemetett mártírokról, majd belvárosi sétával zárjuk az egynapos programot.
Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 évfordulójára rendezendő

ÜNNEPSÉGRE,
melyet 2006. október 23-án hétfőn 17 órakor tartunk a moziban.
Beszédet mond:
Hadházy Sándor polgármester,
majd az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
verses-zenés irodalmi összeállítással tisztelegnek a forradalom és hősei emléke előtt.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési Ház szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a hónap utolsó péntekein megrendezendő előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2006. október 27-én (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban.
Ebben a hónapban

CSICS GYULA
könyvbemutatóval egybekötött előadását hallgathatják meg

A magyar forradalom 1956 – egy 12 éves fiú naplója
címmel.
Az előadás után a könyv is megvásárolható lesz 4.000,– Ft-os kedvezményes áron!
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát
az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak

EMLÉKTÁBLA-AVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE,
melyet 2006. november 4-én szombaton 17 órakor rendezünk
a Fő u. 42. számú, ún. Scheili-ház Rév utcai oldalán.
Megemlékezést tart:
Balázs Piri László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke.
Közreműködik:
Sinkovits Vitai András színművész
és Fehér László tárogatóművész.
Az emléktáblát megáldja
Kalász István kanonok, plébános.

Arra kérjük Visegrád város lakosságát, hogy 2006. november 4-én
sötétedés után mindenki tegyen ki egy égő mécsest, vagy gyertyát háza ablakába,
ezzel is tisztelegve az áldozatok és meghurcoltak emléke előtt!

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
KÜLÖNSZÁM

 




  
 
 

Tisztelt Olvasó!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján városunkban is számos esemény, megemlékezés történt. Engedjék meg, hogy röviden áttekintsük ezek sorát,
melyekkel városunk megemlékezett a forradalom és szabadságharc dicsĘ napjairól és máig élĘ erkölcsi tanúságairól.
Október 13-án a
Szent György Lovagrend szervezett
megemlékezést
a
nagymarosi temetĘben nyugvó 56-os
halálraítélt mártírok,
Burgermeister József és Lackhy
Albert emlékmĦvénél.
,,Ezerkilencszázötvenhat, te csillag”
címmel az önkormányzat vetélkedĘt
hirdetett a város két
iskolája számára. Az október 17-én lezajlott történelmi
versengést megelĘzĘen a diákok Budapesten végiglátogatták a forradalmi helyszíneket, és megtekintették a
Terror Háza Múzeumot.
Október 23-án az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai
és tanáraik adtak ünnepi mĦsort a moziban.
Október 27-én a mĦvelĘdési házban Csics Gyula tartott
könyvbemutatóval egybekötött elĘadást.
November 4-én felavatták a város elsĘ – az Együtt Kulturális Egyesület támogatásából elkészített – 56-os emléktábláját a Scheili-ház falán. Beszédet mondott Balás-Piri
László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke. A
táblát Hadházy Sándor polgármester és Balás-Piri László
avatta fel és Kalász István kanonok, plébános áldotta meg.

Alábbi összeállításunk a rendelkezésre álló szerény kereteken belül megemlékezés Visegrád 1956-os eseményeire, tiszteletadással az akkori bátor visegrádi polgárok
áldozatvállalása elĘtt. Tisztelgés és kezdeményezés. Bátorítás arra, hogy többen szólaljanak meg, emlékezzenek
vissza ’56 tragikusan szép napjaira.
Összeállításunkban a
Visegrádhoz is köthetĘ
események felelevenítése mellett két, körünkben élĘ mĦvész
1956-tal kapcsolatos
írását is közreadjuk.
Gróh János az általa
átélt napokat eleveníti
fel, míg Szkok Iván
egyéni hangú esszével
emlékezik a diktatúra
évtizedeire.
2006-ban a magyar
történelem két dicsĘ
eseményére, az 1456os
nándorfehérvári
diadalra és az 1956-os
forradalom és szabadságharca emlékeztünk. Nem véletlen, hogy a magyar nép helytállásáról a katolikus egyház
feje, a római pápa, mindkét alkalommal megemlékezett.
1956-ra történĘ emlékezésünk bevezetĘjét legméltóbb
módon egy ritkán idézett forrásból, XII. Pius pápa 1956.
október 28-án kiadott „Luctuosissimi eventus” c. enciklikájából vett részlettel zárhatjuk:
„Azon igen gyászos események, amelyek Kelet-Európa
népeit sújtják, s különösen a nekünk igen kedves magyar
nemzetet, amelyet jelenleg iszonyatos öldöklés vére áztat,
mélyen megindítják atyai lelkünket; s nemcsak a miénket,
hanem bizonyára mindazokét is, akik szívükön viselik a
civilizáció adta jogokat, az emberi méltóságot, s az egyéneket és a népeket megilletĘ szabadságot.”
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Az elmúlt 16 év minden tényfeltáró történeti kutatása, a
számos személyes visszaemlékezés ellenére is elmondható, még mindig nem tudunk minden részletet az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeirĘl: nem tudjuk,
kik és kinek a parancsára lĘttek a Kossuth téren békésen
tüntetĘ és a szovjet katonákkal barátkozó tömegbe. Nem
tisztázottak pontosan, kik adtak parancsot vidéki sortüzekre, és mi volt a vezetĘ politikai körökhöz való kapcsolatuk. Nem ismerjük teljes pontossággal a szovjet birodalom
politikai és a katonai gépezet mĦködésének minden részletét. És nem tudjuk, hogy a kádári terror mĦködtetĘi,
karhatalmisták, vérbírók, a hatalmukba újra visszatérĘ
pártfunkcionáriusok, a megfélemlített, megzsarolt vagy
szégyenletes szerepüket önként vállalt besúgók és mások,
ha más nem, erkölcsi számonkérése miért nem történt
meg? Nehéz elfogadni, hogy az
„elbocsátott légió”, az ÁVH magas
rangú tisztjei 56-os dicstelen tevékenységük után, kommunista vakhitüktĘl nem, csak egyenruhájuktól
megválva, a gazdasági és a kulturális élet vezetĘ posztjain, majd „jól
megérdemelt” nyugdíjukat élvezve,
anyagi jólétben tengették és tengetik
életüket. Az 56-os elitéltek egyike
fogalmazott így: „Mi megszenvedtük 1956-ot, a vérbírók, ávósok,
pufajkások vígan élnek, én meg itt
állok egy kis vacak mécsessel a
kezemben és szégyellem magam.”
Az 1956-os eseményekhez vezetĘ hosszú és sötét 50-es évek során
a magyar társadalom majd minden
tagját érte politikai, jogi, gazdasági
elnyomás, meghurcolás. Ennek
érzékeltetésére néhány kiragadott
adattal teszünk kísérletet: 1951 és 1953 között 650 000
ember ellen folyt eljárás, ebbĘl 387 000-et marasztaltak
el, 1948–50 között 400 000 parasztot ítéltek el jórészt
közellátás bĦntette miatt. BudapestrĘl 13 000 embert
telepítettek ki, az internálótáborokban és munkatáborokban 45 000 ember sínylĘdött. Az 1955-ben börtönben
levĘk 80%-a politikai vétség miatt került rács mögé, az
összes bebörtönzött 55%-a munkás volt. A besúgók száma
1951 és 1955 között 35 és 40 000 között mozgott. A rendszer a papok szemmel tartására különösen nagy figyelmet
fordított. Ezt egyházi személyek Pest megyében történt
üldözésérĘl megjelent tanulmányból idézett Visegrádra
vonatkozó példával szeretnénk illusztrálni:
„Dr. Tóth-Turczer Nándor visegrádi plébános ellen az a
vád merült fel, hogy „barátai és aktívái a környéken lakó
kitelepített és reakciós elemekbĘl kerülnek ki”. (A „barátok közt” említi a jelentés gr. Wenckheim Sándort,
Grosmidth István [sic!] volt ezredest, Fux Leó volt fĘintézĘt, Jakab Lajos volt gyárigazgatót stb.) A plébános befolyása alatt tartja a községi tanács legtöbb tagját, sĘt két
évvel korábban a helyi párttitkárt is le kellett váltani „reakciós tevékenység” miatt. Ezért aztán Visegrádon, mint
az egyházügyi tanácsos jelentése hangsúlyozza, „minden
hátul kullog”, és a „demokratikus szervek rendezvényei
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általában gyengén sikerülnek”. A plébános semmiféle
állami feladat elvégzésére nem hajlandó mozgósítani
híveit, „a helyi vezetĘ elvtársakról gúnyosan és lekicsinylĘen nyilatkozik”, sok esetben akadályozza a tanács intézkedéseit. Amikor Csala László egyházügyi tanácsos személyesen figyelmeztette, hogy szakítsa meg kapcsolatait a
„reakciós elemekkel”, közölte, senkinek semmi köze ahhoz, Ę kivel barátkozik. Dr. Tóth-Turczer Nándor így
végül „büntetĘ jellegĦ áthelyezését és kongruájának megvonását” nem kerülhette el. (Csala László egyházügyi
tanácsos jelentése az Állami Egyházügyi Hivatalnak 1955.
X. 1.)”
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetével foglalkozó kiadványok, az 50. évfordulóra megjelent nagyszámú könyv és tanulmány megjelenését megelĘzĘ években, igen kevés szót
szentelnek a kistelepülések forradalmi eseményeinek; elsĘsorban
Budapestre és a nagyobb vidéki
központokra koncentrálnak. Ezzel
a nemcsak a történelmi hitelességen ejtettek csorbát, hanem akaratlanul is több ezer akkor élt jobbítani és változtatni akaró vidéki
ember tetteirĘl feledkeznek el. Az
1990 elĘtti történetírás még egyszerĦbben oldotta meg a problémát, az általános nézet ugyanis az
volt, hogy ,,a falvakban lényegében nem történt semmi, a magyar
paraszt óvatos természeténél fogva
nem vett részt a forradalmi eseményekben”.
A visegrádi események az akkor
még a templomtéren álló 48-as
emlékmĦnél játszódtak
Tény, hogy a falvakban sokkal kevesebb fegyveres konfliktus zajlott le, mint a kommunista rendvédelmi szervek
központjaiban, a városokban. De ha vidéken a forradalom
és szabadságharc napjaiban nem lettek volna tüntetések, s
nem alakultak volna meg a helyi forradalmi bizottságok,
valamint a rend és az elért eredmények fenntartására létrejött nemzetĘr csoportok, valószínĦleg pillanatok alatt
elsöpörték volna Ęket a régi helyi hatalom képviselĘi.
A vidék jelentĘségét és a forradalomban betöltött szerepét mutatja az is, hogy az akkori politikai vezetés mindenképpen meg akarta akadályozni a forradalom vidékre
terjedését, ezért Budapestet ún. egészségügyi kordonnal
akarták körülzárni, amit végül nem sikerült megvalósítaniuk.
Az 1956. októberi események központjai vidéken a városok voltak, olyan gócpontok, amelyekbĘl kiindulva a
környék falvaiba is eljutottak a forradalom gondolatai,
röpiratokba fogalmazott eszméi. A városok a környezetükben lévĘ falvakkal a forradalmi események napjaiban
igen szoros kapcsolatban álltak, nem utolsó sorban azért
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is, mert a falvak ezekben a napokban a legfontosabb
nyersanyag- és élelmiszerforrást jelentették a nagyobb
településeknek. Közismert tény, hogy Budapest is rengeteget köszönhetett a vidéki élelmiszer-szállítmányoknak,
ugyanúgy a városok is a vonzáskörzetükbe tartozó falvaknak. Amikor 1956 vidéki forradalmáról és a kisközségek
megmozdulásairól beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül természetesen azokat az azonosságokat sem, amik
ezeket a fellépéseket a városok forradalmaihoz teszik
hasonlóvá. Így például a forradalmi bizottságok létrehozását, a volt begyĦjtési elĘadók és legtöbb helyen a volt
kommunista vb-tagok elĦzését, a zászlóégetéseket, a
kommunista jelképek eltávolítását, a forradalmi bizottságok létrehozását, vagy a tsz-ek felszámolását. De a fĘvároshoz hasonlóan a vidéki központokban is követelték az
ÁVH feloszlatását, a párt hatalmának megtörését, a szovjet csapatok kivonását és a politikai foglyok kiszabadítását
is.

Ezt a zászlót Scheili Pál hozta haza a budapesti
eseményekrĘl, és a család azóta is féltve Ęrzi
A vidéki Magyarország forradalmi eseményei szerves
részét képezték az országos történéseknek. Túl kell lépni
azon a szemléleten, hogy a kistelepülések megmozdulásai
csupán a városok és Budapest forradalmi eseményeinek
helyi leképezĘdései. Ennél sokkal több történt vidéken.
Persze az események forgatókönyvei alapvetĘen ugyanazok voltak a falvakban is, mint a városokban, de az az
aktivitás, amely a vidéki kistelepüléseket jellemezte, óriási
jelentĘséggel bírt a forradalom és szabadságharc egészének szempontjából. Az, hogy a falvak és kisvárosok lakóiban is feléledt a változások iránti igény, olyan indukáló
erĘt és háttért jelentett, amely nélkül lehet, hogy már az
elsĘ egy-két nap után összeomlott volna az egész forradalmi kezdeményezés.
Pest megye 1956-ban is különleges, központi helyet foglalt el az országban. Budapest közelsége akkor is meghatározó volt. A 750 000 lélekszámú megye dolgozóinak
1/3-a, cca 100 000 fĘ – ebbĘl 40 000 ipari üzemi munkás
– járt Budapestre dolgozni, de a mezĘgazdasági termelĘk
is naponta vitték áruikat a fĘvárosi piacokra.
A megye minden központi szerve a fĘvárosban székelt,
elsĘ számú politikai vezetĘje, a Magyar Dolgozók Pártjának Pest megyei elsĘ titkára 1955. szeptember 6.–1956.
július 18. között Kádár János volt.
A megyében jelentĘs katonaság állomásozott, Cegléd
magasabb rendĦ parancsnokság székhelye volt, a magyar
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mellett természetesen szovjet alakulatok is „itt tartózkodtak”.
A forradalmi események során a katonaságnak is komoly
szerepe volt, mivel október 23. este a szentendrei tiszti
iskolásokat a Pártközpont és a Belügyminisztérium piliscsabai ezredét a Rádió védelmére rendelték.
Az elsĘ napok eseményeivel való élĘ kapcsolattartást
nagyban elĘsegítette, hogy a vonatok és a HÉV 24-én
hajnalban még bement a fĘvárosba, így számos vidéki
dolgozó vett részt a tüntetésekben, és vihette a híreket
haza. A megye mezĘgazdasági dolgozói mindennapi munkájukat folytatták, jórészt a régi formában, mivel a 1957
márciusáig a 336 termelĘszövetkezetnek 2/5-e feloszlott.
Az a tény, hogy 24-én megszĦnt a központi utasítás, a
rendvédelmi szerveknél komoly pánikot okozott. A megyében több helyen békésen, a tüntetĘknek fegyvereiket
átadva elvonultak, de több helyen belelĘttek a tömegbe.
Így történt október 26-án Szentendrén is, ahol a tisztiiskolások tüzeltek fegyvertelen tüntetĘkre. A forradalom utóvédharcai során sok helyen megmaradtak a helyi nemzeti
bizottságok, egészen 1956. december 8-i központi feloszlatásukig.
A megtorlás a megyében is kegyetlen volt. 1956 decemberében újra megnyitották az 1953-ban bezárt kistarcsai
internálótábort, 1957 márciusától megkezdték mĦködésüket a Pest Megyei Bíróság keretén belül felállított különleges bíróságok, a népbíróságok.
A Pest Megyei RendĘr-fĘkapitányság Politikai Nyomozó
Osztálya 1959. március 31-i jelentése szerint a forradalomban való részvételért 496 személyt ítéltek el, 1 évig
terjedĘ börtönt 230 fĘ, 2–5 évig 86 fĘ, 5–10 évig 77 fĘ,
34 személyt 10 év feletti szabadságvesztéssel sújtottak.
RendĘrségi eljárás további 256 személy ellen folyt, 6
hónap internálásra 313 személyt ítéltek, rendĘri felügyelet
alá 117 személy került. 23 halálos ítélet született, 16 embert végeztek ki. A megyei rendĘrkapitányságtól 133-an, a
honvédségtĘl 143-an – akik nem írták alá a tiszti hĦségnyilatkozatot – lettek eltávolítva.
Pest megyébĘl 8402-en távoztak jogellenesen külföldre,
71%-uk 15–30 év közötti, 46,8%-uk ipari munkás, 71,1%uk férfi, 28,9%-uk nĘ.
Ezrek ellen a munkahelyükön indult eljárás vagy más
módon történt felelĘsségre vonás.
A forradalom utáni megtorlás nem zárult le a bebörtönzéssel, internálással, rendĘri felügyelettel. Jól tudjuk, hogy
bármilyen 56-os, a forradalom melletti szerepvállalás
hosszú évekre megbélyegzést jelentett. A mindenre kíváncsi hatalom a katonai szolgálatra történĘ bevonuláskor,
továbbtanuláskor, munkahely-változtatáskor is számon
tartotta az egyes személyek, családtagjaik, hozzátartozóik
elĘéletét. A Visegrádon is fennmaradt hivatalos, írásbeli
utasítások szerint az 1960-as katonai összeíráskor jelenteni kellett az illetékeseknek, hogy a sorkötelesnél:
– „A családból és közeli rokonaik közül ki vett részt ellenforradalmi ténykedésben, hol és mit csinált.”
– „A családból és közeli rokonaik közül ki vett részt az
ellenforradalom leverésében, hol, mikor, milyen formában.”
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– „Távozott-e valaki külföldre az ellenforradalmi események után családjából vagy rokonságából (ki, mikor és
hová)”
A Visegrádi Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának
elnöke 1961. november 23-án az alábbi jelentést teszi.
„…visegrádi lakos általános iskolai pedagógus segédrendĘri beszervezését nem javaslom. Nevezettnek 1956
októberi eseményekben kifolyólag a magatartása nem a
legkívánatosabb volt. RendĘri eljárás nem volt ellene,
azonban értesüléseink alapján Ę is a hangadók közé tartozott. Politikai tájékozatlansága, valamint vallásos érzülete
véleményem szerint nem teszi alkalmassá a segédrendĘri
beszervezésre.”

Kossuth-címer,
amelyet a résztvevĘk visszaemlékezése szerint
Scheili Pál 1956-ban a 48-as emlékmĦre helyezett fel.
A címert 1956-ban, e célra Hibbey Albert adta oda,
ma is a család tulajdonában van
1956-ról minden résztvevĘjének megvan a maga története. Az 1990 elĘtti évtizedek sajátságos „történelemszemlélete” következtében az 1956 után élt nemzedékében is
felemás kép élhetett a forradalomról, s az azt megelĘzĘ
50-es évekrĘl. Azt mondhatjuk, Visegrád e szempontból
talán még sajátságosabb helyzetben van. Váro-sunk a
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hazai történelem elmúlt 60–70 évének tragédiáit más,
nehezebb sorsú településekhez képest szerencsésebben
élte túl. Nem történtek súlyos háborús pusztítások, viszonylag csekély volt a 1944–45-ben itt zajló hadi események áldozatainak a száma, s a környezĘ falvaktól eltérĘen Visegrádon nem volt kitelepítés. Az is tény, hogy Visegrádon, a település méretébĘl és helyzetébĘl adódóan –
nem voltak komolyabb nagyüzemek – a forradalom napjaiban sem történtek országos hatású események. Az 1956
utáni megtorlás során internálás, börtön négy személyt:
Kováts Lászlót, id. Scheili Pált, Salamon Rácz Tamást,
Tóth Ferencet sújtott.
Azt tapasztalhattuk, hogy errĘl a korszakról a felnĘttként
vagy gyermekként túlélĘk mostanáig nem szívesen beszéltek. Bármennyire nem szeretjük történelmünket a jubileumi megemlékezésekhez kötni, tény, hogy az 50. évforduló alkalmával többen megszólaltak, felidézték emlékeiket
Tudjuk, sĘt reméljük, hogy mind többen fogják azt mondani az összeállítást olvasva: nemcsak ennyi történt Visegrádon, vagy úgy emlékeznek, nem egészen így történtek
az események.
1956 hiteles történetének feltárásában, tisztázásában – itt
Visegrádon is – még nagyon sok a tennivaló. A meglevĘ,
korántsem a teljességet bemutató történeti források feldolgozása mellett alapvetĘen fontos megszólaltatni a
forradalmi napok eseményeinek aktív résztvevĘit, valamint a diadalmas és tragikus napokat megélĘ kortársakat.
Újra és újra át kell törni a hallgatás és a félelem falát!
A visegrádi Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és a Mátyás
Király Múzeum – bármely civil szervezet támogatásával –
örömmel vállalja fel ennek a gyĦjtĘmunkának a szervezését és megfelelĘ támogatás esetén a kutatómunka eredményeinek közreadását a forradalom elĘtti tisztelgés és
mindannyiunk, fĘként a fiatalabb nemzedék épülése céljából.
Gróf Péter

A Visegrádon élĘ szobrászmĦvész, Péterfy László által készített emlékmĦ (Budapest, Kispest 56-osok tere)
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,,Történelmi lecke fiúknak”
(Ady)
(az 56-os forradalomról és a 90-es rendszerváltozásról; a hasonlóságról és különbözĘségrĘl;
erĘ fénnyel és kontúrokkal láttatva a lényeget s az összefüggéseket, tehát: festĘien…)
Mottó: Mindennap honfoglalás van! Ezt szoktam mondani a hallgatóságom elĘtt a
mindennapok felelĘsségére akarván felhívni a figyelmüket, hiszen a holnapi történések
már a tegnapokban fészkelĘdnek.

Édes Corvin közi barátaim!
Tisztelettel ajánlom tehát ezt a dolgozatot László Gyula professzor emlékének, aki
zseniális módon ráérzett arra, hogy hazánk földjét, ezt a gyönyörĦ, szent helyet nem
egyetlen fergeteges rohammal vívták meg az Ęseink, hanem több hullámban, talán évszázadok alatt.
A kárpótlásról és a hazáról gondolkodtam egy, a Csepel szigetén megtartott földárverés alkalmával. A licitek tárcsaszámait tartottam a kezemben, néztem az izgalomtól heccelt arcokat – s közben éreztem a föld rendíthetetlen nyugalmát.
Elképzeltem magamban az Ęsi birtokszerkezeteket ezen a tájon, a kelták súlyos bálványköveit, a kétezer éves római
tulajdonlapokat, az avar és szláv mezsgyéket, a magyar nemesi okmányokat, aztán a tüzet, amelyben ezek elégtek a
tatár- és törökdúlás során, majd újrafogalmazódtak az emlékezet segítségével, hitelesítve a kuruc és labanc hivatalokban,
a forgandó hadiszerencse szerint. Mindenkor megrendülten gondolok a magyar földre, mint a csaták földjére, az elsĘ és
a második világháború borzalmaira, a sírokra és tömegsírokra, az internálásokra, a kitelepítések idején elárvult ugarra,
az államosításra és a tagosításra, a rombolásokra és építésekre, a felrobbant és a fel nem robbant aknákra.
Az ókortól kezdĘdĘen, hadtörténeti egyszer-egy, hogy a háborúkat felszabadító háborúknak nevezték, a hódítók magukat felszabadítóként ünnepelték, és ha maradtak még túlélĘk a szenvedések után, számukra eljött az igazságosság és a
BÉKE.
A vérbeli stratégák már a csata estéjén a holnapi ütközetek horizontjait nézték, a megszerzett területek azonnal hátországgá váltak és nyomban megindult „az ideiglenes megszálló csapatok számára az öröklakások építése” – és a börtönöké is, sajnos. Így volt ez Julius Caesar óta, Napóleon és Sztálin esetében, és azon túl is, mind a mai napig.
A hódítók midig érdekeltek voltak a megszerzett területek mielĘbbi konszolidációjában, melyhez partnerekre volt
szükségük. Megindult a barátok felkutatása, és ha keresték, hát rendesen meg is találták a belsĘ ellenzéket, politikai és
etnikai értelemben is.
Magyarországon a második világháború után a szovjet csapatok is találtak szimpatizánsokat, akik nem kompromittálódtak a harcok során, a háborús bĦnökbĘl kimaradtak – hiszen a korábbi bukott rezsim jogfosztottjai voltak –, és az
orosz katonában nem az utálatos megszállót, hanem életük
megmentĘjét látták, és erkölcsi tekintetben is megedzĘdtek
az átélt borzalmak okán, és megtanulták, hogy ahol az
ácsok dolgoznak, ott repül a forgács.
1945-öt követĘ újjáépítésben Moszkva joggal számíthatott a magyar lakosság egészséges életösztönére, munkájára, de azon túl is a nemzeti baloldal úgynevezett internacionalista vonalára, amelybĘl sokan alig néhány év múlva
áldozatul esnek majd a „moszkoviták” párton belüli tisztogatásának (például Rajk-per), és naivitásuknak, hogy álmodni merték a nem létezĘ kommunizmust, a végsĘ harcot, és hogy ne-emzet-kö-özivé-é lesz ho-ol-napra a vi -láág. A nagyszerĦ eszme érdekében vállalkoztak olykor a
piszkos munkára, a kiszolgálás és kollaborálás szintjén. A
politikai elkötelezettek mellett etnikai tekintetben elsĘsorban a hazai zsidóság jöhetett szóba, mert Ęk többségükben
hamar felismerték a beilleszkedés és társadalmi Nagy
csaták (Szkok Iván, 1974.)
felemelkedés kínálkozó alkalmát, különösebb meggyĘzĘdés
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nélkül léptek be- meg át a kommunista pártba, segítették az új hatalom konszolidációját, megszervezték és mĦködtették
az apparátust tisztes haszonra, mondhatni üzleti alapon, és elnézték, mint vegetálnak a kitelepítésben a burzsuj, az osztályidegen sorstársaik, akár Visegrádon.
CsúcsvezetĘk közül pedig 4-bĘl négyet hozhatunk ide példának: Rákosi, GerĘ, Révai, Farkas, akik anyanyelvi szinten
beszélték a magyart.
Az igazság kedvéért azért el kell mondani, a Monarchia idején a nemzetiségi mozgások következtében az etnikai arányok folyamatosan megváltoztak, és a gazdasági világválság után József Attila szavaival kitántorgott Amerikába 1,5
millió emberünk – tehát az országnak volt felvevĘpiaca –, melyért a régi arisztokrácia nagyrészt felelĘs volt.
Akadt az országban még egy kisebbség, a hazai cigányság, és Ęk is a hatalomért folytatott versenyben esélyesek lehettek volna, de iskolázatlanságuk miatt, társadalmi megbecsültségük, érdekérvényesítĘ képességük csekély volt. Az az
igénytelen deviancia, amely mind a mai napig tart, a szegénységükbĘl fakadóan a gondok egész sorát gerjeszti, úgy
érzem, ez már robbanásveszélyes, és csak reménykedni tudok benne, hogy ez a helyzet nem DIREKT van így, a háttérben nem tételezhetĘ fel sötét erĘk haszonlesése, mint ahogy a gyárakat és üzemeket is hagyták lepusztulni sorra a privatizáció elĘtt…
El kell valamit mondanom személyes élményeim közül is, amellyel talán jobban meg tudom világítani a háború után
végbement társadalomlélektani folyamatokat. Nekünk annak idején modern villany- és vízimalmaink voltak Vas megyében, és a malmokból gumirádlis lovas szekerek szállították a lisztet Szombathelyre. Az államosítás után történt, hogy
hatéves kisgyerekként a vasszécsenyi házunk ablakában könyököltem, s egyszer csak azt láttam, hogy „Kari”, a kocsisunk, a bakon állva, vágtában hajtja be a muraközi lovakat a malomudvarra – mindenki legnagyobb döbbenetére. AzelĘtt az ilyen „lovas bravúr” elképzelhetetlen és megengedhetetlen lett volna! Én akkor, ebbĘl a jelenetbĘl értettem meg
az államosítás tényét, és azt, hogy most valamiféle „több évszázados igazságtalanság” vesz magának elégtételt egy virtusba öltött bosszú formájában, és szül újabb igazságtalanságokat.
A malmokat pedig az államosítás után hamarosan leszerelték, a lakást kifosztották, az autót a pártbizottság vitte el. Károly kocsisunk mehetett valahova segédmunkásnak valamelyik szombathelyi gyárba vagy esetleg az ország túlsó végébe
Ózdra, Sztálinvárosba a szocializmust építeni: testét kizsákmányoltatni, lelkét megalázni.
ėszintén örülök, hogy édesapám nem érte meg az ötvenes éveket, s mindazt, amit mi láttunk s átéltünk, ė nem látta és
nem élte át. Édesanyámat letartóztatták, máig sem tudjuk, miért. A négy gyermeket a nagymamával a megyébĘl kitelepítették; talán azért, hogy én ezt a cikket ötvenkét év múlva majd Budapesten fogalmazhassam meg. (Vagy talán ezért,
hogy a faluban ne sajnálják az árvákat?)
Miközben velünk s az ország megszámlálhatatlan
családjával hasonló tragédiák és méltánytalanságok történtek,
folyt a szocialista tervgazdálkodás, amelynek mutatói –
összehasonlítva a nyugati kapitalizmus eredményeivel –,
bizony, igencsak elszomorítóak voltak. Akik még
emlékeznek rá, jól tudják, hogy a szocialista tervgazdálkodás
valójában egy tervalku, termelési alku-folyamat volt. Az alku
azt jelentette, hogy a gyárak és üzemek – hivatkozva a
bonyolult nemzetközi és a gazdasági körülményekre, a tĘlük
független objektív nehézségekre, az akadozó anyagellátásra,
vagy akár a „rossz idĘjárásra” –, a minél alacsonyabb
normaelĘírásokban voltak érdekeltek. Amit persze, szokás
volt, illett túlteljesíteni, mondjuk, Sztálin vagy Rákosi elvtárs
születésnapjára, vagy a soron következĘ pártkongresszusnak
a tiszteletére, akár ötven vagy száz százalékkal is. A
prémiumért. A sztahanovisták 1000% fölött teljesítettek. A
prémium volt a csapda, amelyért azonban mindig keserves
árat kellett fizetni a közeljövĘben, mert a pártvezetés, a
Tervhivatal felemelt normaszámokkal, újabb és újabb
csavarásokkal szorított a présen. Mivel tudott „védekezni” a
munkás? A válasz: selejtet „termelt”.

Az ismeretlen katona síremléke
(Szkok Iván, 1984.)
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Az úgynevezett szocialista blokkban, a korai ötvenes évekkel kezdĘdĘen egyre nyilvánvalóbbá vált a tervgazdálkodás
csĘdje, és például az a képtelenség, hogy a kémelhárítás csupán normafelajánlásból (!), évrĘl évre tíz–húsz %-kal több
reakciós osztályellenséget tartóztatott le, kínzással csikartak ki a szerencsétlenekbĘl hihetetlen vallomásokat, melyeket
aztán az ügyészség koncepciós perré duzzasztott – az ellenségkép fenntartására és a lakosság megfélemlítésére. Mindenki tudta, hogy a számok manipuláltak és csalás az egész, a nép nyomorog, közben megy az értelmetlen pazarlás, az értékek semmibe vétele, a dogmák kiüresedése és leleplezĘdése, a kontraszelekció. Ez a katartikus felismerés éppen az
irányító apparátus tisztességesebbjének és értelmesebbjének fájt legjobban, de a hülye is láthatta, különösen azért, mert
a vasfüggöny dacára legalább levelezĘ kapcsolatban maradt a nyugati rokonsággal és privátim volt némi összehasonlítási alapja a kétféle gazdasági modellt illetĘen, a szocializmusról és a kapitalizmusról. Ezek az emberek igazából barkácsközgazdászok, botcsinálta káderek voltak, és viszonylag hamar elkezdték keresni a megoldásokat a szocialista gazdaság
megreformálására. Ez volt a reformkommunizmus elsĘ mozdulata! 1953 Nagy Imre elsĘ miniszterelnöksége, Rákosi
Mátyás bukása.
A reform szó az egyéni elképzelések, a magántulajdon, a családi gazdálkodás visszacsempészését jelentette volna.
Ezeket a „forradalmi” gondolatokat jobbára egyéni érdekek motiválták, jóllehet mindig „közösségi köntösbe” öltöztetve,
és a magam részérĘl még azt sem vitatom, hogy volt benne össznemzeti jó szándék is. Az „új” eszméket természetesen
elĘször a sajtóban kellett megszellĘztetni, megszondázni a közvéleményt, még inkább a pártapparátust, itthon és külföldön, megszerezve a népi tábor pártvezetĘinek jóindulatát, hogy ne érje a gazdasági reform-kommunistákat a harmadik utasság, az opportunizmus és elhajlás vádja.
Az 56-os forradalmat közvetlenül megelĘzĘen a sajtó lett a fĘszereplĘ, az irodalmi viták felértékelĘdtek, amit mutatott
a Magyar Írók Szövetségének és a PetĘfi-körnek növekvĘ népszerĦsége. Megjegyzem: abban az idĘben újságíró csak
száz százalékig „megbízható” elvtárs, káder lehetett, s az irodalmi berkekbe való bejutást is erĘsebben meghatározta a
származás és helyezkedés, mint az írói tehetség. Olyan emberek voltak Ęk, akikkel a rendszer szavak nélkül is szót érthetett.
Az én „olvasatomban” az elképzelés lényege a következĘ volt:
1) csináljunk úgy, mintha szocialisták lennénk;
2) de reformáljuk meg a szocialista tervgazdaságot a piacgazdaság elemi törvényei alapján;
3) újra adjunk teret a magántulajdonnak, lépésrĘl-lépésre, elĘször csak az ún. háztáji gazdaságokban, majd óvatosan
tovább bĘvítve a köröket a kereskedelem és ipar felé. Mindezt azonban úgy - és ez a lényeg -, hogy a megszálló szovjet
csapatok árnyékában megmaradjanak az „új” tulajdonviszonyok, vagyis továbbra is tartsák távol az egykori tulajdonoktól a régi tulajdonosokat, a „burzsoáziát”, Ęk maradjanak emigrációban külföldön, vagy kapjanak átnevelést a munkatáborokban, elmélkedjenek a kitelepítésben, vegetáljanak a jogfosztottságban, rohadjanak meg a börtönökben.
Ezeket a gondosan felépített elképzeléseket húzta át egyetlen
pillanat alatt az 1956-os forradalom és szabadságharc.
1956-ot a változások elementáris igénye robbantotta ki, s
ezeknek a változásoknak az akarásában példátlan egységet
mutatott a magyar társadalom. Aki egyszerĦbben gondolkodott,
talán megelégedett volna nagyobb egyéni szabadsággal és a
törvényességgel, jogokkal, az elĘrelátóbbak azonban, fĘként
azok, akik idĘközben beletanultak a termelésirányítási folyamatokba, vagyis a gazdasági pozíciókban lévĘk – a gaz liberalizálásában reménykedtek. Az 56-os tüntetés gyönyörĦen indult, s benne volt a „békés átmenet” lehetĘsége. Csakhogy,
amikor elkiáltotta magát az elsĘ diák, hogy „Ruszkik, haza!” –
nos, akkor, abban a pillanatban meghalt az „egység”… Mert az
új, 1945 után hatalomba kerültek, a vállalati négyesek: az igazgatók, a párttitkárok, a szakszervezetisek, és fĘkönyvelĘk egyáltalán nem akarták, hogy a „ruszkik” hazamenjenek. Nem
akarták, hogy visszavegyék tulajdonukat a „letĦnt osztályok”, s
még talán annál is kevésbé, hogy visszavegyék egykori méltóságukat, önérzetüket, cselekvĘképességüket. EttĘl kezdve
A gyĘzelem géniuszai
(Szkok Iván, 1984.)
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meg volt pecsételve a forradalom sorsa. A szép álmoknak vége szakadt. Ha netán valóban elmentek volna a szovjetek,
az az „élcsapat” akkor is visszahívta volna, ha ténylegesen szükség lett volna „hívásra”. A kétféle érdek, a hódítómegszállói és a helytartói ugyanis teljesen összecsengett. Ezzel magyarázható, hogy a megtorlás dühe elsĘsorban nem az
események elĘidézĘire, az értelmi szerzĘkre, a forradalmi közhangulat gerjesztĘire, a kommunista mozgatókra összpontosult, hanem az utca hĘseire, a szabadságharcos munkásokra, a „pesti srácokra”, tehát azokra, akiknek egzisztenciális
érdekei nem kötĘdtek az elnyomó idegenek jelenlétéhez, a vasfüggöny biztonságot adó védelméhez. A forradalom kárvallottjai ezért lettek a munkások szinte kizárólagosan, akiknek a nevében a proletárdiktatúrát gyakorolták és Ęk maradtak ki a szellemi és anyagi gyarapodás lehetĘségeibĘl.
Az 1956-os célok és az 1990-es fordulat azonossága és különbsége mindezekbĘl következĘen abban áll, hogy ’56-ban
elbukott a szabadságharc, mert a párt-nómenklatúra – és az önjelölt tulajdonosi csoport – nem engedte meg, hogy a
forradalom gyĘzelemre jusson ilyen áron, a szabadság árán, és nagyon tudatosan nem vállalta a forradalom tulajdonjogi
visszarendezĘdésének gazdasági következményeit. Félt a szovjet hadsereg által esetlegesen elhagyott országban rá váró
ijesztĘ „magánytól”. Félt a jogos népharagtól, mert eredendĘen a pártvezetés a reformista szárnya is a vasfüggöny és a
szovjet csapatok szélárnyékban tudta csak elképzelni saját reformjainak gyakorlatba való átültetését. Amivel aztán – egy
szerencsésebb történelmi konstellációban – 1989/90-ben ismét most már sikerrel megpróbálkozhatott!
A nyolcvanas évek végére megváltozott a világ, a politikai vezetés garanciákat kapott a nemzetközi pénzvilágtól, a
valódi, a politikai hatalom átmentésére azáltal, hogy megtarthatta gazdasági primátusát. Nem kellett félnie a reprivatizációtól, a tulajdon és a méltóság visszavételétĘl. A régi tulajdonosok, a ’45 elĘtti birtokosság egyetlen puskalövés nélkül legyĘzetett pusztán az idĘ múlása által, mert az eltelt fél évszázad alatt megöregedtek és meghaltak. A világhatalmak
tudták, hogy a volt szocialista országok, közös akaratból vezényszóra készségesen, zökkenĘmentesen tagolódnak be az
új globalizált világrendbe, csak hagyni kell a ’45 utáni tulajdonreformok szerencséseit, az új kapitalistákat.

Befejezés:
A honfoglalással kezdtem, hát azzal is fejezem be. Azt mondtam elöljáróban, hogy minden nap honfoglalás van. A
szónak kettĘs az értelme: megszerezni, elfoglalni a hazát, aztán megtartani, megvédeni. A végvárakat meg kell erĘsíteni
és nem szabad elhagyni. Igen ám, de most már nem Drégelynek, KĘszegnek vagy Egernek hívják azokat, hanem MOL,
ÁPV Rt.-nek, energiaiparnak, Rádiónak és Televíziónak, banknak, repülĘtérnek, földnek és a föld népének. 1956-ban
örültünk volna Magyarországon a forradalom és szabadságharc gyĘzelmének, kivéve a pártarisztokráciát, pedig nekik is
szükségük lett volna a forradalom hozta reformokra, de a javukra akkorra már kialakult tulajdonviszonyokat nem akarták kockáztatni, és biztosra akartak menni, a kivárás mellett döntöttek. Egészen a 80-s évek végéig vártak. A vasfüggöny
leomlott, tehát megérte. A szovjet csapatokat békében hazaengedték, ma már új nagybácsi, „keresztapa”, a nemzetközi
tĘke vigyáz az országra. O.K. Akkor éljen és virágozzék a GLOBALIZÁLT VILÁG ÉS A MAGYAR NÉP ÖRÖK ÉS
MEGBONTHATATLAN BARÁTSÁGA!

Édes Corvin közi Bajtársaim,
Kedves Fiúk!
Így volt, de nem akartam Nektek elmondani,
mert nem mertem és nem is értettétek volna, mint
ahogy azt sem értettétek, miként maradhatott el a
bocsánatkérés? Azért, mert ’56-ban nem volt idĘ
forradalomra. ’56-ban szabadságharc volt, és tart
a mai napig.
Honfoglaló Árpád vezér a magyar történelem
legelsĘ bajnoka halálának 1100, azaz ezeregyszázadik évfordulója van 2007-ben, kérlek Titeket,
ünnepeljétek meg méltósággal, mert ha Ti nem,
akkor ugyan ki fogja megünnepelni!
Szkok Iván
festĘmĦvész
In memoriam
(Szkok Iván, 1976.)
(Nemzeti Galéria gyĦjteménye)
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GRÓH JÁNOS:

KÉT NAP: 1956. NOVEMBER 4–5.
Fegyveres ellenállás a Móricz Zsigmond körtéren
Közismert, hogy a Budapesti MĦszaki Egyetem és az
ebbĘl átmenetileg kiszakított, de ugyanott maradó ÉpítĘipari és Közlekedési MĦszaki Egyetem az 1956-os forradalom melegágya volt. Az ország legnagyobb egyetemének hallgatói fontos szerepet játszottak az eseményekben,
azok elindításában pedig egyenesen döntĘ szerepük volt.
Forradalmi hangulatú tanácskozások, viták után került
sor 1956. október 22-én az egyetem aulájában arra az
éjszakába nyúló gyĦlésre, mely a forradalmi követelésekrĘl határozott, és azok sokszorosítását követelte.
Másnap hallgatók vitték ki az egyetemen stencilezett
forradalmi pontok példányait, a gyárakba és üzemekbe,
munkásgyĦléseket tartottak és felhívták a figyelmet a
délutánra tervezett tüntetésre. Marian ezredes, a Katonai
Tanszék vezetĘje az elsĘ perctĘl a forradalom mellé állt,
irányította az október 23-i tüntetésnek a MĦegyetemrĘl
induló résztvevĘit, késĘbb a Katonai Forradalmi Bizottság
tagja lett. Nyilván e kapcsolat révén került katonai felszerelés az egyetem területére. Az egyetem hallgatóiból alakították meg az elsĘ nemzetĘr zászlóaljat, elsĘsorban
rendfenntartó célzattal. Természetesen az egyetem fiatalabb oktatóinak döntĘ többsége is azonosult a forradalom
ügyével. Aktívabban, vagy kevésbé aktívan, az adott helyzetnek, körülményeiknek és természetüknek megfelelĘen
vettek részt a 23-i és az azt követĘ eseményekben.

A mĦszaki egyetemisták menete a Gellért rakparton
halad a Bem tér felé 1956. október 23-án
(forrás: Krónika 1956, Kossuth Kiadó 2006.)

Az építészek rajzi tanszékének tanársegédjeként magam
és társaim tanszékünkre folyamatosan bejártunk. Két
tanársegéd kollégámmal megbeszéltük – a november 4-ét
megelĘzĘ baljós hírek hallatán –, ,,hogy ha valami történnék”, az egyetemen találkozunk. (Megállapodásunk nem
realizálódott. Míg a szovjet páncélosok gyors elĘretörése
a város belsejébe – melyrĘl röviddel a Nagy Imre-beszéd
után, november 4-én értesültem telefonon – engem arra
ösztönzött, hogy haladéktalanul az egyetemre siessek,
Ęket elriasztotta attól, hogy megkíséreljék a Budára való
átjutást, mert nálamnál jóval messzebb laktak az egyetemtĘl.)
November negyedikén az ellenséges ágyúk zárótüzére
ébredve – amelyhez hasonló erejĦt a 45-ös ostromkor sem

hallottam – lakásunk belsĘ ablaktábláit levittük a pincébe.
(FeltételezhetĘ volt, hogy a szĦk belvárosi utcában egy
torkolattĦz légnyomása is betörhetné azokat, nem is szólva akár egyetlen becsapódásról.) Megvártam Nagy Imre
szózatát még, telefonon beszéltem bátyámmal, elbúcsúztam családomtól, és ezt követĘen a MĦszaki Egyetemre
mentem. Rövid utamon (a Veres Pálné utcában laktunk)
nem találkoztam senkivel, az utcák néptelenek voltak.
Az egyetem központi épületének aulájában viszont annál
nagyobb élet volt. A kerten átmenve ott egy kis tankot
láttam, egy kis kaliberĦ ágyú és egy-két honvédségi teherautó társaságában. A Sóhajok Hídja, a központi épületet a
könyvtárral összekötĘ folyosó árkádja alatt lévĘ alagsori
bejárat közelébe esĘ egyik helyiségben egy bajuszos öreg
katona szovjet géppisztolyokat adott azoknak, akik kérték.
E munkájának végeztével pedig feltĦzött szuronyú puskával állt Ęrt az ,,arzenál” elĘtt. Vagy tízen-tizenketten álltak
sorba fegyverért. Beálltam a sor végére. Ha jól emlékszem, az átvételt nyugtáznunk kellett, biztos azonban,
hogy a kiadott fegyvereket gyártási számuk szerint lajstromba vette. Hiába, rendnek kell lenni!
A sorban állók legtöbbjének egyszerĦ dolga volt. A katona a formaságok elintézése után markukba nyomta a
fegyvert és a tölténytárakat, amennyi járt – és már mehettek is. Az üzemben lévĘ géppisztolyok azonban elfogytak,
és a sor végén álló egy-két embernek – sĘt, az sincs kizárva, hogy egyedül nekem – már csak gyári, új, lezsírozott
fegyver jutott. (Mintha azért mégis legalább ketten lettünk
volna – a késĘi visszaemlékezés túlzásának tĦnhet, hogy
csak nekem lett volna ilyen balszerencsém, mindenesetre,
ha jól emlékezem. még néhányan utánam is jöttek.)
A géppisztoly letisztításához egy jó adag kócot is kaptunk. Egy ablakmélyedésben küszködtem a zsírozás eltávolításával, bizonyosan több mint egy órába is beletelt,
mire elkészültem. Körülöttem eközben a sürgés-forgás
fokozatosan alábbhagyott, aztán meg is szĦnt. Végül kiderült, hogy fegyverem egy kis csappantyúja, mely mĦködéséhez elengedhetetlenül szükségeltetik, törött. Az Ęrt álló
katona a fegyvermesterhez küldött, aki nem tudott a bajon
segíteni – ehelyett néhány tölténytárral egy mannlichert
nyomott a kezembe. Mindeközben semmit sem lehetett
tudni arról, hogy mi történhet ,,odakünn”.
Harci zaj nem hallatszott, de nem is igen hallatszhatott
az udvarra nézĘ, becsukott alagsori ablakokon át, a pesti
oldalról különösen nem. Miközben puskám kezelését
igyekeztem elsajátítani (megjegyzem: katona nem voltam), az Ęrt álló öreg honvéd a falnak támasztotta szuronyos puskáját és feledve a gondosan vezetett lajstromot, a
maga erkölcsi igazolására fogai között jobbára érthetetlen
szavakat mormolva távozott. Az aulába mentem, teljesen
kihalt volt. Azt sem tudom, hány óra lehetett. Kisvártatva
azonban egy fiatal oktató kollégám jött le a lépcsĘn (késĘbb a New York-i Építész Szövetség elnöke lett), és egy
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váratlanul megjelent öt-hat tagú fegyveres csoporthoz
csatlakozott. Tanácstalanságomban nagyon megörültem,
hogy én is velük tarthatok, de kérdésemre azt a határozott
választ kaptam: Ęk elmennek. Szemlátomást zárt baráti
csoport voltak, kollégám társait inkább fiatal munkásoknak néztem, mint hallgatóknak. Mivel csatlakozásomra
nem tartottak igényt, nem próbáltam magamat rájuk erĘszakolni.
Pár pillanat múlva egy építészkari adjunktus jött le az
aulába, fehér köpenyben – az egyetemi oktatók e hivatali
jelképében. ė igen aktív volt az október 23-a körüli napokban, tanszékrĘl tanszékre járva agitált, kari viszonylatban a leglelkesebb néhányak közé látszott tartozni.
Igencsak meglepett, mikor engem meglátva odajött hozzám és felszólított, hogy én is vegyek fel fehér köpenyt.
,,Miért?” – kérdeztem. ,,Hogy az oroszokat fogadjuk.”
,,Én nem azért jöttem, hogy az oroszokat fogadjam” –
válaszoltam –, éppenséggel nem akarva egy ilyen jellegĦ
fogadóbizottságban vele részt venni. (Ez a kollégám napokon belül külföldre ment, azt hiszem, ekkor járt utoljára
az egyetemen.) Nemsokára egy másodéves mérnökhallgató jelent meg fegyveresen. Jól ismertem, elĘzĘ évben
tankörükben tanítottam. ErĘsen rövidlátó, kissé ügyetlen,
igen jóindulatú fiú volt. Mindig meghatódom, ha Ęrá gondolok. Azt hiszem, Ę volt a hĘsiesség, a csendes hĘsiesség
élĘ példája, mert neki, mikor fegyvert fogott, sokkal több
mindent kellett legyĘznie önmagában, mint másoknak.
Mindvégig velünk maradt.
Rövidesen azonban már hárman voltunk együtt, mert
odajött hozzánk egy érettségi elĘtt álló gimnazista is –
történetesen ismerĘs. 1945-ig egy közeli házban, ugyanazon az emeleten laktunk, az apja mérnök. (Rövid ideig
volt csak velünk – legfeljebb talán a körtérre való érkezésünkig láttam.) Ha jól emlékszem, hármunkhoz aztán még
valaki csatlakozott az aulában. Vagy az a fiatal építészkari
oktató – értelmes és nyílt, az a típus, akit az ember rögtön
jó barátjának tekint. (A kiállott izgalmak hatására szegény
késĘbb a körtér egyik házának lépcsĘjén olyan vesegörcsöt kapott, hogy haza kellett mennie. Szégyellte, bizonygatta, hogy majd elmúlik, végül sikerült rábeszélnem a
hazamenésre. Azóta sem láttam.) Ha nem Ę volt, aki negyediknek hozzánk csatlakozott, akkor csak az a másodéves építészhallgató lehetett, akirĘl a továbbiakban még
szó lesz. ValószínĦleg négyen, de legalábbis hárman álldogáltunk tehát az aulában, közel a fĘkapuhoz, mikor az
ellenkezĘ irányból berobbant egy pufajkás katona (a
,,pufajka” akkor még csak egy ruhadarabot jelentett!), aki
szemlátomást embereket keresett.
Ez volt az elhatározó pillanat. Megörült, hogy fegyveresekkel találkozott, hozzánk jött, azt mondta, várjuk meg,
rögtön visszajön. Néhány perc múlva újra megjelent,
közölte, van egy üzemképes teherautó az udvaron, a kis
tank elektromos huzaljai viszont el vannak vágva. Katonánkból sütött a tettvágy. Tudta, hol vannak fegyverek az
épületben, biztonság kedvéért azonban bejártuk a többi
földszinti nyitott termet is, további fegyvereket keresve.
Találtunk is a GépjármĦipari Tanszéken. Volt ott a fal
mellett egy jó géppisztoly is, elcseréltem a mannlicheremmel. Így állván a helyzet a katona közölte, hogy Ę
odaáll a Duna-parti fĘbejárathoz a teherautóval, felrakjuk
a fegyvereket, lĘszert, a tankelhárító folyadékos üvegek-
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kel teli ládákat – és majd elmegyünk ,,valahová”. (KésĘbb, 1958-ban a JövĘ Mérnöke c. egyetemi lap folytatólagosan közölte az ,,ellenforradalom történetét” a Budapesti MĦszaki Egyetemen, megállapítva, hogy egyetemünkön szervezték meg a körtéri ellenállást. Ha az itt
leírtak ,,megszervezésnek” minĘsülhetnek, akkor ez volt
az – és egy ismeretlen katona, egy minden rang nélküli
honvéd volt a vezetĘje.)
Minden úgy történt, ahogyan a katona mondta. Viszont a
felrakodáskor már többen csatlakoztak hozzánk, egy
egyenruhás vasutas és még néhányan. Végül is hatan vagy
heten kuksoltunk már a fegyverekkel és robbanószerekkel
megrakott kocsi tetején. Felmerült az a gondolat, hogy a
Várba menjünk. Mindenképpen szerettünk volna csatlakozni valamilyen másik ellenálló csoporthoz. A Várba
menésrĘl hamar letettünk, nem tudtuk, találunk-e ott másokat, nem éreztük elég ,,erĘsnek” egymagunkat ehhez a
vállalkozáshoz. Lehet, kissé egérfogónak is véltük a Várat, azért féltünk oda menni – igaz, nem voltunk tízen sem.
Vaktában vágtunk hát neki a városnak, egyelĘre – akkor
még ezt hittük – a Móricz Zsigmond körtér irányába.
Induláskor azzal biztattuk egymást, ha autónkat találat
érné, egy pillanat alatt a levegĘbe repülünk, nem fog fájni.
Azok, akik a rakodásnál segítettek, mind fegyvert is kértek tĘlünk, de nem adtunk, mert nem akartuk készletünket
elaprózni – ezért aztán Ęk nem is csatlakoztak hozzánk. A
Gárdonyi-szobornál elakadtunk, fegyvert kérĘk vettek
körül bennünket, a kocsi fedélzetén magasra tartott tenyerek sĦrĦ gyĦrĦje vett körül. Mindenki csak egyetlen géppisztolyt szeretett volna, szinte könyörögtek.

A Szent Imre-szobor a Móricz Zsigmond körtéren, 1956.
október 30. körül
(forrás: Krónika 1956, Kossuth Kiadó 2006.)
A körtér szélére érve mindez megismétlĘdött, de itt még
többen voltak. Az egyik házból kiszaladt egy férfi.
,,Maradjanak itt – kiáltotta, – volt katonatiszt vagyok –,
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ez egy jó hely (értsd: védhetĘ) – maradjanak itt.” Nagy
embercsapat közepén állt teherautónk, nem eresztettek
tovább – megadtuk magunkat. A fegyver és muníció szétosztása hamar megtörtént: pillanatok alatt szétkapkodták.
Hirtelen nagyon megsokasodtunk. Hányan lehettek a felkelĘk? Isten tudja. Lehet, közel kétszázan, de százan mindenesetre. (Ezt már akkor is találgattuk.) Az sem teljesen
kizárt, hogy egyeseknek volt már fegyvere a mi megérkezésünk elĘtt is. SzĦkebb csoportunk a körtér 3/a sz. ház (a
jelenlegi számozás szerint) egyik második emeleti lakásába szállásolta be magát, azaz, ide vezettek be bennünket.
A lakásban lakók nem voltak. Csoportunkhoz tartozott
egy másodéves építészhallgató ,,Bagoly” fedĘnévvel.
(Lehet, hogy Ę volt az a bizonyos ,,negyedik”, akivel az
aulában összejöttünk.) ė hívatta magát így, lehet, hogy ez
volt egyébként is a ragadványneve. ė lett a
,,szobaparancsnok”. Nevünket egyébként nem mondtuk
meg egymásnak. Harmadikos vagy negyedikes gimnazista
társunk megkérdezte másnap az enyémet, és meg akarta
mondani a magáét, de figyelmeztettem, hogy jobb, ha
minél kevesebbet tudunk egymásról. Velünk volt egy
frissen végzett mérnök is, nemrég szerelt le a katonaságnál, mint mondta, nem gondolta volna, hogy néhány héten
belül ismét fegyver lesz a kezében.
Volt aztán velünk egy egyenruhás katona is – Ę tudta
egyedül a golyószórót kezelni, melyet egy asztalon helyeztünk el úgy, hogy ha az asztalt elĘre toljuk, azonnal jó
kilövési lehetĘsége legyen az ablakon. De ez a katona
másnap délben – értelmetlennek és kilátástalannak tartva
az ,,egészet” – otthagyott minket; nem tartóztattuk. Volt
velünk néhány fiatalabb gyerek is. Ezek jöttek-mentek,
szervezetünk – amennyiben azt annak lehet nevezni –
legkevésbé sem volt katonai jellegĦ.
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gyon sokan voltak a mozi tájékán is (Bartók Béla út 62.),
de róluk keveset tudok – talán különösen hangzik, de
számunkra Ęk már ,,messze” voltak. Mint az eddigiekbĘl
is kitĦnt, a felkelĘk között sok volt a gimnazista, voltak
katonaviselt fiatalok és igencsak fiatalkorúak is, minden
bizonnyal a környéken lakók minden rétegébĘl.
Közénk tartozott természetesen a fĘszervezĘ pufajkás
katona is, de Ę mindig talált magának valami tennivalót, és
így kevesebbet volt közöttünk. ElĘször is rögtön elhozta
az egyetem kertjébĘl az említett kis ágyút, és a tér közepe
táján állította le. Azután elhozta a kis tankot is. Kiderült
ugyanis, mint mondta, hogy megrongáltsága folytán manĘverezési képessége csaknem semmi, de valahogy eldöcög, muníciója van, kis tornya azonban csak izomerĘvel
forgatható. A Himfy utcában, a Villányi út sarkán úgy
helyezte el, hogy csöve az utóbbi felé irányult, merĘlegesen.
A nap további része voltaképpen eseménytelenül telt el,
ellenség nem mutatkozott. A környéken lakó felkelĘk haza
jártak enni, mi a ház lakóitól kaptunk este valami harapnivalót, egyesek hoztak is magukkal egy kis ennivalót.

ÜllĘi út–Nagykörút sarok felkelĘkkel
(a kép Gróh János tulajdona)

Barikádépítés a Móricz Zsigmond körtér Villányi úti
torkolatánál, 1956. október 25–26. körül
(forrás: Krónika 1956, Kossuth Kiadó 2006.)
Egy-két szomszédos házban is voltak felkelĘk, ezek között voltak azok is, akik a gépkocsin velünk jöttek. Na-

A körtérnek a Gellérthegy tövében épült házai a hegy
felé nyitottak, udvaraik kertesek, ezek további kertekhez
kapcsolódnak, egészen a Ménesi útig szabad átjárást téve
lehetĘvé. Ilyen volt a mi házunk is.
A Gellérthegy felĘl jövĘ esetleges támadástól is tartva
egy-egy Ęrt állítottunk az udvarokba, és Ęrt álltunk a Ménesi út–Himfy utca sarkán is. Itt napközben ketten-hárman
voltunk, alkalomszerĦen váltva egymást; éjszaka ketten,
kétóránkénti pontos váltással. Ezen a sarkon mesélte el
nekünk egy katona, még a délelĘtt folyamán, hogy miként
foglalták el a szovjetek Budán a páncélosok laktanyáját.
3-án este a tisztek úgy állíttatták le a tankokat, jó szorosan, hogy azok egymást mozgásukban akadályozzák és
elejüket ne az udvar és kapu, hanem a laktanya fala felé
fordítsák; ott álltak rajvonalban. Ezután le kellett
ereszteniök a tankok hĦtĘvizét (vagy még az üzemanyagot
is? – erre nem emlékszem). 4-én aztán hajnalban megtámadták Ęket.
ElsĘ hullámban jöttek a szovjet tankok nagy tömegben,
utánuk gyalogság páncéltörĘ kézi fegyverekkel. Bajtársai
közül néhányan – hogy, hogy nem – beugrottak két
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tankba és a laktanyaudvar falát ledöntve megpróbáltak
kitörni, de abban a pillanatban, ahogy a falat áttörték, már
ki is lĘtték Ęket. A szovjetek ezután a legénységet szélnek
eresztették – Ę maga is hazamenĘben volt.
KésĘbb, úgy déltájban, egy öregasszony jött arra. Azt
mondta, a Bartók Béla úti pékséghez igyekszik, mert azt
hallotta, hogy ott még sütnek kenyeret. Aztán adott nekünk két töltényt, amit az utcán talált. ,,Maguk még tudják
használni” – mondta, és olyan szeretettel kotorászta elĘ
Ęket a szatyrából, mint aki édességet hozott a
kisunokáinak. (Nem kizárt, hogy ez másnap történt.)
Csendes lett volna a környék, hacsak a mi egyenruhás
vasutasunk nem talál a kis ágyúba való lövedékeket – és
sajnos, kezelni is tudta az ágyút. Gyermekes örömmel
pufogtatott, esztelen lövöldözésével délutánig bosszantott
mindenkit.
Estefelé azonban – ha az idĘpontra jól emlékszem –
lánctalpas jármĦvek tömegének hosszantartó morajára
lettünk figyelmesek. A zúgás kezdetben közeledett, majd
kis mérvĦ távolodásából arra következtettünk, hogy a
harckocsiki a Citadella felé tarthattak. Másnap reggel
feltételezésünk beigazolódott. A legfelsĘ emelet egyik
lakásából jól láttuk a szovjet katonákat, amint a Citadella
falainak tetején álltak. Segített ebben egy távcsöves mannlicher is – úgy látszik, ilyen távcsĘ is volt készleteink
között. Valaki megpróbált rájuk lĘni. Aztán nyomjelzĘ
lövedékkel tüzelve megfigyelhettük az igencsak ívelĘ
röppályát. A tapasztaltak alapján még egy kísérlet történt
a katonák megcélzására. Az, aki lĘtt, esküdött rá, hogy
látott egy katonát a falról leesni. ErĘsen kételkedtem,
hogy el is találta volna.
Bagoly délelĘtt néhány társával a hideg, olykor esĘs éjszaka után sétálni ment a Gellérthegy oldalába és különös
kalandjuk volt. Szembetalálkoztak egy magas rangú szovjet tiszteket (vagy tisztet) vivĘ parancsnoki autóval. Mikor
a mieink géppisztolyaikat rájuk fogták, Ęk azonnal feltartották a kezüket, nem is gondoltak ellenállásra. És mit
tettek azok, akik felülkerekedtek? Intettek nekik, hogy
menjenek tovább!!!

Szovjet tankok és rajtuk civil magyarok az Astoria szállónál. A tankok legénysége barátkozik a lakossággal

(a kép Gróh János tulajdona)
A Ménesi út felsĘ végén volt egy villa, ahonnan valaki –
gyerek, Ęrült vagy provokátor – azonnal lĘni kezdett,
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mikor valakit közeledni látott. Nem törĘdtünk vele, mert
igen messze volt. 5-én estig más nem is igen történt, hacsak nem tekintem a város felĘl hangzó, többnyire folyamatos tompa ágyúdörgést, ami a Ménesi út magasságában
már meglehetĘs erĘvel szólt. Mi már megszoktuk ezt az
októberi napokban, de nem így volt vele az a francia újságíró, aki az Eötvös Kollégiumban szállt meg, és a déli
órákban kimerészkedett kísérĘjével a kollégium kapujába.
Minden dörrenésre felugrott a levegĘbe, mint a Micimackó Malackája. Hozzátartozik még a nap krónikájához,
hogy a körtéri önkiszolgáló büfé derék vezetĘje és néhány
munkatársa sem pihent ezen a napon. Mindenki kapott
forró katona-feketekávét reggelire, nagy kondérokban
házhoz lehetett vinni, a hozzávaló harapnivalóval. FĘtt,
meleg ebéddel is elláttak minket, akinek csak kellett, kapott – természetesen ingyen. Köszönet érte!
5-én már délután, mintha ,,lett volna valami a levegĘben”. Akik közel laktak, sokan hazamentek tisztálkodni,
családjukat meglátogatni. Bagoly is elment – minden
bizonnyal a Bercsényi (építész) Kollégiumba. Ideiglenes
távozását elĘre bejelentette, és mivel helyettesrĘl kívánt
gondoskodni, ,,szobaparancsnok-helyettes”-t kellett választanunk. A választás rám esett, és ezzel, mindössze 33
évesen, elértem katonai karrierem csúcsát. Az eltávozottak
becsületére legyen mondva, estére mindannyian visszatértek. A sötétedésre való tekintettel, elsĘsorban az udvari és
a Ménesi úti Ęrség érdekében, hogy - ha valami történni
fog - azok félreértésbĘl esetleg egymásra ne lĘjenek, jelszóban állapodtunk meg, és ezt a szomszédos házak embereivel is közöltük. Zöld, GyĘzelem – volt a jelszó.
Este 8 és 10 óra között voltam Ęrségben, már nem tudom, kivel, szokásos helyünkön, a Ménesi út, Himfy utcai
lépcsĘ sarkán. Nem nagyon sokára lánctalpak egyre fokozódó morajára lettünk figyelmesek. Lassanként a morajhoz csörömpölĘ csikorgások is csatlakoztak. Tankok
közeledtek a Villányi úton! Még elég távol voltak, mikor
egyszerre megszólaltak a Citadellán elhelyezett ütegek.
Szórták tüzüket körös-körül minden irányba, mint azt
nyomjelzĘ lövedékeik jól mutatták. Rövidesen jégesĘ
módjára hullottak a repeszek körülöttünk, mondtam is
társamnak, húzódjunk be a mélyedésben lévĘ sarki kertes
villa tövébe (Ménesi út 16.), onnan is figyelhetjük még a
terepet.
Alig értünk oda, egy fiatal leány és fiú ,,harcos” rohant
riadtan lefelé a hegyrĘl, útjukat a lépcsĘ felé véve, melynek aljában mi is álltunk. Biztosan ekkor estek át a tĦzkeresztségen szegények. (Én azon 45-ben már alaposan
átestem.) Megállítottam Ęket, mondtam, ne rohanjanak, és
fĘként ne csináljanak pánikot odalent. Megfogadták. A
Citadella tüzelése azonban nem maradt viszonzatlan.
Hallottunk napközben arról, hogy az ún. Sóstó táján (Tétényi út) magyar tüzérek ásták be magukat. A hír igaznak
bizonyult. A mieink olyan jól irányzott és koncentrált
tüzet zúdítottak a Citadellára, hogy az orosz ágyúk hamarosan elhallgattak. (FeltételezhetĘ persze, akár ezzel párhuzamosan, más ok is. Így az is, hogy, addigra a szovjetek
befejezték elĘnyomulásuk tüzérségi elĘkészítését, és további tüzelésük már saját csapataikat érhette volna.) A
szovjet ágyúzás és a tüzérségi párbaj nem tarthatott to-

vább hat-nyolc percnél; az utóbbi pedig legfeljebb két
percig. Eközben a szovjet tankok begördültek a körtérre.
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Tankunk a Himfy utca torkolatában tĘle telhetĘ gyorsasággal tüzelt, és rövidesen megszólaltak az orosz tankok
is. KésĘbb a mi katonánk elmondta, hogy a mozdíthatatlan
torony miatt nem sikerült eltalálnia egyetlen ellenséges
tankot sem. (Ki tudja, talán sikerült is neki, de lövedékei
nem voltak megfelelĘk.) Mivel a Gellérthegyen minden
csendes volt, a térrĘl pedig hatalmas csatazaj hallatszott,
nyilvánvaló volt, hogy ott, ahol vagyunk, nincs reánk
semmi szükség. Igencsak aggódtunk, hogy az a fiatal
gyerek, aki az udvaron velünk egy váltásban áll Ęrt, idegességében ránk talál lĘni. Hasra vágódásra készen lopakodtunk elĘre a bokrok közötti ösvényen. A jelszót kiabálni nem lett volna érdemes, olyan lövöldözés volt, hogy
úgysem hallotta volna. Félelmünk azonban felesleges volt.
Férfias nyugalommal állt a helyén!
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szok egy gépágyút állítottak fel. KézenfekvĘnek látszott,
ha odamegyünk a vastag tölgyfa kapuhoz, néhány méterrĘl tüzet nyithatnánk az ágyú legénységére. De egyikünk
sem mert odamenni, ahonnan az a pokoli vörös fény sütött
felénk, és ahonnan a dobhártyát marcangoló dörrenések
jöttek. Én sem. Pedig erĘsen tusakodtam magammal, hogy
még is meg kellene tenni. Gyávák voltunk? Vagy talán
ösztöneink mélyén megborzadtunk attól (is), hogy közvetlen közelrĘl emberre lĘjünk? Tehát öljünk? Ölni nem
könnyĦ. Azok, akikkel együtt voltam, biztos nem öltek
még – én pedig csak egyetlen nyuszit, sörétes puskával, de
talán ma már azt sem tudnám megtenni. (Mert más dolog
egy távoli csoportra voltaképp vaktában lĘni, nem is szólva egy gépre, tankra – mint egy közeli emberre, akinek az
arcát, szemét látjuk.)
Átfutott rajtam az a gondolat is – jól emlékszem –, ha
megtámadnánk azokat, akik feltehetĘen a kapu közelében
vannak, és akciónk kudarcot vall, illetve akár csak felhívjuk a figyelmet jelenlétünkre, a szovjetek betörhetnek a
házba, felgyújthatják, vagy szétlĘhetik azt. Így halálos
veszélybe sodorhatjuk a ház kiszolgáltatott lakóit, nem
magunkat, mert mi, menekülésre készen, egérutat nyerünk
az udvar bokrai által fedezett jól ismert ösvényen. (Ez a
félelem, mint másnap beigazolódott, nem volt alaptalan.)
Nem tudhattuk azt sem, hogy van-e a téren szovjet gyalogság vagy sem.

TüzelĘ szovjet tank a Kálvin térnél – és nézĘi
(a kép Gróh János tulajdona)
Emeleti támaszpontunkra siettünk, ahol mindenkit együtt
találtunk, felöltözve, indulásra készen. Panaszkodtak,
hogy túl alacsonyan lévén, az ablakon kidobált tankelhárító palackjaikkal nem tudták a tankokat elérni, a tankok
pedig a háztól nagyobb távolságra is vannak, az úttest
közepe felé. Ekkor egy fiatalember szaladt fel hozzánk,
nem környékbeli, akivel kezdettĘl fogva kapcsolatban
voltunk. Elmondta, hogy az önkiszolgáló büfé lapos tetejérĘl társával, egy kalauznĘvel keményen tüzelt a szovjetekre, míg társnĘje néhány repesztĘl könnyebben meg nem
sebesült. Csodálattal beszélt a sebesült bátor magaviseletérĘl, akit már biztonságba is helyezett. Miközben beszélt,
az ablakon át láttam, hogy a körtér átelleni sarkán álló ház
(Bartók Béla út 60.) egy emelettel magasabb sarokrésze
teljes magasságában egyetlen fáklyaként lángol. A mindenfelĘl hallatszó, szakadatlan ágyútĦz elnyelte a géppisztolyok hangját, pedig mint utóbb kiderült, keményen tüzeltek az ablakokból. Mindenki azon a véleményen volt
közülünk – Bagoly is –, hogy tekintve rossz elhelyezkedésünket, itt nem tehetünk semmit. Ezért – fegyveresen –
levonultunk a kapu elĘterébe. A kaput a támadás kezdete
elĘtt Ęk már bezárták. A kapuszárnyak meglehetĘsen
nagy, kovácsoltvassal védett ablakain vörös fény áradt be,
és közvetlen közelrĘl olyan erĘs ágyúzás hallatszott, hogy
dobhártyáinkat erĘsen igénybe vette; ki is nyitottam a
számat, mint a tüzérek, mikor az ágyút elsütik. Egymás
szavát csak megszakításokkal értettük. Velem, mint késĘbb érkezettel közölték, hogy a kapu közelében az oro-

Amint a kapualj és a lépcsĘház találkozásában álldogáltunk, nemsokára elhallgatott a gépágyú, és lassanként
távolabbról kezdtük hallani a tankok szĦnni nem akaró
lövöldözését is. Apránként elhúztak a Gellért tér irányába.
Útjukat jelezték, mint másnap láttam, azok a súroló találatok, melyek fĘként a Gárdonyi-szobor és a Hadik (Zalka
Máté) laktanya közötti házak alsó részét érték. A tér lassan elcsendesedett, a körtéri ütközet véget ért.
A körtéri ütközet véget ért, mindannyian éreztük, tudtuk,
de szót sem ejtettünk többé róla. Tudtuk azt is, hogy mi
ugyan mintha részt sem vettünk volna benne – semmit
sem tettünk. A kérdés csak az volt, hogy mit tegyünk
most, hol töltsük az éjszakát. Fegyvereinket magunknál
tartva – kizárólag önvédelmi célból – felmentünk a sötét
Ménesi útra.
Átmásztunk a Schmidt-kastély parkjának alsó (Mányoki
úti) kovácsoltvas kapuján, én ugyanis azt javasoltam, hogy
az enyhe éjszakában nekivethetjük hátunkat egy-egy fának, és itt biztonságban várhatjuk meg a reggelt. Még
aludhatunk is. De köd kezdett szitálni, és ezért ettĘl a
többieknek elment a kedve. Átmásztunk a Ménesi út egy
kertes házának (7. sz.) kerítésén is, fedett helyet keresve.
Aztán tiltakozásom ellenére határozatba ment, hogy a
Bartók Béla út 17-ben lévĘ kollégiumba menjünk. (Nem
tudom, hogy akkor mi volt a neve.) Attól féltem, hogy ott
olyan emberekkel találkozhatom, amibĘl aztán bajom lesz,
esetleg a többiek közül is valakinek, hiszen szinte ránk
volt írva, hogy honnan jövünk e késĘi órában. Hiába hallgatunk.
De egy csapat voltunk, hát velük tartottam. A Himfy utcai lépcsĘ és a Ménesi út Bartók B. út felé esĘ sarkán álló
kertes ház (Ménesi út 16.) mélyedésben fekszik. Az
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útról híd vezet a bejárathoz, ami az emeleten van. A híd
alatt, az út meredek rézsĦjének nekiépítve kis deszka sufni
volt. Akkor láttam, amikor a repeszek hullásakor a ház
oldalában álltunk. (Milyen régen is volt!) A tartaléktárakkal együtt ide raktuk be géppisztolyainkat, mert nagy
gondunk volt, hogy hová tegyük ezeket. A szitáló esĘben
nem volt szívünk, csak úgy elhagyni ,,Ęket”. ,,Letettük a
fegyvert” tehát, és én – anélkül, hogy egyszer is elsütöttem volna az enyémet – maradéktalanul átélhettem a fegyverletétel gyászos pillanatait. Ahogy a többiekre néztem,
láttam az Ę szomorúságukat is.
A kollégium nagy társalgójában vagy egy tucat ember ült
együtt, úgy találtam, hogy legalábbis többségükben
,,okosok”. Szívélyesen fogadtak minket, megkínáltak
ezzel-azzal. Egy egyenruhás fiatal katonatiszt vitte a szót.
Nagyon szakszerĦ elĘadást tartott mindenféle ellenállás
hiábavalóságáról. A szovjet fegyverzet és a mi hadseregünk felszerelése között tátongó ĦrrĘl stb. Senki sem
mondott ellent neki – mi sem, de erre jó okunk volt. Rossz
elĘérzetem sem csalt meg, ott ült köztük egy tipikus egyetemi pártkáder, nem oktató. Számítottam rá, hogy egyszer
majd belebotlom az egyetemen; sajnos valamilyen munka
vagy értekezlet kapcsán futólag ismertük is egymást. Ez a
találkozás nem következett be, mert mint késĘbb megtudtam, Rómában a Collegium Hungari-cum portása lett. Ott
gyümölcsöztette éberségét, különös figyelemmel kísérve
az ösztöndíjasok levelezését több mint egy évtizeden át,
vagy még tovább is. (TöbbektĘl hallottam.) Nem emlékszem biztosan arra, hogyan töltöttük az éjszaka hátralévĘ
részét. Ott üldögéltünk-e hajnalig? Azt hiszem, miután a
többiek szobáikba tértek, mi leheveredtünk a társalgóban,
ki hol tudott. Az utca már régóta teljesen csendes volt.
Még kevésbé emlékszem arra, hogyan oszlott szét kis
csapatunk, de ez már nem is fontos.

épület, egyedi – romantikus jellegĦ – nagy fa ablaktokokkal teljes magasságában tökéletesen kiégett. A mozi elĘtt
(Bartók B. út 62.) két nyitott csapatszállító gépkocsi roncsait láttam, elejükkel a Gellért tér felé nézve. A tér tele
volt emberekkel, mindenki kíváncsi volt az összecsapás
nyomaira. Megtudtam, hogy további két, hasonló típusú és
mozgásképtelenné lĘtt autót a szovjeteknek sikerült elvontatniuk. (Az itt állók gumijai elégtek, keréktárcsájukon
álltak.) Kérdésemre, hogy ültek-e bennük katonák, és ha
ültek, mi lett velük, azt mondta a fiatalember – aki nyilvánvalóan közülünk való volt –, a környezĘ házak ablakaiból olyan iszonyatos tĦz zúdult rájuk, hogy azok kivétel
nélkül mind meghaltak. Bizonyosan így is volt. Ezek a
gépkocsik ugyanis csak a Feneketlen-tó irányából jöhettek, a Villányi út felĘl jövĘ tankok nem fedezhették Ęket.
Informátorom szerint halottaikat elvitték. (Mindenütt így
jártak el, a Korvin köz elĘtt is csak néhány megégett holttestet hagytak. Október 24-én vagy 25-én a Vas utca egy
kapualjában szovjet katonák halomba rakott holttesteit
láttam, a Rádió ostrománál estek el. Az utca Bródy Sándor
utca felé esĘ részén, romok porfelhĘjében még szovjet
katonák rohamoztak, mikor a másik végén befordult egy
magyar katonai ,,vipon”, minden valószínĦség szerint a
halottak elszállítására. Miközben azonban a tiszt bement
egy házba, az autó vezetĘjét a járókelĘk rábeszélték, hogy
dezertáljon.) A Bartók B. út 60. kiégett sarka elĘtt azonban mégis feküdt két szovjet katona megégett holtteste.
Ezeket bizonyára a közeli tĦz forrósága miatt nem tudták
elvinni. A fiatalember és talán mások is, elmondták, hogy
ebbe az épületbe (vagy a 62-be) szovjet katonák hatoltak
be, és az óvóhelyen tartózkodók közül két fiatalembert
kihurcoltak az utcára, és a helyszínen végeztek velük.
Tudomásom szerint a harcolók közül a magyar oldalon
senki sem esett el.
Az egész teret mindenféle törmelék borította, leszakadt
vezetékek stb., mint ahogyan ez ilyenkor lenni szokott.
Megakadt a szemem egy piros tréningruhás szép fiatal
lányon, aki minden irányba nézegetve olyan óvatosan
lépegetett át ezeken, mint egy félénk, kíváncsi cica. Ekkor
rám szólt egy kedves tanítványom és hívott, hogy menjek
vele a Bercsényi Kollégiumba. Nem tudom, meddig maradtam ott, úgy hiszem, hogy még az éjszakát is ott töltöttem. Alig néhányan voltak csak ott kollégisták.

Romos lakóházak a Móricz Zsigmond körtéren,
1956. november 4. után
(forrás: Krónika 1956, Kossuth Kiadó 2006.)
Reggel a Móricz Zsigmond körtérre mentem. A mostani
1. és 2. sz. ház közötti különállónak látszó három emeletes
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Szovjet harckocsik a Gellért téren,
1956. október 25–30. körül

(forrás: Krónika 1956, Kossuth Kiadó 2006.)
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Mindenesetre kora délelĘtt volt, mikor a Gellért téren
körülnéztünk, tanítványom ugyanis elkísért. A hídnál nem
álltak tankok, csak két szovjet katona. Megvártuk, míg
valaki át akar menni a hídon. Alaposan megmotozták, de
átengedték. Gondosan többször is átkutattam zsebeimet,
nehogy valami áruló jel maradjon bennük, elbúcsúztunk.
Miután az oroszok jól végigtapogattak, nekivághattam a
hídnak. Déli járdáján a hídfĘk közelében egy-egy civil
holttest feküdt. Úgy látszik, elĘzĘ nap vagy éjszaka Ęr
állhatott a hídon, és nem tudta, fegyver van-e azoknál,
akiket lelĘtt. Nem hibáztatom – ilyen a háború.
EPILÓGUS
Mikor a rádió november 4-én bejelentette, hogy Nagy
Imre beszélni fog, szorongás fogott el. Rettegtem a gondolattól, hogy majd az ellenállás hiábavalóságát hangoztatja
– és nyugalomra, beletörĘdésre int. KésĘbb rájöttem, hogy
1944. október 15. traumája kísértett. A beszéd azonban
tökéletes volt. Nem tüzelt a harcra – ezt jó lelkiismerettel
nem is tehette –, de nem is igyekezett azt visszafogni.
(,,Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van” és
ezen mit sem változtat, hogy rövidesen a jugoszláv követségre távozott – ahonnan aztán hóhéraihoz közvetítették.)
Azzal természetesen tisztában voltam – és bizonyosan
Nagy Imre szintén –, hogy akár ellenállásra szólít fel, akár
megadásra, aligha fog 1%-kal több vagy kevesebb ember
harcba szállni a Vörös Hadsereggel. Hiszen közvetlen
,,vezetése” csaknem annyira fiktív volt, mint a Király
Béláé, akinek állítólagos szerepérĘl csak késĘbb hallottam
a nyugati rádiókból – bár lehet, hogy beolvasta ezt a nevet
annak idején a magyar rádió is, és én is hallottam, de
megjegyezni nem volt érdemes. Nagy Imre szózata a
fegyveres ellenállást Nemzet és Állam háborújának rangjára emelte azonban a világ szemében és magának a harcoló országnak a szemében is. A szovjet ,,felszabadítás”
fikciója az egész térségben összeomlott, aminek az elkövetkezĘ évtizedekben megvolt a maga jelentĘsége. (Mert
1944-45-ben – ma is ezt vallom – a szovjet csapatok elĘnyomulásának volt valami felszabadító látszata, ami késĘbb pszeudo-felszabadulásnak bizonyult. De akkor – ha
mást nem is – meghozta az elfoglalt területek számára a
békét, és beszüntette a náci haláltáborok mĦködését.)
Viharos történelmi események sodrában a VezetĘk csak
igen korlátozott mértékben vezetnek ténylegesen. Az
emberek, a nép saját természetes reakcióinak automatizmusát követi, amibe befolynak a történelmi nemzet tapasztalatain érlelĘdött tradíciók is. Az események rangját
azonban kiváló vezetĘk helyzetfelismerése fémjelzi –
megadja azok veretét. Nagy Imre is ezt tette.
A november negyedikérĘl ötödikére virradó éjszaka a
rádióállomások közvetítették a magyar üggyel foglalkozó
ENSZ-ülést. Gimnazista szobatársunk odaszegĘdött a
rádióhoz, szentül remélve, hogy megsegítésünkre tenni
fognak valamit a nagyhatalmak. ,,Megnyugtattam”, ne
álmodozzon errĘl, inkább üljön le egy fotelbe és aludjunk,
mint a többiek, bizonyos, hogy semmit sem fognak határozni, szavakon kívül. De a gimnazista reménykedése
kivétel volt. Akik ellenálltak, azok ellenálltak, harcoltak
míg azt a körülmények szerint jónak látták – és csakis
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ezeket a körülményeket mérlegelték. A végsĘ kimenetelt,
azt, hogy ,,érdemes”-e, ,,megéri”-e vagy ,,célszerĦ”-e
ellenállni, azt nem. Nem mérlegelte végsĘ soron ezt a
gimnazista sem, mert másnap ott volt velünk, pedig nem
kaptunk segítséget.
Említettem a golyószórós katona távozását. Defetista
nézeteket vallott és kezdett hangoztatni, még mielĘtt
egyetlen ellenséget is látott volna. Vitatkoztunk vele, de
nem tartóztattuk, és örültünk, mikor eltávozott; éreztük,
nem közénk való. Emlékszem, kifejtettem neki, hogy én
sem meghalni szeretnék ebben a harcban, sĘt, életben
szeretnék maradni. Mégis úgy éreztem, ha hazámat és
szülĘvárosomat ellenség támadja meg, tennem kell ez
ellen valamit, nem pedig esélyeket latolgatni. GyĘzelmi
reményeket tehát nem tápláltam, mint ahogyan senki sem
tette azt. Tisztában voltam, voltunk esélyeinkkel, esélytelenségünkkel. Példázza ezt két epizód. Egy igencsak tizenéves fiúcskát megkérdeztem, tudja-e kezelni géppisztolyát, melyet alig bírt meg a vállán. Büszkén mutatta: ha
ezt erre tolom, ki van biztosítva. ,,Nem fordítva?” – kérdeztem, mert éppen fordítva mutatta. ,,Az lehet” – válaszolta némiképpen elbizonytalanodva.
Egy másik hasonló korú, kedves, lelkes fickó talált magának egy pisztolyt, tölténye is volt hozzá. Szerencsére
lefelé irányította a csövét – ahogyan kell –, mikor véletlenül elsütötte. Így ,,csak” valamelyikünk lábfeje volt veszélyben, mert sokan álltuk körül.
A továbbengedett szovjet parancsnoki gépkocsi esetén
még ma is bosszankodom. Az autó használhatatlanná
tétele elemi dolog lett volna. Ami utasait illeti: legalább
fegyverezték volna le Ęket, hogy gyalog, fegyvertelenül,
esetleg rangjelzéseiktĘl is megfosztva térjenek vissza
egységükhöz. Nem is szólva arról, hogy szervezettebb
ellenállás számára mit jelenthetett volna egy ilyen gépkocsi – esetleg a benne ülĘk egyenruhájával – még ha ez
nem is felel meg a genfi konvencióknak. (Mellesleg, a mi
katonánk el tudta volna hozni a kocsit, ha szólnak neki.)
Nyilvánvaló, hogy olyan fegyveres erĘvel, mint amilyenek mi voltunk, igazi hadmĦveletet folytatni nem lehet.
Szervezetlenül, tisztek nélkül. Tolsztoj megírja a Szevasztopolban, hogyan fokozza fel a védelmi harcban a katonák
teljesítményét, mikor hosszú idĘn át ugyanazokat az állásaikat védelmezik – megszokják, második otthonukká
válik. Szerencsés körülmények között felkelĘ csapatok is
képesek lehetnek erre. Ehhez azonban feltétlenül kell:
szakszerĦ vezetés, idĘ, amíg a csapat beérik, stratégiailag
megfelelĘ hely.
A Corvin közben, úgy látszik, mindez összejött. Nálunk
nem. A vezetés hiánya mellett nem adatott meg az idĘ,
hogy a felkelĘk a tĦzkeresztségen túl harcosokká érjenek.
Nem volt megfelelĘ a hely sem. A szovjetek, ha veszteséggel is – sĘt súlyos emberveszteséggel –, de átmentek a
téren, minket faképnél hagyva. A fegyvert azért is tette le
mindenki olyan gyorsan, mert nem volt már ki ellen harcolni!
Kétségtelennek érzem, hogy mi, körtériek lehettünk a
legmĦkedvelĘbbek, 56-os viszonylatban, mert még az
október 23-át követĘ csatározások ,,iskolájában” sem vett
részt az a sok felkelĘ, aki nem volt katona. Mentségünkre
legyen azonban mondva, hogy mi, akik ott az egyetemen
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összejöttünk – és végül is az egészet elindítottuk – kivétel
nélkül abban a meggyĘzĘdésben mentünk oda, hogy ott
egy szervezett és szakszerĦen vezetett csapat tagjaivá
leszünk. Talán a késĘbb hozzánk csatlakozók és a körtériek közül is sokan azt hihették – látva az odaszállított
fegyverek nagy mennyiségét –, hogy valahol, valaki tényleg érti is a dolgát ebben a tömegben. Ha pedig nem gondoltak ilyesmire, az éppúgy tekinthetĘ dilettantizmusnak,
mint hĘsiességnek. Szerintem mindkettĘnek. Mi, akik az
Aulában összejöttünk, voltaképpen tudtuk, hányadán
állunk, azért is akartunk egy másik ellenálló csoporthoz
csatlakozni.
Várakozásainkban csalatkozva akár haza is mehettünk
volna, de meg volt bennünk az ellenállás vágya – és ott
találtuk a sok fegyvert! Maradtunk tehát, és megpróbáltunk valamit tenni. Visszagondolva a körtéri ütközetre
nagyszerĦ és kisszerĦ jelenetek kavarogtak bennem. Az
egész nagyszerĦ vonásait kisszerĦ elemek szövik át –
ugyanakkor a kisszerĦségeken átsüt a nagyszerĦség, ami
reánk, kis résztvevĘkre is kisugárzott.

Harcképtelen szovjet rohamlöveg a Corvin köz elĘtt
(a kép Gróh János tulajdona)
A mi kis csoportunk Ęrizte anonimitását, ezért azóta sem
tudom mi történt azokkal, akikkel együtt voltam. Némiképpen kivétel a ,,Szobaparancsnok”. Bagoly tovább járt
az Egyetemre. Mikor tavasszal újra megindult a tanítás,
megmutattam kedves barátomnak és kollégámnak, hogy
melyik tanítványa ,,Bagoly”. Megkérdeztem, milyen embernek ismeri. Csendes és jelentéktelen – mondotta, pedig
jó emberismerĘ volt. De ott a téren megfontolt volt
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és határozott. (A parancsnoki autó elengedését bocsássuk
meg neki, akkor talán még nagyon is kezdĘ volt, az elsĘ
napon.) Nem beszéltem vele többé sohasem. MindkettĘnknek megvolt rá az oka, hogy ,,ne ismerjük egymást”.
Azt sem tudom, elvégezte-e az egyetemet vagy sem.
Azt kérdezhette volna valaki az események után egy-két
évvel: volt-e értelme az ellenállásnak, különösen november 4-e után. Úgy is feltehetĘ a kérdés: kellett-e ellenállni
november negyedikét követĘen? Az ellenállás értelme
demonstratív volt, mivel sikerrel, katonai sikerrel nem
járhatott. Megmutatta a világnak – és magunknak –, hogy
itt egy ország vívja élethalálharcát, és a Nyugat hagyja
elvérezni. A válasz pesszimizmusában talán kissé leegyszerĦsített. Mert egy ország, egy nemzet, ha élethalálharcot vív – akkor él!
Másrészt összeomlott a szovjet belsĘ propagandája a
,,baráti” és ,,testvéri” országokról. Ma már vaskos bibliográfia telne ki azokból az írásokból, melyekben (volt)
szovjet emberek vallanak arról, hogyan nyitotta ki szemüket a magyar ellenállás. Persze olyanokét is kinyitotta,
akik arról nem számoltak be írásban, mert nem voltak író
emberek.
Hogy kellett-e ellenállni? A kérdésfeltevés morális választ igényel. Az ellenállás erkölcsi posztulátum volt. Egy
legyĘzött ország nem tehet mást, mint meghajlik a gyĘzĘ
jogai elĘtt – ha ilyenek egyáltalán vannak. Mindenesetre
meghajlik hatalma – csúnyább kifejezéssel –, az erĘszak
elĘtt, és igyekszik fenntartani magát a szolgaság idĘszakában – a legkisebb önfeladással, a lehetĘ legnagyobb
tisztességgel. A két utóbbinak nyilvánvalóan vannak korlátai. A ,,legénykedés” ilyenkor hiábavaló és ezért felesleges, sĘt káros – esetleg még nevetséges is lehet. De, ha
egy nemzet szabad, köteles megvédeni szabadságát.
Mi október végére kivívtuk szabadságunkat, és a Szovjetunió november 4-én egy szabad országot támadott meg!
Ezért kellett – mérlegelés nélkül – szabadságunk védelmére kelni, szuverén állam módján, mint olyan országnak,
amelyik ragaszkodik szuverenitásához.
,,Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem
mer” – tiszta, tömör logika. Nem általánosságban – az
életben maradást sem kizárva, szólít fel a halál vállalására
– hanem ,,most, ha kell”. Ilyen ,,itt és most” volt november negyedike a mi életünkben.
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Áprily Lajos verseiből

VALAKI JÖN
Jön, jön. Kalapján tarka lomb,
eső a lombokon.
A néma kőbányák felett
jön már a nagy rokon.
Füttyétől megrezdül a bükk,
koppanva hull a makk.
Ködben sirató asszonyok:
vércsék sikoltanak.
Finom, ezüstös drótjait
feszíti már a pók.
Cincognak cinkével vegyest
a karcsú őszapók.
Recsegve ég a kerti tűz,
cihert emészt a láng,
pityegve sír a tengelic,
hintázza kék katáng.
Két lankadó vállad köré
ma bú-köpenyt keríts,
a rétre menj, rumlánggal ég
az őszi kikerics.
Ne félj, ha holtjaid szava
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füledbe tévedez,
ösvényen ballag a halál
és este, este lesz.

NOVEMBER, II
1
Még fény ölel, remegő sugarak.
De szél jár és levelek hullanak.
El ne seperje innen senkise:
A teraszunk őszi poézise.
2
Hív a pirók. Egyhangú, bús a dal.
November hangja. Vajon hova csal?
Egy mélabús meseországba tán,
ahol ezer pirók süvölt a fán.
3
Hosszúra nyúlt az út anyám,
Sok volt a seb, s a béke késett.
S ma mégis, mégis köszönöm
Világra szülő szenvedésed.
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A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
négy éves munkájának összegzése
Az elmúlt ciklusban a Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság 7 fővel működött 2006. augusztusáig, az új
választásokig 6 fővel. (Vaik Mónika tisztviselői munkaviszonya miatt lemondott képviselői és bizottsági tagságáról.) Megbízatásunk első két hónapja a feladat meghatározásával, elképzeléseink rögzítésével telt el, az igazi munkát 2003-ban kezdhettük meg. Éves munkaterv alapján
dolgoztunk, évente átlag 10 ülést tartottunk, bizottsági
üléseink néhány kivételtől eltekintve határozatképesek
voltak. A bizottság képviselő és külsős tagjai nagy aktivitást és felelősséget tanúsítottak a napirendre vett témák
iránt, javaslatainkat a képviselő-testület elfogadta. Munkatervünket a képviselő-testület éves munkatervéhez igazítottuk; napirendre tűztük az intézmények (iskola, óvoda,
művelődési ház, gyermekjóléti szolgálat) éves beszámolóinak megvitatását, értékelését; támogattuk ezen intézmények vezetőinek előterjesztését, a fenntartó felé megfogalmazott igényeiket (pl. jutalomkeret), az intézmények
kötelező dokumentumait tanulmányozás és megvitatás
után javasoltuk elfogadására (pedagógiai programok,
minőségirányítás, minőségbiztosítás dokumentumai),
elvégeztük az intézményvezetők megbízásával kapcsolatos előmunkálatokat (pályázatok véleményezése, szempontok megfogalmazása a pályázatok értékeléséhez). Az
intézmények beszámolóinak elkészítéséhez szempontokat
dolgoztunk ki és javasoltuk ezek szem előtt tartását.
Minden évben két alkalommal foglalkoztunk az ifjúsági
alapra benyújtott pályázatok elbírálásával, javaslatot tettünk a támogatás mértékére, gondoskodtunk arról, hogy a
pályázók beszámoljanak a támogatott tevékenységről.
Javaslatunkra emelte az önkormányzat az ifjúsági alapot
200.000 Ft-ról előbb 500.000 Ft-ra, majd a jelenlegi mértékre 1.100.000 Ft-ra. Több gyermek- és ifjúsági programot, tábort, tehetségfejlesztést, sportfeladatot, közösségi
tevékenységet tudtunk a megvalósításhoz közelebb segíteni, s ezzel bővíteni az adott korosztály programkínálatát,
értékes és hasznos szabadidő eltöltését. A sporttal kapcsolatos teendőink nem csak a labdarúgó szakosztályra terjedtek ki, hanem foglalkoztunk a többi szakosztállyal is,
megismertük tevékenységüket, igényei

Tisztelt
Visegrádi Polgárok!
Ezúton köszönöm meg a bizalmat,
s az önkormányzati választásokon
rám leadott voksokat.
Szedlacsek Róbert Henrik
Szedlacsek Henrik úr ezen sorait
már az októberi VH-ben kívánta
leközöltetni, de sajnos technikai
problémák miatt akkor nem tudtuk
közölni, ezért elnézést kérünk Tőle.
A Visegrádi Hírek
szerkesztősége

ket. Egy-egy alkalommal kiemelten foglalkoztunk általunk
kiemelt kulturális, művelődési területtel: „kerekasztal”megbeszélést kezdeményeztünk a német nemzetiség kulturális feladatairól, annak segítéséről, foglalkoztunk a Visegrádhoz köthető híres emberek, nevezetes személyiségek kutatásával, archiválásával, a hagyományok ápolásával. Ez a kezdeményezésünk lett a csírája az „1000 éves
Visegrád Emlékbizottság” megalakulásának. Kísérletet
tettünk egy átfogó ifjúságpolitikai koncepció kidolgozására, ehhez első lépésként egy szociológiai felmérést szerettünk volna elvégeztetni, ez a tervünk sajnos nem valósult
meg, fontosságát változatlanul hangoztatjuk és a következő évek feladatául örökítjük.
Együttműködtünk a Népjóléti és Szociális Bizottsággal a
következő témákban: Bursa Hungarica ösztöndíjak megítélése, gyermekjóléti szolgálat beszámoltatása, idősek
karácsonyának megrendezése. Bizottságunk több új feladatot is felvállalt, ezek szervezését is elvégezte, úgymint:
éves eseménynaptár szerkesztése és közreadása a Visegrádi Hírekben, a Népmese Napjának meghirdetése, országos rajzpályázat meghirdetése és lebonyolítása, a beérkezett alkotásokból kiállítás rendezése 2005-ben a visegrádi királytalálkozó 670. évfordulója alkalmából, történelmi játék és vetélkedő lebonyolítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére. Az
elmúlt években kiemelten foglalkoztunk az ünnepek megrendezésével, kialakítottuk azt a rendszert, hogy egy-egy
nemzeti, városi ünnepünknek házigazdája legyen egy-egy
intézmény vagy civil szervezet, hagyománnyá tettünk és
beépítettük az éves rendezvénytervünkbe új, helyi „ünnepeket”, megemlékezéseket: Hősök napja, Görgeymegemlékezés.
A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság vállalt feladatát, kitűzött céljait teljesítette az elmúlt négy évben.
Sokban hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat magas
színvonalon teljesítse alapfeladat-ellátási kötelezettségét.
Köszönhető ez a bizottság tagjai lelkiismeretes, felelős,
fegyelmezett munkájának, melyet mint a bizottság vezetője ezúton is szeretnék megköszönni.
Mezei Anna,
a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Duschák Tamás r.törzszászlós,
Visegrád körzetmegbízottja
2006. november hónapban
az alábbi időpontban tart fogadóórát:

2006. november 22-én
15–17 óráig
A fogadóóra helyszíne a Visegrádi Rendőrőrs épülete
(Visegrád, Fő u. 57.)
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád kmb
06 (30) 567-2821
visegradkmb@vipmail.hu
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2006. szeptember 14-i képviselő-testületi ülés
– Az önkormányzat a 2006. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 468 000 eFt bevétellel és 434 022 eFt
kiadással fogadta el.
– Az önkormányzat módosította a 2006. évi költségvetéséről
szóló 3/2006. (II. 23.) ör. rendeletet.
– A testület a Visegrád, Rév u. 4. sz. alatti telken folytatott
régészeti feltárás ideiglenes állagvédelmi munkáinak elvégzéséhez költségvetési tartalékából bruttó 2.000.000,– Ft-ot (azaz:
kétmillió forintot) biztosít.

2006. október 12-e, a képviselő-testület alakuló ülése
– Szebeni Imre HVB elnök ismertette az önkormányzati választások hivatalos végeredményét. Az új testület letette az
esküt, majd a polgármester és a képviselők átvették megbízóleveleiket.
– A képviselő-testület – a polgármester javaslatára, titkos
szavazással – Kalotai Árpádot alpolgármesterré választotta.
– A testület Hadházy Sándor polgármester illetményét
478.400,– Ft/hó, Kalotai Árpád alpolgármester tiszteletdíját
220.800,– Ft/hó összegben állapította meg.

2006. október 19-i képviselő-testületi ülés
– A képviselő-testület állandó bizottságainak összetételéről a
következők szerint döntött:

Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Lelkes László
Tagjai: Abonyi Géza, Eőry Dénes, Helm János, Schandl
Jánosné

Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Abonyi Géza
Tagjai: Bártfai István, Dobri Imre

Népjóléti Bizottság
Elnöke: Mezei Anna
Tagjai: Abonyi Géza, Scheili Éva

Városfejlesztési, Idegenforgalmi
és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Eőry Dénes
Tagjai: Bártfai István, Lelkes László, Tavas Péter, Zeller Tibor, Erdős Péter, Szedlacsek Henrik

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Elnöke: Dobri Imre
Tagjai: Bártfai István, Lelkes László, Mezei Anna, Tavas Péter, Gróf Péter, Vitézné Gerstmayer Beáta
– A testület döntött Visegrád Településrendezési Tervének a
Budapesti Agglomeráció Településrendezési Tervével történő
összehangolásáról, egyben módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. (VII. 1.) ör. rendeletét.
– A testület a Visegrád Lepence Strandfürdő területén lévő
thermál kút önálló helyrajzi számra történő kiszabályozásához
hozzájárult. A jelenleg 1203 hrsz.-on nyilvántartott 91,8 m2
területet a tulajdonos Castrum Visegrád Kft.-től, a felajánlott
1000,– Ft-os vételáron megvásárolta.
– A testület módosította a képviselők tiszteletdíjáról szóló
1/2006. (I. 27.) ör. rendeletet (a tiszteletdíj mértéke csökkent).
– A 11. számú főközlekedési utat keresztező műtárgyak elzárására a testület 3.298.100,– Ft-ot biztosított.
– A testület a labdarúgópálya labdafogóira és korlátaira
1.242.000,– forintot biztosított.
– A polgármester részére 2006. október 1-jétől, 2006. november 30-ig havi 143.520,– Ft költségátalányt állapítottak
meg.
Tóth Tivadar aljegyző

Választás után, új feladatok előtt
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Visegrádon a helyhatósági választást az úgynevezett polgári
oldal nyerte. Gratulálok győzelmükhöz. A képviselő-testületben
minősített többséggel, 6 fővel képviseltetik magukat, amely elegendő bármilyen előterjesztés elfogadására vagy elvetésére. A
többi négy képviselő feladata ebben a helyzetben meglátásom
szerint elsősorban az, hogy kezdeményezéseivel, javaslataival,
bírálataival előkészítse a döntéseket, és így segítse a testület
munkáját. Természetesen a döntéshozatalon kívül van még tennivalója egy képviselőnek. Javasolni fogom annak a rendszernek a
visszaállítását, amely minden képviselő számára egy-egy körzetet
jelöl ki, amely körzeten belül a lakosok az illető képviselőhöz
fordulhatnak bármilyen problémájukkal. Ilyenkor a képviselőnek
kötelessége eljárni az ügyben, és megfelelő időn belül tájékoztatni a hozzá forduló lakost eljárása eredményéről. Egyáltalán úgy
érzem, hogy a képviselő-testület tagjai és a városi lakosság tagjai
között szorosabb, közvetlenebb és rendszeresebb kapcsolatra van
szükség. Különösen vonatkozik ez Visegrád külső városrészeire,
ahol eddig szinte semmilyen kapcsolat nem volt. Az elmúlt években sok félreértést el lehetett volna kerülni, sok rossz döntést meg
lehetett volna előzni, ha a lakosság és a testületi tagok között élő
kapcsolat működik. Sajnos erre az évi egy-két közmeghallgatás
kevés. Most itt állunk egy olyan időszak előtt, amely remélhetőleg sok fejlesztést, sok pozitív változást hoz a város életében.
Mielőbb meg kell találni a módját annak, hogy ezek a fejlesztések
és változások valóban mindenki számára a fejlődést és a javulást
jelentsék. Ez sokszor nem is olyan könnyű. Gondoljanak csak a
Rév utcai járdák esetére. Mindenkiben csak jó szándék volt,
mindenki jót és szépet akart, mégis enyhén szólva nem arattak
osztatlan tetszést Visegrádon a sok-sok pénzért felújított járdák.
Tudom, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, de sokat el
lehet követni azért, hogy lehetőleg minél több véleményt ötvözzünk össze egy-egy döntés meghozatala előtt. Hiszen a mostani
választás is arról szólt: mindenki elmondta véleményét (azaz
szavazott), és a legtöbb egybehangzó vélemény alapján született
az eredmény.
Ezen a választáson mint polgármesterjelölt 320 szavazatot kaptam. A rendszerváltás óta függetlenként induló polgármester
jelöltek közül az egyik legtöbbet. Szeretném úgy végezni képviselői munkámat, hogy Visegrád lakossága valóban hasznát lássa
tevékenységemnek. Szeretnék minél többet elérni azoknak a
céloknak a megvalósításában, amelyet az ÖMV (Összefogás a
Megújuló Visegrádért) mozgalom programja tartalmazott, és
amelyek meggyőződésem szerint sokat lendítenének városunk
fejlődésének kerekén. Ebben a munkában a jelenlegi testületi
tagok mellett számítok korábbi képviselőtársaimra, az ÖMV
tagjainak segítségére, valamint mindazok támogatására, akik a
választáson megtiszteltek bizalmukkal.
Abonyi Géza képviselő

MEGHÍVÓ
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Karácsony közeledtével
az idén is szeretnénk Önöket vendégül látni
december 16-án szombaton délután 17 órától
a templom bejáratával szemben a Rév utcában,
a város karácsonyfája közelében.
Ünnepi köszöntő ének, finom karácsonyi ízek és illatok,
valamint szép zene mellett kívánhatunk békés ünnepeket
egymásnak.
Szeretettel várunk mindenkit!

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete
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Segítsünk városunk képviselőinek és magunknak!
Az előző újságban a megválasztott képviselők megköszönték a
lakosság bizalmát. Jelöltként én is megköszönöm a rám szavazó
lakosság támogatását. Köszönöm a korábbi bizalmukat azoknak
is, akik több ciklusban megválasztottak önkormányzati, illetve
tanácstagnak: összességében 18 évre kaptam bizalmat. Azt remélem, hogy megfelelően szolgáltam a közösség, a lakosság érdekeit és a község, majd a város fejlődésének szorgalmazását.
Természetesen a jövőben is – sok nem képviselő visegrádihoz
hasonlóan – szeretném a város közösségét szolgálni. Szeretném
szóban, írásban felhívni a problémákra a képviselők figyelmét is,
különösen a következő időkben, amikor sok – korábban eldöntött – út- és utcaszakasz, valamint járda felújítására kerül sor.
Jó lenne –a mi érdekünkben –, ha a város polgárai közül minél
többen élnének ezzel a lehetőséggel: mindig vigyázva arra, hogy
a problémát ne csak felvessük, hanem megoldást is javasoljunk.
Hogy mire gondolok? Lásd az alábbi példát!
Tisztelt Képviselők! Mindenek előtt gratulálok képviselővé
történt megválasztásához, amelyhez kívánok eredményekben
gazdag munkálkodást és ehhez jó egészséget!
Egy konkrét ügyben kértem a város építésügyi hatóságának
segítségét és úgy tűnik, hogy sikerül megoldani a régi kifolyókon
keresztül az esővíz elvezetést, de van fontosabb is. Arról szólt a
probléma, hogy a Fő utca utcaszéli kőburkolatának felújítását
már két éve elhatározta, s egy éve, hogy döntött a kérdésben a
korábbi testület. Igaz, a magas bekerülési költség miatt volt némi
konfliktus, meg amiatt, hogy a kezdés hosszan-hosszan húzódott,
hiába volt az állandó noszogatás.
Viszont megállapodtunk abban is, hogy alaposan figyel az önkormányzat az ott lakók észrevételeire: járda, bejáratok és egyéb
vonatkozásokban.
Egy, minden e részen lakó Fő utcait érintő problémát vetettem
fel, mely odafigyeléssel már eddig is megoldható lett volna. Az
esővíz-kivezető csatornákról van szó. Ezeket a lakók úgy oldották meg (a tanácstól kaptak a járdalapokat és építési anyagokat, a
saját munkájukkal elkészítették a járdát), hogy az esőkivezetésekre csöveket építettek a földbe és ezek így az útszéli elvezető
(elnyelő) kőborításra vitték ki a csapadékot. Most minden kivezető csatornát betömtek cementtel és az előző időkhöz képest a
járda felől lényegesen magasabb szegélykövek is eltakarják
azokat. Más nem kellett volna, csak egy-egy szegőkövet az adott
helyen megfelezni, vagy negyedelni, és megoldódott volna a
kérdés. Sőt akár egy kis kitoldással vagy misunggal tökéletesíteni lehetne a kifolyást. Én ezt próbáltam az építőkkel megbeszélni, de ők azt mondták, erre nem ad pénzt az önkormányzat.
(Szerintem a tervezett kiadásban benne van.)
Persze, majd egyszer ezeket a kifolyókat meg lehet szüntetni,
akkor, amikor a járda itt is olyan lesz, mint most a Fő utcában a
patika és a patak között (a bal oldalon). Hozzáteszem, hogy én a
jövőre nézve is a jelenlegi megoldást tartom jónak és nem azt,
amikor a kifolyás miatt „bukkanókat” építenek a járdára, vagy a
járdára folyik a víz esetleg mélyítéseken át, vagy anélkül kerül a
víz az útra, az elnyelő részre. A Rév utcában csak az utóbbi
szerint lehetett megoldani – sajnos ez is nagy probléma ott télen,
az egyébként is látható katasztrofálisan hanyag kivitelezés mellett –, de a Fő utcában eleve több a lehetőség.
Kértem továbbá az építésügyi hatóságot, hogy személyesen
győződjön meg a fentiekben leírtakról, s beszéljenek az utca
lakóival, de szerintem még ettől is több kell. A Fő utca esetében
a képviselők személyes látogatására nagy szükség volna, mert
egy sokkal nagyobb probléma is van – el kell dönteni, hogyan
nézzen ki a Fő utca!
Amikor döntöttünk, azt is eldöntöttük, hogy egységesítetten
tesszük széppé ezt az utcát, hogy aztán esetleg húsz évig se
kelljen hozzányúlni, vagyis: minden kapubejárónál a járdáig
készítettjük el a kőburkolattal (egységesen) a területet, s ezután
egyszer a járdát is megcsináltatjuk.

Közlöm, hogy e téren teljes összevisszaság van, mert az egyik
helyen a fenti terv szerint csinálták meg, míg többnyire ott hagyták a régi bejárókat, amelyek abszolút különbözőek. Vagy-is, ha
szépet akarunk, ha a jövőnek dolgozunk, akkor ebben most kell
dönteni Önöknek, illetve megerősíteni a korábbi döntést és
persze ennek megfelelően intézkedni is.
Egy további nagy kérésem lenne még. Ez a Nap utca útburkolati javításáról szól.
Örömmel tölt el, hogy a még általunk megrendelt útjavítások –
igaz, hosszas előkészület után, de – elindultak, lásd: az előbb
említett Fő utca, benne a járda is, a Sziget utca útburkolata, a
„Málé” Platz felújítása, a Doboskert utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca, Schulek utca, Pázmány Péter utca, Török utca és Nagy
Lajos király köz stb.
Évek óta nagyon szerettem volna a Nap utca útburkolatának
javítását elérni, de nem sikerült.
Minden oldalról indokolható a javítás: minden korábbi javításból is kimaradt, tehát valóban borzalmasan rossz az állapota;
keskeny, három méter széles útszakasz bonyolít le nagyobb
forgalmat, mint a Sziget utcai hét méter széles út; a Nap utcát a
város közterületeként használja mindenki, amely nem is lehet
másképpen, hiszen (legalább is a Nap u. 1–4. közötti szakaszt) a
nagyközségi tanács építette meg annak idején 1982–83-ban.
Amikor a javításra nézve az utolsó javaslatomat megtettem,
városunk polgármestere ellenezte minden áron, mondván, nem
közterület, nincs a város tulajdonában. Hiába érveltem, hogy –
de a város használja már több mint húsz éve – annak idején a
Nap u 1–4-ben lakók lemondtak erről a tulajdonrészről a tanács
javára, s ezt mindenki aláírta –, hiába érveltem, hogy a város
belterületén lévő lakosok számára a közterületek és a közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat kötelező feladata stb.,
Hadházy úr elutasította a javaslatot. Hiába indokoltam azzal is,
hogy már 16 éve minden évben egyszer (amikor képviselő voltam) felvetettem, hogy a tulajdonrész átírását – az új törvényi
jogszabályoknak megfelelően – intézze el, szervezze meg a
hivatal, amely mindig elfogadásra került, jegyzői felelősséggel,
de sosem lett elintézve. Végül – a sok nem hatására – felvetettem, hogy ilyen alapon akár sorompóval le is zárhatnánk a területet, ezzel kivonva az utcát a közforgalomból, amire a polgármester úr rendkívül cinikus válasza az volt, hogy – zárjátok le és
csináljatok virágos kertet, vagy amit akartok…
Sajnálatos és rendkívül primitív az egész, mert valóban kimarad a Nap utca a felújításból! Ezen kellene változtatni! Ehhez
kérem az Ön és valamennyi képviselő segítségét! (Remélem
talán az is segíti a megoldást, hogy képviselőként úgy sem szólhatok az ügyben, meg az is, hogy a választáskor a polgármester
úr számíthatott a Nap utcaiak többségére.)Én számítok az Ön
segítségére a probléma megoldásában!
Ígérem, hogy én a jövőben is folyamatosan segítem észrevételeimmel az Ön munkáját, ezzel a város, a lakosok ügyes-bajos
gondjainak megoldását. Tisztelettel köszönöm!
Persze, lehet arra is gondolni, hogy minek kell ez egyáltalán,
vagy talán „savanyú a szőlő”? A problémákat, hibákat suttogva,
egymás között is elmondhatjuk, de ha eredményt akarunk, akkor
nyíltan és főleg kompetens személyeknek, vagy hivatalnak
mondjuk el, mert a cél segíteni, odafigyelni, hogy egy utca, egy
út úgy épüljön meg, hogy ne kelljen három év után javítani vagy
újra építeni.
Hiszem, hogy rajtam kívül még sok visegrádi van, aki aktívnak,
fiatalnak (ez elsősorban felfogás és a jövő feladataihoz való
igazodni tudást jelent), s kellően szókimondónak érzi magát,
hogy a felvázolt segítő munkában részt vegyen.
Kiss Károly
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
2006 októberében befejeződtek a nagy épület tetőszerkezetének felújítási munkálatai. Iskolai életünk
körülményei rendeződtek. A délutáni órák, foglalkozások rendszere is kialakult. A tanév kezdete óta változás
történt a zeneoktatásban: Vass Henrietta hosszabb
időre szabadságra ment, helyén Kun Ádám (furulya,
klarinét) és Négyessy Katalin (cselló) tanítanak. Az
igazgatóhelyettesi feladatokat Csereklye Dóra látja el.
A zeneiskolai növendékek száma 60 fő fölé emelkedett, aminek nagyon örülünk.
Október az 1956-os forradalom és szabadságharc
jubileumi eseményeinek jegyében telt el. A nyolcadikosok tanáraikkal együtt október 5-én a Terror Házába
és a 301-es parcellához látogattak el. Köszönjük az
önkormányzatnak a támogatást, és főként Mezei Annának a szervezést, vezetést. Fiataljainknak és nekünk,
kísérőiknek is maradandó élményt nyújtott a budapesti
kirándulás. Izgalmas és emlékezetes volt a művelődési
házban megtartott 56-os történelmi vetélkedő. Ezen
hasznosíthatták a Pesten látottakat a versenyzők.
Három szavalóval vettünk részt a pomázi Sashegyi
Sándor Általános és Szakiskolában tartott 56-os versés prózamondó versenyen. Imre Zsófia és Vitéz Noémi
különdíjat kaptak.
Színvonalas megemlékezéssel zárult 20-án az iskolában a jubileumi eseménysorozat, 23-án pedig a város
polgárai előtt mutatták be műsorukat tanulóink és a
visegrádi fiatalok.
A kellemes időjárás lehetővé tette, hogy hasznosan
töltsük a délutánokat. Kétszer makkot szedtek a gyerekek, és szabadtéri programként töklámpást készítettek
a napközisek a szünet előtti pénteken. A természetjáró
szakkör Zebegénybe és a Nagy-Hideg-hegyre kirándult. Köszönjük Jung Vilmos úrnak, hogy a réven
ingyen utazhatnak a gyerekek.
Novemberben készülünk névadónk születésnapjára
az Áprily-hét programjaival, amelyre mindenkit sok
szeretettel várunk.
Schmidt Anna igazgató
A portrém. Drága kéz mintázta meg.
a melege a bronzban is remeg.
Kiveti majd egy bedűlt régi bolt,
s találgatják: kinek a feje volt?
(Áprily Lajos: Szobor)

Mosolyogni sem volt kedve,
Mert nem értette,
Miért van oly magasan a feje.
Ment, mendegélt, meglátott egy kisegért.
Szomorúan faggatta:
Mit gondolsz, miért hosszú a zsiráf nyaka?
Az egér a tarkóját gondterhelten megvakarta, s azt mondta:
Azért hosszú a zsiráf nyaka, hogy a sajtot a kamra
Legmagasabb polcáról is könnyen lekapja.
A kis zsiráf eltöprengett a feleleten:
Hiszen én a sajtot nem is szeretem!
Biccentett az egérnek:
Legközelebb még betérek!
S tova ment a rengetegbe,
Szembe jött vele a medve.
Kedves medve, felelsz-e erre a kérdésre?
Miért hosszú a zsiráf nyaka, s másé miért nem?
A medve csípőre tette kezét, s elmondta feleletét:
Mi sem egyszerűbb ennél.
Minden mézes odút felér.
A kis zsiráf elmerengett:
Mikor eszem én mézet?
Bólintott a medvének.
Később majd benézek!
S elindult messze-messze,
Be az erdő mélyére.
Rálelt egy tóra,
Mely szomját oltotta.
Feje felett egy bagoly szárnyát suhogtatta.
Messze földet bejártál,
Kis zsiráf, mit találtál?
Meglepődve felemelte a zsiráf a fejét,
Hogy meglássa kérdezőjét.
Bagoly, az az én bajom,
Hogy nem tudom,
Miért hosszú a zsiráf nyaka.
A bagoly mosolyogva mondta:
Könnyű a zsiráf életmódja.
Nemrég ment el itt egy gnúcsorda,
És neked mi maradt volna?
A kis zsiráf büszkén felegyenesedett,
S elért minden falevelet.
Boldog volt és elégedett,
Elért minden magas helyet.
Itt a vége, fuss el véle,
Kis zsiráf örömére.
Bognár Ferenc meséje

Elment Jékely Márta, Áprily Lajos leánya

FELHÍVÁS!

Életéről, mindennapjairól keveset tudunk. Amíg
egészségi állapota megengedte, itt élt a „völgyben”,
abban a házban, melyet édesapja, a költő épített új
otthonul választva a családnak, mikor elhagyta Erdélyt. Itt élt mellettünk-közöttünk férje, Mészáros
Dezső szobrai közt, szerényen, csendesen. Nem vállalkozott arra, hogy kimozduljon, kedvesen és udvariasan
hárított, ha meghívtuk az Áprily-hét rendezvényeire.
Édesapjáról készített szobra a legsikerültebb, legszebb Áprily-portré. Egyik példánya a Szentendrei
Ferences Gimnázium előtt, egy másik példánya a
visegrádi városi könyvtárban látható. Életének 87.
évében távozott közülünk Mészáros Dezsőné Jékely
Márta.
Nyugodjon békében!

Mint nyugalmazott iskolaigazgató, szeretném folytatni azt a munkát,
amit néhai kollégám, Dr. Brenner József elkezdett, nevezetesen az iskola
történetének feldolgozását. Kérem mindazokat, akik ebben a munkában
segítségemre lennének, jelentkezzenek írásban vagy telefonon (397-129),
mobil 06 (20) 965-1534). Anyaggyűjtéshez várom azok jelentkezését, akik
fényképet, oklevelet, régi ellenőrző könyvet, értesítőt, illetve bármilyen
dokumentumot rendelkezésemre tudnának bocsátani. Konkrétan most az
iskola kapcsolatainak feldolgozását, a valamikori pedagógusok életrajzának, tevékenységének leírását végzem. Ezzel kapcsolatban örülnék személyes élmények, családi dokumentumok eljuttatásának is (pl. cseretáborozásokról fotók: Gniezno, Kaltensundheim, Leobersdorf, Ober-günzburg,
Parajd).
Előre is köszönöm a segítséget. A rendelkezésemre bocsátott anyagot
megfelelő archiválás után természetesen mindenkinek visszajuttatom.
Mezei Anna ny. iskolaigazgató

Miért hosszú a zsiráf nyaka?
Hol volt, hol nem volt,
Kerekerdő közepében egy kis zsiráf bandukolt.
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2006. november 24-én (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Mészáros Orsolya,
a Mátyás Király Múzeum régésze tart
vetített képes előadást

Mátyás király visegrádi üvegműhelye
és a korabeli európai üveghuták
címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

KRESZ-tanfolyam
A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Visegrádon van, a
vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap két
órát vesz igénybe, a kora esti órákban. A tanfolyam díját részletekben is
lehet fizetni. Egy csoport indításához legalább tíz fő jelentkezése szükséges.
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as telefonszámon.
Tisztelettel meghívjuk Visegrád város lakosságát
2006. december 2-án, szombaton 15 órára
a művelődési házba

Kovács Melinda
Múltak
című

fotókiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
Bakács Tibor
A kiállítás 2007. január 5-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A művelődési ház szeretettel hívja
a visegrádi gyerekeket
2006. december 4-én 10 órára a moziba,
ahol a Nevesincs Színház
előadásában a

Tündér Lala
című

zenés mesejátékot
tekinthetik meg
A belépőjegy ára 250 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

Ismét lesz
Visegrád naptár!
A hagyományoknak megfelelően idén is
megjelenik a jövő évre szánt visegrádi falinaptár a művelődési ház gondozásában. Köszönjük Kacsán Györgynek és az Eper Stúdiónak,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan nagy segítséget nyújtanak a kivitelezésben!
A naptár alapelgondolása az idén sem változott, hiszen visegrádi témájú képeket láthat a
közönség a naptár lapjain hónapról hónapra.
Aki úgy gondolja, előre rendelhet a naptárból, vagy jelezheti vásárlási szándékát, hiszen
tavaly szerencsére minden egyes naptárat
sikerült eladnunk, sőt volt, akinek nem jutott.
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően kívánjuk megoldani.
Amennyiben cégek, szervezetek több példányt szeretnének vásárolni, ezen igényükkel
kérjük, keressék meg a művelődési házat.
A naptár árát szeretnénk a tavalyi körül tartani, ami 1300–1400 Ft-ot jelent majd.
Reméljük, a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk ezzel mindenkinek, és boldogságban,
egészségben fogják nézegetni a 2007-es év
minden napján!
Mikesy Tamás
Tóth Árpád

ŐSZI VIHAR
Néha tudatom mélyein
Vadul fellobban a homály,
Mint a villámok kénköves
Fényében egy fekete táj.
Elhagyatott, kopár vidék –
Áll rajta némán, egymaga
A régi üszkös ifjuság,
Mint egy nagy, kísérteti fa.
Víg lombját elvesztette rég.
Fantasztikus törzse felett
Nyargalnak vég nélkül a vén,
Gomolygó bánatfellegek.
S míg körülfut a percnyi fény
A láthatár vak peremén,
Száz holttest villan meg a fán,
Száz öngyilkossá lett remény.
Megborzadok, de azután
Megint jön a szelíd sötét,
A mindennapi gond veti
Reám kegyelmes, jó ködét,
És újra élem a jelent,
Amely, ha fáj is, zsongva fáj –
De jaj, ha majd ismét kigyúl
A romantikus régi táj,
S az őrült fellegek alatt
Vad sárga fényt dobálva szét,
Idézi az őszi vihar
Jobb részem megölt életét!
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Vetélkedő 1956-ról
2006. október 17-én rendeztük meg a városi könyvtárban az
„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” címen meghirdetett történelmi vetélkedő döntőjét. A történelmi játék során a város két
iskolájának diákjai olyan témával foglalkoztak, amivel tanulmányaik során még nem találkoztak tananyag-szerűen. Úgy kellett
tehát megrendezni ezt a versenyt, hogy szinte minden információt, tudást a vetélkedő biztosított számukra. A három forduló
során a feladatok kapcsán kerültek közel az ötvenes évek magyar
valóságának, hangulatának, az októberi forradalom dicsőséges
eseményeinek megéléséhez, megérzéséhez. Egyik fő célnak azt
tartottam, hogy a vegyes (10-14-17 évesek) korösszetételű csapatok tagjai együttműködjenek, a feladatok megoldása mindegyik évfolyamnak jelentsen a szintjének megfelelő kihívást s
ezzel is biztosítsa minden csapattag számára a sikerélményt, a
felfedezés örömét.

Mint a verseny szervezőjének, nem kis gondot jelentett ennek
a célnak megfelelni, de a vetélkedő lezajlása után úgy gondolom
– és remélem, hogy a résztvevők is így látják –, hogy ez sikerült.
A feladatok különböző súlyúak voltak, s különösen az első
fordulóban voltak talán leginkább a lexikális tudásra, könyvtári
és egyéb kutatómunkára alapozott tematikák. Ugyanakkor fokozottan figyelembe kellett venni azt is, hogy a kisebbek elsősorban manuális, rajz- és kézügyességet igénylő feladatokban élhetik ki kreativitásukat, alkotó képességüket. Ezért mindegyik
fordulóban kaptak ilyent; pl. történelmi címerek, valamint az ún.
„Rákosi-címer”, ill. a jelenlegi címerünk megrajzolása, plakátok,
album és naptár szerkesztése, vagy a döntőn lyukas zászló készítése, papírbaba öltöztetése. Azt is fontosnak tartottam, hogy
személyes élményeket is szerezzenek a felkészülés és a döntő
során. A nyolcadikosok közös budapesti kirándulásáról, a Terror
Házában és a 301-es parcellában szerzett élményeikről már
beszámoltak az újság hasábjain, de ugyanilyen személyes kitárulkozást igényelt a negyedikesek-ötödikesek naplóírási feladata, amiben az október 1–8. közötti napjaikról vezettek naplót.
Ennek apropója Csics Gyula, az 1956-ban 12 éves kisfiú naplója
volt, amit mindkét iskola ajándékba kapott már a verseny meghirdetésekor. Természetesen szempont volt az is, hogy az iskolai
tanulmányok, feladattípusok is megjelenjenek a versenyen; így
kellett pl. a hatodikosoknak a történelem forrásai témakörhöz
kapcsolódóan az 1956-os eseményekről történelmi forrástípusok szerint katalógust elkészíteni CD-n, illetve szövegértési
feladatot megoldani a nagyobbaknak Bibó István írása, a kisebbeknek Csics Gyula naplója alapján. Az első két fordulóban
tehát írásbeli, rajzos, térképes feladatok szerepeltek, s mivel
eléggé szorított bennünket az idő, bizonyára nagy megterhelést
jelentettek a gyerekeknek és felkészítőiknek egyaránt. Az október 17-én megrendezett döntőhöz ezek a felkészülési feladatok
biztosították a tárgyi tudást, s mindezt igyekeztünk játékkal,
műsorszerű programokkal oldani, élvezetessé tenni. 11 órakor
kezdődött a döntő 6 csapat részvételével, s míg a nagyobbak a
feladatlappal, a villámkérdésekkel és információs játék feladata-
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ival „küzdöttek”, a kisebbek játékot és éneket tanultak az ötvenes évekből, lyukas zászlót készítettek, zászlórúdnak botot
vágtak a hegyoldalban. A szünet után a „kis forradalmárok”
lelkesen énekelve, lyukas zászlóikat lobogtatva vonultak a terembe: „… holnapra megforgatjuk az egész világot!” A Terror
Háza kiállítási képeiből rendezett képkirakós feladat és a rögtönzött szavalóverseny után már igazán hangulatidéző játékok
következtek: papír babát öltöztettek különböző korok ruháiba,
„gyermekorvosi ellátás” kapcsán csukamáj olajat, kedvelt korabeli csemegeként kukoricamálét kóstolhattak a résztvevők.
A versenyt a Maléter Pálról elnevezett csapat nyerte 91 ponttal, melynek tagjai: Fried Fanni 4. o., Béres Boldizsár 5. o.,
Egyed Szilárd 6. o., Ispán Lilla 7. o., Puskás Fanni 8. o., Ispán
Laura gimnazista, a Dunakanyar Erdei iskola csapata. Második
helyezést ért el az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mindszenty József nevű csapata 78 ponttal, tagjai: Bene
Márton 4. o., Laposán Dávid 5. o., Szedlacsek Eszter 6. o.,
Vesszős Bence 7. o., Imre Zsófia 8. o. (Szedlacsek Eszter középiskolás nem tudott részt venni a döntőn.). III. helyezett: Nagy
Imre néven szerepelt csapat 74 pont (DEI), IV. helyezett:
Mansfeld Péterről elnevezett csapat 73 pont (Áprily), V. helyezett: Pongrátz Gergely nevét viselő csapat 67 pont (DEI), VI.
helyezett Angyal István csapat 53 pont (Áprily).

A zsűri tagjai voltak: a zsűri elnöke Szőke Mátyás múzeumigazgató, Cseke Lászlóné nyugalmazott történelemtanár, aki
mindkét iskolában tanított valamikor, ifj. Dobri Imre középiskolai tanár, a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke. A
programon Kalotai Árpád alpolgármester a vetélkedőért védnökséget vállalt Hadházy Sándor polgármester urat képviselte. A
zsűri tagjai nemcsak a feladatok értékelését vállalták fel, hanem
sok értékes információval, kiegészítéssel, személyes élménnyel
gazdagították a gyerekek tudását. A történelmi játék lebonyolításához nagy segítséget kaptam a Mátyás Király Művelődési Ház
munkatársaitól, a jelen lévő iskolaigazgatóktól és tanároktól. A
kicsik programját Bártfainé Répás Ildikó és a parajdi óvó néni,
Kelemen Magdolna vezette. Mindenkinek köszönettel tartozom
a lelkes segítségért, de különösen köszönet illeti a két iskola
történelemtanárát, Csörsz Katalint és Jeneiné Vörös Margitot.
Az első helyezést elért csapat minden tagja értékes könyvjutalmat nyert, a helyezett csapatok oklevelet, minden résztvevő egy
szép emléklapot kapott a verseny jutalmául. (Kár, hogy a csapatok oklevelét nem láttam viszont az Áprily iskola faliújságján!)
A vetélkedő díjazását, a kirándulás és a jutalomkönyvek költségét Visegrád Város Önkormányzata biztosította, ezzel is kifejezve azt az elkötelezettségét, hogy mennyire fontosnak és támogatásra méltónak ítéli az ifjúság számára szervezett hasznos időtöltést és programokat.
Mint a vetélkedő szervezője és bonyolítója mindenkinek köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen sok segítőt nyer(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
tem egy újszerű kezdeményezéshez. Sok tanulsággal is szolgált
ez a játék, végeredményében mégis egy igen tartalmas és hasznos programnak ítélem, aminek legnagyobb haszna az volt,
hogy gyermekeink már tudásban és lélekben felkészülten lettek
részesei az október 23-i ünnepségeknek, rendezvényeknek.
Bizonyság erre az iskolások és fiatalok szép és felemelő szereplése a városi ünnepségen, amit a város lakossága nevében
ezúton is szeretnék megköszönni a szereplőknek és a műsor
szerkesztőjének, rendezőjének, Paulusz József tanár úrnak.
Adós vagyok még az erdei iskola tanulóinak a budapesti kirándulásról írt élménybeszámolójával. Mindaz, amit a két
iskola diákjai leírtak, azt bizonyítja, hogy igenis nagyon fogékonyak és érzékenyek a mai gyerekek a szabadság- és hazaszeretetre, a zsarnokság és hazugság elutasítására, az életkoruknak
megfelelő biztonság és szépség igényére.
Mezei Anna, a vetélkedő meghirdetője, szervezője, képviselő

A Dunakanyar Erdei Iskola nyolcadikosainak
„élménybeszámolóiból”
„Egy rab írt egy szöveget arról, hogyan kínozták, hogy érezte
magát. Hát, megdöbbentő volt. Részletesen leírta hogyan
kínozták; rezsót raktak a sarkuk alá, összeesésig kellett lábujjhegyen állni! Megdöbbentett, hol tartották, kínozták őket
(állózárka, rókalyuk...)! és hogy végső kétségbeesésükben
„fejjel rohantak a falnak”! De ebben az esetben az őrök gumiszobába rakták őket. Lassú, gyötrelmes halált haltak. Vannak,
akik megőrültek, mert egy adott pontra (a fejükre) csepegtettek vizet órákig, napokig. Milyen emberek képesek ilyet tenni...
kegyetlen dolog!” (D. P.)
„Hátborzongató érzés volt végig sétálni az egész épületen,
ahol embereket kínoztak halálra, gyötrelmes körülmények
közt.” (C. C.)
„Fantasztikus volt! Nagyon sokkoló, megrázó volt látni ezt
az egészet. Nagyon sajnáltam azokat az embereket, akiket
megkínoztak és megöltek. Furcsa és hátborzongató volt olyan
helyen járni, amik eredetileg is ugyanazon a helyen voltak.
Annyira jól csinálták meg néhány helyen, hogy az volt az
érzésem, hogy semmit sem tettek arrébb és minden úgy maradt, ahogy volt. A zenék, a filmek alkalomhoz illő hangulatot
teremtettek. Fel sem lehet fogni, hogy azok az emberek, akik
odakerültek,milyen borzalmakat élhettek át. A temetőben is
ugyanaz a nyomasztó hangulat fogadott. Ez a gyászos, fekete
hangulat egész nap kísért minket. Lehet, hogy nem mindenkit
érintett meg ez a kirándulás, de én biztos, hogy nagyon elgondoztam ezeken a szörnyű tetteken.” (D. P. M.)
„Most jártam először a Terror Házában. Nagyon sajnálom,
hogy nem láthatja a legtöbb ember. 1956-ban volt ugyebár a
szabadságharc és bennem mindig sok érzés halmozódik fel, ha
visszagondolok a magyarok történelmére. De ennyi igazságtalanságot nem kéne elviselni ennek a nemzetnek. Szerintem
megoldhattuk volna, hogy kimászunk, és végre felébredhetne a
nemzet és nem egyfolytában gyászolni kéne, hanem cselekedni.” (L. M.)
„Mit jelent nekem ma 1956? Az 56-os forradalom szerintem
az egyik legérdekesebb és legborzasztóbb történelmi esemény.
Ezért is örültem, hogy lehetőség nyílt elmennem a Terror
Házába. Az első pillanatban, amikor beléptem az épületbe,
rögtön rám telepedett az a különös érzés, mintha nem is Pesten lennék. Amikor a tank közelébe mentem, éreztem azt a
rozsdás földszagot, amitől hirtelen odaképzeltem magam Pest
utcáira. Rengeteg dolgot láttam, olyanokat, amikről előtte nem
is hallottam. A tárlatvezetés nagyon jó volt. Magam előtt láttam az embereket, amint épp a szennyvízzel teli kamrában
szenvednek vagy a „rókalyukban” állnak. Minden szenvedés
ellenére arra vágytam, bár visszamehetnék az időben, annyira
megfogott ennek a kornak a hangulata. Mikor kiértünk és
hazamentem, belegondoltam: és szerintem hihetetlen, hogy
mindez alig 50 évvel ezelőtt történt. Félelmetes! (T. N.)

Tóth Bálint: A BÁTRAK SZENVEDÉLYE

2006. november

Szuronnyal, puskatussal,
sortűzzel szembenézve,
küzdeni új világért,
a bátrak szenvedélye.

Előre hát, ti bátrak,
bátran a barikádra!
Ha elhullunk, hát hulltunk
a fél-világ csodálja!

Nem az erősek bátrak,
de a bátrak erősek!
Egy elszántszívű harcos
száz ágyúnál erősebb!

S nyomukba újabb s újabb
elszánt, vitézi arcok
emelkednek feszülve
s végigküzdik a harcot!

Hinnünk kell ebben, testvér,
nekünk hitünk ád kardot,
éleset, mélyre metszőt,
hogy elbukjék a zsarnok.

És lehet elveszünk mind,
és ha legyőznek végre:
fiainkban tovább él
a bátrak szenvedélye!

Emléktúra 1956 jegyében
2006. október 15-én, vasárnap az Együtt Kulturális Egyesület
csoportja az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
jegyében tartotta ez évi kirándulását a túlparti Börzsöny és környéke vidékén.
Reggel csípős időre ébredtünk, ám mire buszunk Márianosztrára ért, az idő szépen kitisztult, őszi verőfény fogadott a
Magyarok Nagyasszonya pálos templom előtt. Attila atya készségesen tájékoztatott a pálosok magyarországi történetéről, majd a
templom belsejével ismertetett meg. Érdekes, sok információt
nyújtó ismertetője után körbejártuk a templombelsőt, majd Kelemen Magdi vendégünk szép egyházi énekkel tette egésszé a
templomlátogatást (több templomban is megcsodálhattuk szép
hangját). Nyomasztó érzés volt, hogy a szomszédságban
,,működik” a fegyház hatalmas épülete…
Innen tovább utaztunk egy másik varázslatos börzsönyi faluba,
Nagybörzsönybe. A település szélén található, kőfallal körülvett,
román kori Szent István templomnál álltunk meg, ahol idegenvezetőnk ismertette a kis, teljesen épen maradt, több száz éves
kőtemplom történetét, érdekességeit. Jellemző a méreteire, hogy
csoportunk épp, hogy befért a kis építménybe. Az egykor bányavárosi rangú faluban a barokk stílusú Szent Miklós plébániatemplomot is megtekintettük, majd a különleges szépségű gótikus
Fájdalmas Szűz (Bányász) templomhoz mentünk a faluközpontban. Itt is bő ismertetést kaptunk a templom és a falu történetéből.
S hogy még mit láttunk? A szépen rendben tartott tájház több
helyiségében a nógrádi vidék berendezésével, használati eszközeivel, népművészeti termékeivel találkozhattunk, majd a vízimalomhoz érve az ősi molnár mesterséget bemutató őrlőeszközök
világába nyertünk betekintést. Nem is hittük, hogy ez a kis falu
mennyi látnivalót nyújt majd!
A délután hátralévő részében az őszi napsütésben megkerültük a
Börzsönyt. A magas csúcsok, a kedves nógrádi táj látványa után
egyre közelebb kerültünk Váchoz: első megállónk a váci rabtemetőnél volt. Nagyon lehangoló látvány fogadott: elhanyagolt, gazos
temető, lepattogzó festésű emléktábla. Szőke Mátyás múzeumigazgató úr ismertette a temetőfeltárás történetét, kitért Hóman
Bálint személyére, az akkori körülményekre, majd gyertyát gyújtva emlékeztünk a monumentális kő emlékmű előtt, melynek két
oldalán emléktáblán állt az oda eltemetettek névsora. A kegyeleti
emlékezés, koszorúzás és a Himnusz eléneklése után a Diadalkapuhoz mentünk, itt megismertük annak történetét. Kellemes
belvárosi séta során jutottunk a felújított, átalakított barokk főtérre, melynek impozáns látványa mindenkit megragadott. Benéztünk a Fehérek templomába, majd a székesegyházhoz értünk.
Galambok raja szálldosott, mi pedig a térrel való ismerkedés után
a dóm belsejét néztük meg, megállapítva, hogy ez egyik legszebb
egyházi épületünk.
Már várt buszunk, hogy egy tartalmas és remélhetőleg mindanynyiunk számára emlékezetes kirándulás után Visegrád felé haladva, szerencsésen elérjük a nagymarosi kikötőt és a hazai partot.
Borsody István
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56-os emlékezés Nagymaroson
Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim és Uraim!
,,Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”
Ady, a magyar élet minden rezdülésének tökéletes ismerője
a mai napra vezérlő gondolatainak szánta az elhangzott idézetet. Talán azért, mert ötven évvel ezelőtt valóban nagy dolgok születtek.

Lovag vitéz Forgách Ferenc megemlékezését tartja
Olyan események átélői és tanúi lehettünk akkor, amelyeknek gyümölcséből rövid időre ismét kiegyenesedtünk, és újra
magyarnak érezhettük magunkat. Európa, de szinte az egész
világ is ámulatba esett és csodálattal szemlélte bátorságunkat, melynek hatására megremegett a vörös medve önkényre
épített birodalma.
A bátrak, a mindenre elszántak, a megingathatatlanok – e
nagy földmozgást sejtő változás erjesztői –, akik november

Könyvbemutató –
ünnepi háttérrel
Visegrád művelődési házának könyvtárterme is megújulva, ünnepi köntösbe
öltözve fogadta az október 27-i könyvbemutatóra összesereglett érdeklődőket.
A Csics Gyula – 1956-ban 12 éves fiúcska – forradalmi naplójából készült
szép kiállítású, az eseményeket egyéni
megvilágításban megfogalmazó, színesen illusztrált könyv az 50 éves ünnepségsorozat egyik slágere lett.
A szerző, természetes szerénységgel
vallott a könyv létrejöttéről, a napló sorsáról, a sok meghívásról, s ránk, visegrádiakra nézve hízelgő, hogy a sűrű
meghívás közt elsőként hallhattuk tőle
azt a sok érdekességet, műhelytitkot, ami
a napló világra születéséig titokban maradt sok évtizeden át.
Borsody István

Emléktábla-avatás

4-e után valóban viharvertek lettek, de különösen azok, akikre a szovjet tankok árnyékában kegyetlen megtorlással, emberi életek kioltásával sújtott le a sunyi hatalom. Ezekre a
mártírokra emlékezünk most, Burgermeister Józsefre és
Lachky Albertre, arra a két fiatal áldozatra, akik korábban
ezen a gyönyörű tájon ábrándoztak biztosabb, szivárványosabb jövőjükről. Ábrándjuk sajnos semmivé lett. Férfi koruk
zsengéjét derékba törte a kíméletet nem ismerő kegyetlen
hóhér kötele. Így teljesedett be rajtuk az evangéliumi üzenet:
,,Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja az ő barátaiért.” (Jn 15,13)
De a holtak mellett az élő tanúkat is megidézzük!
Lovag vitéz Forgách Ferenc rendtestvérünket – a hajdan
volt Felvidék ősi családjának örökösét –, lovagi közösségünk
töretlen belső erőkkel megáldott tagját, és lovag Wittner Mária asszonyt, rendünk dámáját, aki apostoli küldetést vállalt
1956 igazságának, kristálytiszta eszmeiségének szeplőtlen
megőrzéséért.
Ezt a két embert is halálra ítélte a kegyetlenkedésben élen
járó kádári hatalom, de a fölöttünk lakozó erők azt a sorsot
szánták nekik, hogy megtörten, viharverten is szószólói lehetnek annak a magasztos eszmeiségnek, a megalkuvás elutasításának, amelyet a félévszázaddal ezelőtt lezajlott események jelentettek minden, igaz szívű magyarnak és az eljövendő nemzedékeknek.
Zárjuk hát szívünkbe őket, és figyeljünk ajándékba kapott
gondolataikra! Adyval kezdtem, illő hát vele is zárni bevezetőmet:
,,Ez a világ nem testálódott
Tegnapnak húzó rongy pulyáknak:
Legkülönb ember, aki bátor,
S csak egy különb van, aki bátrabb.”
Cseke László
rendi kancellár
(Elhangzott 2006. október 13-án a nagymarosi temetőben.)

A visegrádi sűrű eseménysorozat megható záróaktusa volt a Scheili-ház
falánál november 4-én tartott emléktábla-avató ünnepség.
A kellemetlen idő ellenére szép számú résztvevő jött el, hogy kegyelettel
emlékezzen az 56-os forradalom leverésének napjára. Mint máskor, most is
szépen komponált, mértéktartó, az emléknap szelleméhez méltó ünnepély
részesei lehettünk: a Himnusz eléneklése után tárogató szólt, majd
Sinkovits Vitai András szavalata következett (Illyés Gyula: Haza, a magasban). A megemlékezés ünnepi szónoka Balázs Piri László, egykori egyetemista hallgató, ötven évvel ezelőtti élményeire építve emlékezett a fiatalok
szerepére, a dicső forradalomra, majd az elbukás, a megtorlás szomorú és
gyászos időszakára. Tartalmas beszéde után ismét Fehér László tárogatójátékában gyönyörködhettünk, majd vitéz Somogyvári Gyula Miatyánk c.
versét hallhattuk.
Az ünnepség az ünnepélyes táblaleleplezéssel folytatódott, amit Balázs Piri László, a TIB alelnöke és Hadházy Sándor polgármester végzett el. A
szépen kivitelezett emléktáblát Kalász István kanonok, plébános úr áldotta
meg, kiemelve annak fontosságát, hogy az áldozatokra való emlékezés
mindig fontos. Ezt követően az ünnepi megemlékezés virágait helyezték el
a visegrádi szervezetek megjelent képviselői és több magánszemély is.
A Szózat eléneklése után a Mansfeld-filmet láthattuk a moziban.
Borsody István

10

VISEGRÁDI HÍREK

NEMZETISÉGI OLDAL –

2006. november

Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerősét
2006. december 18-án, hétfőn, 18 órakor
a Mátyás Király Művelődési Ház I. emeleti nagytermében tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Mindenkit szeretettel várunk!
TISZTELT OLVASÓINK!
Az énekkar és fúvószenekar
krakkói kirándulása képekben

Az énekkar
alsógallai vendégszereplése képekben

A Posztócsarnok Krakkó főterén

Julika néni és Laci bácsi a szüreti menetben

A Wavel udvara a reneszánsz kerengővel

Sváb táncok előadása

A kirándulás résztvevői a wieliczkai sóbányában

A taksonyi Szigeti fiúk
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Ismerd meg hazádat: kirándulás az Őrségbe
2006. október 7-én kissé csípős, de nagyon kellemes reggelre ébredtünk. Teli várakozással foglaltuk el helyünket és
Budapesten keresztül kisebb megállásokkal Celldömölk felé
indultunk. Kilenc óra körül meg is érkeztünk, ahol kedves,
ízes beszédű idegenvezető hölgy várt bennünket. Első látnivalóként a Klein Mariacell nevű barokk kegytemplomot néztük meg. A templom 1748-ban épült, Odo Koptik cseh származású építész munkája a máriacelli kegytemplom mintájára. Szintén az ő munkája a mellette épült kolostor. Az emeleten múzeumot rendeztek be.
Útban a Somló-hegy felé megnéztük Eötvös Loránd ingakísérletének emlékhelyét, valamint Magyarország egyik leghíresebb tufa- és bazaltbányáját.
Vidám idegenvezetőnk elkalauzolt bennünket egy hangulatos borkóstolóra, mely hamisítatlan Ság-hegyi szőlészet és
pince volt a fia tulajdonában. Itt mindenre kiterjedő hangulatos tájékoztatót kaptunk a szőlészet és borászat rejtelmeiről,
és a borkóstolás írott és íratlan szabályairól, gyakorlati alkalmazásáról. Megkóstoltuk a Ság-hegyi pogácsát, helyi specialitást, majd gulyáslevest kaptunk ebédre. Búcsúzóul 1-1
üveg Ság-hegyi bor volt az ajándék.

Veleméren megnéztük a juhász házát, mely az eredeti bútorokkal és használati tárgyakkal volt berendezve. Itt megebédeltünk, szintén kis családias étteremben.
Útban Zalaegerszegre, Csesznek nevezetességeit néztük
meg, majd megérkeztünk a gyönyörű, rengeteg parkkal rendelkező virágos Zalaegerszegre.

Zalaegerszegen

Lenyűgözött bennünket a régi és új csipkeházak sora, a
monumentális nagytemplom, a színházépület, az egykori zsinagógából átalakított hangversenyterem és felsorolni is nehéz mennyi régi és új értékkel rendelkezik ez a város.
Az idő gyorsan elszaladt, pedig szívesen tartózkodtunk volna még hazánk e gyönyörű nemzeti parkjának területén.
Rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodva köszönjük
meg a szervezőnek (Visegrádi Szövetség), hogy még az időjárást ilyen szépre rendelték meg az égieknél, hogy olyan
vendéglátókat és idegenvezetőket biztosítottak, akikből sugárzott a jókedv és vendégszeretet, egyszóval feledhetetlen
volt ez a két nap.
Köszönjük.
Fieszl Irén és Jung Éva

ITT VAN AMERIKA…
Borkóstoló Celldömölkön

Délután kedvünkre bebarangolhattuk az őriszentpéteri
skanzen épületeit, tájékoztatást kaptunk az akkori életmódról, szokásokról, népművészetről, képet kaphattunk az itteni
népek leleményességéről, élni akarásukról, népművészetükről. Utána filmvetítéssel egybekötött előadást hallgattunk,
melyben bemutatták az Őrség hihetetlen gazdag növény- és
állatvilágát. Majd a szállás felé vettük utunkat.
Őrimogyorósdon csupa fenyőfából készült épületben kaptunk szállást. Az apartmanok EU-színvonalúak voltak (tv,
minibár, hajszárító, tusfürdő). A szobák a helyi virágok neveit viselték. A vacsora igazi különlegesség volt: fokhagymaleves, malacpörkölt dödöllével és tökös-mákos rétes. Az étteremnek családias hangulata volt, ez a reggelinél is érződött,
ahol mindenki kedvére válogathatott a svédasztal bőséges
kínálatából.
Reggeli után irány Magyarszombatfa és Velemér. Csodálattal néztük a szeres településeket. Magyarszombatfán egy
kedves idősebb úr, aki egyébként fazekasmester volt, bevezetett a fazekasmesterség mikéntjébe, végigvezetve minket egy
igazi fazekas házán és udvarán. Az országban egyedül itt
használtak olyan korongot, amely nem középen, hanem oldalt (bal kézre) helyezkedett el az ülőke előtt.

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak telefonhívásaim. Vonalason is, mobilon is. Nem, nem én telefonálok
többet s növelem a telefontársaságnak fizetendő összeget;
engem hívnak! Kora reggel (nehogy már munkaidőben
pihenjünk!), délelőtt, délután, akár késő este is, immár
hónapok óta.
A hívó mindig valamiféle nyereményről, utazásról beszél, amit én állítólag megnyertem vagy megnyerhetek. A
telefonszám természetesen egyik esetben sem volt látható!
Legutóbb a telefonáló hölgy először is köszönetét fejezte ki az őt megbízó cég nevében, hogy segítettük munkájukat, valamiféle kérdőív kitöltésével, ami a családokat
érintette. (Így, szó szerint ezt mondta, se többet, se kevesebbet.) Ezért ők – XY Kft. – egy nyaralást ajánlanak föl
(talán Floridába?).
Ekkor közbevágtam:
– Családom mely tagja, milyen néven töltötte ki ezt a bizonyos kérdőívet?
– Azt én nem tudom, nekem csak ezt a telefonszámot
adták meg – jött a válasz.
Ezek után gyorsan elköszöntem, s letettem a telefont.
Rá kellett jönnöm, a marketing-pofátlanságnak nincsenek határai (vagy azok az általam még elfogadhatót áthágják).
Szedlacsek Róbert Henrik
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Nemzeti jelképeinkről ünnep után
Egyik „legfiatalabb” történelmi-nemzeti jelképünk a középen kivágott nemzeti színű zászló, amely az 1956-os forradalom idején vált a felkelés szimbólumává.
Az elmúlt hetekben az Árpád-sávos, piros-fehér csíkozású
zászló került egyfajta érdeklődés középpontjába.
A magyar címertörténetben vágásos, piros-fehér címer először Imre (1196–1204) és II. András királyok pecsétjein, ill.
aranybulláin jelent meg. Ennek megfelelően a korabeli zászlón is a piros-fehér csíkozás szerepelt. Anjou-királyaink
címerén is látható piros-fehér sávokat a nápolyi dinasztia kék
alapon arany liliomos címerábrázolásával egészítették ki. A
piros-fehér színek mellett a zöld Mátyás korától ismeretes. A
francia forradalom hatására létrejövő háromszínű (trikolór)
piros-fehér-zöld zászló használatát 1848-ban iktatták törvénybe: »minden középületeknél s közintézeteknél minden
nyilvános ünnepek alkalmával és minden magyar hajókon a
nemzeti lobogó és ország címere használtassék.« Őszintén
remélem, hogy másoknak is meghatározó gyermekkori olvasmányélményük volt Gárdonyi Géza örök érvényű műve,
az Egri csillagok. A könyvet olvasva, gyerekként találkoztam
először a zászló egyik jelentésével, ti. amikor Bornemissza

Gergelyék Török Bálint várához közeledve a tornyon lobogó
zászlóról látják, hogy Bálint úr itthon van. Ha Esztergomba
járok, s felnézek a bástya ormán büszkén magasodó pirosfehér zászlóra, jóleső érzésem támad: az Árpádok itthon
vannak, itthon vannak örökké, történelmi-nemzeti tudatunkban, a szívünkben…
Az elmúlt hetekben bizonyos körök ostoba és felelőtlen
megnyilatkozásokban próbálták beszennyezni történelmi
jelképünket, és az Árpád-sávos zászlót a XX. század egyik
diktatúrájával hozták kapcsolatba. Aki ilyet állít, talán arra is
képes lenne, hogy az emberiség ősi, több világvallás által
használt, napszimbólummal, a svasztikával (horogkereszt)
díszített őskori edényeket „száműzze” a múzeumokból,
mondván: önkényuralmi jelkép.
A piros-fehér, Árpád-sávos zászló nemzeti jelkép. Jól gondoljuk meg, mikor, milyen céllal vesszük kézbe, mire használjuk, hova tűzzük ki. Sétáljunk el Árpád-kori székvárosunk, Esztergom várához, nézzünk fel az Árpádok lobogójára,
és azzal a jóleső érzéssel menjünk tovább, hogy „itthon
vagyunk”.
Gróf Péter

Gondolatok
a visegrádi Tamás-hegyről

pincesorral, Magas köz a csodálatos panorámájával és a
Kálváriadomb az érintetlen növényzetével, amint azt a rendelethez csatolt térkép is részletesen tartalmazza. Azonban a
rendelkezés nem egyformán vonatkozik mindenkire. Vannak,
akik 30–60 nap után sem tudnak előre lépni az ügyükben, s
vannak, akik percek alatt el tudják intézni azt, hogy álmaik
valóra válhassanak – függetlenül a helyi rendeletek előírásaitól (7/2004. VII. 29.). Jól van ez így? A helyi rendelkezések
nem egyformán érvényesek minden visegrádira? A kérdés
válaszra vár! A tények szerint a Magas köz 7. sz. hrsz. 579.
alatti ingatlanon az épület teljes elbontása, majd egy jóval
nagyobb felépítése, minden hatósági határidőt meghaladó
viharos gyorsasággal készülhet, míg a hrsz. 594., 593. sz.
telkeken, a statikailag indokolt 80 cm-t meg nem haladó
támfal építése minden igyekezet ellenére sem haladhat. A
Kálváriadombon a hrsz. 0128/32. sz., volt Zöld-telek azon
részén, mely határos a hrsz. 579., 580., 581. sz. ingatlanokkal, NAGYARÁNYÚ TEREPRENDEZÉSI MUNKÁLATOK (1 m-t meghaladó támfalak, lépcsőrendszerek építése,
talajfúrás stb.) folynak – nyilvánvalóan engedély nélkül, de
az önkormányzat tudtával. Az engedély nélküli építkezésekre
több esetben (08.15., 08.17., 08.22., 09.29., 10.10., 10.25.)
hívtam fel a hatóságok figyelmét, de még választ sem kaptam
tőlük, nem hogy intézkedés történt volna a törvénytelenség
megszüntetésére. Az itt folyó építkezések építési szakemberek szerint is a TÁJROMBOLÁS kategóriájába tartoznak.
Ezért szeretném felhívni Visegrád polgárainak figyelmét
arra, hogy az ilyen építkezésekkel elveszíthetjük a lehetőségét is annak, hogy Visegrád a Világörökség része legyen –
ami pedig kitűzött céljaink egyike –, s Visegrád, a centrumában lévő Tamás-heggyel és panorámájával, valamint a pincesorral – olyan ékessége legyen a Dunakanyarnak, mint Hollókő –, nem is oly messze tőlünk a Palócföldnek.
VISEGRÁDI POLGÁROK!
SÉTÁLJATOK FEL A MAGAS KÖZBE, A KÁLVÁRIADOMBRA, NÉZZÉTEK MEG, MI FOLYIK OTT, MONDJATOK RÓLA VÉLEMÉNYT!!!
(langpisti)

Tamás-hegy, Visegrád központjában elhelyezkedő terület,
kiemelt fontossággal bíró övezete Visegrádnak. Az egész
terület a sajátos, hagyományos építkezési stílusával, sátortetős házaival, kis kertes udvaraival megtestesítője az itt élő,
hagyományait őrző embereknek. Ez a településrész EGY
KÜLÖNLEGES ÉKESSÉGE LEHETNE a középkori emlékek mellett városunknak. Ezt a lehetőséget a visegrádi önkormányzat még idejében felismerve hozta meg azon határozatát, amely igyekezett megóvni ezt a településrészt a jelenleg divatos építési irányzatoktól. Ezért a 7/2004. (VII. 29.)
elfogadott és kihirdetett önkormányzati rendeletében mindenkire kötelező érvénnyel bíró határozatot hozott. Tamáshegyet mint védendő területet VÁLTOZTATÁSI TILALOM
alá vonta – nagyon is helyesen –, így szándékozta megóvni a
városrészt a meggondolatlan átépítésektől.

Ez a rendelkezés mindenki számára szinte lehetetlenné tette
az engedélyhez kötött munkálatok törvényes megkezdését
rövid időn belül, a sok megkötés, szabályozás miatt. Tamáshegy szerves része a Pázmány Péter utca, Szent László utca a
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Ismeri ön Visegrád történelmét?
Még a választások előtt azt találtam mondani nyilvánosan, hogy véleményem szerint a visegrádi gyerekek nem ismerik
kellően városuk történelmét. Azt is hozzátettem: lehet, hogy a felnőtt lakosság nagy részére is ráférne e témában egy kis
ismeretfrissítés. Sajnos, mint megtudtam, ezzel a kijelentésemmel többeket, elsősorban visegrádi pedagógusokat megbántottam, pedig nem bántásképpen mondtam, inkább annak serkentésére, hogy foglalkozzunk az eddiginél többet a lakosság és ezen belül különösen az ifjúság ismereteinek szélesítésével városunk gazdag történelmi múltját illetően. Kijelentésemet egy kis magánfelmérésemre alapoztam, amely egészen pontosan három iskoláskorú fiatal megkérdezését jelentette. Elismerem, hogy ez kevés arra, hogy általános következtetést lehessen levonni a lakosság egészének ismereteiről. Próbáljuk hát meg önmagunk felmérni, mit is tudunk híres és nagy történelmű városunk múltjáról.
Fogadják szeretettel ezt a kis tesztet, amely Visegrád történelméhez kapcsolódó tizenkét kérdésből áll. A kérdéseket városunk díszpolgára, Cseke László Panoráma sorozatú Visegrád című könyvéből, valamint Magyar Eszter szintén Visegrád című könyvében leírtak alapján állítottam össze. A helyes válaszok, valamint az értékelés a 14. oldalon található.
Remélem, segít mindenkinek felmérni ismeretei mélységét.
Abonyi Géza
1.

a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)
7.
a)

Kérdések Visegrád történelméből
b) Zsigmond király,
Hány római kori építmény (őrtorony, tábor, erőd)
c) Károly Róbert,
maradványai találhatók a visegrádi limes
d) IV. Béla.
Szentgyörgypusztától Gizellamajorig terjedő szakaszán?
8. Milyen eseményhez köthető Visegrád középkori
Kettő,
hanyatlásának kezdete?
Hat,
a) Visegrád török hódoltságának kezdete (1544),
Egy,
b) Mátyás király halála (1490),
Tíz.
c) Az ország kettészakadása (1532),
d) A török uralom alóli felszabadulás (1684).
Hol volt Visegrád „központja” 1000 évvel ezelőtt?
Gizellamajor környékén,
9. A középkorban szinte teljesen elpusztult VisegrádA jelenlegi városközpont területén,
ra német telepesek költöztek. Mikor?
A Sibrik-dombon,
a)
Az
1500-as évek végén, az 1600-as évek elején,
A Salamon-torony környékén.
b) Az 1800-as évek elején,
c) Az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején,
Melyik királyunk idejében kezdődött a visegrádi
d) Az 1600-as évek közepén.
várrendszer építése?
IV. Béla,
10. A XVIII. és XIX. században a visegrádi lakosság
I. István,
kemény kétkezi munkával kereste kenyerét. ElsőKároly Róbert,
sorban mivel foglalkoztak?
I. Endre.
a) Földművelés,
b) Bányászat,
Melyik évben volt a híres visegrádi királytalálkoc) Fafeldolgozás,
zó?
d) Hajózás.
1526,
11. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik
1222,
nagy tábornoka életének egy részét Visegrádon töl1335,
tötte. Ki volt ő?
1490.
a) Bem József,
b) Görgey Artúr,
Hogy hívják a királyi palota udvarán álló vörös
c) Damjanich János,
márványból készült díszkutat?
d) Aulich Lajos.
Mátyás-kút,
Herkules-kút,
12. A városba Dunabogdány felől bevezető úton az
Reneszánsz kút,
úgynevezett Budapesti kapu igazi jellegzetessége
Nincs neve.
Visegrádnak. Ki építtette?
A Szent Koronát közel 200 évig Visegrádon őrizték. Hol?
A Salamon-toronyban,
A fellegvárban,
A királyi palotában,
A város templomában.
Melyik királyunk idejében vált először királyi
székhellyé, azaz fővárossá Visegrád?
Mátyás király,

a)
b)
c)
d)

Schulek János,
IV. Béla,
dr. Zsitvay Tibor,
Hunyadi Mátyás.
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Kedves visegrádi
volt Diáktársaim,
Osztálytársaim!
Sok-sok köszönet azokért a boldog
órákért (15 h–24 h–01’h 30”), amit
azzal okoztatok NEKÜNK, NEKEM,
hogy ELJÖTTETEK, illetve NEM
JÖTTETEK EL a NOSZTALGIABULINAK nevezett ÖREG TANÁR–
VÉN DIÁK TALÁLKOZÓRA.
Mi, akik itt voltunk, most már értjük,
miért tart itt Visegrád, ahol tart. NÉZZETEK MAGATOKBA ÉS A TÜKÖRBE!

Mi, akik itt voltunk:
Domoszlai Zsuzsa Budapest,
Erős Kati Herceghalom,
Faragó Balázs Izsák,
Farkas Józsi Visegrád,
Friedrich Franciska Esztergom,
Garami Eszter Budapest,
Garami Évi Budaörs, igazoltan távol,
Gerstmayer Gyuri Dömös,
Héder José Visegrád,
Héder Marci Dunabogdány,
Hévizi Marcsi Visegrád,
Holtság Karcsi Kecskemét,
Honti László Visegrád,
Klein Dani Visegrád,
Klein Teri Budapest,
Klemm Juli Dömös,
Langpisti ???
Lőrinc Teri Visegrád,
Madas Csilla Budapest,
Maga Ibi Esztergom,
Maga Márti Visegrád,
Marosi Jutka Visegrád,
Mócsai Jóska Budapest,
Nemes Kati Nagymaros,
Nemes Zoli Vác,
Neubrandt Ili Budapest, igazoltan
távol,
Ormos Gyuszi Bécs,
Papp Gábor Pilismarót,
Papp Klári Visegrád,
Papp Pisti Budapest,
Rencz Kati Budapest,
Rencz Marianna Szentendre,
Scheili Julika Visegrád,
Schült Tóni Visegrád,
Sebestyén Imre Szentendre,
Sovány Jóska Visegrád,
Szatmári Nóri Visegrád,
Zeller Zsuzsi Szob,
Irénke igazoltan távol,
Rozika néni
Rózsa néni
Cseke Laci bácsi
Cseke Lászlóné Emi néni
Deés Feri korábbi tiszi (lelkében itt
volt velünk)
Kalász Pista tiszi
És ti? Hol voltatok?
(LANGPISTI)

Helyes válaszok

2006. november

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

d) Tíz római kori építmény maradványai találhatóak Visegrádon.
c) A Sibrik-dombon volt 1000 évvel ezelőtt Visegrád központja.
a) IV. Béla királyunk.
c) A híres visegrádi királytalálkozó 1335 októberében volt.
b) Herkules-kút.
b) A Szent Koronát a fellegvárban őrizték.
c) Károly Róbert idejében.
b) Visegrád hanyatlása Mátyás király halálával kezdődött meg.
c) A német telepesek az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején érkeztek.
c) Fafeldolgozással.
b) Görgey Artúr.
c) A Budapesti kaput dr. Zsitvay Tibor építtette az 1930-as években.
Értékelés:
0–3 találat: Sajnos meglehetősen hiányosak az ismeretei Visegrád történelméről. Azt
javaslom, látogassa meg a városi könyvtárat, olvassa el az említett könyvek bármelyikét. Meglepően sok érdekességet talál városunk múltjával kapcsolatban.
4–8 találat: Ismeretei általában megfelelőek, de jó néhány fontos eseményt még illik
tudni annak, aki Visegrádon él. Kicsit olvasson utána a dolgoknak, ne tudja egy
messziről jött ismerőse egyszer sem zavarba hozni a város nevezetességeit firtató
kérdéseivel.
9–11 találat: Gratulálok! Ön meglehetősen tájékozott Visegrád múltját illetően, de
felhívnám a figyelmét, hogy tizenként pont elérése a cél.
12 találat: Úgy gondolom, hogy mindazok, ezt a szintet elérték, büszkék lehetnek
ismereteikre, minden tiszteletem az övék ebben a tárgyban.

Őszi hírek az oviban
Alig néhány hete lett vége a nyárnak, megkezdődött az oviban a nevelési év, s máris
igen színes a tevékenységek palettája óvodánkban. Az új kicsiket és édesanyjukat
vártuk izgatottan: sírnak-e, sokáig tart-e a beszoktatás, mennyire nehezen szakadnak
el az anyukák gyermekeiktől. Van, aki eddig egyetlen napot sem töltött gyermeke
nélkül, s most egész napra elszakadni?! Aztán ment minden, mint a karikacsapás,
volt, aki 3 óra alatt, volt, aki 3 nap alatt szokott be. Jókedvű, kedves társaság, már
figyelnek egymásra, számon tartják egymást és segítenek, ha kell. 24-en leszünk,
mire mindenki betölti a 3. évet, egyelőre 20 kisgyerek jár a kiscsoportba.
Középsősnek lenni már nagy dolog, főleg, ha minden kedden az „igazi” tornacsarnokba járnak tornázni! Azon kívül gyümölcssalátát készítettek, baromfiudvart látogattak, tehenészetbe és lovardába vitte őket a menetrendszerinti sárga busz. A magyar
népmese hetén a Három kismalac c. mesét dolgozták fel és igazi fűrésszel, szöggel,
kalapáccsal, igazi deszkából készítették el a báb malackáknak a házikókat. Kihasználva a csodaszép hosszú ősz minden napját, még egy Mogyoró-hegyi kirándulást is
lebonyolítottak, mintegy erőpróbaként felgyalogoltak az Új-osztásra és onnan csodálták meg a Dunakanyart.
Nagycsoportosaink és óvónőik az ősszel érő gyümölcsökből szinte minden lehetséges verziót elkövettek a befőzés, tartósítás terén: szilvalekvárt főztek; szilvát aszaltak; szőlőt facsartak, nyomtak, csavartak; almát szárítottak; savanyúságot készítettek;
szárított gyümölcsökből koszorút készítettek; töklámpát faragtak.
Jelenlegi nagycsoportosaink összetétele nem szokványos, 14 nagycsoportos korú és
9 középsős korú kisgyermek jár a nagycsoportba. Természetesen a 9 kisgyermek
jövőre is nagycsoportos lesz, addig a csoport óvónői differenciáltan foglalkoznak a
gyermekekkel.
Csodaszép lett a mosdónk is! Új csempe és új kézmosók, tükrök, fogmosó pohártartók kerültek a gyermekmosdókba.
Novemberben a Márton-napi hagyományokat próbáljuk feleleveníteni a nagycsoportosok kezdeményezésében.
Megkezdődtek a továbbképzések, az őszi ciklusban három óvodapedagógus jár különböző továbbképzésekre.
Dobó Istvánné
óvodapedagógus
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Közhasznú címek
és
telefonszámok

Magyar László

NOVEMBER
Mindenszenteknek havában
csontváz-magában, siváran
vergődik a lélek.
Csupasz bokrok, kopasz ágak
a szélben nem muzsikálnak,
csak törnek szegények.
Ruhátlan a Kálvária:
,,Mennybe ment az Isten Fia!”
– követték elmenők?
Okos nagyszülők, szép szülők,
a közülünk kikerülők
hányan… ? Mindannyian…?
Markó tervezte a képet,
Egry a szín-keveréket,
Rónai pöttyeit;
hagytak nekünk szép meséket,
maradandó menedéket,
látványt, harmóniát,
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Állatorvos (dr. Patócs András)
Tahi, Elekfy J. u. 4. 387-177
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
(Schmidt Anna)
Rév u. 2. 398-312

Atlantis-Club Kft. (Jung Vilmos)
Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentő 310-798
ELMÜ hibabejelentő (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola
Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda (Dobó Istvánné)
Fő u. 18. 398-130
Fogorvos (Tavasné dr. Tóth Mária)

Fő u. 38. 397-574
Gázcseretelep (Szebeni Imre)
Bányatelep (30) 996-5968
Gyámhivatal (Katonáné Herr Valéria)

Fő u. 38. 398-140
Gyógyszertár (Robicsek Katalin)
Fő u. 44. 398-365
Hajóállomás
Duna-part 398-296

Kábel Tv
Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073

mégsem pihen el a tudat.
Kutat, keres másabb utat
az élhetőbb felé.

Kórház: Gizellatelep 801-700
Lepencei strand

Bár rég lakjuk a galaxist,
mégis az apokalipszis
létünk Golgotája.

Fő u. 23. 398-026

Lepencevölgy 398-208

Mátyás Király Múzeum (Szőke Mátyás)
Mátyás Király Művelődési Ház (Mikesy Tamás)
Széchenyi u. 11. 398-128

Mentők 104
MOLGÁZ hibabejelentő (27) 370-639
MOL töltőállomás

Figyelem!
Visegrád és környéke római emlékei
Baráti Körének
térségi alakuló gyűlését
2006. november 27-én,
hétfőn este 6 órakor tartjuk
a Mátyás Király Művelődési Házban
(Széchenyi u. 11.)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Közlemény
Ismételten tudatjuk Kedves Cikkíróinkkal, Szerzőinkkel,
hogy a jövőben megjelentetni kívánt írásaikat az esetleges
fotókkal együtt közvetlenül e-mail-en is elküldhetik műszaki szerkesztőnk címére:
borsody.istvan@freemail.hu
Természetesen a művelődési házba is leadhatják írásaikat lapzártáig – minden hó 1. napjáig!
Köszönjük!
A Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága

Duna-part 398-056

Okmányiroda
Fő u. 57. 597-072
Orvosi rendelő (dr. Balázs Mária)
Fő u. 38. 397-507
Pilisi Parkerdő Rt.
Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal (Kalász István)
Fő u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal (Hadházy Sándor)

Fő u. 81. 398-090
Postahivatal 1.
Fő u. 77. 398-099
Rendőrség 107
Rendőrségi körzeti megbízott (Duschák Tamás)
Fő u. 57. (30) 567-2821
Takarékszövetkezet
Rév u. 9. 398-150
Temetkezés (Karakas Károly)
Dunabogdány, Kossuth u. 23. 390-813

Tűzoltók 105
Védőnő (Balogh Zoltánné)
Fő u. 38. 397-474

Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi Rendőrőrs
Fő u. 57. 398-273
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Egy ilyen ajándékkal biztosan igazi meglepetést fog okozni…
Közeleg a karácsonyi ajándékvásárlás ideje. Ilyenkor emberek milliói rohannak boltról boltra,
hatalmas a tömeg és a tolongás.
Íme egy ötlet, hogy hogyan lehet mindezt elkerülni úgy, hogy mégis igazi meglepetés legyen
a karácsonyfa alatt.

Ön bizonyára sokat gondolkodott
már azon mivel lepje meg szeretteit,
ismerőseit, barátait a jeles napokon.
Biztosan azt szeretné, hogy az ajándékkal igazi örömöt, igazi meglepetést okozzon. De mi van akkor, ha
nem lesz hasznos az ajándék? Nem
azért töltött el sok időt az ajándékvásárlással ebben a rohanó világban –
ahol Önnek is minden perce be van
táblázva –, hogy ne legyen teljes az
öröm, ne legyen teljes a meglepetés
igaz?
Van egy jó ötletük milyen ajándékkal lepheti meg szeretteit úgy, hogy garantáltan igazi örömet, igazi meglepetést fog okozni. Ajándékozzon szeretteinek hotelunk, a sárvári Hotel*** Arborétum szolgáltatásaira vonatkozó részvételi
jegyet!
A részvételi jegy beváltását a megajándékozott személyre bízhatja: a jegyen ugyanis feltüntetjük a
beváltási határidőt, így a kedvezményezett személytől mindössze egy előzetes telefonos egyeztetést
kérünk az érkezés időpontjával kapcsolatosan (annak érdekében, hogy a szállást le tudjuk a foglalni
neki).
Ajándék ötleteink:
– RELAX csomag: 3 nap/2 éjszaka reggelivel a sárvári Hotel*** Arborétumban, személyenként
két belépő a gyógy- és wellnessfürdőbe, üdvözlőital, idegenforgalmi adó
– 2007. február 28-ig történő beváltással: 16.400,– Ft/fő (kétágyas szobában)
– KARÁCSONY EXTRA csomag: 5 nap/4 éjszaka reggelivel a sárvári Hotel*** Arborétumban,
személyenként két belépő a gyógy- és wellnessfürdőbe, egy üveg pezsgő bekészítés a szobába, idegenforgalmi adó
– 2007. február 28-ig történő beváltással: 27.760,– Ft/fő (kétágyas szobában)
Természetesen Ön egyedileg is összeállíthatja saját ajándékcsomagját a weboldalunkon
(www.hotelarboretum.hu) található szolgáltatások közül.
Hogyan rendelheti meg az ajándék részvételi jegyet?
Hívjon minket telefonon a 06 (95) 520-630-as számon vagy küldjön egy e-mailt az
info@hotelarboretum.hu címre. Munkatársaink mindenben az Önök segítéségre vannak. Amire
szükségünk lesz: az ön neve, telefonszáma, postacíme, számlázási adatok, megajándékozott személy(ek) neve(i) és konkrétan a megrendelt szolgáltatások.
Mennyi az átfutási idő, hogyan kapja meg a részvételi jegyet?
Eddigi tapasztalataink szerint a megrendelőink a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül
megkapják a részvételi jegyet. Ön a szolgáltatás ellenértékét fizetheti átutalással vagy utánvéttel
(utánvétes megrendelés esetén további 2.000,– Ft postaköltséget számítunk fel). A részvételi jegyet
postai úton – ajánlott elsőbbségi küldeményként – juttatjuk el az Ön által megadott postacímre.
Befejezésül a Visegrádi Hírek Olvasóinak
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván
a Hotel Arborétum*** (Sárvár) valamennyi munkatársa és vezetősége!
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága halottunk,
SZI K R I SZT I S TVÁ NNÉ Z E VE G Y I Z S U Z S A N N A
temetésére eljöttek, sírjára virágot hoztak,
és mély fájdalmunkban osztoztak
A Szikriszt család

INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN
HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP
06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Ne kockáztassa Ön
és járműve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelő tapadást
az útburkolaton
még száraz időben sem
A kopott téli abroncsra legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

AEGON MAGYARORSZÁG
Általános Biztosító Zrt.
AEGON HITEL
2006. november 1-jétől
– ingatlanvásárlásra,
– építkezésre,
– szabad felhasználásra
(BÁR-osoknak is),
– ingyenes ügyintézés,
– EUROMAXX – euróban fizethető
megtakarítás,
– NYUGDÍJPROGRAM,
– BABAPROGRAM,
– VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
(ingatlan, gépjármű)

KELLNER LÁSZLÓNÉ
06 (30) 201-2946
06 (26) 390-228
keller.laszlone@t-online.hu

Búvároktatás

KÖSZÖNET!
A Pilisi Segély Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át átutaltatták számlájára.
A befolyt 129.607 Ft-ot
a szociális rászorulók segélyezésére fordítottuk.
Az Alapítvány Kuratóriuma

Fodrász, fodrász, fodrász!
A meglévő szolgáltatások mellett
Kecskés Zsuzsi
06 (30) 662-7024
várja Önöket mint fodrász
Fix időpont:
hétfő délelőtt és péntek délután
Más időpont is megoldható!
Frissítő Szalon
Mátyás király u. 23., tel.: (26) 397-108

Visegrádon
Szeretné felfedezni
a víz alatti világot?
Jelentkezzen búvártanfolyamra!
– Búvároktatás
(nemzetközi minősítés)
– Búvárfelszerelések
– Merülések Magyarországon
Adrián és a Vörös-tengeren
– Próbamerülés
További információ:
Gyurián Zoltán
2025 Visegrád,
Duna u. 6.
Telefonszám:
06 (20) 941-8282
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MEGNYÍLT A
DUNABOGDÁNYI
ÉLET ERŐ HÁZ!
Örömmel tudatjuk, hogy 2006. október 1-jén megnyílt Dunabogdányban
az

ÉLET ERŐ HÁZ!
Csodálatos helyen található e gyönyörűen felújított tornácos parasztház.
*Bay Éva, a népszerű bemondónő Attitűd Átváltoztatjuk előadássorozata;
*Íriszdiagnosztika, gerinckorrekció, táplálkozási tanácsadás és fogyókúrák Vadnai Zsolttal, a Reformkonyha c. könyv írójával;
*Talpmasszázs, kineziológia és életvezetési tanácsadás Vadnai Gabi
természetgyógyásszal;
*Nyirok-, test-, svédmasszázs;
*Kozmetikai kezelések várják kedves érdeklődőinket!
Nyitva tartás: hétköznap: 8.00–20.00, hétvégén program szerint
Cím: Dunabogdány, Kossuth Lajos út 110.
(11-es főúton a Forgó étteremnél)
Érdeklődni lehet a (26) 390-193-as és a (30) 228-0538-as telefonszámon
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akár felújításra szorulót is.
06-20/3368-107
06-20/3320-163

Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
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Visegrád, Rév u. 13. szám alatt

50 m 2 -es üzlethelyiség kiadó
Nádler László
06 (1) 200-2785
06 (30) 362-3168

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idő:

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fő)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

SÓLYOM!

Eladó lakást vagy házat keresek,

Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. november

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk


DORCA KFT.
Telefon:

Várjuk szeretettel!

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

KELEMEN KFT.
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT

Különböző árfekvésű eladó

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

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Már 9 éve a Szigeten

Tahitótfalu, Szabadság út 15.

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok
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EMBLÉMA!

EMBLÉMA!

NOVEMBERI–DECEMBERI PROGRAM
november 17., péntek:
november 18., szombat:
november 24., péntek:
november 25., szombat:
december 2., szombat:
december 9., szombat:
december 16., szombat:
december 22., péntek:
utána:

LATIN
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor
The Prison Band és a Zetor
Lucky Boys
Slamo és a NO
Szépülő Városközpont
BREEZE GOSPEL (USA)
Ripoff Roskolnyikov

Karácsonyi buli
Ganxsta Zolee és Kartell
Karaoke

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fő u. 83.
www.donvitovisegrad.hu

Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
November hónapban a vákuumfóliás
darabolt kolozsvári szalonna 1200 Ft
helyett 980 Ft – amíg a készlet tart –,
a csemege debreceni 960 Ft helyett 860 Ft,
a házi sütőkolbász 960 Ft helyett 860 Ft
KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATÓ!

HÁZ!

Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták,
vecsési savanyúságok nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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AUTOPLUS Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: (33) 509-400
Fax: (33) 590-420
www.autoplus.hu
autoplus@vnet.hu
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Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett
munkatársaink biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés,
– általános javítás és szervizelés,
– karambolos javítás, fényezés,
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya),
– kerékszerelés, centrírozás, futóműállítás,
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

Repertórium

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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A karácsonyfa megérkezik
Mögötte elmaradt a nagyhavas,
Mögötte elmaradt a rengeteg,
A piacon most megállnak vele
A nagy utat járt, csendes szekerek.
Vizsgálgatják növését, termetét,
Az emberek közt kézről kézre jár.
Az óriás lemetszett, csonka karja,
A kis fenyőfa: karácsonyfa már.
Csodálkozva tekintget szerteszét
És fájón leheli ki illatát.
Egyben ünnepre felszenteltnek is,
Halálraszántnak is érzi magát.

A karácsonyfa panaszkodik
El-elnézlek, ti hontalan fenyők,
Ti erdő-testből kitépett tagok.
Hányan mondhatják el ma veletek:
Ó, én is, én is hontalan vagyok!
Piacra vitték a testem s a lelkem,
És alkusznak az életem felett.
És fehér vattát aggatnak reám:
Mű-zúzmarát a zúzmara helyett.
Tudom: elszárad a levágott kar,
Tudom: én vissza nem jutok soha
Az ősrengeteg anyakebelére.
Sorsom: lapály a csúcsokért cserébe,
S a végtelen helyett egy szűk szoba.

A karácsonyfa énekel
Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba!
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó, csak ne legyen sorsom bús közöny,
Ó, csak legyek a fény forrása én,
Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény.
Égő fenyőfa, égő áldozat,
Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
S imbolyogjon a szűk szobák falán.
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.
(Reményik Sándor verse)

Báthory András madonnája

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog, sikeres új esztendőt kívánunk
minden kedves Olvasónknak!


Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein glückliches Neujahr!
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A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
négy éves munkájának összegzése
Az elmúlt ciklusban a Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság 7 fővel működött 2006. augusztusáig, az új
választásokig 6 fővel. (Vaik Mónika tisztviselői munkaviszonya miatt lemondott képviselői és bizottsági tagságáról.) Megbízatásunk első két hónapja a feladat meghatározásával, elképzeléseink rögzítésével telt el, az igazi munkát 2003-ban kezdhettük meg. Éves munkaterv alapján
dolgoztunk, évente átlag 10 ülést tartottunk, bizottsági
üléseink néhány kivételtől eltekintve határozatképesek
voltak. A bizottság képviselő és külsős tagjai nagy aktivitást és felelősséget tanúsítottak a napirendre vett témák
iránt, javaslatainkat a képviselő-testület elfogadta. Munkatervünket a képviselő-testület éves munkatervéhez igazítottuk; napirendre tűztük az intézmények (iskola, óvoda,
művelődési ház, gyermekjóléti szolgálat) éves beszámolóinak megvitatását, értékelését; támogattuk ezen intézmények vezetőinek előterjesztését, a fenntartó felé megfogalmazott igényeiket (pl. jutalomkeret), az intézmények
kötelező dokumentumait tanulmányozás és megvitatás
után javasoltuk elfogadására (pedagógiai programok,
minőségirányítás, minőségbiztosítás dokumentumai),
elvégeztük az intézményvezetők megbízásával kapcsolatos előmunkálatokat (pályázatok véleményezése, szempontok megfogalmazása a pályázatok értékeléséhez). Az
intézmények beszámolóinak elkészítéséhez szempontokat
dolgoztunk ki és javasoltuk ezek szem előtt tartását.
Minden évben két alkalommal foglalkoztunk az ifjúsági
alapra benyújtott pályázatok elbírálásával, javaslatot tettünk a támogatás mértékére, gondoskodtunk arról, hogy a
pályázók beszámoljanak a támogatott tevékenységről.
Javaslatunkra emelte az önkormányzat az ifjúsági alapot
200.000 Ft-ról előbb 500.000 Ft-ra, majd a jelenlegi mértékre 1.100.000 Ft-ra. Több gyermek- és ifjúsági programot, tábort, tehetségfejlesztést, sportfeladatot, közösségi
tevékenységet tudtunk a megvalósításhoz közelebb segíteni, s ezzel bővíteni az adott korosztály programkínálatát,
értékes és hasznos szabadidő eltöltését. A sporttal kapcsolatos teendőink nem csak a labdarúgó szakosztályra terjedtek ki, hanem foglalkoztunk a többi szakosztállyal is,
megismertük tevékenységüket, igényei

Tisztelt
Visegrádi Polgárok!
Ezúton köszönöm meg a bizalmat,
s az önkormányzati választásokon
rám leadott voksokat.
Szedlacsek Róbert Henrik
Szedlacsek Henrik úr ezen sorait
már az októberi VH-ben kívánta
leközöltetni, de sajnos technikai
problémák miatt akkor nem tudtuk
közölni, ezért elnézést kérünk Tőle.
A Visegrádi Hírek
szerkesztősége

ket. Egy-egy alkalommal kiemelten foglalkoztunk általunk
kiemelt kulturális, művelődési területtel: „kerekasztal”megbeszélést kezdeményeztünk a német nemzetiség kulturális feladatairól, annak segítéséről, foglalkoztunk a Visegrádhoz köthető híres emberek, nevezetes személyiségek kutatásával, archiválásával, a hagyományok ápolásával. Ez a kezdeményezésünk lett a csírája az „1000 éves
Visegrád Emlékbizottság” megalakulásának. Kísérletet
tettünk egy átfogó ifjúságpolitikai koncepció kidolgozására, ehhez első lépésként egy szociológiai felmérést szerettünk volna elvégeztetni, ez a tervünk sajnos nem valósult
meg, fontosságát változatlanul hangoztatjuk és a következő évek feladatául örökítjük.
Együttműködtünk a Népjóléti és Szociális Bizottsággal a
következő témákban: Bursa Hungarica ösztöndíjak megítélése, gyermekjóléti szolgálat beszámoltatása, idősek
karácsonyának megrendezése. Bizottságunk több új feladatot is felvállalt, ezek szervezését is elvégezte, úgymint:
éves eseménynaptár szerkesztése és közreadása a Visegrádi Hírekben, a Népmese Napjának meghirdetése, országos rajzpályázat meghirdetése és lebonyolítása, a beérkezett alkotásokból kiállítás rendezése 2005-ben a visegrádi királytalálkozó 670. évfordulója alkalmából, történelmi játék és vetélkedő lebonyolítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére. Az
elmúlt években kiemelten foglalkoztunk az ünnepek megrendezésével, kialakítottuk azt a rendszert, hogy egy-egy
nemzeti, városi ünnepünknek házigazdája legyen egy-egy
intézmény vagy civil szervezet, hagyománnyá tettünk és
beépítettük az éves rendezvénytervünkbe új, helyi „ünnepeket”, megemlékezéseket: Hősök napja, Görgeymegemlékezés.
A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság vállalt feladatát, kitűzött céljait teljesítette az elmúlt négy évben.
Sokban hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat magas
színvonalon teljesítse alapfeladat-ellátási kötelezettségét.
Köszönhető ez a bizottság tagjai lelkiismeretes, felelős,
fegyelmezett munkájának, melyet mint a bizottság vezetője ezúton is szeretnék megköszönni.
Mezei Anna,
a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Duschák Tamás r.törzszászlós,
Visegrád körzetmegbízottja
2006. november hónapban
az alábbi időpontban tart fogadóórát:

2006. november 22-én
15–17 óráig
A fogadóóra helyszíne a Visegrádi Rendőrőrs épülete
(Visegrád, Fő u. 57.)
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád kmb
06 (30) 567-2821
visegradkmb@vipmail.hu
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VÁROSHÁZI HÍREK
2006. szeptember 14-i képviselő-testületi ülés
– Az önkormányzat a 2006. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 468 000 eFt bevétellel és 434 022 eFt
kiadással fogadta el.
– Az önkormányzat módosította a 2006. évi költségvetéséről
szóló 3/2006. (II. 23.) ör. rendeletet.
– A testület a Visegrád, Rév u. 4. sz. alatti telken folytatott
régészeti feltárás ideiglenes állagvédelmi munkáinak elvégzéséhez költségvetési tartalékából bruttó 2.000.000,– Ft-ot (azaz:
kétmillió forintot) biztosít.

2006. október 12-e, a képviselő-testület alakuló ülése
– Szebeni Imre HVB elnök ismertette az önkormányzati választások hivatalos végeredményét. Az új testület letette az
esküt, majd a polgármester és a képviselők átvették megbízóleveleiket.
– A képviselő-testület – a polgármester javaslatára, titkos
szavazással – Kalotai Árpádot alpolgármesterré választotta.
– A testület Hadházy Sándor polgármester illetményét
478.400,– Ft/hó, Kalotai Árpád alpolgármester tiszteletdíját
220.800,– Ft/hó összegben állapította meg.

2006. október 19-i képviselő-testületi ülés
– A képviselő-testület állandó bizottságainak összetételéről a
következők szerint döntött:

Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Lelkes László
Tagjai: Abonyi Géza, Eőry Dénes, Helm János, Schandl
Jánosné

Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Abonyi Géza
Tagjai: Bártfai István, Dobri Imre

Népjóléti Bizottság
Elnöke: Mezei Anna
Tagjai: Abonyi Géza, Scheili Éva

Városfejlesztési, Idegenforgalmi
és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Eőry Dénes
Tagjai: Bártfai István, Lelkes László, Tavas Péter, Zeller Tibor, Erdős Péter, Szedlacsek Henrik

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Elnöke: Dobri Imre
Tagjai: Bártfai István, Lelkes László, Mezei Anna, Tavas Péter, Gróf Péter, Vitézné Gerstmayer Beáta
– A testület döntött Visegrád Településrendezési Tervének a
Budapesti Agglomeráció Településrendezési Tervével történő
összehangolásáról, egyben módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. (VII. 1.) ör. rendeletét.
– A testület a Visegrád Lepence Strandfürdő területén lévő
thermál kút önálló helyrajzi számra történő kiszabályozásához
hozzájárult. A jelenleg 1203 hrsz.-on nyilvántartott 91,8 m2
területet a tulajdonos Castrum Visegrád Kft.-től, a felajánlott
1000,– Ft-os vételáron megvásárolta.
– A testület módosította a képviselők tiszteletdíjáról szóló
1/2006. (I. 27.) ör. rendeletet (a tiszteletdíj mértéke csökkent).
– A 11. számú főközlekedési utat keresztező műtárgyak elzárására a testület 3.298.100,– Ft-ot biztosított.
– A testület a labdarúgópálya labdafogóira és korlátaira
1.242.000,– forintot biztosított.
– A polgármester részére 2006. október 1-jétől, 2006. november 30-ig havi 143.520,– Ft költségátalányt állapítottak
meg.
Tóth Tivadar aljegyző

Választás után, új feladatok előtt
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Visegrádon a helyhatósági választást az úgynevezett polgári
oldal nyerte. Gratulálok győzelmükhöz. A képviselő-testületben
minősített többséggel, 6 fővel képviseltetik magukat, amely elegendő bármilyen előterjesztés elfogadására vagy elvetésére. A
többi négy képviselő feladata ebben a helyzetben meglátásom
szerint elsősorban az, hogy kezdeményezéseivel, javaslataival,
bírálataival előkészítse a döntéseket, és így segítse a testület
munkáját. Természetesen a döntéshozatalon kívül van még tennivalója egy képviselőnek. Javasolni fogom annak a rendszernek a
visszaállítását, amely minden képviselő számára egy-egy körzetet
jelöl ki, amely körzeten belül a lakosok az illető képviselőhöz
fordulhatnak bármilyen problémájukkal. Ilyenkor a képviselőnek
kötelessége eljárni az ügyben, és megfelelő időn belül tájékoztatni a hozzá forduló lakost eljárása eredményéről. Egyáltalán úgy
érzem, hogy a képviselő-testület tagjai és a városi lakosság tagjai
között szorosabb, közvetlenebb és rendszeresebb kapcsolatra van
szükség. Különösen vonatkozik ez Visegrád külső városrészeire,
ahol eddig szinte semmilyen kapcsolat nem volt. Az elmúlt években sok félreértést el lehetett volna kerülni, sok rossz döntést meg
lehetett volna előzni, ha a lakosság és a testületi tagok között élő
kapcsolat működik. Sajnos erre az évi egy-két közmeghallgatás
kevés. Most itt állunk egy olyan időszak előtt, amely remélhetőleg sok fejlesztést, sok pozitív változást hoz a város életében.
Mielőbb meg kell találni a módját annak, hogy ezek a fejlesztések
és változások valóban mindenki számára a fejlődést és a javulást
jelentsék. Ez sokszor nem is olyan könnyű. Gondoljanak csak a
Rév utcai járdák esetére. Mindenkiben csak jó szándék volt,
mindenki jót és szépet akart, mégis enyhén szólva nem arattak
osztatlan tetszést Visegrádon a sok-sok pénzért felújított járdák.
Tudom, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, de sokat el
lehet követni azért, hogy lehetőleg minél több véleményt ötvözzünk össze egy-egy döntés meghozatala előtt. Hiszen a mostani
választás is arról szólt: mindenki elmondta véleményét (azaz
szavazott), és a legtöbb egybehangzó vélemény alapján született
az eredmény.
Ezen a választáson mint polgármesterjelölt 320 szavazatot kaptam. A rendszerváltás óta függetlenként induló polgármester
jelöltek közül az egyik legtöbbet. Szeretném úgy végezni képviselői munkámat, hogy Visegrád lakossága valóban hasznát lássa
tevékenységemnek. Szeretnék minél többet elérni azoknak a
céloknak a megvalósításában, amelyet az ÖMV (Összefogás a
Megújuló Visegrádért) mozgalom programja tartalmazott, és
amelyek meggyőződésem szerint sokat lendítenének városunk
fejlődésének kerekén. Ebben a munkában a jelenlegi testületi
tagok mellett számítok korábbi képviselőtársaimra, az ÖMV
tagjainak segítségére, valamint mindazok támogatására, akik a
választáson megtiszteltek bizalmukkal.
Abonyi Géza képviselő

MEGHÍVÓ
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Karácsony közeledtével
az idén is szeretnénk Önöket vendégül látni
december 16-án szombaton délután 17 órától
a templom bejáratával szemben a Rév utcában,
a város karácsonyfája közelében.
Ünnepi köszöntő ének, finom karácsonyi ízek és illatok,
valamint szép zene mellett kívánhatunk békés ünnepeket
egymásnak.
Szeretettel várunk mindenkit!

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete
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Segítsünk városunk képviselőinek és magunknak!
Az előző újságban a megválasztott képviselők megköszönték a
lakosság bizalmát. Jelöltként én is megköszönöm a rám szavazó
lakosság támogatását. Köszönöm a korábbi bizalmukat azoknak
is, akik több ciklusban megválasztottak önkormányzati, illetve
tanácstagnak: összességében 18 évre kaptam bizalmat. Azt remélem, hogy megfelelően szolgáltam a közösség, a lakosság érdekeit és a község, majd a város fejlődésének szorgalmazását.
Természetesen a jövőben is – sok nem képviselő visegrádihoz
hasonlóan – szeretném a város közösségét szolgálni. Szeretném
szóban, írásban felhívni a problémákra a képviselők figyelmét is,
különösen a következő időkben, amikor sok – korábban eldöntött – út- és utcaszakasz, valamint járda felújítására kerül sor.
Jó lenne –a mi érdekünkben –, ha a város polgárai közül minél
többen élnének ezzel a lehetőséggel: mindig vigyázva arra, hogy
a problémát ne csak felvessük, hanem megoldást is javasoljunk.
Hogy mire gondolok? Lásd az alábbi példát!
Tisztelt Képviselők! Mindenek előtt gratulálok képviselővé
történt megválasztásához, amelyhez kívánok eredményekben
gazdag munkálkodást és ehhez jó egészséget!
Egy konkrét ügyben kértem a város építésügyi hatóságának
segítségét és úgy tűnik, hogy sikerül megoldani a régi kifolyókon
keresztül az esővíz elvezetést, de van fontosabb is. Arról szólt a
probléma, hogy a Fő utca utcaszéli kőburkolatának felújítását
már két éve elhatározta, s egy éve, hogy döntött a kérdésben a
korábbi testület. Igaz, a magas bekerülési költség miatt volt némi
konfliktus, meg amiatt, hogy a kezdés hosszan-hosszan húzódott,
hiába volt az állandó noszogatás.
Viszont megállapodtunk abban is, hogy alaposan figyel az önkormányzat az ott lakók észrevételeire: járda, bejáratok és egyéb
vonatkozásokban.
Egy, minden e részen lakó Fő utcait érintő problémát vetettem
fel, mely odafigyeléssel már eddig is megoldható lett volna. Az
esővíz-kivezető csatornákról van szó. Ezeket a lakók úgy oldották meg (a tanácstól kaptak a járdalapokat és építési anyagokat, a
saját munkájukkal elkészítették a járdát), hogy az esőkivezetésekre csöveket építettek a földbe és ezek így az útszéli elvezető
(elnyelő) kőborításra vitték ki a csapadékot. Most minden kivezető csatornát betömtek cementtel és az előző időkhöz képest a
járda felől lényegesen magasabb szegélykövek is eltakarják
azokat. Más nem kellett volna, csak egy-egy szegőkövet az adott
helyen megfelezni, vagy negyedelni, és megoldódott volna a
kérdés. Sőt akár egy kis kitoldással vagy misunggal tökéletesíteni lehetne a kifolyást. Én ezt próbáltam az építőkkel megbeszélni, de ők azt mondták, erre nem ad pénzt az önkormányzat.
(Szerintem a tervezett kiadásban benne van.)
Persze, majd egyszer ezeket a kifolyókat meg lehet szüntetni,
akkor, amikor a járda itt is olyan lesz, mint most a Fő utcában a
patika és a patak között (a bal oldalon). Hozzáteszem, hogy én a
jövőre nézve is a jelenlegi megoldást tartom jónak és nem azt,
amikor a kifolyás miatt „bukkanókat” építenek a járdára, vagy a
járdára folyik a víz esetleg mélyítéseken át, vagy anélkül kerül a
víz az útra, az elnyelő részre. A Rév utcában csak az utóbbi
szerint lehetett megoldani – sajnos ez is nagy probléma ott télen,
az egyébként is látható katasztrofálisan hanyag kivitelezés mellett –, de a Fő utcában eleve több a lehetőség.
Kértem továbbá az építésügyi hatóságot, hogy személyesen
győződjön meg a fentiekben leírtakról, s beszéljenek az utca
lakóival, de szerintem még ettől is több kell. A Fő utca esetében
a képviselők személyes látogatására nagy szükség volna, mert
egy sokkal nagyobb probléma is van – el kell dönteni, hogyan
nézzen ki a Fő utca!
Amikor döntöttünk, azt is eldöntöttük, hogy egységesítetten
tesszük széppé ezt az utcát, hogy aztán esetleg húsz évig se
kelljen hozzányúlni, vagyis: minden kapubejárónál a járdáig
készítettjük el a kőburkolattal (egységesen) a területet, s ezután
egyszer a járdát is megcsináltatjuk.

Közlöm, hogy e téren teljes összevisszaság van, mert az egyik
helyen a fenti terv szerint csinálták meg, míg többnyire ott hagyták a régi bejárókat, amelyek abszolút különbözőek. Vagy-is, ha
szépet akarunk, ha a jövőnek dolgozunk, akkor ebben most kell
dönteni Önöknek, illetve megerősíteni a korábbi döntést és
persze ennek megfelelően intézkedni is.
Egy további nagy kérésem lenne még. Ez a Nap utca útburkolati javításáról szól.
Örömmel tölt el, hogy a még általunk megrendelt útjavítások –
igaz, hosszas előkészület után, de – elindultak, lásd: az előbb
említett Fő utca, benne a járda is, a Sziget utca útburkolata, a
„Málé” Platz felújítása, a Doboskert utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca, Schulek utca, Pázmány Péter utca, Török utca és Nagy
Lajos király köz stb.
Évek óta nagyon szerettem volna a Nap utca útburkolatának
javítását elérni, de nem sikerült.
Minden oldalról indokolható a javítás: minden korábbi javításból is kimaradt, tehát valóban borzalmasan rossz az állapota;
keskeny, három méter széles útszakasz bonyolít le nagyobb
forgalmat, mint a Sziget utcai hét méter széles út; a Nap utcát a
város közterületeként használja mindenki, amely nem is lehet
másképpen, hiszen (legalább is a Nap u. 1–4. közötti szakaszt) a
nagyközségi tanács építette meg annak idején 1982–83-ban.
Amikor a javításra nézve az utolsó javaslatomat megtettem,
városunk polgármestere ellenezte minden áron, mondván, nem
közterület, nincs a város tulajdonában. Hiába érveltem, hogy –
de a város használja már több mint húsz éve – annak idején a
Nap u 1–4-ben lakók lemondtak erről a tulajdonrészről a tanács
javára, s ezt mindenki aláírta –, hiába érveltem, hogy a város
belterületén lévő lakosok számára a közterületek és a közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat kötelező feladata stb.,
Hadházy úr elutasította a javaslatot. Hiába indokoltam azzal is,
hogy már 16 éve minden évben egyszer (amikor képviselő voltam) felvetettem, hogy a tulajdonrész átírását – az új törvényi
jogszabályoknak megfelelően – intézze el, szervezze meg a
hivatal, amely mindig elfogadásra került, jegyzői felelősséggel,
de sosem lett elintézve. Végül – a sok nem hatására – felvetettem, hogy ilyen alapon akár sorompóval le is zárhatnánk a területet, ezzel kivonva az utcát a közforgalomból, amire a polgármester úr rendkívül cinikus válasza az volt, hogy – zárjátok le és
csináljatok virágos kertet, vagy amit akartok…
Sajnálatos és rendkívül primitív az egész, mert valóban kimarad a Nap utca a felújításból! Ezen kellene változtatni! Ehhez
kérem az Ön és valamennyi képviselő segítségét! (Remélem
talán az is segíti a megoldást, hogy képviselőként úgy sem szólhatok az ügyben, meg az is, hogy a választáskor a polgármester
úr számíthatott a Nap utcaiak többségére.)Én számítok az Ön
segítségére a probléma megoldásában!
Ígérem, hogy én a jövőben is folyamatosan segítem észrevételeimmel az Ön munkáját, ezzel a város, a lakosok ügyes-bajos
gondjainak megoldását. Tisztelettel köszönöm!
Persze, lehet arra is gondolni, hogy minek kell ez egyáltalán,
vagy talán „savanyú a szőlő”? A problémákat, hibákat suttogva,
egymás között is elmondhatjuk, de ha eredményt akarunk, akkor
nyíltan és főleg kompetens személyeknek, vagy hivatalnak
mondjuk el, mert a cél segíteni, odafigyelni, hogy egy utca, egy
út úgy épüljön meg, hogy ne kelljen három év után javítani vagy
újra építeni.
Hiszem, hogy rajtam kívül még sok visegrádi van, aki aktívnak,
fiatalnak (ez elsősorban felfogás és a jövő feladataihoz való
igazodni tudást jelent), s kellően szókimondónak érzi magát,
hogy a felvázolt segítő munkában részt vegyen.
Kiss Károly

XXII. évfolyam 11. szám

VISEGRÁDI HÍREK

5

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
2006 októberében befejeződtek a nagy épület tetőszerkezetének felújítási munkálatai. Iskolai életünk
körülményei rendeződtek. A délutáni órák, foglalkozások rendszere is kialakult. A tanév kezdete óta változás
történt a zeneoktatásban: Vass Henrietta hosszabb
időre szabadságra ment, helyén Kun Ádám (furulya,
klarinét) és Négyessy Katalin (cselló) tanítanak. Az
igazgatóhelyettesi feladatokat Csereklye Dóra látja el.
A zeneiskolai növendékek száma 60 fő fölé emelkedett, aminek nagyon örülünk.
Október az 1956-os forradalom és szabadságharc
jubileumi eseményeinek jegyében telt el. A nyolcadikosok tanáraikkal együtt október 5-én a Terror Házába
és a 301-es parcellához látogattak el. Köszönjük az
önkormányzatnak a támogatást, és főként Mezei Annának a szervezést, vezetést. Fiataljainknak és nekünk,
kísérőiknek is maradandó élményt nyújtott a budapesti
kirándulás. Izgalmas és emlékezetes volt a művelődési
házban megtartott 56-os történelmi vetélkedő. Ezen
hasznosíthatták a Pesten látottakat a versenyzők.
Három szavalóval vettünk részt a pomázi Sashegyi
Sándor Általános és Szakiskolában tartott 56-os versés prózamondó versenyen. Imre Zsófia és Vitéz Noémi
különdíjat kaptak.
Színvonalas megemlékezéssel zárult 20-án az iskolában a jubileumi eseménysorozat, 23-án pedig a város
polgárai előtt mutatták be műsorukat tanulóink és a
visegrádi fiatalok.
A kellemes időjárás lehetővé tette, hogy hasznosan
töltsük a délutánokat. Kétszer makkot szedtek a gyerekek, és szabadtéri programként töklámpást készítettek
a napközisek a szünet előtti pénteken. A természetjáró
szakkör Zebegénybe és a Nagy-Hideg-hegyre kirándult. Köszönjük Jung Vilmos úrnak, hogy a réven
ingyen utazhatnak a gyerekek.
Novemberben készülünk névadónk születésnapjára
az Áprily-hét programjaival, amelyre mindenkit sok
szeretettel várunk.
Schmidt Anna igazgató
A portrém. Drága kéz mintázta meg.
a melege a bronzban is remeg.
Kiveti majd egy bedűlt régi bolt,
s találgatják: kinek a feje volt?
(Áprily Lajos: Szobor)

Mosolyogni sem volt kedve,
Mert nem értette,
Miért van oly magasan a feje.
Ment, mendegélt, meglátott egy kisegért.
Szomorúan faggatta:
Mit gondolsz, miért hosszú a zsiráf nyaka?
Az egér a tarkóját gondterhelten megvakarta, s azt mondta:
Azért hosszú a zsiráf nyaka, hogy a sajtot a kamra
Legmagasabb polcáról is könnyen lekapja.
A kis zsiráf eltöprengett a feleleten:
Hiszen én a sajtot nem is szeretem!
Biccentett az egérnek:
Legközelebb még betérek!
S tova ment a rengetegbe,
Szembe jött vele a medve.
Kedves medve, felelsz-e erre a kérdésre?
Miért hosszú a zsiráf nyaka, s másé miért nem?
A medve csípőre tette kezét, s elmondta feleletét:
Mi sem egyszerűbb ennél.
Minden mézes odút felér.
A kis zsiráf elmerengett:
Mikor eszem én mézet?
Bólintott a medvének.
Később majd benézek!
S elindult messze-messze,
Be az erdő mélyére.
Rálelt egy tóra,
Mely szomját oltotta.
Feje felett egy bagoly szárnyát suhogtatta.
Messze földet bejártál,
Kis zsiráf, mit találtál?
Meglepődve felemelte a zsiráf a fejét,
Hogy meglássa kérdezőjét.
Bagoly, az az én bajom,
Hogy nem tudom,
Miért hosszú a zsiráf nyaka.
A bagoly mosolyogva mondta:
Könnyű a zsiráf életmódja.
Nemrég ment el itt egy gnúcsorda,
És neked mi maradt volna?
A kis zsiráf büszkén felegyenesedett,
S elért minden falevelet.
Boldog volt és elégedett,
Elért minden magas helyet.
Itt a vége, fuss el véle,
Kis zsiráf örömére.
Bognár Ferenc meséje

Elment Jékely Márta, Áprily Lajos leánya

FELHÍVÁS!

Életéről, mindennapjairól keveset tudunk. Amíg
egészségi állapota megengedte, itt élt a „völgyben”,
abban a házban, melyet édesapja, a költő épített új
otthonul választva a családnak, mikor elhagyta Erdélyt. Itt élt mellettünk-közöttünk férje, Mészáros
Dezső szobrai közt, szerényen, csendesen. Nem vállalkozott arra, hogy kimozduljon, kedvesen és udvariasan
hárított, ha meghívtuk az Áprily-hét rendezvényeire.
Édesapjáról készített szobra a legsikerültebb, legszebb Áprily-portré. Egyik példánya a Szentendrei
Ferences Gimnázium előtt, egy másik példánya a
visegrádi városi könyvtárban látható. Életének 87.
évében távozott közülünk Mészáros Dezsőné Jékely
Márta.
Nyugodjon békében!

Mint nyugalmazott iskolaigazgató, szeretném folytatni azt a munkát,
amit néhai kollégám, Dr. Brenner József elkezdett, nevezetesen az iskola
történetének feldolgozását. Kérem mindazokat, akik ebben a munkában
segítségemre lennének, jelentkezzenek írásban vagy telefonon (397-129),
mobil 06 (20) 965-1534). Anyaggyűjtéshez várom azok jelentkezését, akik
fényképet, oklevelet, régi ellenőrző könyvet, értesítőt, illetve bármilyen
dokumentumot rendelkezésemre tudnának bocsátani. Konkrétan most az
iskola kapcsolatainak feldolgozását, a valamikori pedagógusok életrajzának, tevékenységének leírását végzem. Ezzel kapcsolatban örülnék személyes élmények, családi dokumentumok eljuttatásának is (pl. cseretáborozásokról fotók: Gniezno, Kaltensundheim, Leobersdorf, Ober-günzburg,
Parajd).
Előre is köszönöm a segítséget. A rendelkezésemre bocsátott anyagot
megfelelő archiválás után természetesen mindenkinek visszajuttatom.
Mezei Anna ny. iskolaigazgató

Miért hosszú a zsiráf nyaka?
Hol volt, hol nem volt,
Kerekerdő közepében egy kis zsiráf bandukolt.
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2006. november 24-én (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Mészáros Orsolya,
a Mátyás Király Múzeum régésze tart
vetített képes előadást

Mátyás király visegrádi üvegműhelye
és a korabeli európai üveghuták
címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

KRESZ-tanfolyam
A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Visegrádon van, a
vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap két
órát vesz igénybe, a kora esti órákban. A tanfolyam díját részletekben is
lehet fizetni. Egy csoport indításához legalább tíz fő jelentkezése szükséges.
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as telefonszámon.
Tisztelettel meghívjuk Visegrád város lakosságát
2006. december 2-án, szombaton 15 órára
a művelődési házba

Kovács Melinda
Múltak
című

fotókiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
Bakács Tibor
A kiállítás 2007. január 5-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A művelődési ház szeretettel hívja
a visegrádi gyerekeket
2006. december 4-én 10 órára a moziba,
ahol a Nevesincs Színház
előadásában a

Tündér Lala
című

zenés mesejátékot
tekinthetik meg
A belépőjegy ára 250 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

Ismét lesz
Visegrád naptár!
A hagyományoknak megfelelően idén is
megjelenik a jövő évre szánt visegrádi falinaptár a művelődési ház gondozásában. Köszönjük Kacsán Györgynek és az Eper Stúdiónak,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan nagy segítséget nyújtanak a kivitelezésben!
A naptár alapelgondolása az idén sem változott, hiszen visegrádi témájú képeket láthat a
közönség a naptár lapjain hónapról hónapra.
Aki úgy gondolja, előre rendelhet a naptárból, vagy jelezheti vásárlási szándékát, hiszen
tavaly szerencsére minden egyes naptárat
sikerült eladnunk, sőt volt, akinek nem jutott.
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően kívánjuk megoldani.
Amennyiben cégek, szervezetek több példányt szeretnének vásárolni, ezen igényükkel
kérjük, keressék meg a művelődési házat.
A naptár árát szeretnénk a tavalyi körül tartani, ami 1300–1400 Ft-ot jelent majd.
Reméljük, a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk ezzel mindenkinek, és boldogságban,
egészségben fogják nézegetni a 2007-es év
minden napján!
Mikesy Tamás
Tóth Árpád

ŐSZI VIHAR
Néha tudatom mélyein
Vadul fellobban a homály,
Mint a villámok kénköves
Fényében egy fekete táj.
Elhagyatott, kopár vidék –
Áll rajta némán, egymaga
A régi üszkös ifjuság,
Mint egy nagy, kísérteti fa.
Víg lombját elvesztette rég.
Fantasztikus törzse felett
Nyargalnak vég nélkül a vén,
Gomolygó bánatfellegek.
S míg körülfut a percnyi fény
A láthatár vak peremén,
Száz holttest villan meg a fán,
Száz öngyilkossá lett remény.
Megborzadok, de azután
Megint jön a szelíd sötét,
A mindennapi gond veti
Reám kegyelmes, jó ködét,
És újra élem a jelent,
Amely, ha fáj is, zsongva fáj –
De jaj, ha majd ismét kigyúl
A romantikus régi táj,
S az őrült fellegek alatt
Vad sárga fényt dobálva szét,
Idézi az őszi vihar
Jobb részem megölt életét!
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Vetélkedő 1956-ról
2006. október 17-én rendeztük meg a városi könyvtárban az
„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” címen meghirdetett történelmi vetélkedő döntőjét. A történelmi játék során a város két
iskolájának diákjai olyan témával foglalkoztak, amivel tanulmányaik során még nem találkoztak tananyag-szerűen. Úgy kellett
tehát megrendezni ezt a versenyt, hogy szinte minden információt, tudást a vetélkedő biztosított számukra. A három forduló
során a feladatok kapcsán kerültek közel az ötvenes évek magyar
valóságának, hangulatának, az októberi forradalom dicsőséges
eseményeinek megéléséhez, megérzéséhez. Egyik fő célnak azt
tartottam, hogy a vegyes (10-14-17 évesek) korösszetételű csapatok tagjai együttműködjenek, a feladatok megoldása mindegyik évfolyamnak jelentsen a szintjének megfelelő kihívást s
ezzel is biztosítsa minden csapattag számára a sikerélményt, a
felfedezés örömét.

Mint a verseny szervezőjének, nem kis gondot jelentett ennek
a célnak megfelelni, de a vetélkedő lezajlása után úgy gondolom
– és remélem, hogy a résztvevők is így látják –, hogy ez sikerült.
A feladatok különböző súlyúak voltak, s különösen az első
fordulóban voltak talán leginkább a lexikális tudásra, könyvtári
és egyéb kutatómunkára alapozott tematikák. Ugyanakkor fokozottan figyelembe kellett venni azt is, hogy a kisebbek elsősorban manuális, rajz- és kézügyességet igénylő feladatokban élhetik ki kreativitásukat, alkotó képességüket. Ezért mindegyik
fordulóban kaptak ilyent; pl. történelmi címerek, valamint az ún.
„Rákosi-címer”, ill. a jelenlegi címerünk megrajzolása, plakátok,
album és naptár szerkesztése, vagy a döntőn lyukas zászló készítése, papírbaba öltöztetése. Azt is fontosnak tartottam, hogy
személyes élményeket is szerezzenek a felkészülés és a döntő
során. A nyolcadikosok közös budapesti kirándulásáról, a Terror
Házában és a 301-es parcellában szerzett élményeikről már
beszámoltak az újság hasábjain, de ugyanilyen személyes kitárulkozást igényelt a negyedikesek-ötödikesek naplóírási feladata, amiben az október 1–8. közötti napjaikról vezettek naplót.
Ennek apropója Csics Gyula, az 1956-ban 12 éves kisfiú naplója
volt, amit mindkét iskola ajándékba kapott már a verseny meghirdetésekor. Természetesen szempont volt az is, hogy az iskolai
tanulmányok, feladattípusok is megjelenjenek a versenyen; így
kellett pl. a hatodikosoknak a történelem forrásai témakörhöz
kapcsolódóan az 1956-os eseményekről történelmi forrástípusok szerint katalógust elkészíteni CD-n, illetve szövegértési
feladatot megoldani a nagyobbaknak Bibó István írása, a kisebbeknek Csics Gyula naplója alapján. Az első két fordulóban
tehát írásbeli, rajzos, térképes feladatok szerepeltek, s mivel
eléggé szorított bennünket az idő, bizonyára nagy megterhelést
jelentettek a gyerekeknek és felkészítőiknek egyaránt. Az október 17-én megrendezett döntőhöz ezek a felkészülési feladatok
biztosították a tárgyi tudást, s mindezt igyekeztünk játékkal,
műsorszerű programokkal oldani, élvezetessé tenni. 11 órakor
kezdődött a döntő 6 csapat részvételével, s míg a nagyobbak a
feladatlappal, a villámkérdésekkel és információs játék feladata-
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ival „küzdöttek”, a kisebbek játékot és éneket tanultak az ötvenes évekből, lyukas zászlót készítettek, zászlórúdnak botot
vágtak a hegyoldalban. A szünet után a „kis forradalmárok”
lelkesen énekelve, lyukas zászlóikat lobogtatva vonultak a terembe: „… holnapra megforgatjuk az egész világot!” A Terror
Háza kiállítási képeiből rendezett képkirakós feladat és a rögtönzött szavalóverseny után már igazán hangulatidéző játékok
következtek: papír babát öltöztettek különböző korok ruháiba,
„gyermekorvosi ellátás” kapcsán csukamáj olajat, kedvelt korabeli csemegeként kukoricamálét kóstolhattak a résztvevők.
A versenyt a Maléter Pálról elnevezett csapat nyerte 91 ponttal, melynek tagjai: Fried Fanni 4. o., Béres Boldizsár 5. o.,
Egyed Szilárd 6. o., Ispán Lilla 7. o., Puskás Fanni 8. o., Ispán
Laura gimnazista, a Dunakanyar Erdei iskola csapata. Második
helyezést ért el az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mindszenty József nevű csapata 78 ponttal, tagjai: Bene
Márton 4. o., Laposán Dávid 5. o., Szedlacsek Eszter 6. o.,
Vesszős Bence 7. o., Imre Zsófia 8. o. (Szedlacsek Eszter középiskolás nem tudott részt venni a döntőn.). III. helyezett: Nagy
Imre néven szerepelt csapat 74 pont (DEI), IV. helyezett:
Mansfeld Péterről elnevezett csapat 73 pont (Áprily), V. helyezett: Pongrátz Gergely nevét viselő csapat 67 pont (DEI), VI.
helyezett Angyal István csapat 53 pont (Áprily).

A zsűri tagjai voltak: a zsűri elnöke Szőke Mátyás múzeumigazgató, Cseke Lászlóné nyugalmazott történelemtanár, aki
mindkét iskolában tanított valamikor, ifj. Dobri Imre középiskolai tanár, a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke. A
programon Kalotai Árpád alpolgármester a vetélkedőért védnökséget vállalt Hadházy Sándor polgármester urat képviselte. A
zsűri tagjai nemcsak a feladatok értékelését vállalták fel, hanem
sok értékes információval, kiegészítéssel, személyes élménnyel
gazdagították a gyerekek tudását. A történelmi játék lebonyolításához nagy segítséget kaptam a Mátyás Király Művelődési Ház
munkatársaitól, a jelen lévő iskolaigazgatóktól és tanároktól. A
kicsik programját Bártfainé Répás Ildikó és a parajdi óvó néni,
Kelemen Magdolna vezette. Mindenkinek köszönettel tartozom
a lelkes segítségért, de különösen köszönet illeti a két iskola
történelemtanárát, Csörsz Katalint és Jeneiné Vörös Margitot.
Az első helyezést elért csapat minden tagja értékes könyvjutalmat nyert, a helyezett csapatok oklevelet, minden résztvevő egy
szép emléklapot kapott a verseny jutalmául. (Kár, hogy a csapatok oklevelét nem láttam viszont az Áprily iskola faliújságján!)
A vetélkedő díjazását, a kirándulás és a jutalomkönyvek költségét Visegrád Város Önkormányzata biztosította, ezzel is kifejezve azt az elkötelezettségét, hogy mennyire fontosnak és támogatásra méltónak ítéli az ifjúság számára szervezett hasznos időtöltést és programokat.
Mint a vetélkedő szervezője és bonyolítója mindenkinek köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen sok segítőt nyer(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
tem egy újszerű kezdeményezéshez. Sok tanulsággal is szolgált
ez a játék, végeredményében mégis egy igen tartalmas és hasznos programnak ítélem, aminek legnagyobb haszna az volt,
hogy gyermekeink már tudásban és lélekben felkészülten lettek
részesei az október 23-i ünnepségeknek, rendezvényeknek.
Bizonyság erre az iskolások és fiatalok szép és felemelő szereplése a városi ünnepségen, amit a város lakossága nevében
ezúton is szeretnék megköszönni a szereplőknek és a műsor
szerkesztőjének, rendezőjének, Paulusz József tanár úrnak.
Adós vagyok még az erdei iskola tanulóinak a budapesti kirándulásról írt élménybeszámolójával. Mindaz, amit a két
iskola diákjai leírtak, azt bizonyítja, hogy igenis nagyon fogékonyak és érzékenyek a mai gyerekek a szabadság- és hazaszeretetre, a zsarnokság és hazugság elutasítására, az életkoruknak
megfelelő biztonság és szépség igényére.
Mezei Anna, a vetélkedő meghirdetője, szervezője, képviselő

A Dunakanyar Erdei Iskola nyolcadikosainak
„élménybeszámolóiból”
„Egy rab írt egy szöveget arról, hogyan kínozták, hogy érezte
magát. Hát, megdöbbentő volt. Részletesen leírta hogyan
kínozták; rezsót raktak a sarkuk alá, összeesésig kellett lábujjhegyen állni! Megdöbbentett, hol tartották, kínozták őket
(állózárka, rókalyuk...)! és hogy végső kétségbeesésükben
„fejjel rohantak a falnak”! De ebben az esetben az őrök gumiszobába rakták őket. Lassú, gyötrelmes halált haltak. Vannak,
akik megőrültek, mert egy adott pontra (a fejükre) csepegtettek vizet órákig, napokig. Milyen emberek képesek ilyet tenni...
kegyetlen dolog!” (D. P.)
„Hátborzongató érzés volt végig sétálni az egész épületen,
ahol embereket kínoztak halálra, gyötrelmes körülmények
közt.” (C. C.)
„Fantasztikus volt! Nagyon sokkoló, megrázó volt látni ezt
az egészet. Nagyon sajnáltam azokat az embereket, akiket
megkínoztak és megöltek. Furcsa és hátborzongató volt olyan
helyen járni, amik eredetileg is ugyanazon a helyen voltak.
Annyira jól csinálták meg néhány helyen, hogy az volt az
érzésem, hogy semmit sem tettek arrébb és minden úgy maradt, ahogy volt. A zenék, a filmek alkalomhoz illő hangulatot
teremtettek. Fel sem lehet fogni, hogy azok az emberek, akik
odakerültek,milyen borzalmakat élhettek át. A temetőben is
ugyanaz a nyomasztó hangulat fogadott. Ez a gyászos, fekete
hangulat egész nap kísért minket. Lehet, hogy nem mindenkit
érintett meg ez a kirándulás, de én biztos, hogy nagyon elgondoztam ezeken a szörnyű tetteken.” (D. P. M.)
„Most jártam először a Terror Házában. Nagyon sajnálom,
hogy nem láthatja a legtöbb ember. 1956-ban volt ugyebár a
szabadságharc és bennem mindig sok érzés halmozódik fel, ha
visszagondolok a magyarok történelmére. De ennyi igazságtalanságot nem kéne elviselni ennek a nemzetnek. Szerintem
megoldhattuk volna, hogy kimászunk, és végre felébredhetne a
nemzet és nem egyfolytában gyászolni kéne, hanem cselekedni.” (L. M.)
„Mit jelent nekem ma 1956? Az 56-os forradalom szerintem
az egyik legérdekesebb és legborzasztóbb történelmi esemény.
Ezért is örültem, hogy lehetőség nyílt elmennem a Terror
Házába. Az első pillanatban, amikor beléptem az épületbe,
rögtön rám telepedett az a különös érzés, mintha nem is Pesten lennék. Amikor a tank közelébe mentem, éreztem azt a
rozsdás földszagot, amitől hirtelen odaképzeltem magam Pest
utcáira. Rengeteg dolgot láttam, olyanokat, amikről előtte nem
is hallottam. A tárlatvezetés nagyon jó volt. Magam előtt láttam az embereket, amint épp a szennyvízzel teli kamrában
szenvednek vagy a „rókalyukban” állnak. Minden szenvedés
ellenére arra vágytam, bár visszamehetnék az időben, annyira
megfogott ennek a kornak a hangulata. Mikor kiértünk és
hazamentem, belegondoltam: és szerintem hihetetlen, hogy
mindez alig 50 évvel ezelőtt történt. Félelmetes! (T. N.)

Tóth Bálint: A BÁTRAK SZENVEDÉLYE

2006. november

Szuronnyal, puskatussal,
sortűzzel szembenézve,
küzdeni új világért,
a bátrak szenvedélye.

Előre hát, ti bátrak,
bátran a barikádra!
Ha elhullunk, hát hulltunk
a fél-világ csodálja!

Nem az erősek bátrak,
de a bátrak erősek!
Egy elszántszívű harcos
száz ágyúnál erősebb!

S nyomukba újabb s újabb
elszánt, vitézi arcok
emelkednek feszülve
s végigküzdik a harcot!

Hinnünk kell ebben, testvér,
nekünk hitünk ád kardot,
éleset, mélyre metszőt,
hogy elbukjék a zsarnok.

És lehet elveszünk mind,
és ha legyőznek végre:
fiainkban tovább él
a bátrak szenvedélye!

Emléktúra 1956 jegyében
2006. október 15-én, vasárnap az Együtt Kulturális Egyesület
csoportja az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
jegyében tartotta ez évi kirándulását a túlparti Börzsöny és környéke vidékén.
Reggel csípős időre ébredtünk, ám mire buszunk Márianosztrára ért, az idő szépen kitisztult, őszi verőfény fogadott a
Magyarok Nagyasszonya pálos templom előtt. Attila atya készségesen tájékoztatott a pálosok magyarországi történetéről, majd a
templom belsejével ismertetett meg. Érdekes, sok információt
nyújtó ismertetője után körbejártuk a templombelsőt, majd Kelemen Magdi vendégünk szép egyházi énekkel tette egésszé a
templomlátogatást (több templomban is megcsodálhattuk szép
hangját). Nyomasztó érzés volt, hogy a szomszédságban
,,működik” a fegyház hatalmas épülete…
Innen tovább utaztunk egy másik varázslatos börzsönyi faluba,
Nagybörzsönybe. A település szélén található, kőfallal körülvett,
román kori Szent István templomnál álltunk meg, ahol idegenvezetőnk ismertette a kis, teljesen épen maradt, több száz éves
kőtemplom történetét, érdekességeit. Jellemző a méreteire, hogy
csoportunk épp, hogy befért a kis építménybe. Az egykor bányavárosi rangú faluban a barokk stílusú Szent Miklós plébániatemplomot is megtekintettük, majd a különleges szépségű gótikus
Fájdalmas Szűz (Bányász) templomhoz mentünk a faluközpontban. Itt is bő ismertetést kaptunk a templom és a falu történetéből.
S hogy még mit láttunk? A szépen rendben tartott tájház több
helyiségében a nógrádi vidék berendezésével, használati eszközeivel, népművészeti termékeivel találkozhattunk, majd a vízimalomhoz érve az ősi molnár mesterséget bemutató őrlőeszközök
világába nyertünk betekintést. Nem is hittük, hogy ez a kis falu
mennyi látnivalót nyújt majd!
A délután hátralévő részében az őszi napsütésben megkerültük a
Börzsönyt. A magas csúcsok, a kedves nógrádi táj látványa után
egyre közelebb kerültünk Váchoz: első megállónk a váci rabtemetőnél volt. Nagyon lehangoló látvány fogadott: elhanyagolt, gazos
temető, lepattogzó festésű emléktábla. Szőke Mátyás múzeumigazgató úr ismertette a temetőfeltárás történetét, kitért Hóman
Bálint személyére, az akkori körülményekre, majd gyertyát gyújtva emlékeztünk a monumentális kő emlékmű előtt, melynek két
oldalán emléktáblán állt az oda eltemetettek névsora. A kegyeleti
emlékezés, koszorúzás és a Himnusz eléneklése után a Diadalkapuhoz mentünk, itt megismertük annak történetét. Kellemes
belvárosi séta során jutottunk a felújított, átalakított barokk főtérre, melynek impozáns látványa mindenkit megragadott. Benéztünk a Fehérek templomába, majd a székesegyházhoz értünk.
Galambok raja szálldosott, mi pedig a térrel való ismerkedés után
a dóm belsejét néztük meg, megállapítva, hogy ez egyik legszebb
egyházi épületünk.
Már várt buszunk, hogy egy tartalmas és remélhetőleg mindanynyiunk számára emlékezetes kirándulás után Visegrád felé haladva, szerencsésen elérjük a nagymarosi kikötőt és a hazai partot.
Borsody István
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56-os emlékezés Nagymaroson
Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim és Uraim!
,,Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”
Ady, a magyar élet minden rezdülésének tökéletes ismerője
a mai napra vezérlő gondolatainak szánta az elhangzott idézetet. Talán azért, mert ötven évvel ezelőtt valóban nagy dolgok születtek.

Lovag vitéz Forgách Ferenc megemlékezését tartja
Olyan események átélői és tanúi lehettünk akkor, amelyeknek gyümölcséből rövid időre ismét kiegyenesedtünk, és újra
magyarnak érezhettük magunkat. Európa, de szinte az egész
világ is ámulatba esett és csodálattal szemlélte bátorságunkat, melynek hatására megremegett a vörös medve önkényre
épített birodalma.
A bátrak, a mindenre elszántak, a megingathatatlanok – e
nagy földmozgást sejtő változás erjesztői –, akik november

Könyvbemutató –
ünnepi háttérrel
Visegrád művelődési házának könyvtárterme is megújulva, ünnepi köntösbe
öltözve fogadta az október 27-i könyvbemutatóra összesereglett érdeklődőket.
A Csics Gyula – 1956-ban 12 éves fiúcska – forradalmi naplójából készült
szép kiállítású, az eseményeket egyéni
megvilágításban megfogalmazó, színesen illusztrált könyv az 50 éves ünnepségsorozat egyik slágere lett.
A szerző, természetes szerénységgel
vallott a könyv létrejöttéről, a napló sorsáról, a sok meghívásról, s ránk, visegrádiakra nézve hízelgő, hogy a sűrű
meghívás közt elsőként hallhattuk tőle
azt a sok érdekességet, műhelytitkot, ami
a napló világra születéséig titokban maradt sok évtizeden át.
Borsody István

Emléktábla-avatás

4-e után valóban viharvertek lettek, de különösen azok, akikre a szovjet tankok árnyékában kegyetlen megtorlással, emberi életek kioltásával sújtott le a sunyi hatalom. Ezekre a
mártírokra emlékezünk most, Burgermeister Józsefre és
Lachky Albertre, arra a két fiatal áldozatra, akik korábban
ezen a gyönyörű tájon ábrándoztak biztosabb, szivárványosabb jövőjükről. Ábrándjuk sajnos semmivé lett. Férfi koruk
zsengéjét derékba törte a kíméletet nem ismerő kegyetlen
hóhér kötele. Így teljesedett be rajtuk az evangéliumi üzenet:
,,Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja az ő barátaiért.” (Jn 15,13)
De a holtak mellett az élő tanúkat is megidézzük!
Lovag vitéz Forgách Ferenc rendtestvérünket – a hajdan
volt Felvidék ősi családjának örökösét –, lovagi közösségünk
töretlen belső erőkkel megáldott tagját, és lovag Wittner Mária asszonyt, rendünk dámáját, aki apostoli küldetést vállalt
1956 igazságának, kristálytiszta eszmeiségének szeplőtlen
megőrzéséért.
Ezt a két embert is halálra ítélte a kegyetlenkedésben élen
járó kádári hatalom, de a fölöttünk lakozó erők azt a sorsot
szánták nekik, hogy megtörten, viharverten is szószólói lehetnek annak a magasztos eszmeiségnek, a megalkuvás elutasításának, amelyet a félévszázaddal ezelőtt lezajlott események jelentettek minden, igaz szívű magyarnak és az eljövendő nemzedékeknek.
Zárjuk hát szívünkbe őket, és figyeljünk ajándékba kapott
gondolataikra! Adyval kezdtem, illő hát vele is zárni bevezetőmet:
,,Ez a világ nem testálódott
Tegnapnak húzó rongy pulyáknak:
Legkülönb ember, aki bátor,
S csak egy különb van, aki bátrabb.”
Cseke László
rendi kancellár
(Elhangzott 2006. október 13-án a nagymarosi temetőben.)

A visegrádi sűrű eseménysorozat megható záróaktusa volt a Scheili-ház
falánál november 4-én tartott emléktábla-avató ünnepség.
A kellemetlen idő ellenére szép számú résztvevő jött el, hogy kegyelettel
emlékezzen az 56-os forradalom leverésének napjára. Mint máskor, most is
szépen komponált, mértéktartó, az emléknap szelleméhez méltó ünnepély
részesei lehettünk: a Himnusz eléneklése után tárogató szólt, majd
Sinkovits Vitai András szavalata következett (Illyés Gyula: Haza, a magasban). A megemlékezés ünnepi szónoka Balázs Piri László, egykori egyetemista hallgató, ötven évvel ezelőtti élményeire építve emlékezett a fiatalok
szerepére, a dicső forradalomra, majd az elbukás, a megtorlás szomorú és
gyászos időszakára. Tartalmas beszéde után ismét Fehér László tárogatójátékában gyönyörködhettünk, majd vitéz Somogyvári Gyula Miatyánk c.
versét hallhattuk.
Az ünnepség az ünnepélyes táblaleleplezéssel folytatódott, amit Balázs Piri László, a TIB alelnöke és Hadházy Sándor polgármester végzett el. A
szépen kivitelezett emléktáblát Kalász István kanonok, plébános úr áldotta
meg, kiemelve annak fontosságát, hogy az áldozatokra való emlékezés
mindig fontos. Ezt követően az ünnepi megemlékezés virágait helyezték el
a visegrádi szervezetek megjelent képviselői és több magánszemély is.
A Szózat eléneklése után a Mansfeld-filmet láthattuk a moziban.
Borsody István
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2006. november

Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerősét
2006. december 18-án, hétfőn, 18 órakor
a Mátyás Király Művelődési Ház I. emeleti nagytermében tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Mindenkit szeretettel várunk!
TISZTELT OLVASÓINK!
Az énekkar és fúvószenekar
krakkói kirándulása képekben

Az énekkar
alsógallai vendégszereplése képekben

A Posztócsarnok Krakkó főterén

Julika néni és Laci bácsi a szüreti menetben

A Wavel udvara a reneszánsz kerengővel

Sváb táncok előadása

A kirándulás résztvevői a wieliczkai sóbányában

A taksonyi Szigeti fiúk
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Ismerd meg hazádat: kirándulás az Őrségbe
2006. október 7-én kissé csípős, de nagyon kellemes reggelre ébredtünk. Teli várakozással foglaltuk el helyünket és
Budapesten keresztül kisebb megállásokkal Celldömölk felé
indultunk. Kilenc óra körül meg is érkeztünk, ahol kedves,
ízes beszédű idegenvezető hölgy várt bennünket. Első látnivalóként a Klein Mariacell nevű barokk kegytemplomot néztük meg. A templom 1748-ban épült, Odo Koptik cseh származású építész munkája a máriacelli kegytemplom mintájára. Szintén az ő munkája a mellette épült kolostor. Az emeleten múzeumot rendeztek be.
Útban a Somló-hegy felé megnéztük Eötvös Loránd ingakísérletének emlékhelyét, valamint Magyarország egyik leghíresebb tufa- és bazaltbányáját.
Vidám idegenvezetőnk elkalauzolt bennünket egy hangulatos borkóstolóra, mely hamisítatlan Ság-hegyi szőlészet és
pince volt a fia tulajdonában. Itt mindenre kiterjedő hangulatos tájékoztatót kaptunk a szőlészet és borászat rejtelmeiről,
és a borkóstolás írott és íratlan szabályairól, gyakorlati alkalmazásáról. Megkóstoltuk a Ság-hegyi pogácsát, helyi specialitást, majd gulyáslevest kaptunk ebédre. Búcsúzóul 1-1
üveg Ság-hegyi bor volt az ajándék.

Veleméren megnéztük a juhász házát, mely az eredeti bútorokkal és használati tárgyakkal volt berendezve. Itt megebédeltünk, szintén kis családias étteremben.
Útban Zalaegerszegre, Csesznek nevezetességeit néztük
meg, majd megérkeztünk a gyönyörű, rengeteg parkkal rendelkező virágos Zalaegerszegre.

Zalaegerszegen

Lenyűgözött bennünket a régi és új csipkeházak sora, a
monumentális nagytemplom, a színházépület, az egykori zsinagógából átalakított hangversenyterem és felsorolni is nehéz mennyi régi és új értékkel rendelkezik ez a város.
Az idő gyorsan elszaladt, pedig szívesen tartózkodtunk volna még hazánk e gyönyörű nemzeti parkjának területén.
Rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodva köszönjük
meg a szervezőnek (Visegrádi Szövetség), hogy még az időjárást ilyen szépre rendelték meg az égieknél, hogy olyan
vendéglátókat és idegenvezetőket biztosítottak, akikből sugárzott a jókedv és vendégszeretet, egyszóval feledhetetlen
volt ez a két nap.
Köszönjük.
Fieszl Irén és Jung Éva

ITT VAN AMERIKA…
Borkóstoló Celldömölkön

Délután kedvünkre bebarangolhattuk az őriszentpéteri
skanzen épületeit, tájékoztatást kaptunk az akkori életmódról, szokásokról, népművészetről, képet kaphattunk az itteni
népek leleményességéről, élni akarásukról, népművészetükről. Utána filmvetítéssel egybekötött előadást hallgattunk,
melyben bemutatták az Őrség hihetetlen gazdag növény- és
állatvilágát. Majd a szállás felé vettük utunkat.
Őrimogyorósdon csupa fenyőfából készült épületben kaptunk szállást. Az apartmanok EU-színvonalúak voltak (tv,
minibár, hajszárító, tusfürdő). A szobák a helyi virágok neveit viselték. A vacsora igazi különlegesség volt: fokhagymaleves, malacpörkölt dödöllével és tökös-mákos rétes. Az étteremnek családias hangulata volt, ez a reggelinél is érződött,
ahol mindenki kedvére válogathatott a svédasztal bőséges
kínálatából.
Reggeli után irány Magyarszombatfa és Velemér. Csodálattal néztük a szeres településeket. Magyarszombatfán egy
kedves idősebb úr, aki egyébként fazekasmester volt, bevezetett a fazekasmesterség mikéntjébe, végigvezetve minket egy
igazi fazekas házán és udvarán. Az országban egyedül itt
használtak olyan korongot, amely nem középen, hanem oldalt (bal kézre) helyezkedett el az ülőke előtt.

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak telefonhívásaim. Vonalason is, mobilon is. Nem, nem én telefonálok
többet s növelem a telefontársaságnak fizetendő összeget;
engem hívnak! Kora reggel (nehogy már munkaidőben
pihenjünk!), délelőtt, délután, akár késő este is, immár
hónapok óta.
A hívó mindig valamiféle nyereményről, utazásról beszél, amit én állítólag megnyertem vagy megnyerhetek. A
telefonszám természetesen egyik esetben sem volt látható!
Legutóbb a telefonáló hölgy először is köszönetét fejezte ki az őt megbízó cég nevében, hogy segítettük munkájukat, valamiféle kérdőív kitöltésével, ami a családokat
érintette. (Így, szó szerint ezt mondta, se többet, se kevesebbet.) Ezért ők – XY Kft. – egy nyaralást ajánlanak föl
(talán Floridába?).
Ekkor közbevágtam:
– Családom mely tagja, milyen néven töltötte ki ezt a bizonyos kérdőívet?
– Azt én nem tudom, nekem csak ezt a telefonszámot
adták meg – jött a válasz.
Ezek után gyorsan elköszöntem, s letettem a telefont.
Rá kellett jönnöm, a marketing-pofátlanságnak nincsenek határai (vagy azok az általam még elfogadhatót áthágják).
Szedlacsek Róbert Henrik
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Nemzeti jelképeinkről ünnep után
Egyik „legfiatalabb” történelmi-nemzeti jelképünk a középen kivágott nemzeti színű zászló, amely az 1956-os forradalom idején vált a felkelés szimbólumává.
Az elmúlt hetekben az Árpád-sávos, piros-fehér csíkozású
zászló került egyfajta érdeklődés középpontjába.
A magyar címertörténetben vágásos, piros-fehér címer először Imre (1196–1204) és II. András királyok pecsétjein, ill.
aranybulláin jelent meg. Ennek megfelelően a korabeli zászlón is a piros-fehér csíkozás szerepelt. Anjou-királyaink
címerén is látható piros-fehér sávokat a nápolyi dinasztia kék
alapon arany liliomos címerábrázolásával egészítették ki. A
piros-fehér színek mellett a zöld Mátyás korától ismeretes. A
francia forradalom hatására létrejövő háromszínű (trikolór)
piros-fehér-zöld zászló használatát 1848-ban iktatták törvénybe: »minden középületeknél s közintézeteknél minden
nyilvános ünnepek alkalmával és minden magyar hajókon a
nemzeti lobogó és ország címere használtassék.« Őszintén
remélem, hogy másoknak is meghatározó gyermekkori olvasmányélményük volt Gárdonyi Géza örök érvényű műve,
az Egri csillagok. A könyvet olvasva, gyerekként találkoztam
először a zászló egyik jelentésével, ti. amikor Bornemissza

Gergelyék Török Bálint várához közeledve a tornyon lobogó
zászlóról látják, hogy Bálint úr itthon van. Ha Esztergomba
járok, s felnézek a bástya ormán büszkén magasodó pirosfehér zászlóra, jóleső érzésem támad: az Árpádok itthon
vannak, itthon vannak örökké, történelmi-nemzeti tudatunkban, a szívünkben…
Az elmúlt hetekben bizonyos körök ostoba és felelőtlen
megnyilatkozásokban próbálták beszennyezni történelmi
jelképünket, és az Árpád-sávos zászlót a XX. század egyik
diktatúrájával hozták kapcsolatba. Aki ilyet állít, talán arra is
képes lenne, hogy az emberiség ősi, több világvallás által
használt, napszimbólummal, a svasztikával (horogkereszt)
díszített őskori edényeket „száműzze” a múzeumokból,
mondván: önkényuralmi jelkép.
A piros-fehér, Árpád-sávos zászló nemzeti jelkép. Jól gondoljuk meg, mikor, milyen céllal vesszük kézbe, mire használjuk, hova tűzzük ki. Sétáljunk el Árpád-kori székvárosunk, Esztergom várához, nézzünk fel az Árpádok lobogójára,
és azzal a jóleső érzéssel menjünk tovább, hogy „itthon
vagyunk”.
Gróf Péter

Gondolatok
a visegrádi Tamás-hegyről

pincesorral, Magas köz a csodálatos panorámájával és a
Kálváriadomb az érintetlen növényzetével, amint azt a rendelethez csatolt térkép is részletesen tartalmazza. Azonban a
rendelkezés nem egyformán vonatkozik mindenkire. Vannak,
akik 30–60 nap után sem tudnak előre lépni az ügyükben, s
vannak, akik percek alatt el tudják intézni azt, hogy álmaik
valóra válhassanak – függetlenül a helyi rendeletek előírásaitól (7/2004. VII. 29.). Jól van ez így? A helyi rendelkezések
nem egyformán érvényesek minden visegrádira? A kérdés
válaszra vár! A tények szerint a Magas köz 7. sz. hrsz. 579.
alatti ingatlanon az épület teljes elbontása, majd egy jóval
nagyobb felépítése, minden hatósági határidőt meghaladó
viharos gyorsasággal készülhet, míg a hrsz. 594., 593. sz.
telkeken, a statikailag indokolt 80 cm-t meg nem haladó
támfal építése minden igyekezet ellenére sem haladhat. A
Kálváriadombon a hrsz. 0128/32. sz., volt Zöld-telek azon
részén, mely határos a hrsz. 579., 580., 581. sz. ingatlanokkal, NAGYARÁNYÚ TEREPRENDEZÉSI MUNKÁLATOK (1 m-t meghaladó támfalak, lépcsőrendszerek építése,
talajfúrás stb.) folynak – nyilvánvalóan engedély nélkül, de
az önkormányzat tudtával. Az engedély nélküli építkezésekre
több esetben (08.15., 08.17., 08.22., 09.29., 10.10., 10.25.)
hívtam fel a hatóságok figyelmét, de még választ sem kaptam
tőlük, nem hogy intézkedés történt volna a törvénytelenség
megszüntetésére. Az itt folyó építkezések építési szakemberek szerint is a TÁJROMBOLÁS kategóriájába tartoznak.
Ezért szeretném felhívni Visegrád polgárainak figyelmét
arra, hogy az ilyen építkezésekkel elveszíthetjük a lehetőségét is annak, hogy Visegrád a Világörökség része legyen –
ami pedig kitűzött céljaink egyike –, s Visegrád, a centrumában lévő Tamás-heggyel és panorámájával, valamint a pincesorral – olyan ékessége legyen a Dunakanyarnak, mint Hollókő –, nem is oly messze tőlünk a Palócföldnek.
VISEGRÁDI POLGÁROK!
SÉTÁLJATOK FEL A MAGAS KÖZBE, A KÁLVÁRIADOMBRA, NÉZZÉTEK MEG, MI FOLYIK OTT, MONDJATOK RÓLA VÉLEMÉNYT!!!
(langpisti)

Tamás-hegy, Visegrád központjában elhelyezkedő terület,
kiemelt fontossággal bíró övezete Visegrádnak. Az egész
terület a sajátos, hagyományos építkezési stílusával, sátortetős házaival, kis kertes udvaraival megtestesítője az itt élő,
hagyományait őrző embereknek. Ez a településrész EGY
KÜLÖNLEGES ÉKESSÉGE LEHETNE a középkori emlékek mellett városunknak. Ezt a lehetőséget a visegrádi önkormányzat még idejében felismerve hozta meg azon határozatát, amely igyekezett megóvni ezt a településrészt a jelenleg divatos építési irányzatoktól. Ezért a 7/2004. (VII. 29.)
elfogadott és kihirdetett önkormányzati rendeletében mindenkire kötelező érvénnyel bíró határozatot hozott. Tamáshegyet mint védendő területet VÁLTOZTATÁSI TILALOM
alá vonta – nagyon is helyesen –, így szándékozta megóvni a
városrészt a meggondolatlan átépítésektől.

Ez a rendelkezés mindenki számára szinte lehetetlenné tette
az engedélyhez kötött munkálatok törvényes megkezdését
rövid időn belül, a sok megkötés, szabályozás miatt. Tamáshegy szerves része a Pázmány Péter utca, Szent László utca a
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Ismeri ön Visegrád történelmét?
Még a választások előtt azt találtam mondani nyilvánosan, hogy véleményem szerint a visegrádi gyerekek nem ismerik
kellően városuk történelmét. Azt is hozzátettem: lehet, hogy a felnőtt lakosság nagy részére is ráférne e témában egy kis
ismeretfrissítés. Sajnos, mint megtudtam, ezzel a kijelentésemmel többeket, elsősorban visegrádi pedagógusokat megbántottam, pedig nem bántásképpen mondtam, inkább annak serkentésére, hogy foglalkozzunk az eddiginél többet a lakosság és ezen belül különösen az ifjúság ismereteinek szélesítésével városunk gazdag történelmi múltját illetően. Kijelentésemet egy kis magánfelmérésemre alapoztam, amely egészen pontosan három iskoláskorú fiatal megkérdezését jelentette. Elismerem, hogy ez kevés arra, hogy általános következtetést lehessen levonni a lakosság egészének ismereteiről. Próbáljuk hát meg önmagunk felmérni, mit is tudunk híres és nagy történelmű városunk múltjáról.
Fogadják szeretettel ezt a kis tesztet, amely Visegrád történelméhez kapcsolódó tizenkét kérdésből áll. A kérdéseket városunk díszpolgára, Cseke László Panoráma sorozatú Visegrád című könyvéből, valamint Magyar Eszter szintén Visegrád című könyvében leírtak alapján állítottam össze. A helyes válaszok, valamint az értékelés a 14. oldalon található.
Remélem, segít mindenkinek felmérni ismeretei mélységét.
Abonyi Géza
1.

a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)
7.
a)

Kérdések Visegrád történelméből
b) Zsigmond király,
Hány római kori építmény (őrtorony, tábor, erőd)
c) Károly Róbert,
maradványai találhatók a visegrádi limes
d) IV. Béla.
Szentgyörgypusztától Gizellamajorig terjedő szakaszán?
8. Milyen eseményhez köthető Visegrád középkori
Kettő,
hanyatlásának kezdete?
Hat,
a) Visegrád török hódoltságának kezdete (1544),
Egy,
b) Mátyás király halála (1490),
Tíz.
c) Az ország kettészakadása (1532),
d) A török uralom alóli felszabadulás (1684).
Hol volt Visegrád „központja” 1000 évvel ezelőtt?
Gizellamajor környékén,
9. A középkorban szinte teljesen elpusztult VisegrádA jelenlegi városközpont területén,
ra német telepesek költöztek. Mikor?
A Sibrik-dombon,
a)
Az
1500-as évek végén, az 1600-as évek elején,
A Salamon-torony környékén.
b) Az 1800-as évek elején,
c) Az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején,
Melyik királyunk idejében kezdődött a visegrádi
d) Az 1600-as évek közepén.
várrendszer építése?
IV. Béla,
10. A XVIII. és XIX. században a visegrádi lakosság
I. István,
kemény kétkezi munkával kereste kenyerét. ElsőKároly Róbert,
sorban mivel foglalkoztak?
I. Endre.
a) Földművelés,
b) Bányászat,
Melyik évben volt a híres visegrádi királytalálkoc) Fafeldolgozás,
zó?
d) Hajózás.
1526,
11. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik
1222,
nagy tábornoka életének egy részét Visegrádon töl1335,
tötte. Ki volt ő?
1490.
a) Bem József,
b) Görgey Artúr,
Hogy hívják a királyi palota udvarán álló vörös
c) Damjanich János,
márványból készült díszkutat?
d) Aulich Lajos.
Mátyás-kút,
Herkules-kút,
12. A városba Dunabogdány felől bevezető úton az
Reneszánsz kút,
úgynevezett Budapesti kapu igazi jellegzetessége
Nincs neve.
Visegrádnak. Ki építtette?
A Szent Koronát közel 200 évig Visegrádon őrizték. Hol?
A Salamon-toronyban,
A fellegvárban,
A királyi palotában,
A város templomában.
Melyik királyunk idejében vált először királyi
székhellyé, azaz fővárossá Visegrád?
Mátyás király,

a)
b)
c)
d)

Schulek János,
IV. Béla,
dr. Zsitvay Tibor,
Hunyadi Mátyás.
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Kedves visegrádi
volt Diáktársaim,
Osztálytársaim!
Sok-sok köszönet azokért a boldog
órákért (15 h–24 h–01’h 30”), amit
azzal okoztatok NEKÜNK, NEKEM,
hogy ELJÖTTETEK, illetve NEM
JÖTTETEK EL a NOSZTALGIABULINAK nevezett ÖREG TANÁR–
VÉN DIÁK TALÁLKOZÓRA.
Mi, akik itt voltunk, most már értjük,
miért tart itt Visegrád, ahol tart. NÉZZETEK MAGATOKBA ÉS A TÜKÖRBE!

Mi, akik itt voltunk:
Domoszlai Zsuzsa Budapest,
Erős Kati Herceghalom,
Faragó Balázs Izsák,
Farkas Józsi Visegrád,
Friedrich Franciska Esztergom,
Garami Eszter Budapest,
Garami Évi Budaörs, igazoltan távol,
Gerstmayer Gyuri Dömös,
Héder José Visegrád,
Héder Marci Dunabogdány,
Hévizi Marcsi Visegrád,
Holtság Karcsi Kecskemét,
Honti László Visegrád,
Klein Dani Visegrád,
Klein Teri Budapest,
Klemm Juli Dömös,
Langpisti ???
Lőrinc Teri Visegrád,
Madas Csilla Budapest,
Maga Ibi Esztergom,
Maga Márti Visegrád,
Marosi Jutka Visegrád,
Mócsai Jóska Budapest,
Nemes Kati Nagymaros,
Nemes Zoli Vác,
Neubrandt Ili Budapest, igazoltan
távol,
Ormos Gyuszi Bécs,
Papp Gábor Pilismarót,
Papp Klári Visegrád,
Papp Pisti Budapest,
Rencz Kati Budapest,
Rencz Marianna Szentendre,
Scheili Julika Visegrád,
Schült Tóni Visegrád,
Sebestyén Imre Szentendre,
Sovány Jóska Visegrád,
Szatmári Nóri Visegrád,
Zeller Zsuzsi Szob,
Irénke igazoltan távol,
Rozika néni
Rózsa néni
Cseke Laci bácsi
Cseke Lászlóné Emi néni
Deés Feri korábbi tiszi (lelkében itt
volt velünk)
Kalász Pista tiszi
És ti? Hol voltatok?
(LANGPISTI)

Helyes válaszok

2006. november

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

d) Tíz római kori építmény maradványai találhatóak Visegrádon.
c) A Sibrik-dombon volt 1000 évvel ezelőtt Visegrád központja.
a) IV. Béla királyunk.
c) A híres visegrádi királytalálkozó 1335 októberében volt.
b) Herkules-kút.
b) A Szent Koronát a fellegvárban őrizték.
c) Károly Róbert idejében.
b) Visegrád hanyatlása Mátyás király halálával kezdődött meg.
c) A német telepesek az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején érkeztek.
c) Fafeldolgozással.
b) Görgey Artúr.
c) A Budapesti kaput dr. Zsitvay Tibor építtette az 1930-as években.
Értékelés:
0–3 találat: Sajnos meglehetősen hiányosak az ismeretei Visegrád történelméről. Azt
javaslom, látogassa meg a városi könyvtárat, olvassa el az említett könyvek bármelyikét. Meglepően sok érdekességet talál városunk múltjával kapcsolatban.
4–8 találat: Ismeretei általában megfelelőek, de jó néhány fontos eseményt még illik
tudni annak, aki Visegrádon él. Kicsit olvasson utána a dolgoknak, ne tudja egy
messziről jött ismerőse egyszer sem zavarba hozni a város nevezetességeit firtató
kérdéseivel.
9–11 találat: Gratulálok! Ön meglehetősen tájékozott Visegrád múltját illetően, de
felhívnám a figyelmét, hogy tizenként pont elérése a cél.
12 találat: Úgy gondolom, hogy mindazok, ezt a szintet elérték, büszkék lehetnek
ismereteikre, minden tiszteletem az övék ebben a tárgyban.

Őszi hírek az oviban
Alig néhány hete lett vége a nyárnak, megkezdődött az oviban a nevelési év, s máris
igen színes a tevékenységek palettája óvodánkban. Az új kicsiket és édesanyjukat
vártuk izgatottan: sírnak-e, sokáig tart-e a beszoktatás, mennyire nehezen szakadnak
el az anyukák gyermekeiktől. Van, aki eddig egyetlen napot sem töltött gyermeke
nélkül, s most egész napra elszakadni?! Aztán ment minden, mint a karikacsapás,
volt, aki 3 óra alatt, volt, aki 3 nap alatt szokott be. Jókedvű, kedves társaság, már
figyelnek egymásra, számon tartják egymást és segítenek, ha kell. 24-en leszünk,
mire mindenki betölti a 3. évet, egyelőre 20 kisgyerek jár a kiscsoportba.
Középsősnek lenni már nagy dolog, főleg, ha minden kedden az „igazi” tornacsarnokba járnak tornázni! Azon kívül gyümölcssalátát készítettek, baromfiudvart látogattak, tehenészetbe és lovardába vitte őket a menetrendszerinti sárga busz. A magyar
népmese hetén a Három kismalac c. mesét dolgozták fel és igazi fűrésszel, szöggel,
kalapáccsal, igazi deszkából készítették el a báb malackáknak a házikókat. Kihasználva a csodaszép hosszú ősz minden napját, még egy Mogyoró-hegyi kirándulást is
lebonyolítottak, mintegy erőpróbaként felgyalogoltak az Új-osztásra és onnan csodálták meg a Dunakanyart.
Nagycsoportosaink és óvónőik az ősszel érő gyümölcsökből szinte minden lehetséges verziót elkövettek a befőzés, tartósítás terén: szilvalekvárt főztek; szilvát aszaltak; szőlőt facsartak, nyomtak, csavartak; almát szárítottak; savanyúságot készítettek;
szárított gyümölcsökből koszorút készítettek; töklámpát faragtak.
Jelenlegi nagycsoportosaink összetétele nem szokványos, 14 nagycsoportos korú és
9 középsős korú kisgyermek jár a nagycsoportba. Természetesen a 9 kisgyermek
jövőre is nagycsoportos lesz, addig a csoport óvónői differenciáltan foglalkoznak a
gyermekekkel.
Csodaszép lett a mosdónk is! Új csempe és új kézmosók, tükrök, fogmosó pohártartók kerültek a gyermekmosdókba.
Novemberben a Márton-napi hagyományokat próbáljuk feleleveníteni a nagycsoportosok kezdeményezésében.
Megkezdődtek a továbbképzések, az őszi ciklusban három óvodapedagógus jár különböző továbbképzésekre.
Dobó Istvánné
óvodapedagógus
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Közhasznú címek
és
telefonszámok

Magyar László

NOVEMBER
Mindenszenteknek havában
csontváz-magában, siváran
vergődik a lélek.
Csupasz bokrok, kopasz ágak
a szélben nem muzsikálnak,
csak törnek szegények.
Ruhátlan a Kálvária:
,,Mennybe ment az Isten Fia!”
– követték elmenők?
Okos nagyszülők, szép szülők,
a közülünk kikerülők
hányan… ? Mindannyian…?
Markó tervezte a képet,
Egry a szín-keveréket,
Rónai pöttyeit;
hagytak nekünk szép meséket,
maradandó menedéket,
látványt, harmóniát,
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Állatorvos (dr. Patócs András)
Tahi, Elekfy J. u. 4. 387-177
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
(Schmidt Anna)
Rév u. 2. 398-312

Atlantis-Club Kft. (Jung Vilmos)
Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentő 310-798
ELMÜ hibabejelentő (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola
Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda (Dobó Istvánné)
Fő u. 18. 398-130
Fogorvos (Tavasné dr. Tóth Mária)

Fő u. 38. 397-574
Gázcseretelep (Szebeni Imre)
Bányatelep (30) 996-5968
Gyámhivatal (Katonáné Herr Valéria)

Fő u. 38. 398-140
Gyógyszertár (Robicsek Katalin)
Fő u. 44. 398-365
Hajóállomás
Duna-part 398-296

Kábel Tv
Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073

mégsem pihen el a tudat.
Kutat, keres másabb utat
az élhetőbb felé.

Kórház: Gizellatelep 801-700
Lepencei strand

Bár rég lakjuk a galaxist,
mégis az apokalipszis
létünk Golgotája.

Fő u. 23. 398-026

Lepencevölgy 398-208

Mátyás Király Múzeum (Szőke Mátyás)
Mátyás Király Művelődési Ház (Mikesy Tamás)
Széchenyi u. 11. 398-128

Mentők 104
MOLGÁZ hibabejelentő (27) 370-639
MOL töltőállomás

Figyelem!
Visegrád és környéke római emlékei
Baráti Körének
térségi alakuló gyűlését
2006. november 27-én,
hétfőn este 6 órakor tartjuk
a Mátyás Király Művelődési Házban
(Széchenyi u. 11.)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Közlemény
Ismételten tudatjuk Kedves Cikkíróinkkal, Szerzőinkkel,
hogy a jövőben megjelentetni kívánt írásaikat az esetleges
fotókkal együtt közvetlenül e-mail-en is elküldhetik műszaki szerkesztőnk címére:
borsody.istvan@freemail.hu
Természetesen a művelődési házba is leadhatják írásaikat lapzártáig – minden hó 1. napjáig!
Köszönjük!
A Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága

Duna-part 398-056

Okmányiroda
Fő u. 57. 597-072
Orvosi rendelő (dr. Balázs Mária)
Fő u. 38. 397-507
Pilisi Parkerdő Rt.
Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal (Kalász István)
Fő u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal (Hadházy Sándor)

Fő u. 81. 398-090
Postahivatal 1.
Fő u. 77. 398-099
Rendőrség 107
Rendőrségi körzeti megbízott (Duschák Tamás)
Fő u. 57. (30) 567-2821
Takarékszövetkezet
Rév u. 9. 398-150
Temetkezés (Karakas Károly)
Dunabogdány, Kossuth u. 23. 390-813

Tűzoltók 105
Védőnő (Balogh Zoltánné)
Fő u. 38. 397-474

Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi Rendőrőrs
Fő u. 57. 398-273
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Egy ilyen ajándékkal biztosan igazi meglepetést fog okozni…
Közeleg a karácsonyi ajándékvásárlás ideje. Ilyenkor emberek milliói rohannak boltról boltra,
hatalmas a tömeg és a tolongás.
Íme egy ötlet, hogy hogyan lehet mindezt elkerülni úgy, hogy mégis igazi meglepetés legyen
a karácsonyfa alatt.

Ön bizonyára sokat gondolkodott
már azon mivel lepje meg szeretteit,
ismerőseit, barátait a jeles napokon.
Biztosan azt szeretné, hogy az ajándékkal igazi örömöt, igazi meglepetést okozzon. De mi van akkor, ha
nem lesz hasznos az ajándék? Nem
azért töltött el sok időt az ajándékvásárlással ebben a rohanó világban –
ahol Önnek is minden perce be van
táblázva –, hogy ne legyen teljes az
öröm, ne legyen teljes a meglepetés
igaz?
Van egy jó ötletük milyen ajándékkal lepheti meg szeretteit úgy, hogy garantáltan igazi örömet, igazi meglepetést fog okozni. Ajándékozzon szeretteinek hotelunk, a sárvári Hotel*** Arborétum szolgáltatásaira vonatkozó részvételi
jegyet!
A részvételi jegy beváltását a megajándékozott személyre bízhatja: a jegyen ugyanis feltüntetjük a
beváltási határidőt, így a kedvezményezett személytől mindössze egy előzetes telefonos egyeztetést
kérünk az érkezés időpontjával kapcsolatosan (annak érdekében, hogy a szállást le tudjuk a foglalni
neki).
Ajándék ötleteink:
– RELAX csomag: 3 nap/2 éjszaka reggelivel a sárvári Hotel*** Arborétumban, személyenként
két belépő a gyógy- és wellnessfürdőbe, üdvözlőital, idegenforgalmi adó
– 2007. február 28-ig történő beváltással: 16.400,– Ft/fő (kétágyas szobában)
– KARÁCSONY EXTRA csomag: 5 nap/4 éjszaka reggelivel a sárvári Hotel*** Arborétumban,
személyenként két belépő a gyógy- és wellnessfürdőbe, egy üveg pezsgő bekészítés a szobába, idegenforgalmi adó
– 2007. február 28-ig történő beváltással: 27.760,– Ft/fő (kétágyas szobában)
Természetesen Ön egyedileg is összeállíthatja saját ajándékcsomagját a weboldalunkon
(www.hotelarboretum.hu) található szolgáltatások közül.
Hogyan rendelheti meg az ajándék részvételi jegyet?
Hívjon minket telefonon a 06 (95) 520-630-as számon vagy küldjön egy e-mailt az
info@hotelarboretum.hu címre. Munkatársaink mindenben az Önök segítéségre vannak. Amire
szükségünk lesz: az ön neve, telefonszáma, postacíme, számlázási adatok, megajándékozott személy(ek) neve(i) és konkrétan a megrendelt szolgáltatások.
Mennyi az átfutási idő, hogyan kapja meg a részvételi jegyet?
Eddigi tapasztalataink szerint a megrendelőink a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül
megkapják a részvételi jegyet. Ön a szolgáltatás ellenértékét fizetheti átutalással vagy utánvéttel
(utánvétes megrendelés esetén további 2.000,– Ft postaköltséget számítunk fel). A részvételi jegyet
postai úton – ajánlott elsőbbségi küldeményként – juttatjuk el az Ön által megadott postacímre.
Befejezésül a Visegrádi Hírek Olvasóinak
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván
a Hotel Arborétum*** (Sárvár) valamennyi munkatársa és vezetősége!
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága halottunk,
SZI K R I SZT I S TVÁ NNÉ Z E VE G Y I Z S U Z S A N N A
temetésére eljöttek, sírjára virágot hoztak,
és mély fájdalmunkban osztoztak
A Szikriszt család

INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN
HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP
06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Ne kockáztassa Ön
és járműve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelő tapadást
az útburkolaton
még száraz időben sem
A kopott téli abroncsra legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

AEGON MAGYARORSZÁG
Általános Biztosító Zrt.
AEGON HITEL
2006. november 1-jétől
– ingatlanvásárlásra,
– építkezésre,
– szabad felhasználásra
(BÁR-osoknak is),
– ingyenes ügyintézés,
– EUROMAXX – euróban fizethető
megtakarítás,
– NYUGDÍJPROGRAM,
– BABAPROGRAM,
– VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
(ingatlan, gépjármű)

KELLNER LÁSZLÓNÉ
06 (30) 201-2946
06 (26) 390-228
keller.laszlone@t-online.hu

Búvároktatás

KÖSZÖNET!
A Pilisi Segély Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át átutaltatták számlájára.
A befolyt 129.607 Ft-ot
a szociális rászorulók segélyezésére fordítottuk.
Az Alapítvány Kuratóriuma

Fodrász, fodrász, fodrász!
A meglévő szolgáltatások mellett
Kecskés Zsuzsi
06 (30) 662-7024
várja Önöket mint fodrász
Fix időpont:
hétfő délelőtt és péntek délután
Más időpont is megoldható!
Frissítő Szalon
Mátyás király u. 23., tel.: (26) 397-108

Visegrádon
Szeretné felfedezni
a víz alatti világot?
Jelentkezzen búvártanfolyamra!
– Búvároktatás
(nemzetközi minősítés)
– Búvárfelszerelések
– Merülések Magyarországon
Adrián és a Vörös-tengeren
– Próbamerülés
További információ:
Gyurián Zoltán
2025 Visegrád,
Duna u. 6.
Telefonszám:
06 (20) 941-8282
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MEGNYÍLT A
DUNABOGDÁNYI
ÉLET ERŐ HÁZ!
Örömmel tudatjuk, hogy 2006. október 1-jén megnyílt Dunabogdányban
az

ÉLET ERŐ HÁZ!
Csodálatos helyen található e gyönyörűen felújított tornácos parasztház.
*Bay Éva, a népszerű bemondónő Attitűd Átváltoztatjuk előadássorozata;
*Íriszdiagnosztika, gerinckorrekció, táplálkozási tanácsadás és fogyókúrák Vadnai Zsolttal, a Reformkonyha c. könyv írójával;
*Talpmasszázs, kineziológia és életvezetési tanácsadás Vadnai Gabi
természetgyógyásszal;
*Nyirok-, test-, svédmasszázs;
*Kozmetikai kezelések várják kedves érdeklődőinket!
Nyitva tartás: hétköznap: 8.00–20.00, hétvégén program szerint
Cím: Dunabogdány, Kossuth Lajos út 110.
(11-es főúton a Forgó étteremnél)
Érdeklődni lehet a (26) 390-193-as és a (30) 228-0538-as telefonszámon
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akár felújításra szorulót is.
06-20/3368-107
06-20/3320-163

Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
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Visegrád, Rév u. 13. szám alatt

50 m 2 -es üzlethelyiség kiadó
Nádler László
06 (1) 200-2785
06 (30) 362-3168

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok:

dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idő:

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fő)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Visegrádon külön bejáratú
kétszobás lakás kiadó!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

SÓLYOM!

Eladó lakást vagy házat keresek,

Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

2006. november

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos
lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitvatartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

Családi házak tervezését
és kivitelezését vállaljuk


DORCA KFT.
Telefon:

Várjuk szeretettel!

06 (20) 9604-288,
06 (26) 585-171

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA

KELEMEN KFT.
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT

Különböző árfekvésű eladó

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

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.
Telefon:
(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Már 9 éve a Szigeten

Tahitótfalu, Szabadság út 15.

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw
156.480 Ft
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw
194.880 Ft
Baxi Main kombi turbós, 24 kw
132.480 Ft
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw
162.240 Ft
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw
192.880 Ft
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw
189.120 Ft
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw
197.760 Ft
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw
266.880 Ft
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs
302.400 Ft
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi
142.080 Ft
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
284.160 Ft
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001
tárolóval
274.560 Ft
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós
kombi
190.080 Ft
Radel radiátor listaár –19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben
kívül-belül festett! 12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok

XXII. évfolyam 11. szám

VISEGRÁDI HÍREK

21

EMBLÉMA!

EMBLÉMA!

NOVEMBERI–DECEMBERI PROGRAM
november 17., péntek:
november 18., szombat:
november 24., péntek:
november 25., szombat:
december 2., szombat:
december 9., szombat:
december 16., szombat:
december 22., péntek:
utána:

LATIN
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor
The Prison Band és a Zetor
Lucky Boys
Slamo és a NO
Szépülő Városközpont
BREEZE GOSPEL (USA)
Ripoff Roskolnyikov

Karácsonyi buli
Ganxsta Zolee és Kartell
Karaoke

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fő u. 83.
www.donvitovisegrad.hu

Kapható:

BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
November hónapban a vákuumfóliás
darabolt kolozsvári szalonna 1200 Ft
helyett 980 Ft – amíg a készlet tart –,
a csemege debreceni 960 Ft helyett 860 Ft,
a házi sütőkolbász 960 Ft helyett 860 Ft
KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATÓ!

HÁZ!

Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták,
vecsési savanyúságok nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel várjuk
Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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AUTOPLUS Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: (33) 509-400
Fax: (33) 590-420
www.autoplus.hu
autoplus@vnet.hu

2006. november

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett
munkatársaink biztosítanak:
– garanciális és azon túli szervizelés,
– általános javítás és szervizelés,
– karambolos javítás, fényezés,
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya),
– kerékszerelés, centrírozás, futóműállítás,
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás

