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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN 

A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els  öngyil-
kossági kísérlete után még egyszer kardjába d ljön, fegyelmez-
zük, ne csak gazdaságunkat, de eszméletünket is. A nyelv az 
egyetlen szellemi tényez , amelynek anyagi s gyakorlati ereje s 
szerepe is van; ezért hatalmas, s ezért esend . A nyelv adomá-
nya nélkül nem lehet sem kereskedni, sem országot igazgatni. 
De aki hibásan beszéli, írja, az a szellem és anyag csodálatos 
csereforgalma révén hibásan is gondolkodik. S a hiba ragadó-
sabb, mint az egészség… 

(Déry Tibor) 

ANYANYELV 

 Els nek nem a szavakat 
 tanuljuk meg anyánktól. 
 Arca jóságos mosolyát, 
 lelkét, mely messze lángol. 

 Szépsége fonja úgy körül 
 szívünk, hogy szólni kelljen, 
 a drága dallam átölel 
 tenyérnyi végtelenbe, 

 s mid n az ember érti már 
 sorsának szent zenéjét, 
 ajkát szavakra nyitja meg, 
 hogy mások is megértsék. 

 Aki szeretni nem tanul, 
 beszélni sem tanul meg, 
 folyton dadogni kényszerül, 
 él  szót nem teremhet, 

 mely összef zi azokat, 
 kik tanúsága egy lett: 
 emberhez méltó életet 
 mutatni mindeneknek. 

(Csanád Béla) 

A Toldiból többet tanultál magyarul és magyarul gondolkod-
ni, mint talán minden más könyvedb l együttvéve. Most azt 
hiszed, hogy nagyon ismered és nagyon szereted: olvasd 
mégegyszer és látni fogod, hogy nem ismerted és nem szeretted 
eléggé. Olvasd addig, míg minden kifejezése, minden szava 
lelkednek egy részévé válik, kitörölhetetlen, elveszthetetlen 
kincseddé. Stílusod gazdagodik, a stílus gazdagsága a gondolat 
gazdagsága.

(Babits Mihály) 

MAGYAR NYELV 

 Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged 
     Ajkára v n, többé nem dobhat el! 
 Szentség gyanánt hogy befogadja éked, 
     rz  oltárrá válik a kebel. 

 Pajzán, der s vagy, mint n ink szeme, 
        S er s, szilárd, mint h sök jelleme! 
 Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék, 
     S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég! 

 Minden, mi fejben, vagy szívben fakad, 
     T led nyer pompát, színdús szavakat. 
 Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord, 
     Mint egy király az ünnepl  bibort! 

(Ábrányi Emil) 

A KÖLT  ÉS A NYELV 

… A nyelvet védeni nem elég akadémiai osztály vagy társa-
ság. Önvédelemként kellene gondoskodnia róla minden ma-
gyarnak. Szerethetnék nagy nemzet fia lenni, hogy nyelvemben 
is gondtalanabb lehessek. De ide születtem, ennek a kis nyelv-
nek vagyok a rabja, börtönöm s egyszersmind összes lehet sé-
gem, mint apró csillagról a fényt, ragyogtatnom kell. Ragasz-
kodásom a megmaradásom. Csak általa tudok örülni és szen-
vedni, b neimet is általa követem el. Bízom erejében és min-
denkori megújulásában. De azt is tudom, ha baj van vele is, 
országommal is baj lehet… 

(Ágh István) 

SZONETT AZ ANYANYELVR L

 Hazám: magyar nyelv – igék, f nevek 
 és melléknevek kincses birodalma – 
 jó ezredév formálta m remek! 
 Varázsodat a lélek befogadja, 
 újult er t adsz minden munka-napra 
 és elringatsz, ha békén pihenek. 
 Valóság lesz a képzelet kalandja, 
 ha szavaidban értelmet nyerek. 
 A Siralom s a Halotti beszéd 
 szavai óta járulok eléd 
 és évszázadok költ it idézem. 
 Te vagy az otthon és a nagyvilág. 
 A nyelvtanod a törvény, melyen át 
 a mondhatók szabályait megértem. 

(Hegedüs Géza) 
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2006. augusztusig a bizottságot Vaik Mónika vezette, ezt követ�en Mezei Anna 
lett az elnök, a választásokat követ�en a bizottság három tagra csökkent, a két 
képvisel� – Abonyi Géza és Mezei Anna – mellett Scheili Éva, az iskola gyer-
mekvédelmi felel�se lett az új tag. Általában havonta üléseztünk, legf�bb felada-
tunk a segélyekkel, közgyógyellátással kapcsolatos kérelmek elbírálása volt. A 
költségvetésben biztosított keretb�l gazdálkodhattunk, melyet a törvények és a 
helyi rendelet figyelembe vételével a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint 
használtunk fel. 

Átmeneti segélyt 134 alkalommal (ez kb. 110 f�t jelent) folyósítottunk 2.027. 
000 Ft összegben, átlagban 18.300 Ft-ot személyenként. A kérelem indokától és a 
kérelmez� szociális helyzetét�l függ�en segítette az önkormányzat 8.000–30. 
000,– Ft erejéig egy-egy alkalommal az érintetteket. Elutasításban nem részesült 
senki, s volt, aki élt az évi max. háromszori kérelem lehet�ségével. 

Ápolási díjra 6 f� volt jogosult. 
A költségvetési keretb�l segítettük a családokat épp a családot érint� legérzéke-

nyebb területeken; a gyermeknevelés és egy családtag elvesztésekor felmerül� 
gondjaikban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben egy család része-
sült, beiskolázási segélyt 9 család igényelt 18 gyermeket érint�en (ez 7.500,– 
Ft/gyermek). A temetési segélyben részesült 7 visegrádi család igazából csak a 
jelképes támogatással érezhette együttérzésünket. 

A szociális és népjóléti bizottság 2006-ban is foglalkozott a profiljához tartozó 
problémákkal: 

– Megoldást kerestünk és találtunk azoknak a gyermekeknek az iskolázási 
gondjaira, akik speciális ellátási helyzetük miatt Esztergomban tanulnak, a 
napi utaztatást kellett számukra biztonságos módon megoldani. 

– A Bursa Hungarica ösztöndíj megítélésében 15 f� részére biztosítottuk az 
önkormányzati részt 4.800,– Ft/f�/hó összegben. 

– Különös figyelemmel szerveztük az id�sek karácsonya ünnepséget. A ren-
dezvény el�készítése során maximálisan figyelembe vettük azokat a javasla-
tokat, melyek az el�z� évek tapasztalatai alapján jobbító szándékkal érkeztek 
hozzánk. Ennek alapján az új helyszín a Magyar László Tornacsarnok lett, 
ahol kényelmesen elfértek a meghívottak, a szerepl�k, az �ket kísér� felké-
szít�k, szül�k, az id�sekkel napi kapcsolatban lév� személyek és mindenki, 
akinek az érdekl�dését felkeltette a rendezvény. Így az ünnepség a város ka-
rácsonyi ünnepévé válhatott. A 2006. évi program házigazdája az Áprily La-
jos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola volt, �k kérték fel a közrem�kö-
d�ket, gondoskodtak a dekorációról. A bizottság felkérése alapján az önkor-
mányzat ajándékcsomagját ez alkalommal is Polgár Zsolt állította össze a 70 
éven felüliek, és az önkormányzat intézményei nyugdíjasai számára (288 f� 
részére). Az id�sek tiszteletét, megbecsülését jelezte, hogy városunk polgár-
mestere, aljegyz�je, a képvisel�-testület több tagja jelen volt. Célunk volt, 
hogy az év legmeghittebb ünnepe alkalmából városunk id�s polgárai szemé-
lyes tör�dést is érezzenek, kapjanak, még ha csak ilyen szerény keretek kö-
zött is. Ezért azoknak, akik nem tudtak eljönni, a népjóléti bizottság tagjai 
személyesen szállították ki a karácsonyi ajándékcsomagot, kívánva jó egész-
séget és boldog új évet. Minden közrem�köd�nek, segít�nek ezúton is 
megköszönöm, hogy közösen sikerült egy meghitt, szép ünnepet rendez-
nünk 2006. december 16-án. 

Végül: Visegrád Város Önkormányzata nevében megköszönöm az el�z� 
ciklusban a szociális és népjóléti bizottságban közrem�köd�k önzetlen, lé-
lekb�l és szívb�l fakadó négy éves munkáját: els�sorban Vaik Mónika 
elnökasszonynak, valamint Burgermeister Istvánné és Dr. Lelkes Lászlóné 
bizottsági tagoknak. 

                                                                           Mezei Anna, 
a szociális és népjóléti bizottság elnöke 

Rend�rségi  
fogadóóra 

 

Duschák Tamás 
r.törzszászlós, 

Visegrád körzetmegbízottja 
2007. január hónapban  

az alábbi id�pontban tart  
fogadóórát: 

2007. január 18-án 15–17 óráig 
A fogadóórát  

a Visegrádi Rend�r�rs  
épületében tartjuk meg 
(Visegrád, F� u. 57.) 

Duschák Tamás r.tzls. 
Visegrád KMB 

06 (30) 567-2821 
visegradkmb@vipmail.hu 

 
Változás  

az inzulin-injekciók  
forgalmazásában 

 

Európai szabványra áttérve janu-
ártól új kiszerelésben hozzák for-
galomba a cukorbetegek számára 
életment� ampullás és a patronos 
inzulint. Az eddigi 40 nemzetközi 
egységes HUMULIN R, N és M3-
as ampullák helyett 100 nemzetkö-
zi egységes kiszerelés� inzulin 
kerül forgalomba. A 40 egységes 
gyógyszer az év végéig még kapha-
tó lesz, de szeptember óta az am-
pullákon külön felirat hívja fel a 
figyelmet arra, hogy a terméket 
kivonják a forgalomból.  

Dr. Bódis Lászlóné, Pest megye 
tiszti f�gyógyszerésze a nevezett 
inzulint forgalmazó Lilly Hungária 
Kft. tájékoztatása alapján közölte, 
hogy az új, 100 nemzetközi egysé-
ges HUMULIN gyógyszer kizáró-
lag csak 100 egységes fecskend�-
vel adagolható, a korábbi fecsken-
d�vel történ� beadás az esetleges 
túladagolás miatt életveszélyt 
okozhat. A tiszti f�gyógyszerész 
hangsúlyozta, hogy az egységesítés 
a betegek biztonságát szolgálja. A 
100 nemzetközi egységes 
HUMULIN ampullákat Európa 
valamennyi országában használják. 
Az orvosok már ebben a hónapban 
is fölírhatják receptre az új kiszere-
lés� HUMULIN-t, de a gyógyszer-
tárak csak január 1-jét�l adhatják 
ki a betegeknek. 

(ÁNTSZ) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

2006. december 14-i képvisel�-testületi ülés 
– A képvisel�-testület a 2007. évi önkormányzati költségvetési koncepciót a 

határozat mellékletei szerinti tartalommal, a pénzügyi bizottság javaslatai-
nak befogadásával elfogadta. 

– A képvisel�-testület az önkormányzat 2006. III. negyedévi költségvetés-
ének teljesítésér�l szóló beszámolót 601.445 eFt bevétellel, és 594.459 
eFt kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadta. 

– A testület módosította az önkormányzat 2006. évi költségvetésér�l szóló 
3/2006. (II. 23.), a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapí-
tásáról szóló 2/2005. (II. 16.), a köztisztaságról, illetve a települési szilárd 
hulladék összegy�jtésér�l és elszállításáról szóló 3/1999. (II. 26.), valamint 
az elektronikus ügyintézésr�l szóló 13/2005. (X. 14.) ör. rendeleteket. 

– A testület elfogadta a Visegrád Duna-parti Sportcentrum üzleti tervét azzal, 
hogy az a sportcentrumra bérleti jogot alapító szerz�dés mellékletét képe-
zi. Felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerz�dés megkötésére. 

– A testület döntött arról, hogy a Pilis-Dunakanyar Többcélú Kistérségi Tár-
sulással és Szentendre városával közösen jelenik meg az Utazás 2007 
Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon, s a bérleti díj arányos részét – 
197.800,– Ft + áfa összeget – a 2006. évi marketing feladatok terhére költ-
ségvetéséb�l biztosítja. 

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat a Visegrád, 604, 605 és 606 
hrsz-ú ingatlanokra bejegyzett el�vásárlási jogáról abban az esetben mond 
le, amennyiben a Visegrád 585 hrsz-ú, a hiteles helyszínrajzon útként fel-
tüntetett, természetben útként használt ingatlan tulajdonjogát térítés nélkül 
megkapja. 

– A testület Hadházy Sándor polgármester 2006. évi munkáját elismerve, 
másfél havi illetményének megfelel� összeg� jutalomban részesítette. 

– A testület döntött arról, hogy az emlékbizottság tagjai közül visszahívja 
Jung Vilmost és Kiss Károlyt, ezzel egyidej�leg az emlékbizottság tagjává 
választja Dobri Imre és E�ry Dénes képvisel�ket. 

– Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Fogyatékosok Esélye Közalapít-
vány pályázati felhívására, a polgármesteri hivatal épületének fizikai aka-
dálymentesítésére. A pályázathoz szükséges 143.550,– Ft önrészt, a 2007. 
évi költségvetésben biztosítja. 

– A képvisel�-testület az utak felújítására elnyert pályázathoz önrészként a 
2007. évi költségvetéséb�l 6.869.000,– Ft-ot biztosít. 
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Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy az építésügyi hatóságok kijelölésé-
r�l és m�ködési feltételeir�l intézked� 343/2006. (XII. 23.) Kormányrende-
let 1. melléklete értelmében 2007. július 1-jét�l Visegrád és az eddig hozzá 
tartozó Dunabogdány és Kisoroszi települések építésügyi hatósági ügyeiben 
els� fokon Szentendre város jegyz�je jár el. A rendelkezés értelmében az 
építésügyi hatósági engedélykérelmet Szentendre jegyz�jénél kell benyújtani. 
Mindez azt jelenti, hogy amit eddig a három település polgárai helyben tudtak 
elintézni, arra ez év július 1-jét�l csak Szentendrén lesz módjuk.  

2007. január 3-án levélben megkerestem Szentendre város jegyz�jét, mely-
ben javasoltam, hogy az ügyfelek megfelel� tájékoztatása érdekében az év els� 
negyedéve végéig kerüljön meghatározásra, hogy a változást követ�en az 
illetékes hatóság tart-e ügyfélfogadást az egyes hozzá tartozó településeken, ha 
igen, milyen gyakorisággal és feltételekkel.  

A lakosságot érint� döntésekr�l folyamatosan tájékozódunk, és tájékoztatunk  
Tóth Tivadar 

                                                                                                       aljegyz� 
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VISEGRÁD VÁROS 
POLGÁRMESTERI  

HIVATALA 
F� u. 81. 

Tel.: 398-090,  
398-255 

Ügyfélfogadási id�: 
hétf� 13–16 
szerda 8–12,  

13–16 
péntek 8–12 

 
GYÁMHIVATAL 

F� u. 38. 
Tel.: 597-050,  

597-051 
Ügyfélfogadási id�: 

hétf� 13–16.30 
szerda 8–12,  

13–15.30 
péntek 8–12 

(Dunabogdányban!) 
 

OKMÁNYIRODA 
F� u. 57. 

Tel.: 597-072 
Ügyfélfogadási id�: 

hétf� 13–16 
kedd 8–12 

szerda 8–12,  
13–16 

csütörtök 8–12 

 
Köszönet! 

A templom melletti karácsonyfát az 
idén is, ahogy korábban is, a lakosság 
segítségével sikerült felállítani. 

Ezúton mondunk köszönetet 
Friedrich Györgynek és Friedrich 
Istvánnak a feny�fáért, valamint 
Fieszl Csabának, hogy segített felállí-
tani azt.                           GAMESZ 

 
Figyelem! 

 

2007-ben több ünnepnap hétf�re 
vagy keddre esik. A szemétszállítás 
ezen esetekben szerdai napon lesz! 

Idén is lesz tavasszal lomtalanítás, 
ennek id�pontjáról lapunkban id�ben 
tájékoztatást adunk! 
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola decemberi hírei 
 

Advent idején a Mikulásvárás és a karácsonyi készül�dés tette 
különlegessé mindennapjainkat. December 6-án a kicsik verssel, 
énekkel köszöntötték a hintón érkez� Mikulást. Délutánonként a 
napközis foglalkozásokon papírból, sógyurmából, apró ajándé-
kok készültek nagyszül�knek, szül�knek. A másodikosok szor-
galmasan tanulták a betlehemes játékot, az id�sek karácsonyára 
gyakorolták az énekeket, verseket. December 15-én megérkezett 
a hatalmas feny�fa a csarnokba, amelyre a gyerekek által készí-
tett díszek kerültek föl.  

Szívet gyönyörködtet� kedves összeállítással kedveskedtek az 
óvodások és iskolások december 16-án délután a városi kará-
csonyi ünnepségen.  

Az ünnep el�tt Dömösön és a Salamon-torony utcai id�sek 
otthonában is zenével, verssel teremtettek tanulóink karácsonyi 
hangulatot. Zeneiskolás növendékeink december 19-i koncertjü-
kön mutatták be hangszeres játékukat a polgármesteri hivatal 
nagytermében. Szül�k és érdekl�d�k el�ször csodálhatták meg 
az új hangversenyzongora hangját.  

A téli szünet hamar véget ért, január 3-án nagy lendülettel 
kezdtünk hozzá a félév hátralev� egy hónapjához. A félévi 
értesít�ket január 26-án kapják kézhez a tanulók.  

Január 29-én iskolánk tantestülete nevelési értekezletet tart, 
ezen a napon tanítás nem lesz.  

A zeneiskola félévi szolfézs és hangszeres  
vizsgabeosztása: 

Szolfézs vizsgák:  
január 8–9-én 14 órától 

Hangszeres vizsgák:  
január 11-én furulya és klarinét 14 órától, 
január 12-én zongora, gitár, cselló, rézfúvós és fuvola 14 órá-

tól (részletes vizsgabeosztás az iskolai hirdet�táblán megtekint-
het�) 

Információk:  
a II. félévi zeneiskolai térítési díjakat január 15. és 26. között 

lehet befizetni Csereklye Dóra tanárn�nél (naponkénti befizetés 
rendje a kis épület ablakán megtekinthet�) 

Tanulóink közül tíz f� január 13-tól 19-ig sítáborba megy 
Ausztriába, Paulusz József tanár úrral.  

Február 16-án tartjuk iskolai farsangi bálunkat. Ugyaneddig a 
napig kell elküldenünk a 8. osztályosok középiskolai jelentkezé-
seit is.  

A félévi bizonyítványosztás után szül�i értekezletekre várjuk a 
szül�ket.  

  Schmidt Anna igazgató 
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázslatos üveg-
hegy és ezen a varázslatos üveghegyen túl volt egy erd�, 
ebben az erd�ben volt egy ország.  Itt mindenki boldogan 
élt, csak a király nem. Amiatt szomorkodott, hogy nem volt 
neve a birodalmának, nem n�ttek virágok a kertekben. 
Kihirdette az országban, hogy aki mer, az jöjjön szerencsét 
próbálni. Szerezze meg a gyémántgy�r�t az óriások földjé-
r�l, ami megtöri a varázst. 

Senki sem mert jönni, csak a király legf�bb katonája, Já-
nos. 

– Felséges királyom, én megpróbálom! 
– Na, ha te visszajössz, neked adom a lányom és fele ki-

rályságom. Legyen szerencséd és szerezd meg a gyémánt-
gy�r�t! 

János kért a királytól öt tehenet és magával vitte. A tehe-
neket odakötötte egy fához, az óriások rávetették magukat. 
János addig kihozta a gy�r�t. Szaladt a királyhoz, szaladt, 
de úgy szaladt, hogy az óriások észre sem vették. 

Mikor a király megtudta, hogy megvan a gy�r�, madarat 
lehetett volna fogatni vele. 

Gyorsan elvitték az Erdei Varázslóhoz. � nem szólt 
semmit, az asztalra tette és varázsigéket mormolt. Egy 
villanás után a gy�r�n fényes írás jelent meg. A király 
leolvasta, a királyság neve állt rajta: Rózsaföld. 

A király énekelt, táncolt, sírt és nevetett egyszerre örömé-
ben. János csak ennyit mondott: 

– A rózsa a szerelem jelképe. 
Hazamentek és a királynak ki sem kellett hirdetnie, hogy 

végre megvan az ország neve, mert a házakat és a kerteket 
elborították a szebbnél-szebb rózsafák. Az emberek táncol-
tak örömükben és azt kiabálták: Rózsaföld, Rózsaföld. 

János megkapta a királykisasszony kezét és a fele király-
ságot, és akkora lakodalmat csaptak, hogy hét nap, hét éjjel 
tartott a mulatság. 

Még ma is mondják a szerelmesekre: „Olyan szépek 
vagytok, mint a rózsaföldi pár!” 

Ha nem hiszitek, járjatok utána!                        
Bártfai Zsófia 

��������	�
����������
 

Nagy izgalommal vártuk a téli szünet el�tti utolsó tanítási napot. 
Nemcsak azért, mert osztálytársaimmal megajándékoztuk egymást, 
hanem mert délután a Diótör� balettra igyekeztünk. A testvérosztá-
lyunkkal és Pálmainé Zsuzsa nénivel együtt külön busszal utaztunk a 
Thália Színházig.  

Bene Júlia 1. o. rajza 

Beültünk a néz�térre. Anya már sokszor elmesélte a történetét, a 
zenéjét is szívesen hallgattuk, decemberben Hábel Józsi bácsi is 
behozta a zenéjét az osztályba. Kíváncsian vártuk az el�adást. Tud-
tuk, hogy a balettiskola növendékei fognak táncolni. El�re érdekl�d-
tünk, hogy vajon Gróf Bogi szerepel-e az el�adáson, de megtudtuk, 
hogy � most az Operában lép fel.  

Amikor felgördült a függöny, egy csodálatos karácsonyeste tárult 
elénk. Nekem az a rész tetszett a legjobban, amikor a mese birodal-
mában köszöntötték Marikát spanyol, arab, kínai, francia stb. tánco-
sok. (Ezt egy héttel kés�bb unokatestvéremmel el is játszottuk –
jelmezekben.) Csodálatos volt az is, amikor a hópihék táncában 16 
balerina „röpködött” hófehér ruhában. Érdekes volt látni velünk 
egyid�s balett-táncosokat a színpadon. Nagyon ügyesek voltak! 

Hazafelé sokszor fülembe csengett Csajkovszkij zenéje. Színházban 
már voltam néhányszor, de ez volt az els� balett, amit láttam. Nagy 
élmény volt az el�adás, köszönjük, hogy ott lehettünk! 

Bene Bálint 5. o.  
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 „A szeretet az oka  
mindennek…” 

 

– így kezd�dik egy kedves kis gyermekversike, 
melyet ünnepek tájékán különösen szívesen 
mondogatunk a gyerekekkel-gyerekeknek. Sze-
retnénk, ha megérintené �ket, hogy az ünnepek és 
az ünnepek várása, megtartása fontos legyen az � 
kis életükben, s fontos legyen mindennek to-
vábbvitele is a kés�bbiekben. Az óvodában a 
várakozás ideje is rendkívül fontos, ilyenkor 
hangzik el a sok ének, mese, vers, és készül érde-
kes és szép kézm�ves munka, dekoráció, aján-
dék. Nemcsak küls� jelei vannak a várakozásnak, 
de mindhárom csoportban van valamiféle kará-
csonyváró feladat, mese, játék.  

– „a szeretet az oka mindennek…”, annak, hogy 
megint mindhárom csoportban szép kis kará-
csonyfa állt (köszönet érte Bánó Lászlónak); 

hogy a világítás, díszítés… rendben volt 
(Schüszterl Károlynak és munkatársainak kö-
szönjük); 

hogy a szül�k eljöttek, és eljátszották gyerme-
keiknek a Kisjézus születését (jó volt látni a 
szerepl� szül�k izgalmát, s a gyerekek örömét; 
köszönjük nekik); 

hogy a nagycsoportosok és szüleik elmentek az 
id�sek karácsonyára, és ott kedvesen köszöntöt-
ték �ket (a felkészít� óvón�knek köszönném meg 
a sok-sok munkát). 

Talán nem is kell tovább sorolni, hogy megint 
mit�l lett fátyolos a szemünk-hangunk, amikor 
együtt köszöntötte a hatvanöt gyermek az ünne-
pet. És így tele szívvel indulunk a 2007-es évnek, 
és kívánom, legyen része mindenkinek jókedv-
ben, szerencsében, egészségben, egymásra figye-
lésben, szeretetben, hiszen ha valami szép vagy 
megható érzéssel találkozunk, megint eszünkbe 
juthat: „ a szeretet az oka mindennek!”  

Dobó Istvánné  
                                                        óvodavezet� 

 

%&'()*)+,�
 

A Soproni Sándor Társaság 
következ�  

összejövetele 
2007. január 27-én,  

szerda este 6 órakor lesz 
a Mátyás Király  

M�vel�dési Házban. 

Számítunk az érdekl�d�k, 
a római kori történelmet  

és kultúrát szeret�k 
megjelenésére. 

 

Szeretettel várjuk az érdekl�d�ket! 

�����	����
��	�����������������
���

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

szeretettel hív mindenkit 
2007. január 21-én, vasárnap 19 órára 

a DON VITO pizzériába, 
ahol a 2007. évi Zoller-díj átadására kerül sor. 

A díjátadást követ� emlékkoncerten  
a zene Zoller Attila emlékére szól, 

valamint megemlékezünk Pege Aladárról,  
aki a kezdetekt�l az emlékkoncertek állandó résztvev�je volt. 

Fellép:  
Babos Gyula, valamint Jávori Vilmos és zenekara 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

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

a hónap utolsó péntekén megrendezend� 
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 

2007. január 26-án (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 
Ebben a hónapban 

Gróh Dániel és Gróf Péter, 
a Mátyás Király Múzeum régészei 
tartanak vetített képes el�adást  
Visegrád római kori emlékei 

címmel 
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 
�������	
����
��

A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Visegrádon 
van, a vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti 
két nap két órát vesz igénybe, a kora esti órákban. A tanfolyam 
díját részletekben is lehet fizetni. Egy csoport indításához legalább 
tíz f� jelentkezése szükséges. 

Jelentkezni a m�vel�dési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as 
telefonszámon. 
 

Köszönjük! 
Köszönjük Dubányi Lászlónak, hogy a m�vel�dési ház kertjében 

felállított hinta hiányzó részeit megjavította és felszerelte. Így a 
visegrádi gyerekek birtokba vehették az új hintát. 

Felhasználva az alkalmat még egyszer köszönetet mondok mind-
azoknak, akik a tavalyi évben a m�vel�dési ház munkáját segítet-
ték, támogatták. Köszönjük az anyagi, de az ugyanilyen fontos 
szellemi, erkölcsi segítséget is. 

Kérjük, ha tehetik az idei évben is álljanak mellénk, segítsék 
munkánkat. Mi, a m�vel�dési ház dolgozói pedig megpróbálunk 
továbbra oly módon dolgozni, hogy ki is érdemeljük ezt a bizal-
mat. 

Mindenkinek boldog új esztend�t kívánva:           Mikesy Tamás 
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Tisztelt Olvasóink! 
 

Szeretettel köszöntjük az új esztend�ben is a Visegrádi Hí-
rek olvasóit. Ezúton szeretnénk ismertetni tavalyi progra-
munkat, az elvégzett és elmaradt feladatainkat. Mivel a de-
cember 18-i közmeghallgatáson igencsak nagyon kevesen 
vettek részt, így arra az elhatározásra jutottunk, hogy az 
újságban is közöljük az ott elhangzottakat, programunkat. 
 

2006. december 18.:  
Nemzetiségi nap:  

közmeghallgatási beszámoló 
 

Szeretném ismertetni az idén betervezett, az elmaradt és 
elvégzett feladatokat. 

Az idei rendezvényeink emlékeztet�ül: farsangi bál, far-
sangtemetés, sajbázás, füvészkerti séta, Millenniumi 
kápolnabúcsú, Duna menti Németek Találkozója, pince-
mester-avató, Mária-napi nagybúcsú, december 18.: 
közmeghallgatás 

A farsangtemetés az idén elmaradt különböz� okok miatt. 
Az egyik szerepl�, Schandl Lajos, aki Szebeni Imre mellett 
dramaturgiailag összefogta az el�adást, sajnálatunkra és 
megdöbbenésünkre nagy hirtelenséggel elhunyt. Január 29-
én vettünk utolsó búcsút kedves halottunktól. Schandl Lajos 
a nemzetiségi énekkar tagja is volt. A rendezvény idején több 
szerepl� sem tartózkodott itthon. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
az idén elmarad ez a programunk.  

Az idei sajbázás elmaradt az árvíz miatt. Már hagyomány, 
hogy ezt a rendezvényünket a Duna-parton tartjuk, de az 
árvíz miatt ez az idén nem volt lehetséges. 

A mai nemzetiségi estünket pedig az új felállású vezetés 
tavaszra helyezte át, amit a kisebbségi törvény nem akadá-
lyoz. 

Farsangi bálunkat a Magyar László Tornacsarnokban tartot-
tuk, nagy sikerrel. Rendezvényünkön a zenét a Sill Sramli 
szolgáltatta. 

Adományként 30.000 Ft folyt be, amit önkormányzatunk 
számlájára befizettünk. 

A füvészkerti séta közös rendezvény az erdészettel. Ennek 
a programnak a kitalálói személy szerint Erd�s Péter és 
Koncz Antal urak voltak. �k kerestek fel bennünket, és 
kértek fel társrendezésre, együttm�ködésre. Ezt mi szívesen 
fogadtuk, és már három éve, tavasszal és �sszel megrende-
zésre került. Az idei �szi séta az id�járás közbeszólása miatt 
elmaradt. 

A Millenniumi kápolnabúcsú jól sikerült. A visegrádi házi-
asszonyok hozták az elmaradhatatlan süteményeket a szent-
mise utáni kínálásra. Jó hangulatú beszélgetés alakult ki, 
egy-két sütemény és pohár bor mellett. Közben fúvószeneka-
runk játszott. Már hagyományosan a bort és pogácsát a ki-
sebbségi önkormányzat finanszírozta és kínálta a vendégek-
nek. 

A Duna menti Németek Találkozója idén 5. alkalommal lett 
megrendezve, közösen Jung Vilmos önkormányzati képvise-
l�vel. Jubileumi év volt. Kiemelt meghívott vendégünk 
Heinek Ottó úr, a Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatának elnöke volt. Ritter Imre úr, az ÉMNÖSZ elnöke 
sajnálattal más elfoglaltsága miatt nem tudta megtisztelni 
rendezvényünket. Erre az alkalomra több helyr�l kaptunk 
adományokat. 

�k a következ�k:   
Polgármesteri Hivatal, Dunabogdány               50.000 Ft 
UTILIS Kft.                                                    100.000 Ft 
ÉMNÖSZ pályázati pénzb�l                              50.000 Ft 
Dr. Brém György                                                30.000 Ft 
Összesen:                                                         230.000 Ft 
Ezt az összeget maradéktalanul felhasználtuk erre a célra. 

Mindezen adományok mellett erre a célra el�irányzott 
300.000 Ft-os keretet túlléptük 186.000 Ft-tal + még szerz�i 
jogdíj címén 82.900 Ft-ot is fizettünk. Ez nem az els� eset, 
hogy túlléptük az erre szánt keretet, a jöv�ben nagyobb kö-
rültekintéssel kell majd a szervez�knek lenni, hogy ilyen sok 
túlköltekezés ne fordulhasson el�. Jung Vilmos képvisel�tár-
sunk jelezte, hogy a jöv�ben egyedül szeretné megrendezni 
ezt a programot. 

Az idei pincemester címet Bártfai István kapta önkormány-
zatunktól. Nagyon jó hangulatú, örömteli bál volt. A környei 
hagyomány�rz� kórus elfogadta visszahívásunkat, és tették 
ünnepélyesebbé programunkat. Rendezvényünkön megtisz-
telt bennünket a Kecskés együttes is. A borral kapcsolatos 
német nyelv� el�adásuk nagy tetszésnek örvendett. A jó 
hangulatról a dunabogdányi fiatalokból álló zenekar gondos-
kodott. 

A Mária-napi nagybúcsún már hagyomány, hogy énekka-
runk német Mária-énekeket énekel, és ez által teszi ünnepé-
lyesebbé a szentmisét. Majd a mise végén kínálja a vendége-
ket pogácsával, finom borral, a gyermekeket üdít�vel, fúvós-
zenekarunk pedig szórakoztatja a közönséget. 

Az idén már második alkalommal támogattuk az iskola által 
szervezett és megrendezett fúvószenei találkozót. A 2. nap a 
büfét szolgáltattuk a résztvev�knek. Ennek összegét önkor-
mányzatunk adta. 

Az idén is megrendezték az iskolás gyermekek részére a 
német hon- és népismereti tábort, aminek helyszíne 
Ceglédbercel volt. Ennek összege két gyermek részére 
58.000 Ft. Ebb�l mi 50.000 Ft-ot átvállaltunk. A fennmaradt 
8.000 Ft-ot az iskola költségvetéséb�l finanszírozták. Két 
gyermek szüleinek így csak az oda és visszautaztatást kellett 
finanszírozni. A tábor segíti a német hagyományok és identi-
tástudat elmélyülését a gyermekekben. 

A ballagáson immár 4. alkalommal mi is búcsúztattuk 8. 
osztályos tanulóinkat. 

Az évzárón két tanuló önkormányzatunktól könyvjutalom-
ban részesült, kimagasló német tudásukért, illetve szorgal-
mukért. A tanulók neve: Szedlacsek Boglárka és Magula 
Diána. 

Az óvodát is támogatjuk anyagilag, hogy olyan eszközöket, 
tárgyakat, könyveket tudjanak vásárolni, ami el�segíti a 
nemzetiségi oktatást. Az idén Jung András képvisel� úr a 
tiszteletdíját ajánlotta erre a célra, aminek összege: 120.000 
Ft.  

Énekkarunk idei vendégszereplései: meghívást kapott a 
környei, hagyomány�rz� kórustól az Orbán-napi rendezvé-
nyükre. Nagyon nagy sikere volt a kórusunknak. Júniusban 
Nagymaroson vendégszerepeltek a kórustalálkozón. Július 1-
jén Szentendrén léptek fel, egy közös hangversenyt adtak a 
norvég kórussal együtt. Az alsógallai szüreti bálra is meghí-
vást kapott énekkarunk, amit szívesen elfogadtunk.  

(Folytatás a 7. oldalon) 
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(Folytatás a 6. oldalról) 
Itthoni fellépések: természetesen minden rendezvényünkön 

fellép énekkarunk. A városnapi ünnepségsorozaton pedig az 
egyházi kórussal közösen éneklik a Himnuszt és a Szózatot. 

Fúvószenekarunk már hagyományosan vendégszerepelt a 
dunabogdányi pünkösdi fesztiválon. 

Fúvószenekarunknak és énekkarunknak kirándulást szer-
veztünk K�szegre, ami nagyon jó hangulatban telt. Több 
múzeumot, nevezetességet, templomot, kiállítást és a várat 
néztük meg. 

Az �sszel egy négy napos nagyobb lélegzet� kirándulást 
szerveztünk Krakkóba, els�sorban az énekkar és a fúvósze-
nekar tagjainak, de szívesen fogadtuk önkormányzatunk 
segít�it is. 

Erre a célra önkormányzatunk vezet�ségéb�l három képvi-
sel�, név szerint: Dr. Herrné Vogel Valéria, Vaik Mónika és 
jómagam az éves tiszteletdíjunkról lemondtunk, aminek 
összege: 300.000 Ft. Ezzel járultunk hozzá, hogy az ének-
karnak és fúvószenekarnak nem került olyan sokba a kirán-
dulás. Ezzel köszönve meg a négy év alatt végzett sok-sok 
munkát. 

 Úgy gondoltuk, hogy f�leg az énekkar, de a zenekar tagjai 
is oroszlánrészét veszi ki az egész éves rendezvényeink 
munkálataiból. 

Jung Vilmos tiszteletdíját a zenekarra ajánlotta fel, aminek 
összege: 30.000 Ft. 

Az év els� felében elég sok hangszert kellett javítani, kar-
bantartani. Ilyen pl: fuvola, picoló, vadászkürt, szárnykürt 
javítása, aminek összege: 33.000 Ft. Mindezek mellett hang-
szerhasználati díjat nem kérünk a gyermekekt�l. Úgy gondo-
lom, ezt a kérdést a jöv�ben újra át kell gondolni. 

Fúvószenekarunk a várban való nyári, minden 2. héten való 
szereplése sajnálattal nem teljesült. Még az el�készít� sza-
kaszban megtorpantak a megbeszélések. Reméljük, hogy a 
jöv�ben az el�készít� munka befejez�dik, és zenekarunk 
minden 2. héten szórakoztatja a várba látogató vendégeket. 

Nagyon jó barátunk, Szegner János, a szendehelyi német 
kisebbségi önkormányzat elnöke elhunyt, az � temetésén is 
részt vettünk.  

Testvérvárosunkból, Obergünzburgból, áprilisban itt voltak 
barátaink és megbeszéltük, hogy az idei németországi ven-
dégszereplés  helyett  2007-re  halasztjuk  a látogatást,  mivel  

náluk akkor lesznek a városalapítás 600. évfordulója emléké-
re szervezett ünnepségsorozatok. Ennek a döntésnek tudatá-
ban beszéltük és szerveztük meg a krakkói kirándulást. 

A március 15-i szabadságharcról, október 6-án az aradi vér-
tanúkról és a h�sök napjáról mi is, immár 4. alkalommal, a 
városi önkormányzattal együtt megemlékeztünk. 

Ebben az évben nagy érték� beszerzés nem történt. 
A fúvószenekar vezet�jének a tiszteletdíj és útiköltség hoz-

zájárulás rendben átutalásra került. Az énekkar karnagyának 
az útiköltség hozzájárulás rendben kifizetésre került. 

Az október 1-jei kisebbségi választáson részben új képvise-
l�ket választottak azok a visegrádi polgárok, akik regisztrál-
tatták magukat a kisebbségi névjegyzékbe. Köszönjük aktivi-
tásukat. 

Az új képvisel�-testület összetétele: Burgermeister 
Istvánné elnök, Schandl Jánosné elnök-helyettes, tagok: 
Schmidt Anna, Bergmann Istvánné, Gerstmayer 
Zoltánné. 

Az új képvisel�knek munkájukhoz jó egészséget, kitartást, 
sok örömet kívánok. A leköszön� képvisel�knek köszönöm 
az elmúlt id�szakban végzett munkáját. További munkájuk-
hoz jó egészséget kívánok. Köszönjük a városi önkormány-
zatnak úgy az anyagi, mint az erkölcsi segítségét. 

Az idén önkormányzatunk 2.572.000 Ft-ból gazdálkodott. 
Ebb�l 640.000 Ft-ot a központi költségvetés adta. A helyi 
önkormányzat 1.500.000 Ft-tal járult hozzá gazdálkodá-
sunkhoz. Pénzmaradvány a tavalyi évr�l: 412.000 Ft. 

Köszönjük a polgármesteri hivatal dolgozóinak segít�kész-
ségét munkánk elvégzéséhez, az intézményvezet�knek a 
kiváló együttm�ködést, mindazoknak a visegrádi és nem 
visegrádi polgároknak, akik hozzájárultak munkánkhoz, 
hogy sikeresen tudjuk végezni feladatainkat. 

A 2007. évi terveinkr�l b�vebben a Visegrádi Hírekben 
olvashatnak. 

Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, megtiszteltek 
jelenlétükkel és meghallgatták a 2006. évi beszámolónkat. 

Minden kedves jelenlév�nek és az otthon maradottaknak 
nagyon jó egészséget, békés, karácsonyi ünnepeket, öröm-
teli boldog új évet kívánok a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében. 

                                               Burgermeister Istvánné, 
                                                                 az NKÖ elnöke 
 

���������������� ���
 

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves Családját, Barátait és Ismer�seit 
a 2007. február 17-én, szombaton 17 órakor kezd�d� 

 

!�"#�$%&��'()$�"�*�
�

melyet a Magyar László Tornacsarnokban rendezünk meg. 
 

A m�sorban fellépnek: 
az óvoda kis- és nagycsoportos gyermekei,  

az iskolai tánccsoport, 
a kisebbségi énekkar és zenekar. 

 

A zenét a Bogdányi Fiúk (Pokdeine Puve) szolgáltatják. 

Büfé – Tombola – Tánc 
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A legszebb Áprily-szobor alkotója 

Jékely Márta emlékére 
 

Több mint hatvan esztendeig volt otthona a szent-
györgypusztai ház, melyet édesapja, Áprily Lajos építte-
tett Erdélyb�l áttelepedve. A völgyet, ahol a ház áll, a 
hálás utókor a költ�r�l nevezte el. Csendesen, szerényen 
élt itt Jékely Márta családjával, kés�bb csak férjével, 
Mészáros Dezs� szobrásszal. Észrevétlenül suhant át az 
örökkévalóságba is, hogy találkozzék rég nem látott sze-
retteivel. 86 évig élhetett közöttünk, az utolsó két eszten-
d�t már Pesten töltötte leánya és unokái körében. 

Engedjék meg nekem a Tisztelt Olvasók, hogy néhány 
emlékemet elmondjam Önöknek a közel 30 évig tartó 
barátságunkról. 

1977 nyarán fogadott a család bizalmába és szeretetébe. 
Áprily Lajos költészetér�l szólt annak idején a szakdolgo-
zatom, majd kés�bb e témát b�vít� szándékkal jutottam el 
személyesen is az Áprily-völgybe. Segítséget kaptam a 
fiától, Jékely Zoltántól és Mártától is. Az irodalminak 
indult barátság meg�rz�dött és az évtizedek során elmé-
lyült. 

 

 
 
Jélely Márta az apja m�vészi vénáját örökölte, de tehet-

sége a manualitás irányába vitte. A budapesti Képz�m�-
vészeti F�iskola hallgatója volt, Ferenczy Bénivel, Kmetty 
Jánossal és Medgyessy Ferenccel kapcsolatos élményeit 
idézte szívesen és szeretettel. Itt ismerkedett meg Mészá-
ros Dezs�vel, második férjével, aki haláláig szintén itt a 
völgyben élt és alkotott. 

Többször idézte fel Dezs� a megismerkedés pillanatát a 
f�iskolai rajzteremben: ,,Kék kend� volt a fejeden, felhú-
zott szemöldökkel ültél ott. A legkülönösebb n� voltál, 
akit életemben láttam” – vallotta be csínytev� mosolyú 
arccal. 

Egy szobrász már csak tudja! 

Márta m�vészi pályáját a nehéz 50-es években felváltot-
ta az anyaság: két gyermekük született. Háttérként szol-
gált, segítve a család életét. 

Kés�bbi látogatásaim meghitt óráit kettesben tölthettem 
Mártával. Gyakran jártunk gondolatban a Küküll�-menti 
boronaházban, ahol apjával töltötte vakációit. A gyermek-
kori, Áprily által is er�sített nosztalgiát a visegrádi erd�k 
sem tudták legy�zni, de igyekeztek pótolni azt. 

Kedvelt témánk volt az erdélyi irodalom, szerettem hall-
gatni, amint Kós Károlyról, Tamási Áronról és a többiek-
r�l beszélt, akik gyakran megfordultak a házukban. Els�, 
fiatalon elhunyt férje a ,,Csángók”-ról írott könyvét is 
Márta ismertette meg velem. 

Gyakran üldögéltünk a ház el�tti ,,nyírsátor”-ban. Tud-
tam, hogy Áprily finn leánynevekkel illette a nyírfákat, a 
,,sz�ke leánycsapat”-ot, Külliki és Hilka voltak a kedven-
cei. Fényképeket nézegettünk, és titokban figyeltük a 
madarakat, a fuvolást és a pintyet, amelyek egészen közel 
bátorkodtak hozzánk. ,,Most idd a dalt: pinty füttye szop-
rán, rigó füttye alt.” (Menedék II.) Illettek ide most is az 
ismert Áprily-sorok. 

Márta szerényen �rizte emlékeit, nem óhajtotta a nyilvá-
nosságot, nem volt gyakori interjúalany. Erre irányuló 
biztatásaimat mindannyiszor udvariasan hárította el. Sz�k 
családi és még sz�kebb baráti körben élt. 

Barátságunknak volt egy szomorú, eltéphetetlen szála is. 
Els�szülött leánykája a debreceni Köztemet�ben nyugszik 
1946 óta. Ezt már tudtam korábban is Áprily költészeté-
b�l. 

,,Jött egy Anna-bál, s táncába vitte a sebes halál” – írta a 
költ�-nagyapa ,,Annának hívták” c. ciklusában. 

Mivel debreceni vagyok, megígértem Mártának és két 
fivérének, hogy amíg csak tehetem, ápolom a sírt. 

Továbbtekintve az emlékezésben, a karácsony jut 
eszembe. Advent táján, amikor náluk jártam, már kisütve 
sorakoztak a bejglik. Talán nem is sütött más süteményt, 
de ezt igen ügyesen. Jött a népes család: gyermekei, uno-
kái, így várta �ket. 

,,Bejgli, karácsonyi bejgli” – szellemeskedtem a süte-
ményt eszegetve, Áprily ,,Kalács, keddi kalács” c. szép 
versére emlékezve. Összemosolyogtunk. 

Tekintetem gyakran id�zött a kezein. Finom, szép keze, 
jobban mondva: kezecskéje volt. Séta közben vagy ülve 
szerettem fogni a kezét, tartva vagy segítve �t. Néhány 
gy�r� díszítette hosszú ujjait. Én ihletet, � pedig energiát 
kapott t�lem kezeink által. Ezt mindannyiszor meg is 
jegyezte. Talán anyai kéznek is éreztem, mivel Márta 
édesanyámmal volt egyid�s. Már mindkett�jük hiányát jó 
ideje érzem. 

Utoljára a MÁV Kórház betegágyán melengettem er�t-
len ujjait a búcsúzóra készülve. 

Bennem egész és végleges a kép Jékely Mártáról, talán 
sikerült valamit átadnom ebb�l a felejthetetlen élményb�l 
Önöknek. 

Fogadják t�lem szeretettel: 

Donáth Leventéné, Rózsa 
                                                             (VSZ) 
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December 28-án délután a város könyvtárában tartotta 
nyílt szerkeszt�ségi ülését a Visegrádi Hírek szerkeszt�bi-
zottsága: Mezei Anna, Borsody István, Gróf Péter, dr. 
Gróh Dániel, Kálazy László, Mikesy Tamás. Az olvasótá-
bor képviseletében magam próbáltam helytállni a találko-
zón, különösen, ami a „frissít�ként” az asztalon álló Tele-
ki száraz vörösbor fogyasztását illeti. Miel�tt bárki is 
rosszra gondolna, elmondanám, hogy ez egy kis létszámú 
szerkeszt�ség, igen kismérték� italkerettel, úgy hogy az 
ünnepek utáni jó hangulat dacára is tiszta fejjel folyt (saj-
nos) a beszélgetés a városról és lapjáról. Az alapkérdés az 
volt, hogy egy helyi tájékoztatást végz� újság szerkeszt�-
sége, amelyben nem fizetett hivatásos újságírók dolgoz-
nak, milyen módon és milyen mértékben foglalhat állást a 
várost, vagy lakóit érint� kérdésekben? Alakíthatja-e és ha 
igen, akkor milyen eszközökkel az olvasók ízlését, for-
málhatja-e „közvéleményt”. A beszélgetés során az alábbi 
megállapítások kaptak hangsúlyt: A Visegrádi Hírek mint 
a város önkormányzatának lapja, els�sorban tájékoztatni 
hivatott minden olyan dologban, amelyet az önkormányzat 
illetékesei fontosnak és lényegesnek ítélnek. Ebb�l a 
szempontból a lapnak abszolút hitelesnek, objektívnek és 
pontosnak kell lennie. A lap másik nem vitatható szerepe, 
hogy teret adjon minden olyan írásnak, amely a város 
szervezeteinek, intézményeinek életével, munkájával, köz-
leményeivel, hirdetményeivel, rendezvényeivel kapcsola-
tos. A reklámok és hirdetések révén befolyt bevételek 
szintén fontosak az anyagi fedezet egy részének el�terem-
téséhez. Eddig minden rendben is lenne. De abban az 
esetben, ha itt megállunk, akkor az így megírt és kiadott 
Visegrádi Hírek leginkább a Magyar Közlöny és az Exp-
ress hirdetésújság fúziójára lesz képes emlékeztetni, ki-
egészítve a kismama torna és a kutyaoltás aktuális infor-
mációival. Ett�l természetesen ez a lap többre hivatott, de 
a szerkeszt�bizottság – bár tagjai is gyakran írnak cikke-
ket – els�sorban „hozott anyagból” szeretne dolgozni, de 
sajnos kevés a közéleti szerepl�kt�l, a lakosságtól, a vál-
lalkozóktól leadott cikk. Végképp kevés az a lakossági 
cikk, amelyben a város  bármely pol- 

gára egyéni véleményének, ne adj Isten, negatív vélemé-
nyének adna hangot. Na, itt érzek én egy kis gondot. A 
szerkeszt�bizottság elmondása szerint �k szívesen közöl-
nek minden leadott cikket, amely tiszteletben tartja a sze-
mélyiségi jogokat, a jó ízlés határait, és névvel van ellát-
va. Ennek alapján nem lehetne akadálya olyan cikk leköz-
lésének, amely akár épít� jelleggel, akár nélküle nyilvá-
nosság elé tár közérdekl�désre számot tartó kérdéseket, 
hibákat, visszásságokat. Persze nem arról van szó, hogy 
szándékosan keressünk és szerezzünk magunknak ellensé-
geket, de higgyék el, az sem segít semmit, ha nyilvános 
szó nélkül hagyunk visszás eseteket, mert úgy fog t�nni, 
hogy mindenki belenyugszik, vagy éppen még helyesli is 
az elfuserált dolgokat. Én arra szeretnék bíztatni minden-
kit, hogy mondjon véleményt, írja le, tegye nyilvánossá 
azokat a gondolatait, amely egy-egy mindannyiunkat érin-
t� ügyben születhetnek. Téma b�ven van, akár csak az el-
múlt néhány hetet nézem. Véleményt lehetne és kellene 
mondani a karácsonyi díszkivilágításról, a focipálya öltö-
z� épületér�l, a Latinovits-villa el�tti jegenyesor kivágá-
sáról, a rend�rségi traffipax m�ködtetésér�l, a F� utcai 
vízelvezet� útszegély min�ségér�l, a Török utca új útbur-
kolatáról, valamint örökzöldként ott a templomépítkezés, 
a köztisztaság, a közlekedés és még sok egyéb, szinte 
mindenkit érint� téma, amely megoldásra, jobbításra vár. 
A jobbításnak egyik legjobb és leghatékonyabb módja pe-
dig a nyilvánosság el�tti véleményalkotás. Ez nem új do-
log, így van ez már �sid�k óta, korunkban pedig fokozot-
tan így van. Aki alapjában javító szándékkal teszi közzé a 
még oly kényes és esetleg néhány hivatalos embernek 
esetleg kínos kérdéseit és gondolatait, legyen meggy�z�d-
ve arról, hogy valójában jót cselekszik a város, saját maga 
és mindannyiunk számára.  

Hát ilyen gondolatok születhetnek karácsony és szilvesz-
ter között, a visegrádi m�vel�dési ház könyvtárában, a Vi-
segrádi Hírek szerkeszt�bizottságának tagjai körében, egy 
üveg Teleki fogyasztása közben. 

Abonyi Géza 
                                                                        képvisel� 

 
Felhívás 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak az Új-
kert utcában és környékén lakó embereknek, akik 
a temet� környékére rakják le háztartási szeme-
tüket, vagy jó helyre, de rossz id�ben rakják le a 
hulladékot, hogy a zsákos szemétszállítás hétf�n 
reggel van. Nem kell lehozni a térre sem a sze-
metet, a kocsi felmegy az Újkert utcába is. 

Mivel vettük a fáradságot a szemét összeszedé-
sére, amit a kutyák kibontottak, tudjuk, hogy kik 
azok a lakók, akik akadályozzák a környék tisz-
taságát. Most nem írunk neveket, de amennyiben 
továbbra is csúfítják a környezetet, a Visegrádi 
Hírekben név szerint is megjelentetjük. 

Az önkormányzatnál bárki vásárolhat ottós zsá-
kot. 

Köszönettel:                           a környék lakói 

Dsida Jen� 
 

���������������
 

Életünk hulló karácsonyfáján Hópárnás nagy feny�k alatt 
halkan repesnek a lángok. üljünk le a törpék közé, 
Fölöttünk és bennünk hömpölyög burkolózzunk a hallgatásba 
a hidegáramú csönd. s húnyjuk le félig a szemünket. 
 

Mosson ki, vigyen magával  S míg csillagok kezdenek pislákolni, 
fodros hátán mindent, ami volt: töprengjünk az eljöv� fel�l: 
esd� várakozások medd�ségét, hogyan kellene megszólalni? 
kulcsoltkez�, hasztalan imákat.  S mindent elülr�l kezdeni? 
 

Évek óta gyakorlat, hogy havi versválogatásunk fontos szempontja a kö-
zölt versek évfordulóhoz való kötése. Ennek jó lehet�sége a centenáriumi 
évforduló is, amikor talán méltatlanul mell�zött, ám jelent�s költ�re emlé-
kezhetünk. 

Május 17-én lesz száz éve, hogy 1907-ben megszületett Erdély jelent�s 
költ�je, Dsida Jen�, így az � verseib�l adunk ízelít�t havonként. 
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Jubileumi évünk volt 

Beszámoló a nyugdíjas klub életér�l 
 

A nyugdíjas klub életében nagy esemény következett 
be 2006. februárjában, amikor megalakulásának 25. 
évfordulóját ünnepelhette. Ez nagy eredmény volt, 
annál is inkább, mert bebizonyosodott, hogy képes 
tovább is együtt maradni, létezni. Bizonyíték erre az 
elmúlt 2006. esztend� is, aminek eredményér�l most 
beszámolhatunk. 

A 25. évfordulót februárban szerény körülmények 
között, de igen bens�ségesen ünnepeltük meg a klub-
ban. Azonban május hónapban lehet�ségünk nyílt arra, 
hogy Zeller Tibor jóvoltából a Sirály étteremben, szép 
környezetben újra ünnepelhettünk. Köszönjük neki! 

Szeptember hónapban nagy meglepetés ért bennün-
ket, amikor a Pest Megyei Közgy�lés meghívott a Vá-
cott rendezett id�sek napja ünnepségre. Ezen az ün-
nepségen a klubvezet� és négy klubtagunk vett részt. A 
váci polgármester igen bens�ségesen köszöntötte a 
jelenlév� klubok képvisel�it, a köszönt� után nívós 
m�sort is adtak. A Pest Megyei Közgy�lés elnöke 
külön-külön köszöntötte a jubiláló klubokat – köztük a 
25 éves évfordulós visegrádi klubot –, és egy nagyon 
szép oklevelet adott át a klubok vezet�inek. 

Ezen eseményeken túlmen�en klubunk 2006-ban is 
élte a szokásos életét. Foglalkozásait továbbra is hét-
f�nként tartotta, többször volt teadélután és igen han-
gulatos szalonnasütés, valamint Erzsébet-bál és Miku-
lás-ünnep is volt. 

Meg kell említeni még a n�napot, melyet már hagyo-
mányosan a dunabogdányi nyugdíjas klubbal közösen 
tartunk a Sirály étteremben. 

Szerencsére 2006. évben is lehet�ség nyílott több ki-
rándulás szervezésére. 

Június hónapban ellátogattunk Ócsára, ahol a szép 
református templom történetét ismertették meg velünk. 
Egy jó ebéd után pedig vendégek voltunk a sok boros-
pince egyikében. Igen kellemes napunk volt. 

Július hónapban a Szlovákiában lév�, méztermelésé-
r�l nevezetes Ipolyszakállosra látogattunk. 

  Augusztusban egy szép kirándulásunk volt, amikor a 
Velencei-tavon hajózhattunk, ismerkedve a tó különle-
gességével, az úszó nádszigetekkel. Jót fürödtünk 
Agárd-Gárdony nagyon szép meleg viz� fürd�jében, 
illetve ellátogattunk a pákozdi arborétumba. 

Szeptemberben a mogyoró-hegyi m�vel�dési házban 
voltunk, majd jól megebédeltünk a jurta vendégl�ben. 

E hónapban még egy kirándulásunk volt. Lajos-
mizsén tanyapartin vettünk részt. Megismertük a ta-
nyasi életet, a pusztai állatvilágot, fogathajtásban és 
lovasbemutatókban is gyönyörködhettünk. A tanya-
csárdában egy finom ebéddel zárult a programunk. 

Október hónapban a budafoki Törley-pincében meg-
ismertettek bennünket a pezsg�gyártással, mely igen 
érdekes és különleges folyamat. Megnéztük még a 
szoborparkot, ahol a 40 esztend� alatt felállított és 
most lebontott köztéri szobrokat állították ki. 

El kell még mondani, hogy az Orvosi M�szerek Gyá-
ra egy vérnyomásmér�t ajándékozott a klubnak. 

Az évet december 18-án Zeller Tibor jóvoltából, a 
Sirály étteremben egy igen finom, karácsonyi hangula-
tú ebéddel zártuk. Köszönjük neki! 

Befejezésül el kell mondanunk, hogy – a korábbi 
évekhez hasonlóan – a 2006-os évet is csak azért tud-
tuk eredményesen zárni, mert támogatóink most is 
figyeltek ránk, felismerve azt, hogy mennyire fontos az 
id�sebb nemzedéknek is lehet�séget adni arra, hogy 
még saját programokat szervezhessen, legyen még 
célja, mely hozzájárul egészsége fenntartásához, ne-
hézségei elviseléséhez. 

Mindezt köszönjük támogatóinknak, így a városi ön-
kormányzatnak, továbbá Zeller Tibornak, Bánó Lász-
lónak, Farkas Józsefnek, Jung Vilmosnak. Köszönjük a 
m�vel�dési ház vezetésének a m�ködésünk feltételei-
nek biztosítását és mindenkori segítségüket. 

A nyugdíjas klub tagjainak nevében: 
Horváth Margit 

                                                           klubvezet� 
 

Kiskarácsony 
 

Ajándék volt az a délután, amit az id�sek karácsonya 
ünnepségen töltöttünk. 

A kedves gyermekarcok, a csillogó szemek megme-
lengették a szívünket.  

Sokan úgy éreztük, a mi gyermekeink állnak el�ttünk 
és vezettek vissza a múltba. 

Megható volt az óvodás angyalkák kedves sütemény-
kínálgatása, úgy fordultak felénk, mintha mindegyi-
künk az � nagyszül�je lenne.  

A kicsik és nagyok tiszta szívvel el�adott m�sorát 
köszönjük, nekik és a felkészít� feln�tteknek. 

Jó, hogy a tornacsarnokban rendezték az ünnepséget, 
mert a jól felépített m�sor látványban és hangban is 
kit�n�en érvényesült. 

Köszönjük az ajándékcsomagot, ami nekem külön 
öröm volt, mert a benne lév� üdvözl�kártya Lucáé 
volt. Felidézhettem azt az id�t, amikor édesanyja böl-
cs�dés volt. 

Igazi karácsonyi hangulatban indultunk haza, de a 
jóféle italt, meg a harapnivalót nem lehetett kihagyni.  

És még mindig nincs vége az ünnepnek, hiszen a 
templomi kórusok hangversenye elvarázsolta a hallga-
tókat. Újra el kell mondanom, hogy nem gy�zöm cso-
dálni a visegrádi templomi kórus el�adását. 

Ennyi élménnyel feltöltve készültünk a szeretet ünne-
pére, amiért mindenkinek köszönetet mondok, aki 
lehet�vé tette, hogy mi, visegrádi id�sek ilyen boldog, 
békés el�karácsonyt kaptunk.                Sipos Lajosné 
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Ünnep után… 
 

Még állnak a karácsonyfák, még érzem a számban a mákos 
bejgli ízét, még zakatol a lélekvonat bennem és nem szaba-
dultam meg az ünnepi emelkedett hangulattól, ezért gyakran 
végig gondolom az egész „gyönyör�séget” az elejét�l a végé-
ig. Az igazi kezdet november vége, szombat, mikor is a Szi-
get utcai közösségi házban reggel 9-t�l este 9-ig nyugdíja-
sokkal, anyukákkal, gyerekekkel adventi koszorút kötöttünk. 
A rég hallott karácsonyi dallamok és rég érzett illatok kelle-
messé és jó hangulatúvá tették ezt az „ünnepnyitó” napot. 
Majd innent�l mindig történt valami, szinte naponta. Valódi 
készül�dés nem csak itthon, a városban is. Esti próbák, kará-
csonyi dalok, itt-ott felvillanó fények. Aztán végre helye lett 
a betlehemnek, majd „fényruhába” öltözött a Rév utca és 
környéke. Az id�sek karácsonyának napján, mint már évek 
óta, csendes sürgöl�dés kezd�dött a templom el�tt, sátrak 
épültek, üstök kerültek el� pincék mélyér�l, délután pedig 
már ropogott a t�z, sült gesztenye és forralt bor illata lengte 
be a környéket és mosolyogva kívánt egymásnak boldog ün-
nepet a város apraja-nagyja, kis városunk karácsonyfája mel-
lett. Azt gondolom és tapasztalom, ez egy fontos állomása 
lett az ünnepi készül�désnek, egy pici „megálló”. Együtt, 
mindenféle kötelezettségek nélkül.  

  Néhány órára megfeledkezve a vásárlásról, sütésr�l, takarí-
tásról és minden egyéb ilyenkor megsokasodott feladatunk-
ról. 

Egy olyan hely, ahová szívesen jönnek az emberek, ahol 
szinte mindenkinek személyesen mondhatjuk el karácsonyi 
jókívánságunkat. Itt nincsenek nagyon, kevésbé vagy egyál-
talán nem kedvelt embertársaink, csak remek forralt bor, tea, 
habos kakaó, finom sütemények és rengeteg mosoly, jókedv 
és szeretet. Szívb�l szólt a dal gyerekekt�l, feln�ttekt�l és 
igazán nagyszer� volt a fiatalok régi betlehemese is.  
Köszönet érte mindenkinek, aki évr�l évre részt vállal ennek 
a kellemes délutánnak a megrendezésében, munkájával, egy 
kis sütivel vagy bármi mással. Ezt követ�en pillanatok múlva 
eljött az ünnep, a feny�illat, a templom csendje, de ez már 
mindenkinek a magáé, a családé. Az emelkedett hangulat 
még megmarad egy ideig, aztán elhalványítják a hétköznapok 
gondjai, bajai. Az azonban nagyon jó lenne, ha a szeretetb�l, 
tör�désb�l, egymásra figyelésb�l minél többet meg tudnánk 
�rizni az év további napjaira. A karácsonyfadíszekkel ne 
csomagoljuk szeretetünket a padlásra. Ne feledjük el a má-
kos bejgli ízét, kedvesünk ölelését, szüleink, gyermekeink 
mosolyát és embertársaink szeretetét. Hagyjuk zakatolni a lé-
lekvonatot egész életünkön át.               

Bártfainé Répás Ildikó 

                
�

 

Egy elmaradt  
és újra feltett kérdés  

újévkor… 
A múlt év �szén egyre több helyen sok visegrádi polgár adott hangot aggodalmának, 

kétségeinek, neheztelésének, de f�képp az érdekl�d� kérdésnek: mi lesz a városunk lát-
képileg meghatározó helyén épül� (?) református templom sorsa.  

Szerkeszt�ségünk akkor nyílt kérdést szándékozott e témában feltenni, de el�tte az ön-
kormányzatnál és a református egyházközség több tagjánál érdekl�dött az építkezés jöv�-
je tárgyában. Akkor bíztató választ kaptunk, s a munkálatok valóban megindultak. Meg-
indultak, majd leálltak. Úgy gondoljuk, mindannyiunkat érint� problémáról van szó, ezért 
a lap hasábjain fordulunk tisztelettel az illetékesekhez, választ várva az alábbi kérdésekre: 

– Miért, milyen okok miatt áll a templom építése? 
– Mikorra várható a visegrádi református templom elkészülte? 

A Visegrádi Hírek szerkeszt�sége 

�
Magyar László:   

 

 A JÖVEND� ELÉ 
 

Ritkán teszem, hogy a tükörben 
az azonosságom keresem, 
most ez történt mégis. Homlokom 
már egy centivel lám magasabb! 
Vélem – régi maradt az agyam 
tömegében, az állagában, 
s úgy alakult át csak magában, 
hogy dörzsöltebb lett, fineszesebb; 
s a szemem napra-nap, élesebb: 
csukott szemmel is látva-látok, 
átérzek hány? – vélt valóságot… 
 

Ahogy az ember korosodik, 
akaratlan is okosodik. 
A földi létben lehetetlen 
a létez� ,,TÉVEDHETETLEN”, 
a taigetoszi öregek 
sem voltak tévedésmentesek, 

– honnan lenne itt ennyi féreg? – 
Megmagyarázni, több mint vétek 
az él� embertelenséget, 
mint alternatív lehetséget. 
 

Boldog öregek, felelni kell: 
hol ronthattátok ezt már ti el? 
Most, ma – s a választ én sem tudom, 
és számolatlan gondolatom 
– fotonnyi fényt – világíthatót; 
a hangban az ultra-hallhatót  
kutatom, kérdezem, keresem, 
s égi, földi, ember Istenem 
se segít, és marad a kétség: 
elég elégség az elégség…? 
 

Jaj, hol van már az a nagy: ,,akkor!”, 
épp most kacsint reám az agg kór? 
Szilveszteri boros éjszakák, 
– Majd megmutatjuk! Más lesz a világ! – 
Betartatlan fogadkozásunk, 
mit, másképp – és hogyan csinálunk, 
s ha tettünk is szépet, nemeset, 

a mérleg serpeny�nk keveset 
mutat; – bejártunk bár nagy utat, 
nem felment� a multi tudat. 
 

Az óév elmúlt, ez az új már. 
Az ember malma körbe jár: 
a most regnáló ,,fletoisták”, 
mind, mind álcázott …ták. 
A folyton téved� vétkesek, 
sosem lesznek emberségesek. 
 

De mi maradjunk tisztességgel, 
dobáljunk k� helyett kenyérrel. 
A kenyér az kovász is még, 
de szárba szökken� remény, 
Test és Lélek és Ige is már, 
Jel – és úti hovatartozás. 
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Kedves Visegrádiak, Tisztelt Érdekl�d�k! 
 

Mindenek el�tt boldog új évet, hozzá jó egészséget és sikereket kívánok Önöknek a Visegrádi Szövetség a Nyilvá-
nosságért és a Demokráciáért egyesület tagjainak nevében! 

December közepén a Visegrádi Szövetség Közgy�lése értékelte 2006. évi munkáját. Alapvet�en jónak min�sítette a 
szervezett programokat, de önkritikusan megfogalmazta a javítandó feladatokat is. 

A tagság létszáma – noha néhányan ki is léptek – jól alakult: az eredeti létszámhoz képest megduplázódott. Természe-
tesen sok olyan program és tevékenység van, melyet a Szövetség az új esztend�re is tervez. Ezekr�l az alábbiakban 
szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni. Kérjük Önöket, hogy ha a programok tetszenek és idejük is engedi, kapcsolódja-
nak be, vegyenek ezeken részt.  

 

 A VISEGRÁDI SZÖVETSÉG 2007. ÉVI MUNKATERVE 
(rövidített változat) 

Folyamatos és távlati feladatok 

1. Továbbra is fontos feladat, hogy a VSZ munkája, 
jelenjen meg a lakosság körében: a Visegrádi Hírek 
szerkesztésébe való bekapcsolódással, cikkek írá-
sával. Használjuk ki a Dunakanyar Tv-t. Jelenjenek 
meg plakátjaink, felhívásaink ezen a képerny�n is. 

2. Az elnökségnek továbbra is együttm�ködést kezde-
ményez Visegrád város civil szervezeteivel: akár 
egy-egy programra szóló rendezésr�l, akár folyama-
tos, hosszú távú együttm�ködésr�l van szó. 

3. Szövetségünk közvetlenül is együttm�ködik, s 
amennyiben szükséges, segíti, támogatja a Visegrádi 
Férfi Dalkört. 

4. Szövetségünk a jöv�ben is emlékezzen meg és 
ápolja azon visegrádi, vagy Visegrádon élt szemé-
lyiségeknek az emlékét, akik a település életében 
jelent�s szerepet játszottak.  

5. Támogatjuk a családkutató klubot, ahol a tagok a 
sváb �sökr�l gy�jt�munkát végeznek, és emlékfüze-
tet szeretnének összeállítani. A kiadást akár anyagi-
akkal is támogatni kell, hogy 2009-re, az ezer éves 
évfordulóra elkészüljön.  

6.  A visegrádi országok, illetve Visegrád nev� külföldi 
városokkal kapcsolatok, testvérkapcsolatok kiépítése, 
illetve ennek el�segítése a kultúra, a m�vészetek terü-
letein. Pl.: közös képz�m�vészeti kiállítások cseré-
jének megszervezése, hagyomány�rz� és el�adói 
produkciók cseréje, közös sportesemények, kupák 
szervezése. (Utóbbinak az el�készítése már elkezd�-
dött.) 

7. Szövetségünk kapcsolódjon be az 1000 éves Viseg-
rád város megünneplésének el�készületeibe. Te-
gyünk meg mindent annak érdekében, hogy az alka-
lomra városunk teljesen megszépüljön, hogy város-
unk lakóiban az együtt-egymásért mentalitás kialakul-
jon, ne az számítson, hogy ki milyen ideológiai, poli-
tikai vagy vallási elveket vall. 

8. Szövetségünk a környezeti kultúra javítását, vá-
rosunk szépítését szorgalmazza. Dolgozzunk ki he-
lyi módszereket a környezeti szennyezettség ellen, il-
letve a szép eredményeket népszer�sítsük.  

9. Járuljunk hozzá a város demokratikus, kulturális, 
szabadid�s és szórakoztató lehet�ségeihez prog-
ramokkal, események szervezésével. 

10. Egyéb folyamatok szervezése, gazdaságosság bizto-
sítása: pályázatok készítésével, tagfelvételekkel, 
pártoló tagokkal és szponzorok bevonásával. 

Közvetlen programok 2007-re 

Január 20., szombat:  
Farsangi bál. Legalább négy civilszervezet (Vállalkozók 
Egyesülete, Sportegyesület, Turisztikai Egyesület...) összefo-
gásával 
Helye: a Sirály étterem (családias, gyerekekkel közös)  

Február 28., szerda:  
Fórum szervezése a civil szervezetek és más közösségek 
részvételével 
Téma: a Visegrádi Országok szervezetei együttm�ködésé-
nek lehet�ségei nemzetközileg közös pályázatokkal. (közös 
programok „megkeresése”) 

Március:  
A fels� Duna-parti terület takarítása a révátkel�ig, de 
különös tekintettel a futballpálya környékére 
Folytatásként szalonnasütés a Duna-parton, vagy valakinek 
a kertjében, amelyre minden családtagot, ismer�st hívunk 

Április 29., vasárnap:  
Zsitvay gyalogos emléktúra, egyúttal az általa építtetett 
m�alkotások megtekintése 

Május:  
Szombat–vasárnap: két napos – egy éjszakás – kirándulás 
busszal (kb. 35–40 f�vel)  
Úticél: Villány, Siklós, Pécs történelmi nevezetességei 

Június:  
Gyalogtúra – kirándulás a Dunakanyarban 

Július:  
Fórum szervezése a m�vel�dési házban 
Téma: az utak, a járdák, a közterületek helyzete és aktuális 
kérdések 
Meghívottak: a helyi képvisel�k és a polgármester 

Szeptember vagy október:  
szombat–vasárnap: – két napos – egy éjszakás – kirándu-
lás busszal (kb. 35–40 f�vel) 
Úticél: Prága, Brno nevezetességei 

November 9., péntek:  
Koszorúzás a Zsitvay-emléktáblánál és a világháborús h�si 
emlékm�nél 

Minden nyári hónapban – áprilistól októberig – virágos 
udvar, virágos kert, virágos terület értékelésre és díját-
adásra kerül sor. 

Kiss Károly, a VSZ elnöke 
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Szeretettel hívjuk Visegrád Lakosait  

– Feln�tteket és Gyermekeiket 

��������	��������	
Helyszíne: Sírály étterem 

Id�pontja: 2007 január 20., szombaton  
18–23 óráig 

Program:  
gyülekez�, zene, tánc, közös vacsora, 

meglepetés programok, játékos szórakozás  
és tánc 

Részvételi igényt és vacsorarendelést  
együtt fogadunk el  

az alábbi telefonszámokon:   
Takács Istvánné 397-108  

és Kiss Károly (20) 415-0020 
 (Vacsora:  

egységes, egy pohár választott itallal  
[üdít�, sör, bor].  

Az ezeken túli saját fogyasztást  
mindenki maga rendezi.  

 6 éves korig nem szükséges külön  
vacsorát rendelni,  

12 éves korig gyermekvacsorát lehet rendelni.  
A hozzájárulást a telefonos jelentkezés után, 
 de legkés�bb január  18-ig kell rendezni.) 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
Visegrádi Sportegyesület        

Visegrádi Vállalkozók Egyesülete 
Visegrádi Turisztikai Egyesület         
Visegrádi Szövetség Egyesület 

 

���� Köszönet  
és tájékoztatás 

 

Immár tíz éve, hogy a visegrádi polgárok és a nem itt 
lakó, de városunkhoz köt�d� emberek rendszeresen 
könyveket adományoznak könyvtárunknak. Becsülen-
d� és hasznos hagyomány ez, számottev� a könyvál-
lomány gyarapodásában, a választék b�vülésében. 

2006-ban könyveket ajándékoztak: Balogh Borbála, 
Borsody István, Dr. Hintenberger András, Horváth 
István, Hugai Tibor, Illés István, Labancz István, Ma-
gyar László, Mándi Mónika, Mikeházi Szilvia, Papp 
Miklós, Schandl János. Értékes adományt kaptunk a 
Mátyás Király Múzeumtól is. Könyvadományokat eb-
ben az esztend�ben is szívesen és köszönettel foga-
dunk! 

A különböz� újságokban és folyóiratokban megjele-
n�, a városunkról szóló írásokat nincs módunk figye-
lemmel kísérni. Ezért kérjük a visegrádi lakosokat, a 
városunkhoz köt�d� polgárokat, ha Visegrádról szóló, 
városunkat érint� tudósításokkal találkoznak, szíves-
kedjenek behozni, vagy megküldeni könyvtárunknak! 
Lemásoljuk, és az újságot, folyóiratot természetesen 
visszaadjuk. 

Élvezetes, hasznos olvasmányélményeket, sikerekben 
és örömökben gazdag boldog új esztend�t kíván 

Kálazy László könyvtáros  

Egy szomorú eset után 

Nyitogató 
Az elmúlt év decembere sokkoló eseménnyel indult Visegrádon. A 

város, egyik méltán elismert cégénél, a Visegrádi Faipari Kft.-nél t�z 
ütött ki. A gondolattól is összerezzen az ember, egy fával dolgozó 
üzem gyulladt ki. A város lakóit azóta is foglalkoztatja a kérdés: mi 
történt valójában?  

Sokan emlegetik a t�zesetet, ezért kértem egy rövid beszélgetésre 
Ördög István ügyvezet�-igazgató urat. Szóbeszédek helyett, szeret-
nénk pontos, hiteles információkkal szolgálni az olvasóknak. 

– A napi sajtóból értesültünk róla, hogy többen is megsérültek a 
mentési munkálatok során. Mennyire volt súlyos a sérültek állapota, 
felépültek-e már?  

– Megragadva az alkalmat, els�ként említeném a baleset során oly 
bátran és lelkiismeretesen helytálló dolgozóink nevét: Karaba István, 
Marton Róbert, Müller Antal, Seb�k Dániel, Stempel Sándor, Zöld 
Gy�z�. 

Köszönöm nekik a tulajdonosok nevében is cégünkért való odaadó 
magatartásukat. Dolgozóink a balesetet követ�en a legjobb kezekbe 
kerültek. A Szent István kórház égési sérülteket ellátó ambulancia osz-
tályára: Karaba Istvánt, Marton Róbertet, Müller Antalt, Stempel Sán-
dort szállították, ahol szakszer�en, a legnagyobb hozzáértéssel látták 
el �ket. Seb�k Dánielt és Zöld Gy�z�t Esztergomba, a Vaszary Kolos 
Kórházba szállította a ment�. �ket sebeik bekötözése után hazaenged-
ték. A Szent István Kórházban kezelt sérültek közül Müller Antalt, 
Stempel Sándort másnap, Marton Róbertet 4 nap után, Karaba Istvánt 
10 nap múlva engedték haza, gyógyultan. Semmiféle maradandó sérü-
lés vagy szöv�dmény nem alakult ki egyiküknél sem. Köszönet a kór-
házaknak a szakszer� ellátásért! Ma valamennyien egészségesen, tel-
jes er�bedobással végzik munkájukat. 

– A televízióban a rend�r�rs-parancsnok úr úgy nyilatkozott – igaz, 
csak a magánvéleményét mondhatta, mert a vizsgálat még folyamat-
ban volt –, hogy nagyobb baj azért nem történt, mert a cégnél maxi-
málisan betartottak minden t�zvédelmi és egyéb el�írást, a dolgozók 
is tudták a feladatukat. Személyes véleménye az volt, hogy sok balsze-
rencsés körülmény véletlenszer� összejátszásának volt köszönhet� az 
egész baleset. Lezárult-e a vizsgálat, lehet-e már biztosat tudni? 

– Igen, a vizsgálat lezárult. Meger�sítem a Rend�r�rsparancsnok Úr 
véleményét a sok balszerencsés körülmény véletlenszer� összejátszá-
sára vonatkozóan. Hozzá kell f�znöm, hogy az alábbiakban leírt 
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos T�zoltósága Szakhatósá-
gi állásfoglalása és a Visegrádi Város Jegyz�je határozata teljesen tár-
gyilagos és valóságh�. 

T�zoltóság állásfoglalása: 
A t�z keletkezési oka: fokozottan t�z és robbanásveszélyes folyadék 

belobbanása. 
A személyi felel�sségre vonás kezdeményezésére tett intézkedés 

eredménye: t�zvédelmi bírság kiszabása. 
Indoklás: a t�zvizsgálat megállapította, hogy Müller Antalné nem 

tartotta be az éghet� folyadék használatára vonatkozó t�zvédelmi el�-
írásokat, és ezért vele szemben t�zvédelmi bírság kiszabását kezde-
ményezte. 

A jegyz� határozata: 
Az aljegyz� az ügyet újra kivizsgálta, mely szerint Müller Antalné a 

raktárba lépve oldószeres kannák alatt tócsát észlelt. Nem tudta melyik 
kanna hibásodott meg – valószín�leg a hibás kannát fogta meg – és 
igyekezett a legrövidebb és leggyorsabb úton a raktárból eltávolítani. 
Amikor az udvarra ért észrevette, hogy belobbant az oldószer, vissza-
nézve látta, hogy a raktárban láng csapott fel. Azonnal a m�hely dol-
gozóit riasztotta és a poroltókat összeszedve, megkezdték az oltást. Az 
irodából a t�z keletkezésekor azonnal értesítették a t�zoltókat. 
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(Folytatás a 13. oldalról) 
A vizsgálat alapján a jegyz� a T�zoltóság állásfoglalását 
meger�sítette és Müller Antalnéval szemben szabálysértés 
elkövetése miatt pénzbírságot szabott ki. A cég vezetése 
részér�l, mivel az ügyet szakért�k vizsgálták, megelégedéssel 
nyugtáztuk az eredményt. A szakhatóság és a jegyz� is helyt-
állóan járt el. 
– A 11-es útról is jól láthattuk, hogy szinte azonnal megin-
dultak a helyreállítási munkálatok, s�t úgy t�nik, mintha egy 
kicsit nagyobb felújításba kezdtek volna. Nem tudom mekko-
ra a kár, és hogy fizet-e a biztosító, de nyilván ezek a kiadá-
sok el�re nem voltak tervezve. Milyen mértékben befolyásol-
ja a cég helyzetét a t�zeset? Nem szenvedett-e hátrányt a 
termelés, hiszen sok munkahelyet érintenek a történtek. Ta-
lán nem tévedek, ha azt mondom: az egész város érdeke, 
hogy jól m�ködjön a VIFA. 
– Gyártó, termel�üzem lévén szerencse a szerencsétlenség-
ben, hogy a termel� egységünk (gépek, berendezés) nem 
sérült. Közvetetten – mivel a két gyártás el�készít�nk égést 
szenvedett – akadályoztatva volt a termelés egy ideig. A 
kollegák túlórákkal próbálták ellensúlyozni hiányukat. 
Az irodaépület emeletér�l munkatársaink a földszinti ebéd-
l�be költöztek. A november 14-i hét esett ki a megrázkódta-
tás, a veszélyes hulladék elszállítás, a takarítás és a költözte-
tés miatt. Sok id�m nem volt a történteken gondolkodni, 
miután a szerz�déses megrendeléseket teljesítenünk kellett, 
valamint a kies� id�b�l származó veszteségeket csökkenteni 
akartuk. 
A kár mértéke 40–50 millió Ft között várható. Ez az épület 
helyreállítási munkáinak végs� összegét�l függ. Az összeg 
nagy hányadát, az OTP Garanciabiztosító Rt. biztosítási 
szerz�désünk alapján megtéríti. Meg kell említenem a bizto-
sító társaság vezet�i részér�l tapasztalt együttérzést, segít� 
szándékot. Ennek ellenére nehéz áthidalni azt az id�szakot, 
míg a kártételek elbírálása megtörténik, és a pénzek befoly-
nak. Manapság a finanszírozás nagyon nehézkes. A kár egy 
részét valószín�leg nekünk kell felvállalni. Ezért a t�z kelet-
kezésekor felajánlott többirányú segítség lehet�ségével él-
nünk kell.  
Az épület helyreállításánál semminem� többlet beruházást 
nem végzünk. Csak a t�zoltó parancsnok által el�írt módosí-
tásokat hajtjuk végre, illetve az emeleti irodák többletköltség 
nélküli célszer�sítését végezzük el. Sajnos a tet�szerkezet és 
a raktár egy részét le kellett bontani. Az emeleten két éve 
felújított irodahelyiségek is a t�z martalékai lettek. 
Ennek ellenére biztosítani kívánom Visegrád város polgárait 
és vezetését, hogy nem sz�nnek meg munkahelyet, valamint, 
hogy a nagy nehézségek ellenére is tovább m�ködünk. Min-
den megteszünk a VIFA Kft. további fejl�dése érdekében. 
Természetesen bárminem� segítséget elfogadunk.  

Jelenlegi üzleti kilátásaink jók, folyamatos megrendelés 
állománnyal rendelkezünk.  
Néhány szó arról, hogy milyen mértékben érdekelt a város a 
VIFA Kft. jó m�ködésében: 
El�ször is köszönöm a Polgármester és Alpolgármester 
Uraknak, hogy személyesen is követik az eseményeket, és az 
els� perct�l kezd�d�en segítenek problémáink megoldásá-
ban. 
Cégünk 65 f� dolgozónak ad munkahelyet és megélhetést. 
Ebb�l igen sok visegrádi polgár. A többiek a Dunakanyar 
településének lakosai. Jelent�s mérték� éves adófizetésünk 
van a város kasszájába. Országos szinten nyitunk ajtót Vi-
segrád hírnevének gyönyör� termékeinkkel.  
– Végezetül, az Ön benyomásai szerint, hogyan élték meg ezt 
a nem mindennapi eseményt a dolgozók? Milyen a hangulat 
a baleset óta az üzemben? 
– Mindenki számára az els� benyomás, a megdöbbenés, az 
aggodalom volt: „Leég a VIFA, megsz�nik a munkahelyem”. 
Sokáig ezekkel a gondolatokkal nem hagyhattam magukra 
dolgozóimat, így már aznap mindenkit a másnap reggeli 
újrakezdésre buzdítottam. 
A t�zeset másnapján megbeszélést tartottunk, és eldöntöttük, 
nincs más út, mit el�re. Minél gyorsabban, minél el�bb meg-
szüntetni a korom szagot, eltüntetni a romokat, majd frissen, 
megújultan folytatni a munkát. Megkérdeztem a dolgozókat, 
mi a véleményük a t�zesetr�l? Miért dolgoznak a VIFÁ-nál? 
Mit jelent számukra ez a munkahely? 
A válaszok a következ�k voltak: 
„… bárkivel el�fordulhatott volna, véletlenek összejátszása, 
törekedni kell olyan feltételek kialakítására, hogy többé nem 
fordulhasson ilyesmi el�.” 
 „a jó kollektíva, a körülmények, a vezetés hozzáállása dol-
gozókhoz.” 
„a VIFA minden itt dolgozó számára a biztos megélhetést 
jelent.” 
Azóta jobban odafigyelünk egymásra! 
Végezetül kérem, hogy fogadják Visegrád lakói köszönet-
nyilvánításunkat! 
Kollégáimmal nem gondoltunk arra, hogy ennyi ember szá-
mára fontosak vagyunk, és együtt éreznek velünk. Ez komoly 
er�t adott a munka folytatásához.  
Köszönjük Visegrád polgárainak, Polgármester Úrnak, a 
t�zoltóknak, az egészségügyi dolgozóknak, a szakhatóságok-
nak, a volt és a jelenlegi megrendel�inknek, beszállítóink-
nak, a biztosító társaságnak, barátainknak, családtagjainknak 
mindazt, amit értünk tettek, az �szinte együttérzést, a jókí-
vánságokat, a türelmet és sok esetben az anyagi segítséget. 
Nagyon jólesett! Köszönjük! 
– Én is köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok. 

Mikesy Tamás   

  
,,Öregfiúk” labdarúgó kupa 2007. 

Nevezés feltételei:  
– csapatonként max. 8 f�t lehet nevezni; 
– 36 év fölötti életkor (kapusra nem vonatkozik korhatár); 
– csapatonként két f� lehet két évvel fiatalabb, (ebb�l pályán egyszerre csak 

egy tartózkodhat); 
– nevezési díj: 10.000,– Ft; 
– nevezés határideje: 2007. március 10.  
Helyszíne: az új m�füves pálya 
Érdekl�dni és a nevezni:  

Bártfai István 06 (30) 251-6383 

��������



����
          

Január 27.  
(szombat) 

 17 óra 
Nevezés: 
500,– Ft 

Helyszín:  
Sziget utca 5. 
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Beszámoló 
a Szigeti Antal emlék teremlabdarúgó kupáról  

 

Az idén igen csekély a visegrádiak részvételi aránya, a 97 focista közül visegrádi köt�dés�, ill. helyi lakos 44 f�. Jó hír 
viszont, hogy az évek óta igen jól szerepl� dunabogdányi csapatok végre kemény ellenfélre akadtak egy helyi csapat 

színeiben. Így komoly harc folyik az els� helyért a SUHANÓK és a PLINTENBURG között. A csapatok nagy része jól 
felkészült játékosokból áll, többségében izgalmas, színvonalas és szép focit láthatunk, mégis egyre kevesebb embert 
érdekelnek a csaták, pedig érdemes besétálni a csarnokba és végignézni néhányat.  

A meccsek minden hétf�n és néha szerdán 17.20-tól 20.40-ig tartanak.  
A második forduló vége: február 19.  
Boldog új évet kívánok mindenkinek! 

                                                                                                    Bártfai István 
 
 

 

Név Mérk�zés Gy�zelem Döntetlen Vereség Pont Gólkülönbség 

 1. SUHANÓK 9 9 0 0 27 73 : 39 

 2. PLINTENBURG 9 7 1 1 22 69 : 27 

 3. PAPÍRFORMA 9 6 1 2 19 45 : 22 

 4. DON VITO 9 5 1 3 16    53 : 38 

  5. TBC-TILCSI 9 4 0 5 12 34 : 63 

  6. GREEN  DEVILS 9 3 2 4 11 44: 45 

 7. F.C. BOTLÁB 9 3 1 5 10 46 : 44 

 8. KUTASOK 9 2 1 6 7 24: 55 

 9. MEGLEPETÉS 9 1 1 7 4    28 : 69 

10. TEÁZÓ 9 1 0 8 3 35 : 57 
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INGATLANKÖZVETÍT� 
IRODA 

 

Különböz� árfekvés� eladó 

             – családi házakat, 
             – üdül�ket, 
             – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerz�dést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetít� 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
 

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

 

Családi házak tervezését 
és kivitelezését vállaljuk 

 

� 
DORCA KFT. 

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

Már 10 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 
Ízelít�ül 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, f�t� 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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NE HOZZA HOZZÁNK! 
 

H�T�JÉT, MOSÓGÉPÉT,  
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜT�JÉT,  

VILLANYBOJLERÉT… 
 

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 
 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 
 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 
 

ELEKTROSZERVÍZ       GUELMINO BT. 

 

Fodrász, fodrász, fodrász! 
 

A meglév� szolgáltatások mellett  
– manik�r, pedik�r, m�köröm, infraszauna – 

Kecskés Zsuzsi fodrász várja 
 Önöket 

[06 (30) 662-7024] 
a Mátyás király utcai Frissít� Szalonban. 

Minden új vendégnek az els� frizurát  
ingyen készíti. 

Januártól hetente fix id�pontokban van fodrász: 

páratlan héten hétf�n délel�tt, 
páros héten hétf�n délután, 
pénteken mindig délután. 

Más id�pontban el�zetes egyeztetéssel megoldható! 

Mindenkit szeretettel várunk a Frissít� Szalonban  
(Mátyás király u. 23.) 

Tel.: (26) 397-108 

 

Bionet balzsam:  
hatóanyaga klinikailag igazolt, kiválóan alkalmas b�r- 

és egyéb problémák kezelésére, ekcéma, horzsolás, zú-
zódás, vágott, roncsolt sérülésekre. 

Foggél:  
gyulladáscsökkent� hatású, ápolja a fogínyt, rendsze-

res használatával megakadályozza a fogk� lerakódását. 

Szájvíz:  
gyulladáscsökkent�, tisztítja a szájüreget, friss lehele-

tet biztosít. 

Pintér Istvánné 
Visegrád, Harangvirág u. 23. 

Érdekl�dni lehet a KÁOSZ üzletházban is! 

FELHÍVÁS 

Versengjen  
„Pest megye Bora 2007” címért! 

Pest Megye Közgy�lésének Elnöke pályázatot hirdet 
„Pest megye Bora” cím elnyerésére. 
Várja minden olyan borász, borral foglalkozó szakember 
vagy hobbiborász jelentkezését, aki évjárat megkötés 
nélkül alkalmasnak találja borát a szakmai megmérette-
tésre.  

KERESSÜK 
PEST MEGYE FEHÉR- 

ÉS VÖRÖSBORÁT 
Ehhez kérjük a Pest megyében tevékenyked� borászok, 
borászatok segítségét! Csakis száraz borok nevezését vár-
juk.  

Nevezési feltételek: 
Csak Pest megyében termelt borral lehet részt venni a pá-
lyázaton.  
Fehér- és vörösborból maximum három-három borral le-
het nevezni  

A pályázat célja: 
Pest Megye Közgy�lése ez által is serkenteni és segíteni 
kívánja a térségi borászkodást, s egyben föllendíteni a 
megye borturizmusát. 
– a gy�ztes fehér és vörösbor „Pest megye Bora 2007” 

feliratú címke viselésére jogosul, 
– külön megegyezése alapján, bizonyos számú palackot 

külön is megvásárol Pest Megye Önkormányzata repre-
zentációs célokra, 

– a díjazott borok kommunikációs támogatást is kapnak a 
megyét�l, melyet külön megállapodásban rögzítenek, 

– a sikerrel szerepl� borász a további értékesítések során 
is élhet a címmel járó pozitív marketingeszközökkel.  

BEKÜLDÉSI HATÁRID�:  
2007. JANUÁR 20. 

A minták átvételének helyszíne: 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 
1052 Budapest, Városház u. 7., Sajtó és Kommunikációs 
Csoport 
Hétköznapokon, munkaid�ben, név, pincészet, fajta, év-
járat pontos megjelölésével, az elérhet�ség feltüntetésé-
vel.  
A pályázaton mindegyik borból legalább három palack-
nyi mennyiséggel kell nevezni! 

További információk: 
Tel: 266-1560, Fax: 266-8870 

Mobil: 06 (20) 912-3112 
e-mail: sajto@pestmegye.hu 

Zs�rizés: 
2007. január hónap utolsó hetében, fehér- és vörösbor ka-
tegóriában, külön-külön 6–8 f�s zs�ri bírálása nyomán. 

A pályázat médiatámogatója: 
BOR ÉS VILÁG ÍNYENCMAGAZIN 

SZERKESZT�SÉGE 
Tegye próbára önmagát és borát, bízzon a sikerben! 

                                                     Sz�cs Lajos 
Pest Megye Közgy�lésének Elnöke 
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Állatorvosi ambulancia 
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt. 

2022 Tahi, Elekfy Jen� 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 id�: 
hétf�, 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: 
véd�oltások,  

széles kör� betegellátás,  
szülészeti ellátás éjjel is,  

hasi és lágysebészet, 
csont- és ízületi sebészet, 

 szalagpótló m�tétek, 
hím- és n�ivarú állatok ivartalanítása,  

plasztikai és korrekciós m�tétek, 
traumatológia,  
intenzív terápia,  

monitorozott gépi (isoflurán altatás),  
labordiagnosztika helyben,  

röntgen,  
UH, 

endoskopia (idegentest-eltávolítás), 
 fogászat, 

UH fogk�-eltávolítás,  
diszplázia sz�r�állomás, 
mikrochip-behelyezés,  

állatútlevél- kiadás, 
számítógépes nyilvántartás, 

 tenyészpár-keresés 

Amit háznál  
lelkiismeretesen el lehet végezni  
(oltások, egyszer�bb kezelések),  

vállaljuk! 

Jelszavunk: 
mindent egy helyen, mindent az állatért! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

 
 
 
 
 

SÓLYOM! 
 
 
 
 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

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

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

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

� Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes kör� ügyintézés! 

� Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerz�déseket költségmentesen elkészíti 

� Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 
� Vev�inknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 

Visegrádon külön bejáratú 
kétszobás lakás kiadó! 

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

vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
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 2007. évben is kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
  

 Havonta kedvezményes akciók! 
 Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
 ásványvíz, üdít�italok, házi tészták, 
 vecsési savanyúságok nagy választékban, 
 jó min�ségben, kedvez� áron! 

 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                       HÁZ! étkezési utalványok beválthatók!  
  

 A megszokott udvarias kiszolgálással 
 várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 
 

 Köszönjük Kedves Vásárlóinknak, 
 hogy 2006-ban megtiszteltek bizalmukkal,  
 s hogy üzletünkben vásároltak! 
 

 Boldog és sikeres új esztend�t kívánunk 
 minden régi és új vásárlónknak! 
 

                     Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel várjuk 
  szerda 7.00–17.00 Önöket 2007. január 16-tól! 
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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 

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan képzett 
munkatársaink biztosítanak: 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés,  
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya), 
– kerékszerelés, centrírozás, futóm�állítás, 
– m�szaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 
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Batthyány Lajos gróf 
(1807–2007) 

 

A 2007. év történelmi évfordulói kö-
zött tallózva a 200 éve született Bat-
thyány Lajos gróf életéről, megszívle-
lendő tanulságokban gazdag államférfiúi 
tevékenységéről felötlő gondolataimat 
szeretném röviden megosztani a Tisztelt 
Olvasóval.  

Batthyány Lajos Pozsonyban született 
1807. február 10-én. Családja nemessé-
gét a honfoglaláskorra vezette vissza, 
grófi címüket 1630-ban szerezték. Ha-
talmuk csúcsára a 18. században jutot-
tak, amikor egyik őse, Batthyány Lajos 
1751-ben Magyarország nádora lett, s 
család másik ága 1764-ben hercegi 
rangot kapott. Batthyány Lajosnak – a 
grófi ág sarja – küzdelmes gyermek- és 
ifjúkora volt. Szülei elváltak, apja öt 
éves korában meghalt, anyja bécsi neve-
lőintézetbe adta, ahol szinte árvaként 
tengődött, s ekkor alakul ki dacos, nehe-
zen kezelhető természete. 

A zágrábi jogakadémián szerez diplo-
mát, 1826 katonának áll. Négy évig 
Itáliában egy huszárezredben, könnyel-
mű életet él, hatalmas adósságot hal-
mozva. Örökségéhez hosszas jogi harc 
után 1831-ben, nagykorúsága idején 
juthat hozzá. A némiképp Széchenyi 
Istvánéval rokonítható életpálya a to-
vábbiakban is hasonló módon folytató-

dik. Leszerel, hazatér, elkezd ismerked-
ni a honi viszonyokkal, és birtoka kor-
szerűsítésébe kezd. Felesége késztetésé-
re kapcsolódott be a politikai életbe, 
ahol igen hamar a reformellenzék vezér-
alakja lesz. 1847-ben Batthyány a fő-
rendi tábla kisebbségi, Kossuth az alsó-
tábla többségi ellenzékét vezette. Aktí-
van részt vett az Iparosegylet, Védegylet 
tevékenységében. Magától értetődő
módon mint az Ellenzéki Párt elnöke 
1848. március 17-én miniszterelnöki 
kinevezést kapott. Batthyány Lajos az 
első független, felelős magyar kormány 
élén maradandó művet alkotott az or-
szág polgári átalakulásának és függet-
lenségének megteremtésében. Állhata-
tossága, erkölcsi rendületlensége, szilárd 
meggyőződése és elvhűsége, szervező-
készsége, kitartása, rangjából fakadó és 
a reformkorban szerzett tekintélye, 
politikai érzéke, külpolitikai tájékozott-
sága emelte a legnagyobb magyar ál-
lamférfiak sorába. Az Európában 1848 
márciusában hatalomra kerültek között 
az ő kormánya volt az, amely a leghosz-
szabb ideig, több mint fél éven át hiva-
talban maradt. 1849 január elején mint 
képviselő, országgyűlési küldöttséggel 
ment Windischgrätzhez, aki feltétlen 
megadást követelve Batthyányt nem 
fogadta, majd január 8-án Pesten letar-
tóztatták. Bár osztrák felfogás szerint 
hazánk csak az 1848. október 3-i, Ma-
gyarország a hadi törvények hatálya alá 
helyező császári manifesztum után 
minősült lázadó országnak, Batthyány 
Lajost 1848 tavaszi-nyári miniszterel-
nöki tevékenységéért vonták felelősség-
re. Az előre kitervelt koncepciós perben 
a hadbíróság halálra és vagyonelkobzás-
ra ítélte. Így vélekedett erről Horváth 
Mihály püspök, történész a szabadság-
harcról írt könyvében: „Batthyányban a 
nemzetet akarták halálosan sújtani, ő
benne s vele együtt a nemzeti jogokat, 
nemzeti államéletét akarták sírba dönte-
ni.”  

A megalázó akasztást elkerülendő, a 
felesége által becsempészett tőrrel ön-
gyilkosságot kísérelt meg, de megmen-
tették és október 6-án az aradi táborno-
kokkal egy napon golyó által végezték 
ki. Batthyány kivégzése komoly nem-
zetközi fölháborodást váltott ki, a nagy 
európai lapokban számos, az osztrák 
kormányt elítélő cikk jelent meg.   

Az első, felelős magyar kormány mi-
niszterelnökének földi maradványai a 
ferencesek Pest belvárosi templomának 
kriptájából 1870-ben kerültek ünnepé-
lyes keretek között százezres tömeg 
kíséretében a Kerepesi úti temetőbe. 
Emlékét egykori börtöne, az Új Épület 
helyén, a ma róla elnevezett téren örök-
mécses őrzi.  

Batthyány Lajos történelmi jelentősé-
gének ismeretében felmerül a kérdés: 
miért nincs Batthyánynak kultusza? Ez 
részben személyiségéből adódott. Libe-
rális arisztokrata volt, de arisztokrata, 
nehezen megközelíthető, nehéz termé-
szetű ember. Megvetette a népszerűsé-
get, nem kívánt „népember” lenni.  

A kortársak szerint Batthyány tisztele-
tet parancsoló egyéniség volt, vezető
szerepét nem vitatták, de nem vette 
körül lelkes hívek tábora. Az utókor 
számára is megközelíthetetlen maradt 
emberként és politikusként egyaránt, 
mivel naplót nem vezetett, s igen kevés 
számú levél maradt utána.   

Személyét és emlékét halála pillanatá-
tól politikai megfontolások igyekeztek 
elfeledtetni, háttérbe szorítani, vagy a 
napi politika céljainak szolgálatában 
méltatlanul elmarasztalni. Fura módon 
az utókor, a maga politikai céljainak 
érdekében, a Batthyány-kormány három 
kiemelkedő alakjában: Deák, Széchenyi 
és Kossuth személyében találta meg 
eszményképét és önigazolását.  

Születésének évfordulóján mindenne-
mű kisajátítás szándéka nélkül adózha-
tunk tisztelettel egy nagy magyar állam-
férfi emlékezetének.               Gróf Péter 

Visegrádi
Hírek



2                                                                               VISEGRÁDI HÍREK                                                    2007. február
 

Városházi hírek 
Beszámoló a képviselõ-testület  

2007. január 25-i üléséről 
– A képviselő-testület döntött a 2007. évi kéményseprői 

díjakról. A díjak a Pest Megyei Kéményseprő és 
Tüzeléstechnikai Kft. 2007. évre szóló árajánlata 
szerint mintegy 30%-kal emelkedtek volna. Az 
ajánlatot a cég jelenlévő képviselőjével tárgyalva 
sikerült mintegy 20%-kal csökkenteni. 

– Módosításra került a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető jutta-
tásokról, valamint szociális és kegyeleti támo-
gatásokról szóló rendelet. A módosításra azért volt 
szükség, mert a korábban jelenleg hatályos rendelet 
nem felelt meg a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 49/H. §-ban foglaltaknak. 

– A képviselők elfogadták a testület 2007. évi 
munkatervét. A munkatervben meghatározták az ez 
évben sorra kerülő beszámolók, meghallgatások, 
rendeletalkotások és egyéb feladatok időpontjait. 

– A képviselő-testület meghatározta a polgármesteri 
hivatal 2007. évi teljesítménycéljait. Ezek a 
következők: 
1.) A hivatal átszervezési feladatainak költség-

takarékos megvalósítása; 
2.) Önkormányzati bevételek növelése, a kint-

lévőségek, hátralékok csökkentése; 
3.) Az e-közigazgatás kistérségi rendszerének be-

vezetése és alkalmazása; 
4.) Ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősítése és a 

polgárbarát igazgatás eszközeinek és mód-
szereinek fokozott érvényesülése; 

5.) Az önkormányzat fejlesztési-beruházási cél-
jainak határidőben történő megvalósítása. 

– A testületi ülésen több döntés született kistérségi 
ügyekben. A Kistérségi Társulás döntését elfogadva a 
képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat a 
társulás (DPÖTKT) éves működési költségeihez idén 
500,– Ft/lakos/év mértékben járuljon hozzá. Visegrád 
önkormányzata vállalta, hogy biztosítja a kistérség 
által kiírt közbeszerzési eljáráshoz egy Pilisen 
keresztülhúzódó kerékpárút tervezésére a szükséges 
km-arányos önrészt. 
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2007. 
évi közoktatási intézményi feladatok ellátásáról a Kis-
térségi Társulással együttműködési megállapodást ír-
jon alá. Ezzel megteremtjük annak a lehetőségét, hogy 
a kistérség külön forrásokból olyan szolgáltatásokat 
biztosítson, mint a nevelési tanácsadás, logopédiai el-
látás, fejlesztő pedagógiai szolgáltatás és a gyógy-
testnevelés.  
A képviselők a művelődési ház vezetőjének meghall-
gatása után kérésére úgy döntöttek, hogy Visegrád ne 
csatlakozzon a kistérség területén induló Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszerhez, mivel így töröltetni kel-
lene könyvtárunkat a nyilvános könyvtárak listájáról, 
ezzel elvesztenénk az önálló pályázat lehetőségét.  

– A képviselő-testület Soroksár Önkormányzatának 

kérésére lemondott a Kálvária utcában lévő Budapest 
XXIII. Kerületi Soroksár Önkormányzatának 
Üdülőjére vonatkozó elővásárlási jogáról (604, 605 és 
606 hrsz. alatti ingatlanok). Fenntartja viszont az 
épület mögött lévő 585 hrsz. ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jogát, mivel ez a terület a Kálvária utcából 
nyíló útként van használatban. 

– A testület meghallgatta és elfogadta a Visegrádon 
működő civil szervezetek, egyesületek – az Együtt 
Kulturális Egyesület, a Turisztikai és Városszépítő
Egyesület, a Visegrádi Fiatalok Klubja, a Visegrádi 
Szövetség, a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, a 
Nyugdíjas Klub, valamint a Polgárőr Egyesület – 
beszámolóját. 

– A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdek-
szövetsége levélben kereste meg az önkormányzatot, 
hogy csatlakozzon a szövetséghez. A testület az 
ügyrendi bizottság hatáskörébe utalta, hogy vizsgálja 
meg a kérdést. 

– Az APEH Központi Hivatalának Szerencsejáték 
Felügyeleti Főosztálya a képviselő-testület döntését 
kérte arról, hogy a város közigazgatási területén 
esetlegesen kialakítandó fogadóiroda kialakításához 
hozzájárul-e. Az APEH pályázatot ír ki ló-
versenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás 
szervezésére, amihez az önkormányzat egyetértése 
szükséges. A képviselők vita után elvetették ennek a 
lehetőségét. 

– Dr. Balázs Mária házi- és üzemorvos több 
beadvánnyal kereste meg az önkormányzatot. A 
testület támogatta, hogy az önkormányzat biztosítsa a 
heti rendszeres laborvizsgálatokra való vérszállítást. 
Ez eddig ingyenes volt, ám a megfelelő engedélyekkel 
rendelkező futárszolgálat a gazdasági megszorítások 
miatt ezentúl csak pénzért tudja vállalni a szállítást – 
ezt ezentúl az önkormányzat átvállalja. A testület a 
háziorvos a rendelőre vonatkozó felújítási kérelmét a 
főépítész tájékozódása után fogja tárgyalni, a 
szolgálati lakásszerződés módosítására vonatkozó 
beadványát pedig az ügyrendi bizottsághoz utalta. 

– A képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, valamint meg-
hallgatta a polgármester tájékoztatóját a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, 
találkozókról. 

– A képviselők jogosnak ítélték és támogatták Zeller 
László kérelmét, hogy Fő u. 62. sz. ingatlana 
csatornabekötéséhez az önkormányzat anyagi támo-
gatást nyújtson. 
Az ingatlan bekötése a Fő utcai csatornahálózatra csak 
átemelő szivattyúval lehetséges a terepviszonyok mi-
att, és az ingatlannak ez az egyetlen rákötési lehetősé-
ge a hálózatra, mivel a rendezési terv szerinti alsó út 
nem került kialakításra. A kivitelezés költségét a távol-
ság az üzemelő csatornától, valamint a szintkülönbség 
miatt szükségesé váló átemelő szivattyú nagyon meg-
emeli. Zeller László ezért azt kérte, hogy az átemelő
szivattyú és a műanyag napi tartály költségét az ön-
kormányzat vállalja át. Ennek becsülhető költsége  a  
kivitelezőtől   kapott  előzetes  árajánlat  alapján  
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mintegy 200.000,– Ft. A testület arról is döntést ho-
zott, hogy a hasonló problémával rendelkező többi vi-
segrádi lakost ugyanilyen arányban fogja támogatni, 
amennyiben ezt kérik. 

– A testület elvetette, hogy Visegrád csatlakozzon a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által indítandó Országos 
Labdarúgópálya Létesítési Programhoz. A program 
célja az lett volna, hogy az önkormányzatok 
tulajdonában lévő területeken új, műfüves, villany-
világítással ellátott labdarúgópályák épüljenek, 
azonban ezeket teljes mértékben az önkormányzatnak 
kellett volna finanszíroznia. Az OLLÉ Program 
keretében többféle pályatípus megvalósítására nyílt 
volna lehetőség, egy nagypálya összesen 120 millió 
Ft+áfa költségen épült volna fel, amiért évente nettó 
12 millió forintot+áfa kellett volna fizetnie az 
önkormányzatnak. Egy futsal pálya 20 millió Ft+áfa, 
egy grund pálya 14 millió Ft+áfa költségen épült volna 
fel. Ezek mellett lehetőség nyílt volna iskolaudvarok 
beépítésére is, azaz az iskolai sport-pályák műfüves 
átalakítására 14 millió forint+áfáért. Az egyes 
pályatípusok beruházási költségeit, illetve az 
önkormányzat által fizetendő becsült éves díjakat 
azonban az önkormányzat semmiképpen nem tudta 
volna felvállalni.  

– A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz az Alsóvár Vízibástya középkori 
falainak komplex felújítására és a városkapu állag-
megóvására. Emellett vállalta, hogy biztosítja a 
szükséges 30%-os pályázati önrészt. 

– Kalász István plébános úr kérésére a testület 10 millió 
Ft támogatást nyújt a római katolikus templom 
tetőszerkezetének felújítására. A felújítás a szakértői 
vélemény alapján nagyon indokolt és időszerű, hiszen 
70 éve újították fel legutóbb a tetőt. A támogatás 
biztosítása az érsekséghez való felterjesztéshez is 
szükséges volt, mivel a költségek nagyobb részét az 
érsekség állja. 

– Az önkormányzat döntést hozott arról, hogy 2007-ben 
a Dunakanyar Regionális Televízió működéséhez 
2.700.000 forint támogatást nyújt, amiért a televízió 
1567 percnyi műsoridőt biztosít Visegrád számára. 
Ezzel továbbra is Visegrád kapja a legtöbb műsoridőt 
a működtetésben résztvevő önkormányzatok közül.  

Dobri Imre képviselő

HIRDETMÉNY 
Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága a 

2007. március 4-i területi és országos kisebbségi ön-
kormányzati választások szavazóhelyiségét a Viseg-
rád, Fő u. 81. szám alatt jelölte ki. 

A választáson szavazásra jogosult elektorok (a He-
lyi Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai): 

BERGMANN ISTVÁNNÉ, BURGER-
MEISTER ISTVÁNNÉ, GERSTMAYER 
ZOLTÁNNÉ, SCHANDL JÁNOSNÉ, 
SCHMIDT ANNA MÁRIA. 

Tóth Tivadar jegyző

Rendőrségi fogadóóra 
Duschák Tamás r.törzszászlós, 

Visegrád körzetmegbízottja 
2007. február hónapban  
az alábbi időpontban tart  

fogadóórát: 
2007. február 22-én 15–17 óráig 

A fogadóórát  
a Visegrádi Rendőrőrs épületében tartjuk meg 

(Visegrád, Fő u. 57.) 
Duschák Tamás r.tzls. 

Visegrád KMB 06 (30) 567-2821 
visegradkmb@vipmail.hu 

UTAZÁS 2007 KIÁLLÍTÁS –
ÖSSZEFOGUNK 

2007. március 29.–április1. 
30. kiállítás 

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulása idén második alkalommal szerepel az Utazás 
kiállításon, ezzel is lehetőséget biztosítva a térség 13 telepü-
lése, azok vállalkozói, programgazdái, turisztikai attrakcióval 
és termékkel rendelkező egyesületei részére, hogy együtt 
jelenjenek meg ezen a nagyszabású, ezreket vonzó turisztikai 
rendezvényen.  

Újdonság és az együvé tartozást mi sem jellemzi jobban, 
hogy két turisztikai szempontból legjelentősebb települé-
sünk, Szentendre és Visegrád városok a DPÖTKT-val 
karöltve egy közös standot bérel.  

A standon helyet kívánunk biztosítani valamennyi fent fel-
sorolt turizmussal kapcsolódó szervezetnek, cégnek.

Kérünk mindenkit, aki megjelenni kíván standunkon 
akár prospektussal, személyesen, termékbemutatóval, 
kézműves foglakozással, vagy csupán a minél attraktí-
vabb megjelenésünkhöz, vendégcsalogatáshoz szeretne 
hozzájárulni, az jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:

Szentendrén:  
Tourinform Iroda  Kisfalusi Márta: 
szentendre@tourinform.hu (26) 317-966. 
Visegrádon:  
Berta Barbara: barbara.berta@citromail.hu  
06 (30) 588-2542. 
Többi térségi településről:  
Dánosné Pillér Judit info@dunakanyar-pilis.hu  
(26) 505-404, T/F (26) 312-437 

FIGYELEM! 
Kérjük Visegrád lakosait, hogy akinek a VOLÁN 

buszjáratokkal kapcsolatban problémája merülne fel, 
jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban. 

Hadházy Sándor polgármester

Demográfiai tájékoztató 
Visegrád lakosságának változásai az elmúlt két évben 

  Év Születés Halálozás Lélekszám 
2005.    17     43     1667 
2006.    16     29     1711 



4                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                      2007. február

Félévzárás az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 
A 2006/2007-es tanév első féléve január 19-én ért véget, a ta-

nulók 26-án kapták meg a félévi értesítőket. Az első három 
évfolyamon szövegesen értékelték a tanító nénik a gyerekek 
előrehaladását; megnövekedett adminisztrációs feladataikat 
számítógépes program segítette. Sikeresen vették az akadályokat 
az első osztályosok, már mindannyian jól olvasnak és megszok-
ták az iskolai élet rendjét. Az osztályok átlagosan 3,5 tanulmá-
nyi eredményt értek el. Bizony, a szorgalommal gond van. A 
napokban zajló szülői értekezleteken is egyik legfontosabb téma 
az volt, hogy mi lehet az oka a gyengébb osztályzatoknak. Álta-
lánosan megfigyelhető, hogy a gyerekek fáradtan, álmosan 
jönnek az iskolába; nem érdeklődve, nyitottan kezdik napjukat – 
ahogy azt szeretnénk. Hiányzik a rendszer (napirend) minden-
napjaikból. A tavaszi hónapokban tervezzük, hogy a szülőknek 
fórum szervezésével segítünk nevelési problémáik kezelésében. 
Különösen odafigyelünk azokra a gyerekekre,  akik gyenge 
eredményt értek el, vagy elégtelen osztályzatot kaptak (10 fő).  

Örülünk, hogy kitűnő (Paulusz Anna) és jeles tanulóink (Hor-
váth Sára és Szedlacsek Eszter) is vannak, jó lenne, ha év végére 
többen lennének. 

Néhány adat az iskoláról: létszám: 148 fő; bejárók (Dömös, 
Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Esztergom, Leányfalu, 
Pilismarót): 78 fő; napközisek: 58 fő; korrepetálások száma: 20 
óra/hét; hiányzási átlag: 4,5 nap/fő; színházlátogatás, kirándulás: 
osztályonként 2 alkalom; gyógytestnevelésre javasoltak: 48,  
résztvevők: 16 fő; logopédiára és fejlesztő foglalkozásra járók: 
22 fő; alapfokó művészetoktatásban résztvevők száma: 59; 
oktatott hangszerek: gitár, zongora, cselló, furulya, trombita, 
kürt, klarinét, fuvola. 

A közelmúlt eseményei 
Január 21-én este a Don Vito pizzériában került sor a Zoller 

Attila-díj átadására. A Mátyás Király Művelődési Ház és a Don 
Vito pizzéria által alapított díjat Paulusz Anna 5. osztályos 
tanuló vette át. Anna 4. éve tanul furulyázni, játékát többször is 
élvezhettük a városi rendezvényeken. Kitartó szorgalomával, 
hangszere iránti szeretetével emelkedik ki társai közül. Kedves 
Anna, gratulálunk, viseld büszkén az aranyláncot! 

Köszönjük a díj alapítóinak, hogy zeneiskolás növendékeink 
számára Zoller Attilának, Visegrád szülöttének a példáját állítot-
ták.  Elismerés  illeti a gyerekekkel  foglalkozó  pedagógusokat, 

Vass Henriattát és Kun Ádámot, Paulusz Anna tanárait. Az este 
során megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról.  

A Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny 
visegrádi  csapata 

Iskolai programjainkban a magyar nyelv került középpontba. 
Helyesírási versenyt rendeztünk, a legjobbakat jutalmaztuk. 
Megyei versenyek helyi fordulóit rendeztük meg, mint a 
Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt, valmint a „Nyelvünk-
ben élünk”-et. Továbbjutottak: Paulusz Anna, Horváth Sára, 
Szedlacsek Eszter, Durmancs Tóth Bendegúz, Vitéz Noémi, 
Imre Zsófia, Szilágyi Zsófia. Készültünk a Fábián Zoltán mese- 
és prózamondó versenyre, amelyen 7 tanulónk vett részt. Vitéz 
Noémi (8. osztály) 3. helyezett lett. Gratulálunk! 

A közeljövőben vöröskeresztes és természettudományos verse-
nyeken kell helyt állniuk csapatainkank. Az Apáczai Könyvki-
adó tehetségkutató versenyének területi fordulóját iskolánk 
rendezi meg, február 8-án. 

Február a farsang, a vidám szórakozás időszaka is. 16-án az 
iskolai bálba, majd február 20-án 17 órától a polgármesteri 
hivatal nagytermébe zeneiskolánk tanárainak koncertjére várjuk 
a szülőket, gyerekeket. A koncerten a visegrádi oktatókon kívül 
a dunabogdányi zeneiskola tanárai is fellépnek. 

Schmidt Anna igazgató 

Sítábor Ausztriában 

Közösen egyszerűbbek a lépések 

2007. január 13-án indultunk Visegrádról Ausztriába, a 
Petzen sírégióba. Kényelmes, kétcsillagos busszal utaztunk. 
Az itthoni ,,tavaszi” időjárás némi izgalmat okozott a készü-

lődés szakaszában. Indulás előtt örömmel értesültünk arról, 
hogy Ausztriába, ahová utazunk, mégis van hó. 

Én itt tanultam meg síelni. Már az első nap lesiklottunk a 
kezdőpályán. Négyen voltunk lányok egy szobában, estén-
ként nagyokat játszottunk. Jó volt így együtt lenni. Sok kel-
lemes élményben volt részünk az eltöltött hét nap alatt. Pár-
ban is versenyeztünk, ami nagyon szórakoztató volt. Az 
eredményhirdetést disco követte. 

Úgy érzem, hogy az ilyen közös programok nemcsak szóra-
koztatóak, hanem nevelő hatásuk is van. A síelés fegyelme-
zett magatartást igényel. 

Társaim nevében is köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik munkájukkal és türelmükkel hozzájárultak a 
táborozás sikeréhez. Nagyon jó volt, jövőre is szeretnék ott 
lenni!  

Schandl Veronika  
                                                                       4. osztályos 
Köszönjük Visegrád Város Önkormányzatának, hogy idén 

is támogatásra méltónak ítélte meg a sítábort! 
A szervezők 
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A MÁTYÁS KIRÁLY  
MŰVELŐDÉSI HÁZ  

PROGRAMJAI 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, 

mely  
2007. február 23-án (pénteken)  

18 órától lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

Gálffy Kolos
vezető tanácsos, nemzetközi referens  

Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Főosztály  
Oktatási és Kulturális Minisztérium

tart  
vetített képes előadást

Nemzetközi kapcsolatok  
az oktatásban 

címmel 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

Móser Zoltán 
tanár, fotóművész 

CCAANNTTUUSS HHUUNNGGAARRIICCUUSS
–– KKooddáállyy ZZoollttáánn eemmlléékkeezzeettee ccíímműű

ffoottóókkiiáállllííttáássáánnaakk mmeeggnnyyiittóójjáárraa
22000066.. mmáárrcciiuuss 1100--éénn ((sszzoommbbaatt)) 1166 óórráárraa,,

aa mműűvveellőőddééssii hháázzbbaa

A kiállítást megnyitja: 

Kovács Gergelyné 
kultúrtörténész 

A kiállítás 2006. április 2-ig 
tekinthető meg a művelődési házban 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
(Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128) 

Akkreditált számítástechnikai tanfolyamok indulnak márci-
usban,  az  ÁPRILY  LAJOS  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁBAN
a következő modulokból: 
Számítógép- és internet alapismeretek felnőtteknek  
60 óra 28.000 Ft + könyv
(Számítástechnikai alapismeretek, gépkezelési alapismeretek, 
segédprogramok használata, szövegszerkesztés, táblázatkeze-
lés, az internet használata) 
Internethasználati alapismeretek  
30 óra 25.000 Ft
(számítógépes hálózatok, elektronikus levelezés [e-mail], 
web használata) 
Tanfolyamvezető: Paulusz József 
Jelentkezni lehet: napközben az Áprily Lajos Általános Isko-
lában, vagy délután a 06 (20) 4243-280-as telefonszámon 
Jelentkezési határidő: február 28. 

Csendes délután 

 Borusnak indult, de kiderült végül. 
 Mint az április, 
 csalóka ez a január. 
 Hósapka és fehér palást nélkül, 
 egyszer fagyban, 
 másszor sárban, 
 magához nem illően jár. 

 Megszöknék folyásukat a patakok már rég, 
 de tartják az illemet. 
 Nem szokás ilyenkor még a partra hágni! 
 Még tudj’Isten, mi minden lehet. 

 Merev magukban állnak a fák, 
 a sudaras bokrok, 
 mint örökös rendfenttartók, 
 rendtisztelők. 
 S ha mégis rügyet pattan egy-egy kamasz ág, 
 megvetik, 
 mint egy sztrájktörőt. 

 – Tévedés! – még a ,,Nyitnikék”, 
 hebehurgya eltévelyedés – 
 mondják az öregek a fiataloknak, 
 s tovább készleteznek maguknak. 

 A csend leveszi látszatát, 
 s azzá lesz: ami. 
 Kár minden szó! 
 Időpocsékolás a várakozás! 
 (A nagy dolgok váratlanul esnek.) 
 Ez a csöndvarázs váza már a testnek, 
 s ha ma nem is, 
 holnap már megszülethet.                  

Magyar László 

Játékos angolóra iskolásoknak 
Helyszín: Mátyás Király Művelődési Ház, Visegrád 

Hetente 1× másfél óra 
Vezeti: Hatfaludi Judit 

Ár: 500 Ft/alkalom 
Játékos beszéd- és kifejezésfejlesztő általános iskolások 
számára, kicsiknek és nagyoknak. 
A foglalkozásokon az élőbeszéd hangsúlyozását, kiejtését 
gyakoroljuk játékos, zenés, ritmusos formában. 
Házi feladat nincs. Csörgőket, zörgőket, ritmushangszere-
ket örömmel fogadunk. 

Beszéd- és kiejtésfejlesztő angolóra  
felnőtteknek 

Helyszín: Mátyás Király Művelődési Ház, Visegrád 
Hetente 1× másfél óra 

Vezeti: Hatfaludi Judit 
Ár: 700 Ft/alkalom 

A foglalkozásokon elsősorban az élőbeszéd hangsúlyozá-
sát, kiejtését sajátítjuk el játékos, zenés, ritmusos formá-
ban. De a társalgási fordulatokból merítő ritmikus szöve-
gekkel a nyelvtani szerkezeteket is gyakoroljuk. 
Ajánlott fiataloknak és felnőtteknek, már angolul tanu-
lóknak vagy újrakezdőknek, beszédgátlások oldására vagy 
csacsogásra. Időpont-egyeztetés megbeszélése február 22-
én, 18 órakor a művelődési házban!
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Kedves Olvasóink! 
Tájékoztatjuk Olvasóinkat a kisebbségi önkormányzat január 30-án meg-

tartott üléséről. 
Napirendi pontjaink a következők voltak. 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 
2, 2007. évi munkaterv elfogadása. 
3, 2007. évi költségvetési tervezet megtárgyalása. 
4, 2007. évi rendezvények megbeszélése. 
5, Egyebek. 
– Az SZMSZ áttanulmányozása után, az új kisebbségi törvény figyelem-

be vételével egyes pontjait kiegészítettük, módosítottuk, majd megvi-
tatása után, egyhangúlag elfogadtuk. Munkánkat, mint eddig is, az 
SZMSZ szabályai szerint végezzük. 

– Az idei munkatervünket elfogadtuk. 
– Az éves költségvetési tervezetet megtárgyaltuk. Az éves pénzügyi költ-

ségvetés tervezet számszaki részének megismerése után elfogadtuk. 
2006. novemberében Visegrád Város Önkormányzatának leadtuk 2007. 

évi koncepció tervünket, mely alapján 2.000 eFt önkormányzati támogatás 
került elfogadásra. 

A támogatás összege bizonyítja, hogy városunk önkormányzata továbbra 
is az elmúlt évekhez hasonlóan támogatja munkánkat.

Célunk, hogy a már kialakult, a lakosság körében megszokott, hagyo-
mányőrző rendezvényeket megtartsuk, működhessen énekkarunk és zene-
karunk. 

Figyelembe véve anyagi eszközeinket, 2007. évben fejlesztést nem ter-
vezünk. Természetesen nem feledjük el terveinket, mint pl. nemzetiségi 
ház vagy legalább egy nagyobb helyiség. Most már egy raktárhelyiségre is 
szükségünk lenne, vagy pl. a nagysátor beszerzésére. Ezen felül tárgyi 
eszközeink is lassan cserére szorulnak, tehát terv van bőven.  

Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, és ha lehetőség van, pályázunk 
terveink megvalósítása érdekében. 

Beterveztünk 150 eFt-ot a hagyományőrző gyermek tánccsoport fellépő
öltözetére. 

2007. évre meghívást kaptunk testvérvárosunktól egy ünnepi fesztiválra. 
(Már 2006. évben esedékes lett volna egy látogatás, amit elhalasztottunk.) 
A magas költségek miatt erre az utazásra 200 eFt utazási költséget tervez-
tünk. 

Rendezvényeinkre 750 eFt maradt, mely összeg – jól beosztva – biztosít-
ja rendezvényeink megtartását. 

– Idei rendezvényeinket az eddigiekhez képest részben módosítottuk és 
elfogadtuk. 

– Az egyebekben Schmidt Péterné Ani tájékoztatott bennünket a budaör-
si ülés napirendjéről. Ennek tükrében ismertette a március 4-én tartan-
dó területi kisebbségi választással kapcsolatos tennivalókat. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi programja 

      Dátum       Esemény           Helyszín 

2007. 2. 17. Farsangi bál Magyar László tornacsarnok 
2007. 2. 20. Farsangtemetés Sirály étterem, Rév utca 
2007. 3. 31. Sajbázás Duna-part 
2007. 5. 19. Nemzetiségi est, bál Sirály étterem v. tornacsarnok 
2007. 6. 2. v. 9. Millenniumi kápolna- 
 búcsú Szt. Sebestyén mill. Kápolna 
2007. 9. 1. v. 9. Pincemester-avató Tamás-hegyi pincesor 
2007. 12. 18. Közmeghallgatás Mátyás Kir. Művelődési Ház 
Tavasszal, ősszel Füvészkerti séta Bertényi Miklós füvészkert 

A kisebbségi önkormányzat  
                                                                                 vezetősége 

Farsang 
A farsang legfontosabb napjai a magyarországi né-

meteknél is a hamvazószerdát megelőző három napra 
esik, vasárnaptól keddig. E napokon bőségesen étkez-
tek. Kedvelt étel volt a káposzta, amit sonkával, kol-
básszal főztek meg, vagy töltött káposztát is fogyasz-
tottak. A maradék káposztát hamvazószerdán a tyú-
koknak adták, mégpedig egy hordóabroncsban, vagy 
kör alakban földre helyezett spárgán belülre dobták 
azért, hogy a tyúkok a tojásokat egy helyre tojják. A 
farsang hagyományos süteménye még ma is a fánk.  

Mindennap másfélét sütöttek: 1. nap: magas fánk, 
farsangi vagy disznóvágási fánk, 2. nap: fahéjas fánk, 
„szakadt nadrág”, 3. nap: hólabda, szarvacska vagy 
rózsafánk.  

A három farsangi naphoz tiltások is tartoznak. A le-
vesbe nem tehettek cérnametéltet, mert így akadályoz-
ták meg a gyomok növekedését a kertben. Nem süthet-
tek kenyeret, mert ha ezt teszik, valaki a rokonságból 
meghal a következő évben. Nem főzhettek babot, mert 
akkor valakin hólyagok keletkeztek volna.  

Száraz sütemény, rácsozott fánk, 
szakadt nadrág 

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 3 tojás sárgája, 2 dl tejföl, 
csipet só, 1 mokkáskanál cukor, 2 evőkanál rum, 
sütéshez zsír vagy olaj, fahéjas cukor

Elkészítése: A hozzávalókból nyújtható tésztát készí-
tünk. Jól kidolgozzuk, és 30 percig pihentetjük. Fél cm 
vastagra nyújtjuk, derelyevágóval 8 cm széles és 10 
cm hosszú darabokat vágunk. A tésztadarabokat közé-
pen egyszer vagy kétszer bevágjuk, mindkét oldalát 
aranysárgára sütjük, majd fahéjas cukorral megszór-
juk. 

Variáció: a tésztából kis golyókat formálunk (kb. 20 
db), és ezeket nyújtjuk ki, a közepüket háromszor 
bevágjuk.  

* * * 

Ingeborg Drews: Egy magyar hazatér 
(Zoller Attila emlékére) 

Most, amikor az utolsó csapást méri rá a sors, még 
felkel és játszik az égi hárfán –, mintha nem létezne az 
idő. 

Teste hideg, vére lüktet, mintha elromlott volna va-
lami. A ritmus egyre lassuló, nem az övé. 

Az evésen már csak gúnyolódik, fogy és fogy. Las-
san kihullanak a hajszálai, fejbőre viszket őrületesen. 

Elhagy az eszem is – mondta, ha nem jutott eszébe 
egy telefonszám. És egyre rosszabb. 

Mintha a mindenség ringatná ölelő karjában, angyal-
hangokat hallat, a legjobb darabot komponálja most. 
Az utolsó évben, fájdalmak közt. 

Mikor a vég közeleg, újra kivirul és ragyog. Kerin-
gők lendületét kedveli újabban, az egy-két-há őrült 
ritmusát játssza, bár menni sem tud már. 

Utolsó szám az udvari bálon, egy-két-há, egy-két-há. 
Miért ilyen későn? Tán odaát is keringőt járnak? 
S vígan indult kelet felé vissza, a monarchián át, 

Bécs után Pestre: s onnan a túlvilágra. 
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Levélváltás templomügyben 
Tisztelt Szerkesztőség! 

A Visegrádi Hírek 2007. január havi számában feltett kér-
désükre válaszolva engedjék meg, hogy visegrádi reformá-
tusként az alábbi magánvéleményt fogalmazzam meg: 

Ezúton kérek református testvéreim nevében is elnézést 
Önöktől, hogy az anyagi fedezet 100%-os megléte nélkül is 
bele mertünk vágni egy ilyen nagyszabású álom megvalósítá-
sába. Semmit tenni, testületként eljárni, ,,szerkesztőség”-ként 
aláírni valóban sokkal könnyebb, időnként célra vezetőbb 
magatartás, és minden bizonnyal sokkal ritkábban vezet 
konfrontációkhoz. Mi azonban legjobb tudásunk szerint 
próbálunk a helyes (nem pedig a könnyű) úton járni. 

Szívből reméljük, hogy kész templomunk méltó részét ké-
pezi majd a beton sorházak alkotta ,,meghatározó látképnek”. 

Üdvözlettel:                                                   
Karakas Csaba 

Kedves Csaba! 
Kissé meglepett a hozzánk írt leveled. Engedd meg, hogy 

reagáljak néhány mondatban írásodra. 
Azt hiszem, teljesen félreértetted a szándékunkat, ennek 

tudom be a kissé támadó jellegű megfogalmazást is. Ha 
hosszabb ideje olvasod újságunkat, tapasztalhatod, hogy a 
szerkesztőség nem szokott támadólag fellépni; távol áll tő-
lünk az a szándék, hogy bárkit is megsértsünk. Ez esetben 
sem volt ilyen szándékunk, sőt! Amikor pedig úgy írjuk alá a 
cikket, hogy szerkesztőség, akkor nem bújunk el a névtelen-
ség mögé, hiszen mindenki tudja, kik a szerkesztők, hanem 
azt jelenti: együttesen valljuk, vállaljuk a cikkben szereplő
állításokat, kérdéseket. Amúgy zárójelben jegyzem meg, ha 
végigolvasod az impresszumot, láthatod, hogy a szerkesztő-
bizottságban olyanok ülnek, akik a közélet más területén is 
aktívak, nem futnak el a munka elől, és ha kell, a konfrontá-
ciót is vállalják. De ez most teljesen mellékes. 

A múlt hónapban azért vetettük fel a református templom 
kérdését az újságban, mert mint tapasztalhatod, a munkák 
elhúzódása miatt mostanában egyre több szó esik az építésé-
ről. Azt gondoljuk, nem szerencsés, ha a városban mindenfé-
le mendemondák terjednek; sokkal jobb, ha hiteles forrásból 
szerezhetnek tudomást a város lakói az ott folyó, ill. várható 
munkákról. Tagadhatatlan az is, hogy sokan problémákról 
beszélnek a kivitelezés körül, és ezért szándékunk volt az is, 
ha valóban így van, akkor talán jelentkeznek olyan emberek, 
akik segíteni tudnak. (Mellesleg akadt ilyen ember, őt Vörös 
Ákos lelkészhez irányítottuk.) 

Személy szerint én ahhoz az embercsoporthoz tartozom, 
akik azt vallják, merjünk nagyok lenni; a Te megfogalmazá-
sodban: nagyszabású álmokat szőni. Pont ezért, és azért is, 
mert véleményem szerint egy közösségnek – jelen esetben 
egyházközösségnek – céljainak megfelelő és méltó otthont 
kell teremteni, minden szinten támogatom ezt az építkezést. 
És akkor a hit erejéről, és nemesebb dolgokról nem is elmél-
kedtünk. Az csak hab a tortán, hogy nekem ráadásul még 
tetszik is a leendő templom formája. 

Remélem, sikerült megnyugtatni Téged, és szívből kívá-
nom, mielőtt vegye birtokba a templomot a közösség.  

Engedd meg, hogy katolikusként így fejezzem be: Áldás, 
békesség! 

A szerkesztőség nevében:                              

Mikesy Tamás 

In memoriam 

ILLÉS LAJOS 

Ismét elment egy zenész legenda. 2007 januárjában 
szegényebbek lettünk egy zseniális tehetségű alkotómű-
vésszel, Illés Lajossal. 

A hatvanas évek hazai könnyűzenéjében az oly nép-
szerű táncdalfesztiválon vált igazán sztárrá az Illés ze-
nekar, akik a beatzenébe a népi motívumokat beleszőve 
forradalmi újat hoztak.  

Azon kevesek közé tartoztak, akik a könnyűzene annyi 
száz képviselője között 40 éven át is állócsillagok ma-
radtak, s ez rohanó, sokszor a talmi értékeket díjazó vi-
lágban rendkívül maradandónak bizonyult. 

A 70-es évek elején a zenekar ugyan szétvált, Lajos 
külön úton kereste hangját, s a rendszerváltás idején, 
amikor a csendes kis falucska, Kisoroszi befogadta, 
kezdett nagy formátumú zenedarabok komponálásába. 
Ezek között is óriási élményt jelentett sokunk számára a 
Cantus Hungaricus (Magyar Ének) oroszi ősbemutató-
ja, erdélyi fiatalokkal. Az előadás frenetikus sikert arat-
va járta végig a környéket. Bizonyára sokan emlékez-
nek az akkoriban a tornacsarnokban rendezett előadás-
ra. 

De nem csak ez az egy darab vált híressé! A Velünk az 
Isten oratórium, a karácsonyi ajándékként előadott 
Betlehem csillaga, valamint a kisorosziak által Viseg-
rádon is bemutatott Magyar Te Deum. Lajos gyermeki 
önfeledtséggel tapsolt, örült velünk együtt, az óriási si-
kert látva-hallva. 

Zenei munkásságukat, életművüket a Kossuth-díj át-
vétele koronázta meg. 
Őszinte, közvetlen ember volt, s mint kisoroszi kántor, 

alázattal szolgálta gyülekezetét, s játszott a harmóniu-
mon Isten dicsőségére. Szerette az embereket, minden-
kihez volt jó szava, kedves humorával igazi egyéniség 
volt.  

Most, mikor búcsúztatjuk testben, lélekben velünk 
marad, melódiái fülünkben-szívünkben csengenek 
örökké. A harcot megharcolta, a hitet megtartotta, s 
ezentúl az égieknek muzsikál. 

Isten veled Lajos, köszönjük a zenét! Legyen emléked 
áldott! 
                                                               A Visegrádi Hírek  

szerkesztőbizottsága 

Dsida Jenő

JÓ ÁLOM 

 Olyan jó hozzád dörgölődni 
 a szomorúságommal, 
 beleszédülni lelked melegébe 
 s édesen szundikálni. 

 Azt álmodni tejfehéren, 
 hogy sose születtem meg, 
 hogy vissza tudod adni 
 a csókjaimat. 

 Pattog a tűz és elsűlyed a ház. 
 Csörgős szánkón összesímulva, 
 prémes bundákban futunk 
 a nagy fehér havon. 
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Egy esküvői kép 1921-ből 
85 évvel ezelőtt, 1921. október 18-án örök hűséget esküdött 

egymásnak szeretett nagybácsikám, Niedermüller Antal és 
bájos hitvese, Frőhlich Irén. Esküjükhöz híven 58 éven át – 
Tóni bácsi 1979-ben bekövetkezett haláláig – éltek egymás-
nak és gyerekeiknek, Bettynek és Tóninak szeretetben, hű-
ségben és a nehéz években (államosítás; évekig tartó, ágyhoz 
kötött betegség) mérhetetlen türelemmel. Példaként szolgál-
hat életük mindenkinek a mai, sokszor oly torz, hazugságok-
kal, átverésekkel átszőtt világban. 

Nézem a képet – amit kedves Betty unokanővéremnek kö-
szönhetek –, melyen a díszes vendégsereg és persze az ifjú 
házaspár az esküvői lakoma színhelyén, a Frőhlich család 
házának udvarán (Nagy Lajos u. 8.) állt a fotográfus kamerá-
ja elé. Igen, nézem a képet – ki tudja, hanyadszor az elmúlt 
évek során –, személyről személyre: nagyszüleimtől kiindul-

va nénikéimen és bácsikáimon keresztül egészen a képen 
látható legkisebb szereplőig, a két esztendős unokabátyámig, 
Kiss Ferencig. Persze, nem véletlen, hogy szemlélődésem 
végállomása minden esetben a kép jobb alján 12-es számmal 
jelölt, az akkor tizenöt éves kislány, szeretett édesanyám, 
Niedermüller Erzsébet, aki november 19-én, Erzsébet-napon 
lenne száz esztendős. Nyugtában is áldja meg az Isten! 

A kép legfőbb érdekessége, hogy azon a Niedermüller 
nagyszüleim mellett az 1921-ben még élő nyolc gyermekük-
ből – a legidősebb, Niedermüller Katica (1888–1959) és a 
legfiatalabb, Niedermüller János (1910–1937) kivételével – 
valamennyi, tehát hat fő van jelen. Csak a rend kedvéért 
említem meg, hogy tiszteletre méltó nagyszüleim életük 
során 12 gyermeknek adtak életet 1887 és 1910 között. Sze-
rencsénkre akkoriban nem volt nemzetfogyatkozási gondunk. 

A képen látható ünnepeltek és ünneplők egy része: 
  1. ifj. Niedermüller Antal (1897–1979) 
  2. Niedermüller Antalné Frőhlich Irén (1902–1987) 
  3. id. Niedermüller Antal (1859–1935) 
  4. Niedermüller Antalné Schüsterl Katalin (1864–1944) 
  5. özv. Frőhlich Jánosné Friedrich Mária (1871–1956) 
  6. Grósz Mihályné Niedermüller Mária (1890–1973) 
  7. Grósz Mihály (1886–1955) 
  8. Kiss Ferencné Niedermüller Etelka (1892–1975) 
  9. Kiss Ferenc (1884–1972) 
10. Niedermüller Béla (1901–1970) 
11. Niedermüller Anna (1904–1992) 
12. Niedermüller Erzsébet (1906–1990) 
13. Gutbrot Istvánné Frőhlich Mária (1893– USA, 1974) 
14. Frőhlich Anna (1906–1995) 
15. Friedrich Józsefné Nádler Barbara (1850–1928) 
16. Niedermüller Ferencné Nádler Teréz (1850–1943) 
17. Pokomondi Lajos 

18. Pokomondi Lajosné Niedermüller Etelka (1884–1968) 
19. Schubauer Ferenc 
20. Schubauer Ferencné 
21. Nota Emma 
22. Neiser Ferenc 
23. Grósz Júlia 
24. Pintér Sándor (1912–1994) 
25. Schubauer Teréz 
26. Pintér Mici (1913–1984) 
27. Gutbrot Jozefin (kb. 1916– USA) 
28. Gutbrot Mici (1910– USA) 
29. Kiss Ferenc (1919–1991) 
30. Hajnal András                        

 id. Scheili Béla  
                                                                            (Budapest) 
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A ,,Rímhányó” 
A napokban kezembe akadt Romhányi József válogatott 

verseinek kötete, a Nagy szamárfül. Romhányi, azaz a  
„Rímhányó”, ahogy annak idején nevezték, az ötvenes-
hatvanas évek ismert szórakoztató művésze volt, kivételes 
„versírói” tehetséggel megáldott ember. A ma fiatalságá-
nak a „Mézga család”, a „Dr. Bubó” vagy a Flinstone csa-
lád című rajzfilmek fantasztikusan találó és szellemes 
szövegeit ajánlom emlékezetébe, amelyeket ő szerzett, il-
letve fordított. Úgy gondolom, hogy néha-néha nem árt 
visszaidézni egy-egy komoly vagy kevésbé komoly nagy-
tehetségű nyelvművelőnket a múltból, a fiatalok egy ré-
szének megismertetésére és szórakoztatására, a kevésbé 
fiatalok egy részének pedig emlékeztetésére. Olvassuk hát 
szeretettel  Romhányi József alábbi kis állatversét, moso-
lyogjunk egy jót, hiszen egy kis mosoly rá fér mind-
annyiunkra, napjaink inkább komornak mondható világá-
ban.                                                                Abonyi Géza

Kukac-sors 

Megtudhatod most, ha e tárgykörben kutatsz, 
Mért él a föld alatt a rút esőkukac. 
Rágódott rég egy kérdésen a földigiliszta: 
Mért utálja őt az ember, hiszen olyan tiszta? 

Nem volt képes felelni rá sok oktalan állat, 
hogy terem az emberszívben undor és utálat. 
Végül megsúgta egy csendes esti órán 
a svábbogár, azaz német ajkú csótány: 
– Hör mal zu! Én tudok esztet! 
   Nekem van a lakás 
srévizavi a ház mellett, bei dem szemétrakás. 
Én látok, ha spacírozni pemászok a házba: 
tetejüktől talpukjáig fel vannak ruházva. 
Hogyha téged nézlek, so én magamnak is restellem. 
Nem szégyelsz te magad, du Schwein, így 
    anyatojt mesztelen?!  
Nix toll, nix szőr, csupasz potroh mutogatja! 
Muszály neked strimfli húzni, egy ink 
    meg egy katya! 
– Ingem, gatyám sosem lesz, én ezt meg nem érem! 
– Szólt a kukac, s föld alá vitte a szemérem. 

    Romhányi József 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett feleségem  

elhunyta alkalmából 
együttérzésüket nyilvánították, 

és utolsó útjára elkísérték. 
Szimeth Gyula  

                                                     és családja 

A kis fenyőfácska története... 
Valaki lakásának ékessége volt az ünnepek alatt, díszek-

től pompázva biztosan ő maga is sokkal jobban érezte 
magát a meleg szobában, mint most, így február első nap-
jaiban árokból ajtó elé, majd onnan ide-oda hányódva. 
Mondhatjuk: – Ez a fenyőfák sorsa! Lehetséges. Azonban 
azt gondolom, ahogy a beszerzésükről, úgy az ünnep eltel-
tével az eltakarításukról is gondoskodnunk kell, mégpedig 
valamiféle tisztelettel, hiszen legszebb ünnepünk, a szere-
tet ünnepén díszítette, tette még meghittebbé és barátságo-
sabbá otthonunk. Az, hogy kitesszük az utcára, nem éppen 
a legtisztességesebb megoldás. Az, hogy „más” ajtaja elé 
kerül az árokból, még kellemetlen is –„másnak”.  

Ez a kis történet a Sziget utcai közösségi házban zajlott, 
három hétig, folyamatosan. Az ajtó elől (merthogy mi vol-
tunk a „más”), visszavittük az árokba, mivel nem a miénk 
és mit is csináljunk vele? Még elfűteni sem tudtuk, gázka-
zán van! Aztán két nap múlva a teraszra került és mi újra 
visszavittük – az árokba. Onnan a teraszunk alá került, ott 
szomorkodott kilenc napig és most megsajnáltuk – elvit-
tük a szemétbe –, ne hányódjon tovább. Nem tudjuk kié 
volt és nem is érdekel, ő biztosan tudja, és ez elég. Szeret-
nénk, ha elgondolkodna a fentebb olvasottakon és a kö-
vetkező években akkora figyelmet fordítana a karácsonyfa 
„eltüntetésére” is, mint amekkorát a vásárlására fordított.  

Vagy van még egy megoldás. Az egyesületben egy kb. 
egy méter magas, szépen feldíszített kis műfenyő emelte a 
hangulatot. Ezt az ünnep elteltével csak dobozba kellett 
csomagolni és feltenni a polcra.   

(VSZE)

,,Öregfiúk”  
labdarúgó kupa 2007. 

Nevezés feltételei:  
– 36 év fölötti életkor (kapusra nem vonatkozik a korhatár), 
– csapatonként max. 8 főt lehet nevezni, ennek több mint a fele Visegrádon lakó 

vagy itt dolgozó kell, hogy legyen, 
– nevezési díj 10.000,– Ft, 
– nevezés határideje 2007. március 10. (később érkezett nevezéseket nem foga-

dunk el). 

Helyszín: szombat délutánonként az új műfüves pályán

Érdeklődni és a nevezni: Bártfai István, 06 (30) 251-6383
A sorsolást március 17-ig minden csapatkapitány megkapja, továbbá megtekint-
hető lesz a sportcsarnokban, visegrádi hirdető táblákon és szórakozó helyeken. A 
kupára szeretettel várjuk a sportolni vágyó „örök ifjakat” és szurkolóit! 

PÁROS 

PINGPONG  
KUPA 

          

Február 24. (szombat), 17 óra

Nevezés: 500,– Ft 

Helyszín: Visegrád, Sziget utca 5.
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Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdeklődni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Búvároktatás 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 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net 
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INGATLANKÖZVETÍTŐ

IRODA 
Különböző árfekvésű eladó 

             – családi házakat, 
             – üdülőket, 
             – telkeket 

keres ügyfelei részére 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

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

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

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw      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 

NE HOZZA HOZZÁNK! 
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 

ELEKTROSZERVÍZ             GUELMINO BT. 

Fodrász, fodrász, fodrász! 
A meglévő szolgáltatások mellett  

– manikűr, pedikűr, műköröm, infraszauna – 

Kecskés Zsuzsi fodrász várja 
Önöket

[06 (30) 662-7024] 
a Mátyás király utcai Frissítő Szalonban. 
Minden első vendégnek az első frizurát  
50%-os áron készítjük (vágás, szárítás) 

Idén hetente fix időpontokban van fodrász: 

páratlan héten hétfőn délelőtt, 
páros héten hétfőn délután, 
pénteken mindig délután. 

Más időpontban előzetes egyeztetéssel megoldható! 
Mindenkit szeretettel várunk  

a Frissítő Szalonban  
(Mátyás király u. 23.) 

Tel.: (26) 397-108 

Bionet balzsam:  
hatóanyaga klinikailag igazolt, kiválóan alkalmas bőr- 

és egyéb problémák kezelésére, ekcéma, horzsolás, zú-
zódás, vágott, roncsolt sérülésekre. 

Foggél: gyulladáscsökkentő hatású, ápolja a fogínyt, 
rendszeres használatával megakadályozza a fogkő lera-
kódását. 

Szájvíz: gyulladáscsökkentő, tisztítja a szájüreget, 
friss leheletet biztosít. 

Pintér Istvánné 
Visegrád, Harangvirág u. 23.  

Tel.: (26) 397-199  
este 6 óra után! 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

FEBRUÁRI–MÁRCIUSI PROGRAM 
 

 február 9., péntek: Blues Floor 

 február 10., szombat: Rácz Kati és zenekara 

 február 16., péntek: efZámbó Happy Dead Band 

 február 17., szombat: Tom Tom Phoenix 

 február 23., péntek: Kiru és a Virga Negra 

 február 24., szombat: Szépülő Városközpont 

 március 9., péntek: Latin 

  Tátrai Tibor 

  és Szűcs Antal Gábor 

 március 10., szombat: Alex and the Paid Holiday 
 

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

Visegrád, Fő u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 

A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Február hónapban a Borda nyári turista 
felvágott 1120 Ft helyett 950 Ft, 
a Borda fokhagymás rúd 1120 Ft helyett 
950 Ft-os kedvezményes áron kapható! 
Aktuális húsárak: 
sertéskaraj 1050 Ft, sertéstarja 890 Ft, 

                                                      HÁZ! sertéslapocka 880 Ft, sertéscomb 890 Ft, 
sertésoldalas 870 Ft 
Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

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 szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket 2007. január 16-tól!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

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 



VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

XXIII. évfolyam 3. szám                                                                                                                                 2007. március 

Március 15-re emlékezünk

Szeretettel hívjuk  
és várjuk  

Visegrád polgárait 

az 1848-49-es  
forradalom és szabadságharc  
159. évfordulója alkalmából 

2007. március 15-én,  
csütörtökön 10 órakor 

a 48-as emlékműnél  
rendezendő

ÜNNEPI  

MEGEMLÉKEZÉS-
RE 

Az ünnepi műsort  
az Áprily Lajos Általános Iskola  

tanulói adják; 
közreműködnek  

a visegrádi fiatalok 
és  

a dunabogdányi fúvósok 

Mindenkit szeretettel hívunk  
és várunk, 

hogy közösen hajtsunk fejet  
történelmünk hőseinek  

emléke előtt! 

A forradalom és szabadságharc  
első nyomdaterméke: a 12 pont, 

melyet 1848. március 15-én 
a Landerer és Heckenast Nyomdában nyomtattak, 

és szórtak a forradalom kitörését ünneplő
tömeg közé 

Visegrádi
Hírek
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VÁROSHÁZI ÉS MÁS HIVATALOS HÍREK 
Kivonat 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
2007. január 25-én megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

1/2007. (I. 25.) visegrádi öh. 

Visegrád Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a testület éves mun-
katervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Az 1/2007. (I. 25.) visegrádi öh.  
melléklete 

Visegrád Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2007. évi munkaterve 

Január 
A képviselő-testület 2007. évi munka-
tervének elfogadása 
A polgármesteri hivatal éves teljesít-
ménycéljai 
Beszámoló a civil szervezetek 2006. évi 
munkájáról és tájékoztató a 2007. évi 
önkormányzati támogatás tervezett fel-
használásáról 
Kéményseprés díjainak meghatározása 

Február 
A 2007. évi költségvetési rendelet megal-
kotása 
Vagyonrendelet megalkotása 
Üzlethelyiségek 2007. évi bérleti díjainak 
megállapítása 

A házi- és üzemorvos beszámolója 
Beszámoló a rendőrőrs 2006. évi munká-
járól és a közbiztonság helyzetéről 
Visegrádi rendőrőrs körzeti megbízottjá-
nak tájékoztatója a településen végzett 
tevékenységéről 
Gyermekjóléti Társulás beszámolója a 
feladat ellátásáról 
A Mátyás Király Művelődési Ház és a 
Városi Könyvtár beszámolója a 2006. évi 
tevékenységről 
Beszámoló a 2006. évi palotajátékokról 
Pro Visegrád Kht.-nek a sportcentrumra 
vonatkozó hasznosítási terve 
E-önkormányzat bevezetéséről tájékozta-
tó (Kárpát) 
Közmeghallgatás előkészítése 

Március 
2006. évi zárszámadási rendelet megalko-
tása, beszámoló elfogadása 
Gazdasági program elfogadása 
Éves beruházások előkészítése 
Emlékbizottság tájékoztatója 
Pályázatokról szóló tájékoztató 

Április 
Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok előkészítéséről 

Május 
A képviselő-testület SZMSZ-ének módo-
sítása (hivatali átszervezés miatt) 

Június 
Beszámoló az Áprily Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 2006/2007. 
tanévi munkájáról 

Beszámoló a Fellegvár Óvoda 
2006/2007. tanévi munkájáról 
Városi kitüntetésekről szóló döntés 

Július–augusztus 
Nyári szünet 

Szeptember 
2007. évi költségvetési rendelet módosí-
tása 
Féléves költségvetési beszámoló 
Jegyző beszámolója a hivatal átszervezé-
séről 

Október 
Beszámoló a 2007. évi Visegrádi Nem-
zetközi Palotajátékok rendezvényéről 

November 
Tájékoztató a költségvetés háromnegyed 
éves teljesítéséről 
Díjakat szabályozó rendeletek felülvizs-
gálata 
Tájékoztató az ez évi beruházások meg-
valósításáról 

December 
2008. évi költségvetési koncepció 
A képviselő-testület 2008. évi munka-
tervének meghatározása 
Önkormányzati bizottságok beszámolója 
a 2007. évi munkáról 
Kisebbségi önkormányzat beszámolója 
(A hivatal teljesítménycéljainak teljesíté-
séről beszámoló) 

Visegrád Város  
Képviselő-testülete

A sebességmérésről Visegrádon 
Bár soraim írásakor még hó borít jó néhány visegrádi háztetőt, 

kétségtelen hamarosan beköszönt kisvárosunkba a tavasz. A 
rendőrség szempontjából ez az emelkedő átmenő forgalomban 
látszik elsőként. Éppen ezért megragadnám az alkalmat, hogy a 
tavasszal megnövekedett forgalom veszélyeiről ejtsek szót. 
Városunkat több kilométer hosszan szeli át a 11-es számú főköz-
lekedési út, melyen sokan elfelejtik, hogy lakott területre érkez-
tek, a sebességet nem csökkentik, szinte fékezés nélkül hajtanak 
át városunkon. A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztályának tájékoztatása szerint a tavalyi évben a 
kapitányság illetékességi területén bekövetkezett balesetek 30–
40%-a a sebesség helytelen megválasztásának köszönhető. Az 
önkormányzat képviselő-testületének hála, 2006-ban a polgár-
mesteri hivatal egy FámaShot III. sebességmérő berendezést 
ajándékozott a visegrádi rendőrőrsnek. Ez a berendezés kom-
pakt, akár kézből is működtethető készülék, amely a mérést már 
1800 méter távolságból képes elvégezni 8–320 km/h sebesség-
tartományban. A járművek rendszámát 150 méter távolságból 
képes azonosítani, melyről egy 6 milliópixeles fényképfelvételt 
készít. Ez már alkalmas arra, hogy nagy távolságból készített 
képek esetén is a megfelelő eljárásokkal értékelhető felvételhez 
jusson a hatóság. A műszaki talán ennyi elég is lesz, most in-
kább a felhasználásáról írnék, mely információim szerint is 
megosztotta a lakosságot. Bár a készülék már több alkalommal 
jól vizsgázott, és ennek hatása már érezhető a városban, sokan 
még mindig nyűgnek tekintik, amely arra hivatott, hogy az 
életünket keserítse. Ez nem igaz! A traffipax berendezések célja 
nem az, hogy a rendőr minél több és minél nagyobb összegű

bírságot szabjon ki a használatával. Az elsődleges cél a gyors-
hajtás megelőzése. Aki látott már dolgozni a berendezéssel, az 
tanúsíthatja, hogy véget értek a fák árnyékában, más autók mö-
gött ,,sunyin” megbújó sebességmérések. Ha mint azt a tapaszta-
latok is alátámasztják, kiállunk a 11-es főútra Visegrád belterü-
letén bárhol, akkor a berendezés és a mellette álló sárga mellé-
nyes rendőr messziről látszik. Eközben a gépkocsivezetők is 
bőszen villognak a szembejövőknek, sokszor már kilométerek-
kel korábban jelezve a ,,veszélyt”. Az autós ilyenkor lassít, és 
betartja a sebességhatárt. Ezzel a traffipax már el is érte célját, 
legalább amikor használjuk, nincs annyi gyorshajtó kisvárosunk 
útjain. Akit a fentiek ellenére gyorshajtáson kap a rend őre, az 
szerény véleményem szerint meg is érdemli a büntetést. A mű-
szer meglehetősen pontos, eltérése a gyártó tájékoztatója szerint 
1–2 km/h. Ennek ellenére a szabálysértést csak 63–64 km/h-tól 
dokumentáljuk, ekkor készül fénykép, e fölött jöhet a joghát-
rány. Aki a sebességhatárt csak egy ,,kicsit” (5–8 km/h-val) lépi 
át, az még általában megússza retorzió nélkül az esetet. 

Remélem, hogy soraim elolvasása után már mindenki el fogja 
hinni, hogy a sebességmérő elsősorban Önökért van és nem 
Önök ellen.                                             

Duschák Tamás r.tzls. 

Duschák Tamás 2007. március 22-én 15–17 óráig tart  
fogadóórát a visegrádi rendőrőrs épületében (Fő u. 57.) 

Tel.: 06 (30) 567-2821 
E-mail: visegradkmb@vipmail.hu 
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Beszámoló a képviselő-testület 2007. február 15-i üléséről 
– A képviselő-testület megkezdte az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének tárgyalását. A testület 

meghallgatta az intézményvezetők igényeit és véleményét, valamint a bizottságok véleményeit a tervezetről. A költ-
ségvetés részletes vitáját két képviselő hiányzása miatt egyhangúlag elhalasztották. 

– A testület meghallgatta és elfogadta a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 
2006. évi beszámolóját. 

– Az ügyrendi bizottság tájékoztatta a képviselőket döntéseiről. A bizottság többek között nem javasolta, hogy Viseg-
rád a Kisvárosok Országos Szövetségének tagjai közé lépjen, mivel nem látta igazoltnak, hogy ez a szövetség megfe-
lelően el tudná látni városunk érdekképviseletét. A polgármester kérésére az ügyrendi bizottság meg fogja vizsgálni 
Visegrád jelenleg fennálló tagságát a Települések Országos Szövetségében is. 

– A képviselők elfogadták az időközben lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, valamint meghallgatták a 
polgármester úr tájékoztatóját a két ülés között eltelt időszak eseményeiről és tárgyalásairól. 

Dobri Imre  

Közérdekű tájékoztatás 

Mint már korábban tájékoztattuk Olvasóinkat a gizellatelepi kórház és az önkormányzat megállapodásáról, most ezt 
szeretnénk bővebben és konkrétabban ismertetni. A szociális és népjóléti bizottság tájékoztatást kért a Fővárosi Önkor-
mányzat Gizellatelepi Rehabilitációs Szakkórház járóbeteg-szolgáltatásáról. Az intézetet dr. Huszár Sándor főorvos 
képviselte február 26-án a bizottság ülésén, és kérésünknek megfelelően a következő fontos információkat osztotta meg 
velünk. 

Az ambulanciák rendelési rendjéről naprakész információk a háziorvosnál hozzáférhetők, most csak a legfontosabb 
tudnivalókat adjuk közre. 

Ambulanciák rendelési rendje 2007. február 1-jétől 

Ambulancia Vezető orvos Mellékszám 
Dr. Bors Katalin 1015 vagy 1072 
Dr. Krunity Xénia 1015 vagy 1072 
Dr. Kinda Ildikó 1015 vagy 1072 

Rheumatológia, rehabilitáció 

Dr. Sárosi Kriszta 1015 vagy 1072 
Dr. Telkes Zoltán 1151 
Dr. Milák Ágnes 1015 vagy 1072 
Dr. Gradsack Mária 1015 vagy 1072 

Rehabilitáció, orthopédia 

Dr. Fábián Ilona 1060 vagy 1015 
Dr. Jánosházi László 1156 vagy 1021 

Belgyógyászat Dr. Pál Magdolna 1064 vagy 1233 
Dr. Pál Magdolna 1064 

Gastroenterológia Dr. Huszár Sándor 1063 
Röntgen, ultrahang Dr. Puchner Krisztina 1074 
Labor, vérvétel Dr. Tanislav Erzsébet 1051 
Pszichoterápia Szikriszt Éva 1046 

A fölösleges várakoztatás elkerülése érdekében a diagnosztikai vizsgálatokhoz a közvetlen munkahellyel,  
ill. a diszpécserrel történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges.  

Központi számunk: 06 (26) 801-700. 

Minden járóbeteg-ambulancia beutaló köteles és nagyon fontos, hogy a háziorvosi beutaló szabályos legyen, a szemé-
lyes adatokon túl a következők szerepeljenek: háziorvosi naplószám, a háziorvos munkahelyi kódja, ami a pecséten 
szerepel, a címzés a kórháznak szóljon. Hiány esetén a kórház kénytelen az emelt szintű (600,– Ft) vizitdíjat kérni.  

A kórház szolgáltatásainak igénybevételénél a törvények előírásai az irányadók. Az orvos-beteg találkozó létrejötte 
utáni előírt kezelésekért nem kell fizetni. 

A kórház képviselője arról biztosította a bizottság tagjait, hogy a lakossági igényeket a korlátozott lehetőségek ellenére 
maximálisan igyekeznek kielégíteni és a betegek érdekét elsődlegesnek tekintik. 

Az önkormányzat nevében ezúton is szeretném megköszönni a kórház vezetésének, hogy személyes konzultációval 
lehetővé tették ezt a tájékoztatást.  

Kérjük olvasóinkat, hogy az egészségügyi ellátással kapcsolatos konkrét kérdéseiket juttassák el a Visegrádi Hírek 
szerkesztőségéhez, s amennyiben közérdekű kérdésekről van szó, azokat az újságon keresztül megválaszoljuk. Problé-
máikkal természetesen megkereshetik a szociális és népjóléti bizottság tagjait (Mezei Anna, Abonyi Géza, Scheili Éva, 
Zeller Albertné) is. 

                                                                                                  Mezei Anna, a szociális és népjóléti bizottság elnöke
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei 

Az 1. osztályosok beíratása  
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú  

Művészeti Iskolába 
A beiratkozás időpontja:  
2007. március 22. (csütörtök) 9–18 óráig, 
         március 23. (péntek) 12–17 óráig 
Kérjük, hozzák magukkal a következőket: 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
– az óvodai szakvéleményt, és ha van: szakértői véle-

ményt, 
– 1 db fényképet és 550,– Ft-ot a diákigazolványhoz, 
– a gyermek lakcím- és TAJ-kártyáját. 
Örülnénk, ha gyermekükkel együtt jönnének. 

Kedves Szülők!  
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

szeretettel várja Önöket nyílt tanítási napjára, amelyre 
március 8-án kerül sor. Február 22-én a visegrádi Felleg-
vár Óvodában, 27-én a dömösi Szivárvány Óvodában 
találkoztunk az iskolába készülő gyermekek szüleivel.  

A szülők többségének nem volt ismeretlen az Áprily Is-
kola pedagógiai programja, hiszen az idősebb gyermekük 
iskolánkba jár. Kellemes beszélgetés alakult ki óvónők, 
szülők és az elsős tanító néni, Scheili Éva között. A kér-
dések és válaszok inkább konkrét helyzetre vonatkoztak, 
kevésbé voltak elméleti jellegűek.  

Bár a szülők iskolaválasztását már nem befolyásolta a 
beszélgetés, mégis fontosnak tartunk minden ilyen lehető-
séget, mert a gyerekekkel mindennapos kapcsolatban lévő
pedagógusok és a szülők közti megértést segítik elő. Ott is 
elhangzott, de itt is kiemelem, hogy az önkormányzat által 
fenntartott óvoda iskola-előkészítő tevékenysége, nevelői-
nek munkája elismerésre méltó és a tantestület véleménye 
is ez. Lényeges az iskolába kerülő kisgyermek számára, 
hogy a nemzetiségi nyelv oktatását előkészíti az óvoda, a 
közösség formálása már az óvodás csoportban elkezdődik. 

Dömösön nagy szeretettel vártak bennünket az óvó nénik, 
sajnos, a szülők közül csak egy anyuka jött el kedden este. 
Sajnos, azt hallottuk, hogy Pilismarótra mennek majd a 
kis elsősök. Természetesen tiszteletben tartjuk a szülők 
döntését, de mégis jó lett volna találkozni, hiszen így 
esélye sem volt megismertetni iskolánk nevelési-oktatási 
programját. Ha mégis kíváncsiak ránk, jöjjenek el a nyílt 
napra vagy rendezvényeinkre. 

A tankönyvrendelésről 
2001 óta részesülnek az arra jogosultak ingyenes tankönyv-

ellátásban. A jogszabályt többször módosították, így idén is. 
A támogatottak köréből kikerültek a gyermeküket egyedül 
nevelő szülők (iskolánknál 16 főt érint). Az állami normatíva 
10.000,– Ft/fő, amit a mi feladatunk úgy felhasználni, hogy 
minden jogosult ingyen jusson a könyvekhez. Fontos, hogy 
ezt igényelni kell, amihez a nyomtatványokat már november-
ben eljuttattuk a szülőkhöz. 49-en küldték vissza, pedig 
előzetes ismereteink szerint 64 főnek jár a kedvezmény. A 
lapon szerepel: ,,a határidő elmulasztása jogvesztő!” Ezúton 
kérem a szülőket, hogy az iskola által kiküldött lapokat fi-
gyelmesen olvassák el. A következőkben emlékeztetőül a 
nyomtatvány ide vonatkozó része: 

Jogosultak köre  
(kérjük aláhúzni, mely jogcímen kéri  

a normatív kedvezményt!): 

a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás szükséges), 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fo-
gyatékos (szakorvosi igazolás szükséges), 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folya-
matban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus 
vagy aktivitászavar), (szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye szükséges), 

d) három- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolás, ami lehet: bérjegyzék, szám-
lakivonat, postai igazolószelvény), 

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (erről 
szóló határozat).                              Schmidt Anna igazgató

A jövőben jártunk! 

A Jövő Házába egy szép parkon keresztül érkeztünk 
meg. Először egy robottal beszélgettünk, Ametisztnek 
hívták. Sok mindent kérdeztünk tőle, és majdnem minden-
re jó választ kaptunk. Ezután jelbeszédet tanultunk meg, 
amit egy olyan ember tartott, aki valóban ezekkel a jelek-
kel kommunikált. Majd később egy Csodaváros csodapos-
tájára, csodaboltjába látogattunk. Játszani is volt időnk, 
sokan még a „jövő járműveit” is kipróbálták. Nagyon 
érdekes volt a Marsról szóló előadás is, majd ezek után 
hazamentünk.                            Harsányi Fanni 7. o. 

Nekem Ametiszt, a robot tetszett a legjobban, meg a „sö-
tét ügyek”. Sötétben tapogatózni, úgy, hogy semmit nem 
látsz, kicsit nehéz. El tudom képzelni, milyen rossz egy 
vak embernek.           Durmancs-Tóth Bendegúz 5. o. Nagy az izgalom a bejárat előtt 
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(Folytatás a 4. oldalról) 

Folyik a tapogatózás 

A kirándulás a Jövő Házába nagyon érdekes volt. Voltak 
foglalkozások, amelyeket hallás-, ill. beszédkárosultak 
vezettek. Itt megmutatták nekünk, hogy hogyan, milyen 
jelekkel mutogatják el egymásnak gondolataikat. Ezek az 
emberek nagyon kedvesek és türelmesek voltak, mert volt 
olyan betű, amit éppen rosszul vagy nem tudtunk elmuto-
gatni. A Jövő Háza kívülről-belülről is nagyon szép volt. 
Voltak játékok, amiket ki lehetett próbálni; nagyon élvez-
tem a kirándulást.                            Billegi Dzsenifer 7. o. 

Az egész osztállyal kirándultunk a Jövő Házába. Sok 
mozgássérült, vak emberrel találkoztunk. Engem megha-
tott, hogy a beteg emberek jól érzik magukat és van szá-
mukra munka. Volt Mars és Érzékszervek című program 
is. Én az Érzékszervek című előadáson voltam. Volt olyan 
feladat, hogy fürdőszobai és konyhai illatokat kellett fel-
ismernünk. Legjobban a sötétszoba és a robot tetszett. A 
sötétszoba olyan volt, hogy egy sötét szobában meg kellett 
találni holmikat. Én nagyon élveztem, az UFO-WC is 
tetszett.                                       Hugyecz Krisztina 5. o.                   

 

 
 

Beszélgetés Ametiszttel

A Fellegvár Óvodában  
történt… 

Eseménydús volt az élet az elmúlt időszakban az oviban. 
A kiscsoportosok már összeforrott kis közösségként élik 
mindennapjaikat. Megszokták a szabályokat, tudnak 
együtt játszani  ügyesen öltöznek, étkeznek  egyedül vagy 
kis segítséggel,  már sétálni is elmerészkednek  a Duna 
partra vagy a „KRESZI-be”.  Jól sikerült a farsang ahol 
fehér cicák voltak, s mindenféle cicás feladatot teljesítet-
tek, cicának festették ki az óvó nénik a gyerekeket és saját 
magukat.  Sajnos szánkózni nem tudtunk ezen a télen, 
viszont a betegségek igen gyakran elérték a gyerekeket 
ebben az enyhe időben. Most már végérvényesen a tavasz-
ra készülünk, bár némi fogalomzavar adódott az évszako-
kat illetően ezen a „télen”. Kiscsoportos gyerekszáj: Daj-
ka néni elmondja a gyerekeknek, hogy palóc- leves az 
ebéd. Van benne krumpli, hús, zöldbab, s ha valamelyiket 
nem szeretik, szóljanak, és akkor nem mer a tányérjára. 
Kiscsoportos: – Én kérek krumplit, húst, zöldbabot, de 
PALÓCOT azt nem kérek!   

A középsősök sem voltak megelégedve az idei téllel, 
ezért az óvó nénik kitalálták, hogy tartanak két olyan 
hetet, amikor egész nap tornáznak. Tornaszobává alakítot-
ták a termet, mindenféle lehetőséget biztosítva a gyere-
keknek a mozgásra. Játékosan és írányítottan fejleszteni 
kívánták a nagymozgásokat, a szem-kéz, szem-láb koordi-
nációt, a gyermekek egyensúlyérzékét, a finommotorikát 
(pl. mezítláb végzett gyakorlatok, festés lábbal…), és 
feladat volt még a testséma fejlesztése is (kúszás-mászás, 
páros gyakorlatok, keresztfogással végzett gyakorla-
tok…). Természetesen a napirendet tartva, nem maradta el 
a mesék, rajzolás-festés, énekes játékok gyakorlása. A 

farsangon ez a csapat SÜSÜ bőrébe bújt, berendezték 
birodalmát, megformázták agyagból, lerajzolták, festették. 
Ügyességi gyakorlatok, bátorságpróba volt a program, s 
ők nem édességet, hanem gyümölcsöket fogyasztottak a 
farsangi délelőttön.  

Nagycsoportosaink az iskola felé kacsingatva csupa 
„komoly” dologgal foglalkoznak: barangoltak a hangsze-
rek világában, ami azt jelentette, hogy zeneiskolások mu-
tatták be hangszereiket; megismerkedte az Örömódával; a 
templomi orgonát nézték és hallgatták meg; dramatizálták 
a Brémai muzsikusok című mesét.       

Felkészültek a nemzetiségi farsangi bálra, s egyben be-
mutatták új ruháikat, melyeket Jung András úr 2006-os 
tiszteletdíja felajánlásából varrattunk meg. Köszönjük a 
felajánlást és az ovisokra gondolást Jung Andrásnak!     

A nagyok matróznak öltöztek a farsangon. S mindennel, 
ami a matrózélettel kapcsolatos foglalkoztak. Volt: tenge-
rész hétpróba, készítettek egy óriási hajót, megtanultak 
néhány matrózos éneket és zajlottak a csapatversenyek        

A város mindkét iskolájából részt vettek az igazgatók és 
leendő első osztályos tanító nénik a nagycsoportos szülői 
értekezleten. Bemutatták iskoláikat, ismertették tanítási 
módszereiket,  beszélgettek a szülőkkel az iskolával kap-
csolatos elvárásokról.  

Gyerekszáj: Kisfiú nagymamájával érkezik az oviba, de 
a nagyi nagyon rekedt, alig van hangja, míg vetkőzik, csak 
alig-alig beszélgetnek. Kisfiú beszalad a szobába, és csil-
logó szemekkel kérdezi: hallottad a nagyinak milyen RÖ-
VID a hangja?   

Dobó Istvánné óvodavezető
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Kodály Zoltán  
(1882. december 16. Kecskemét–1967. március 6. Budapest) 
Még nincs egy éve, hogy Bartók Béla születésének 125. évfordulójára emlé-

keztünk, és most újra egy nagy magyar géniusz, Kodály Zoltán emléke előtt 
tisztelgünk. Gazdag ország a miénk. Kodály Zoltán sokunknak kortársa, isme-
rőse, hiszen hangját hallhattuk, ő magát láthattuk a tv képernyőjén, ezért más 
az ő elmúlása, eltűnése mindennapjainkból. Zenéje is itt él a szívekben, a 
Háry János dallamvilága, a Kityrákoty-mese és az általa gyűjtött és megszeret-
tetett népdalaink szerencsére még ma is sokszor felhangzanak, ha egyáltalán 
valahol énekelnek még szerte e hazában…

Ez a legfájdalmasabb. Miközben a világ jobbik felében az általa meghonosí-
tott módszerrel népek találtak rá saját, nemzeti kultúrájukra, zenei anyanyelv-
ükre, a páratlanul gazdag magyar népdalkincs elenyészőben van, lassan szín-
padokra, CD-re szorul. Pár évvel ezelőtt tábortűz mellett énekelgettek közép-
iskolás diákok, kedves, értelmes fiúk-lányok. Dalaik között Beatles, angol 
nyelvű, slágerszerű és minden más dallam is feltűnt, de egyetlen egy magyar 
népének sem. Mikor megkérdeztem ennek okát, maguk is nehezen találtak 
választ, kissé talán szégyenkeztek. Így leszünk-e ezzel mindnyájan, hogy kissé 
szégyenkezünk, ha elfelejtjük dalainkat, vagy észre se vesszük kifosztottsá-
gunkat. Hiszen megszűnt az énekszó, néhány ,,magáról megfeledkezett” 
gyermek veszi még a bátorságot, hogy látszólag minden ok nélkül énekelni 
kezdjen, de ő is hamar elhallgat, ha süket csönd veszi körül, vagy ami rosz-
szabb, értéktelen zeneinek nevezett nyavalygás. Jószerivel már csak a temp-
lomban lehet énekelni, de ott is egyre halkul az ének… Persze, tisztelet a 
kivételnek. Nagyon sokan vannak, akik nem törődnek bele zenei kultúránk 
rémisztő elszegényesedésébe, és újult erővel fordulnak a népdalok, népballa-
dák felé ,,csak tiszta forrásból”. Ma ők Kodály életművének igazi örökösei. 

,,…A jó népdal remekmű, gyakran önmagában is csodálatos bizonysága a 
teremtő géniusznak, melyet megbecsülnek, melyben gyönyörködnek a pallé-
rozott népek is. Mint ahogy gyönyörködnek egy kicsiny keleti szőnyegben, és 
jó árat adnak igen egyszerű, primitív emberek művészi értékű kézimunkájáért. 
És ahogy megbecsülik a néger és eszkimó szobrászatot is… A népdal nemcsak 
művészi remek, hanem emlékeztető is a népek gyermekkorára. Boldog az a 
nemzet, mely nem felejtette el önnön gyermekkorát. És jaj annak a nemzetnek, 
amelyik elfelejtette.” És tovább: ,,Hiába mondjuk annak, aki sohasem énekelt. 
Van ilyen ember? Magam sem hittem, de számtalan adat győzött meg, hogy 
van. Minek is énekeljen, akit már a bölcsőben sem az anyja éneke ringatott 
álomba, aki rádió és gramofon mellett nőtt fel, és gombnyomásra szebb éneket 
hallhat, mint aminőt maga tudna. Mechanizálódó korunk olyan úton halad, 
melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg.” 

Kodály 1966-ban (!) megérezte a jövőt. Amit megtehetett, megtett, hogy ne 
érjen utol minket ez a sejtelme. 

Sajnos, az ő zsenije kevésnek tűnik, hogy megóvjuk magunkat önnön ma-
gunk szellemi korcsosulásától. Mégis, rá emlékezve, tegyünk hozzá egy mor-
zsát az életművéhez, talán még nem késő!                                         -grád

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

Móser Zoltán 

CCAANNTTUUSS HHUUNNGGAARRIICCUUSS
–– KKooddáállyy ZZoollttáánn eemmlléékkeezzeettee ccíímműű

ff oo tt óó kk ii áá ll ll íí tt áá ss áá nn aa kk mm ee gg nn yy ii tt óó jj áá rr aa
22000077.. mmáárrcciiuuss 1100--éénn ((sszzoommbbaatt)) 1166 óórráárraa aa mműűvveellőőddééssii hháázzbbaa

A kiállítást megnyitja: 
Kovács Gergelyné

kultúrtörténész 

A kiállítás 2006. április 2-ig 
tekinthető meg a művelődési házban, 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: 06 (26) 398-128]

Kodály Zoltán 
az 1960-as években 

Csorba Győző: 

Kodály 
 Mikoron már a sírásók jártak, 
 s a gyávák rendre halálra váltak, 
 meg-meginogtak szintén a bátrak, 
 mikoron nyelv és torok már kiszáradt, 

 tetőgerendánk roskadt recsegve, 
 ablakainkat jég ökle verte, 
 sovány falatunk iszonyat ette, 
 sőt gyakran azt is szájunkból kivette, 

 mikoron a jó, erős bizalmat, 
 a bennünk élőt úgyis, ha hallgat, 
 nem bírták szóra semmi hatalmak, 
 s kötél adott vagy vándorbot nyugalmat: 

 a háborgónak, némán nyögőnek 
 fülébe vágott mentőn az ének, 
 hangja a kínnak, hangja az éjnek, 
 a sarjú kedvnek, a makacs reménynek; 

 fülébe vágott forrón a hangod, 
 kiálthatott már, aki szorongott, 
 nevén nevezted benne a gondot, 
 előtte mondtad, amit végre mondott. 

 És lett az ország országnyi zengő, 
 hangos liget, nagy mesebeli erdő, 
 s akár ujjongó, akár kesergő, 
 támadt szavad rá, erre, arra kellő; 

 támadt szavad rá borús, virágos, 
 szelid-zúgású és áradásos: 
 csöng a gyerekszáj, dobban a táncos, 
 harsan a Psalmus, mesél Háry János; 

 harsan, mesél, csöng örökre most már, 
 mert véghezvitted, amibe fogtál, 
 s úgy mentél el, hogy megállapodtál 
 a múlhatatlan fényű csillagoknál. 
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Bemutatták – bemutatkoztak 
Február 20-án – farsang utolsó napján – a polgármesteri 

hivatal dísztermében adtak koncertet a Dunabogdányi 
Zeneiskola és a visegrádi Áprily Lajos Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola zenetanárai. Profik kezében szólal-
tak meg azok a hangszerek, amelyeken a gyermekek ta-
nulnak; a tanárok példát mutattak arra, hogy szakértelem-
mel és művészetszeretettel mire képes a zongora, a klari-
nét, a furulya, a gitár, a trombita, a gordonka és a fuvola.  

Paulusz Anna. Kísér: Halper Judit 

Változatos formákat találnak ki a művésztanárok, hogy 
növendékeikben ébren tartsák az érdeklődést hangszerük 
iránt, hogy kellő bátorítást, buzdítást nyújtsanak a zeneta-
nulás olykor nem kevés gyötrelemmel is járó feladatához. 
Azt példázzák, hogy megéri a sok tanulás, gyakorlás, 
lemondás, hiszen semmi mással nem pótolható örömet 
nyújt egy zenemű megszólaltatása. Örömet annak is, aki 
előadja és örömet annak is, aki hallgatja. Figyeltem a 
hallgatóságot: a gyerekek pisszenés nélkül, csodálkozó és 
ragyogó szemmel figyeltek, büszkék voltak, ha a saját 
tanáruk szerepelt. Szemmel láthatóan élvezték a művészi 
színvonalon megszólaló darabokat: Haydn, Verdi, Braun, 
Sabicas, Saint-Saëns, Jean-Jean, Telemann, Händel és 
Vivaldi műveit. Az is biztatást jelenthet, hogy olyan társa-
ik is szerepeltek, akik nyakukon viselték a Zoller Attila-
emlékdíjat, az arany nyakláncot: Fabi Eszter, Galszter 
Beáta, Paulusz Anna.  

Bemutatkoztak tehát a zenetanárok, bemutatkozott két 
művészeti iskola, példát mutatva arra, hogy rivalizálás 
nélkül is létezhet két szomszéd település együttműködése. 
Fontos volt ez a bemutatkozás azért is, mert a helyi iskola 
zeneoktatói gárdája szinte teljes mértékben lecserélődött, 
és most a beiratkozás idején aktuális, hogy a szülők meg-
ismerjék az iskola lehetőségeit, azokat a tanárokat, akikre 
bízzák gyermekeik lelki-szellemi fejlődését.  

Ott Rezső, Menyhárt Mária. Kísér: Horányi Krisztina 

Sajnálatos, hogy ezzel a lehetőséggel kevesen éltek, mint 
ahogy csak néhányan voltak jelen az intézmények és a 
fenntartó részéről is. Pedig ez legalább ugyanolyan fontos 
lenne, hiszen a döntések meghozatalához nélkülözhetetle-
nek a személyes benyomások és élmények, arról már nem 
is beszélve, hogy az iskolának, a pedagógusoknak és gye-
rekeknek különösen sokat jelent az őszinte érdeklődés és 
jelenlét. Ez a koncert a második alkalom volt a polgár-
mesteri hivatalban, és azért ott, mert az iskola az önkor-
mányzat támogatásával pályázaton nyerte azt a gyönyörű
versenyzongorát, aminek szintén bemutatkozása kívánt 
lenni a február 20-i koncert.  

A hallgatóság nevében köszönöm meg a zenetanároknak: 
Halper Juditnak, Hornyák Krisztinának, Kis Juditnak, 
Menyhárt Máriának, Négyessy Katalinnak, Ott Magdol-
nának, Kun Ádámnak, Ott Rezsőnek, Rácz Tamásnak és 
Rák Bélának a közreműködést. 

Mezei Anna ny. iskolaigazgató 

,,Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése”  
(Weöres Sándor) 

A Mátyás Király Művelődési Ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait  
a hónap utolsó péntekein megrendezendő előadás-sorozat következő estjére, mely 

2007. március 30-án (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 
Kováts Ildikó 

antropológus-humánbiológus, kineziológus

előadását hallgathatják meg 

Női test, női bölcsesség címmel

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
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N E M Z E T I S É G IN E M Z E T I S É G IN E M Z E T I S É G IN E M Z E T I S É G I     O L D A LO L D A LO L D A LO L D A L     ––––     SZERKESZTI A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Olvasóink! 
Meg szeretnénk köszönni a farsangi bálunkra adott tombolafelajánlást a következő személyeknek: Scheili Richárdnak, 

Lantos Árpádnak, Korda Kálmánné Nórának, Bánó Lászlónak, Horváth Péternek, dr. Brém Györgynek, a CBA 
dolgozóinak, Tóth Győzőné Évának, és még sokan másoknak, akik lehetővé tették farsangi bálunkon a tombolasorso-
lást, Zeller Tibornak, Kovács Gábornak, a rehabilitációs szakkórháznak a berendezéshez való hozzájárulásukat, a
GAMESZ dolgozóinak, az énekkar tagjainak a sok-sok munkát, Eőry Dénesnek a Visegrádi ásványvíz-felajánlást. 

Ebben a számban a farsangi bálról és a farsangtemetésről kapnak egy kis ízelítőt képekben.                                (NKÖ) 

Az iskolások táncbemutatója 

Csillogó szemekkel, ámulva-bámulva…

Aki a 18. századból lépett elő

Segítség, doktor! 

Tart a szertartás 

A fekete özvegy 

Reméljük, e képek láttán újra felidéződnek kedves Olva-
sóinkban a farsangi bál és farsangtemetés örömteli és 
emlékezetes mozzanatai, és a vidámság, a jó kedv kitart a 
legközelebbi rendezvényekig!                                 (NKÖ)                        
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ESEMÉNYNAPTÁR 2007. VISEGRÁD 
MÁRCIUS 
Időpont Program Helyszín Rendező / információ 
15. Nemzeti ünnep 

Ünnepi műsor, koszorúzás 
48-as emlékmű Áprily L. Ált. és Alapf. Műv. I. 

(26) 398-312 
24. Víz napja túra  Az Apátkúti-patak és a Lepence-

patak mentén 
Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

30. Hónap utolsó péntekén rendezendő előadás-sorozat 
Kováts Ildikó előadása 

Mátyás Király Művelődési Ház Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

31. Sajbázás Visegrádi Duna-part Német Kisebbségi Önkorm. 
(20) 448-33-04 

31. Húsvéti készülődés fűből-fából-virágból Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

ÁPRILIS 
6. Koszorúzás a Mátyás király-szobornál Mátyás király-szobor Szent György Lovagrend 

(30) 933-77-49 
9. Húsvéti éjszakai túra tábortűzzel Visegrádi erdő Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
21. Lovagavatás  Plébániatemplom és a királyi pa-

lota  
Szent György Lovagrend 
(30) 933-77-49 

22. Föld napja – tájékozódási verseny Visegrád területe Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

27. Hónap utolsó péntekén rendezendő előadás-sorozat Mátyás Király Művelődési Ház Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

30. „Előmajális” éjszakai túra Visegrádi erdő Visegrádi Fiatalok Klubja 
(30) 238-39-44 

MÁJUS 
1. Majális Telgárthy-rét Mátyás Király Művelődési Ház 

(26) 398-128 
3.  Koszorúzás IV. Béla király szobránál IV. Béla király szobra Szent György Lovagrend 

(30) 933-77-49 
8–9., 17–
18., 24–
25., 31. 

A honfoglalástól Mátyás királyig című
történelmi programsorozat 

Mátyás Király Múzeum Enteriör’92 
(1) 368-68-35 

13. Vízi túra Kisoroszi szigetcsúcshoz Duna Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

19. Kerékpártúra Visegrád–Zebegény–Szob Visegrádi Fiatalok Klubja 
(30) 238-39-44 

19. Nemzetiségi est, bál Sirály étterem Német Kisebbségi Önkorm. 
(20) 448-33-04 

21. Megemlékezés és koszorúzás Görgey Artúr halálá-
nak és Buda visszavételének évfordulóján 

Görgey-lépcső Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

25. Hónap utolsó péntekén tartandó előadás-sorozat Mátyás Király Művelődési Ház Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

26.  Koszorúzás a magyar hősök napján Hősi emléktábla Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

26. Flúgos futam Visegrád területe Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

27. Gyermeknapi rendezvények Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

30. Kihívás napja  Programok a város egész terüle-
tén 

Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

JÚNIUS 
1., 6–7–8., 
12–13. 

A honfoglalástól Mátyás királyig című
történelmi programsorozat 

Mátyás Király Múzeum Enteriör’92 
(1) 368-68-35 

2.  Millenniumi kápolna-búcsú  Millenniumi kápolna Német Kisebbségi Önkorm. 
(20) 448-33-04 

10. Úr napja – virágszőnyeg Rk. plébániatemplom Rk. plébánia 
(26) 398-006 

11–14. Rába vízi túra Szentgotthárd–Ikervár között Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

24. Szent Iván-éji mulatság 
Népzenei koncert 

Duna-part Visegrádi Fiatalok Klubja 
(30) 238-39-44 

25–29. Időutazás Mátyás király korában 
Történelmi napközis tábor 

Mátyás Király Művelődési Ház Visegrádi Fiatalok Klubja 
(30) 277-44-79 

29.–júl. 1. Duna menti svábok hagyományos találkozója 
és sörfesztiválja 

Révállomás Visegrádi Duna menti Némete-
kért, Svábokért Alapítvány 
(30) 921-80-76 

30.–júl. 1. Duna marathon Duna-part  
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JÚLIUS 
6–7–8. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI 

 PALOTAJÁTÉKOK 
Királyi palota, Salamon-torony, 
Fő utca 

Pro Visegrád Kht. 
(30) 933-77-49 

9. 3 éves a canopy pálya  
Sajtótájékoztató és ünnepség 

Nagyvillám, Vadászcsárda és 
szabadidőpark 

15. Fáklyás megemlékezés Károly Róbert haláláról Fellegvár Szent György Lovagrend 
(30) 933-77-49 

16–21. Mosoni-Duna vízi túra Rajka–Győr Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

21. 
28. 

Zenés Nyári Esték Visegrádon 
komolyzenei koncertsorozat 

Rk. plébániatemplom Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

AUGUSZTUS 
4., 11. Zenés Nyári Esték Visegrádon 

komolyzenei koncertsorozat 
Rk. plébániatemplom Mátyás Király Művelődési Ház 

(26) 398-128 
13–18. Vízi napközis tábor Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
19–20. Nemzeti ünnep 

Koncert, tűzijáték 
Szent István-napi ünnepi műsor 

Duna-part, 
templomkert 

Mátyás Király Művelődési ház 
(26) 398-128 

25. Zenés Nyári Esték Visegrádon 
komolyzenei koncertsorozat 

Rk. plébániatemplom Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

SZEPTEMBER 
aug. 31.– 
szept. 1. 

Városnapi rendezvények: benne pincemester-avató, 
ünnepi műsor és könnyűzenei koncertek 

Pincesor, 
városközpont 

Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

8–9. Városnapi rendezvények, benne: családi nap, Má-
ria- kápolna búcsúja, séta az 1000 éves Visegrádon, 
Visegrád Anno kiállítás megnyitója 

Palotakert, 
Mária-kápolna, visegrádi műem-
lékek, művelődési ház 

Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

28. Hónap utolsó péntekén rendezendő előadás-sorozat Mátyás Király Művelődési Ház Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

OKTÓBER 
6. Emlékezés az aradi vértanúkra 48-as emlékmű Áprily L. Ált. és Alapf. Műv. I. 

(26) 398-312 
6. Mikoviny Sámuel Általér vízi emléktúra Tata Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
20. Őszi levelek – kézműves nap Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
20. Éjszakai túra tábortűzzel Visegrádi erdő Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
23. Nemzeti ünnep – az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 51. évfordulója 
Mozi Mátyás Király Művelődési Ház 

(26) 398-128 
26. Hónap utolsó péntekén rendezendő előadás-sorozat Mátyás Király Művelődési Ház Mátyás Király Művelődési Ház 

(26) 398-128 
NOVEMBER 
3. Téli díszek – kézműves nap Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
4. Koszorúzás az 56-os emléktáblánál ’56-os emléktábla 

Scheili-ház 
Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

11–17. Jubileumi Áprily-hét Áprily Lajos Ált. és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Áprily L. Ált. és Alapf. Műv. I. 
(26) 398-312 

24. Adventikoszorú-készítés Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 
(30) 251-63-83 

30. Hónap utolsó péntekén rendezendő előadás-sorozat Mátyás Király Művelődési Ház Mátyás Király Művelődési Ház 
(26) 398-128 

DECEMBER 
6. Mikulás Házaknál Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
6. Mikulás Intézmények Mátyás Király Művelődési Ház 

(26) 398-126 
8. Karácsonyi készülődés, ajándékkészítés Sziget Ifjúsági Ház Sziget Ifjúsági Egyesület 

(30) 251-63-83 
14–15–16. Karácsonyi vásár Révállomás (30) 534-41-07 
18. Kisebbségek napja 

Német Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatáa  
Templomkert Német Kisebbségi Önkorm. 

(20) 448-33-04 
22. Turisztikai Egyesület karácsonyi ünnepe  Templomkert Turisztikai Egyesület 

(20) 215-12-53 
22–23. Betlehemezés Visegrád területe Visegrádi Fiatalok Klubja 

(30) 238-39-44 
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Az eseménynaptár összeállításánál nem tudtuk figyelembe venni a későbbi szervezé-
sű,  illetve időszaki rendezvényeket, mint pl. kiállítások pontos dátumát. Tudjuk, hogy ez a felsorolás nem teljes, ezért minden hónapban 
bővítetten és részletesen hírt adunk az éppen aktuális eseményekről.  
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Flóra-díj 
Sajnálatos módon már hosszabb ideje nem került sor Flóra-díj ál-

tal történt elismerésre. Ez nem jelenti azt, hogy városunkban nem 
történik semmi, ami környezetünket szebbé-örömtelibbé tenné. Az 
idei téli tavasz amúgy is bővelkedik a természet által nyújtott meg-
lepetésekben, ráadásul jó szándékú és hozzáértő kezek is segítik a 
természet ajándékozó kedvét. 

Hogy a tárgyra térjek, mindenkinek figyelmébe ajánlom a Kisvil-
lámon létesített ,,vadvirágos tanösvényt”. A parkolótól indulva 
kezdődik az árvalányhajas domboldal. A ritkaságszámba menő
kosborokra, a halványlila bundás leánykökörcsinekre, a szép nevű
pacsirtafüvekre, vad íriszekre hívják fel a figyelmet a színes táblák, 
jól megfogalmazott, rövid, világos szöveggel, szellemes rajzokkal, 
profi fotókkal. Elárulják, hol van titkos ösvény, barlangszerű kő-
omlás, róka-, sün- és borzodú. Mindez könnyen járható turistaúton. 
És sehol sincs szétszórt szemét. Ráadásul gyönyörű a kilátás! Úgy 
látszik, valakik szeretik, gondozzák ezt a tanösvényt. Érdemes 
megnézni és ide látogató barátainknak, ismerőseinknek is megmu-
tatni! Gratulálunk a közreműködőknek, kár, hogy nevüket nem tu-
dom ideírni.                                                              

 G. N. N. 

És ha már márciust írunk, Flóra-díjat adnék a visegrádi lányoknak 
és asszonyoknak, akik kertjeiket, ablakaikat teleültetik szebbnél 
szebb virágokkal. Nem tudom, megszámolta-e már valaki, hányféle 
virág található városkánkban. Én megpróbáltam tavaly szeptem-
berben, 200 körül abbahagytam. De már most, mikor még jófor-
mán el sem kezdődött a tavasz, innen is, onnan is mosolyognak 
ránk a fehér-sárga-kék-rózsaszín százszorszépek, hóvirágok, télte-
metők, krókuszok és fel sem sorolható, hányféle kis virág. 

Civil farsang 

A visegrádi civil szervezetek (Vállalkozók Egyesülete, Turiszti-
kai Egyesület, Sport Egyesület, Visegrádi Szövetség) közös farsan-
gi délutánt szervezett a Sirály étteremben, január utolsó hétvégéjé-
re. Korábban már volt közös rendezvényünk, kirándulásunk, em-
léktúránk, amelyen már egyesületi összefogás volt. Ezek azonban 
koránt sem voltak ilyen széles körű összefogással megszervezve. 
Most már négy civil szervezet kezdte meg, ill. folytatta együttmű-
ködését, és a civil szervezeteknek ez volt az első olyan közös ren-
dezvénye, ahol mind a négy civil szervezet közös felhívást adott ki, 
és annak alapján kezdtük meg a szervezést. A kezdeményezéssel 
alapvetően azt szerettük volna elérni, hogy a civil szervezetek 
kezdjék meg közeledésüket egymáshoz, és közösen sikerüljön ün-
nepelni, és teremtsünk ezzel hagyományt annak, hogy a visegrádiak 
képesek együttesen örülni, szórakozni, kulturáltan eltölteni szabad-
idejüket. 

Közel száz résztvevővel töltöttük együtt a szombat délutánt. A 
program kapcsolódott minden elemében Visegrádhoz, hiszen nem-
csak a résztvevők voltak visegrádiak, de a diavetítés is Visegrádról 
szólt, a tánc közti szünetben tartott vetélkedő kérdései is Visegrád-
ról szóltak. 

A beszélgetésekben is többször lehetett hallani, hogy az emberek 
Visegrád jelenével és jövőjével foglalkoztak, amellett, hogy felele-
venítették az idősebbek régebbi, a fiatalabbak korábbi emlékképei-
ket. Nemcsak jól szórakoztunk, jól beszélgettünk, de valamit tet-
tünk annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. 

Az utat követendőnek tartjuk, és a jövőben folytatni kívánjuk. 

Kovács Gábor 
Magyar László: 

ITT,  
A NAGY FOLYÓ MENTÉN, 

 kultúrák követik egymást, 
 mint útkövek a mesgyét, 
 s úgy indult bölcsőnek 
 ez a hosszú ringatódzás, 
 mint anya szül magzatában 
 egy darabka hasonmást, 
 s immár évezredek óta a víz, 
 meg a part szőtte frigyen, 
 napról napra épül: 
                               a történelem. 

 Ha indulsz, kezdd a legelején! 
 Pannon, szláv, avar 
 sír-milliárd és edény fonódik egésszé, 
 zengő rímű, lantos költeménnyé. 

 Béla, Zsigmond, Mátyás: 
 tegnap, ma, holnap, 
 pénzt dob fel a szántás, 
 és ki, megmondhatója, 
 mennyi színes érték 
 méri múltunk föld alatti mércén. 

 Itt, a nagy folyó mentén, 
 csend öleli a csendet: 
                                    múltat a mély. 
 Csak a látszat él a felszínen, 
 mert a rög naponta felüzen, 
 hiszen él szunnyadón a föld méhében. 

Zsitvay- 

emléktúra 

Ebben az évben harmadik alkalommal ren-
dezzük meg a Zsitvay-emléktúrát. A tavalyi 
évtől eltérően most szeretnénk azokat a helye-
ket végigjárni, amelyek az ő turisztikai mun-
kásságát mutatják: Mátyás-szobor, Margit-
szobor, Zsitvay-kilátó, hogy csak a közismer-
teket említsem. 

Ezért az indulás helye is változik. A Zsitvay-
villánál gyülekezünk  

április 14-én, szombaton, 9 órakor. 
Bízunk abban, hogy az elmúlt évhez hason-

lóan ismét szép túrázásra, kirándulásra való 
szép időnk lesz. Az esetleges változás miatt 
kérem, figyeljék a hirdető táblákat, vagy ér-
deklődjenek az alábbi telefonszámokon:  

(26) 397-108, 06 (30) 9651-410. 
Mindenkit hívunk és szeretettel várunk. 

                                          Takács Istvánné 
Visegrádi Szövetség 
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Mert megérdemli 
Aki sokat utazik az országban, tanúsíthatja, hogy egyre több és 

több falu és város szépül meg csak attól, hogy lakói számára fon-
tossá vált a tisztaság, a rend. Visegrádon ezen a téren, ha történtek 
is előrelépések, még bőven van mit fejlődnünk. Nézzük csak meg a 
Duna-part kiszáradt fáit. Aluljáróink siralmas állapotát. A 
„kertekalja” dzsungelét a 11-es főút mentén. A focipálya elhanya-
golt környékét. A városi nyilvános WC épületének és környékének 
minősíthetetlen látványát. Majdnem szemben Mátyás király párat-
lan palotájával. Hajdani uralkodónk biztosan forog a sírjában. 

A mai kor városaiban alapkövetelmény a tiszta és szép környezet. 
Minél előbb el kell érnünk, hogy Visegrád mindig szép és tiszta vá-
ros legyen. Az igazi várossá válás nem azt jelenti, hogy felépül itt 
egy Hilton szálló, vagy nem épül fel. Lesz-e városközpont, vagy 
nem lesz? Visegrád akkor lesz város, amikor lakói is városi lako-
sokhoz méltó környezetre fognak igényt tartani, és viselkedni. Nem 
viszik a patakpartra a kertjükben összegyűjtött levelet, nem tömkö-
dik a közterületi szemetesbe az otthoni szemetüket, betartják a köz-
tisztasági és állattartási rendeleteket, és mindenekelőtt nem nézik el 
a szemetes utcákat és gondozatlan parkokat, hanem elvárják a ren-
det és a tisztaságot a városban, és maguk is tesznek érte. 

Ez ugyan nem megy egyik napról a másikra, de legalább induljunk 
el. Az önkormányzatnál alakult most egy kis csapat, képviselőkből 
és hivatali dolgozókból, a tiszta és gondozott közterületek megte-
remtése és fenntartása érdekében. Ennek kapcsán megfogalmazó-
dott néhány gondolat. Először is az önkormányzat járjon elöl jó 
példával, és tegyen rendet azokon a városi tulajdonú területeken, 
amelyek elhanyagoltan állnak (kertekalja, orvosi rendelő udvara 
stb.). Amennyire a lehetőségek engedik, kezdjen neki a városi tu-
lajdonú épületek külső tatarozásának, csinosításának. A közterület-
felügyelő folyamatosan és rendszeresen ellenőrizze az utcák és 
egyéb közterületek rendjét. Amennyiben szükséges, figyelmeztes-
sen, ha kell, bírságoljon, de érje el, hogy mindenki tartsa be a „köz-
tisztasági” rendeletet. Másodszor: nagyon fontos a lakosság hozzá-
állása. Mit tehet, hogyan járulhat hozzá a szép és tiszta Visegrád 
megteremtéséhez a város lakossága? Először is a saját házának, tel-
kének, lakóhelye környékének csinosításával, virágosításával, tisz-
tántartásával. Városunkban láthatunk már több példát apró szépítési 
ötletekre, ízléses virágosításra, egyéni díszítésekre. Jó lenne, ha 
mindenki tenne hozzá egy kicsit a szépítéshez a saját portája körül. 
Harmadszor, ha marad kedv, erő és energia, akkor valamelyik la-
kossági szervezet keretein belül, de akár csak ad hoc formában is, 
páran összefogva, szép és nemes feladat közösen rendbe hozni 
olyan városi területeket, amelyek szépségében mindnyájan örö-
münket lelhetnénk. Néhány példa, hogy melyek ezek a területek: a 
Duna-part, a patakpart, a pataksétány, a vízmű melletti Duna-part, a 
focipálya környéke, a delta környéke, de bőven van kisebb területű, 
megszépülésre váró utcarészlet, park, kisköz, zöldsáv a városban, 
amely egy kis munkával és törődéssel örömet okozhatna annak, aki 
arra járva ránéz és annak is, akinek a keze munkáját dicséri. Legyen 
közös munka és közös eredmény egy igazán szép Visegrád. A város 
önkormányzata támogat és segít minden városszépítő kezdeménye-
zést. A Turisztikai és Városszépítő Egyesület anyaggal, szerszám-
mal, felszereléssel szívesen ellát mindenkit, aki a környezetét szépí-
teni, takarítani akarja. Várjuk a lakosok és a civil szervezetek kez-
deményezéseit, jelentkezését városszépítő munkára. A tavasz fo-
lyamán több tisztasági, városszépítő akciót szándékozunk szervez-
ni. Számítunk a lakosság részvételére.  

Méltóan városunk híréhez, a volt királyi székhelyhez, a sok nagy 
elődhöz, adjuk meg a tiszteletet, tegyünk érte, tartsuk szépen ezt a 
gyönyörű várost, mert megérdemli. És meghálálja. 

Abonyi Géza 

Állatvédelmi fotópályázat 2007 

Az Orpheus Országos Állatvédő és Természet-
barát Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet 
,,Állatvédelmi fotópályázat 2007” címmel, mely-
nek célja az állatszeretet, a környezeti tudatosság 
fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése, illetve 
annak bemutatása. 

A pályázaton 13–18 évesek, 18 év felettiek külön 
korosztályokban indulhatnak. A fotópályázaton a 
résztvevők hagyományos fényképezőgéppel készí-
tett, digitális technikával alkotott, képszerkesztő
programmal átalakított (javított, átszerkesztett) 
munkákkal is indulhatnak. Méret és minőségi köve-
telmény nincs. 

Pályázati információk: 
Az elkészített munkákat e-mailben a 

palyazat@zug.hu címre vagy postai úton kell elkül-
deni az Orpheus Egyesület, 6701 Szeged, Pf.: 929 
címre (név, pontos cím, korosztály megjelöléssel). 

Küldésnél fel kell tüntetni:  
„Állatvédelmi Fotópályázat 2007” 
A legjobb alkotások készítői pénzdíjat, állatvédel-

mi kiadványokat, vásárlási utalványokat, DVD le-
mezeket, állatos magazin előfizetéseket, táborozáso-
kat kapnak. 

A pályázatoknak 2007. március 20.–2007. május 
20. között kell beérkezniük. 

A díjak postai úton jutnak el az alkotókhoz. 
További információ kérhető a 06 (20) 9959-409-es 

telefonszámon vagy az palyazat@zug.hu címen. 
A pályázat teljes szövege elolvasható a visegrádi 

könyvtárban. 
Minden pályázónak sok sikert kíván az  

Orpheus Állatvédő Egyesület

MAGYARORSZÁGON  
TÖBB EZER GYERMEK ÉTRENDJÉBŐL HI-

ÁNYOZNAK A LEGALAPVETŐBB 
ÉLELMISZEREK

ADÓJA 1%-ÁVAL  
SEGÍTSEN KIEGÉSZÍTENI! 

Gyermekétkeztetési Alapítvány
Adószám: 18049842–2–43

www.gyea.hu 
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Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdeklődni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Búvároktatás 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 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

Dsida Jenő: 

MINDENT NEKED ADOK 

 Tied ez a márciusi hóvirág 
 az asztalodon. 
 S az a lángbaszökkenő vörös ház 
 a láthatáron, az élet fölött. 

 Tied az a fekete tó, 
 a fákkal szegélyezett, 
 hová a bolyongások erdejéből 
 egy titkos éjjel eljutunk. 

 Tied a törpék hosszú menete 
 s az az elnyugodott óriás, 
 akit letakart arccal, csöndesen 
 magamban cipelek. 

Sérelmek a pszichiátrián 

Ha úgy érzi, hogy pszichiátriai kezelése során Önnel szemben 
visszaélést követtek el  

(jogtalan beszállítás, gyógyszer-túladagolás, bántalmazás stb.) 
írja meg panaszát a következő címre, 
vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

06 (1) 342-6355
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványtól 

1461 Budapest Pf. 182. 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

MEGHÍVÓ
A De juRe Alapítvány 

2007. március 30-án, pénteken 
délelőtt 10 órától 14 óráig 

integrált napot szervez  
Szentendrén  

a Pest Megyei Könyvtár épületében,  
melyre tisztelettel hív mindenkit. 

Az alapítvány a sérült emberek társadalmi 
esélyegyenlőségének növelése érdekében  

dolgozik.  
Fontosnak tarják a társadalmi  
attitűdmódosítás elősegítését 

és az ismeretterjesztő rendezvények  
szervezését.  

Jelen rendezvényük is e célt szolgálja.  
Filmvetítésekkel, előadásokkal, fórumokkal, 

bemutatókkal kívánnak teret adni,  
hogy az ép és sérült emberek egymással  

folytatott párbeszédének. 
A program alatt számos, különböző  
információs anyag megtekintésére  

nyílik lehetőség. 
A szervezők ez úton is  

tisztelettel hívnak  
minden érdeklődőt! 
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA 

Különböző árfekvésű eladó 

             – családi házakat, 
             – üdülőket, 
             – telkeket 

keres ügyfelei részére 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

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

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

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw      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 

NE HOZZA HOZZÁNK! 
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 

ELEKTROSZERVÍZ             GUELMINO BT. 

Fodrász, fodrász, fodrász! 
A meglévő szolgáltatások mellett  

– manikűr, pedikűr, műköröm, infraszauna – 

Kecskés Zsuzsi fodrász várja 
Önöket

[06 (30) 662-7024] 
a Mátyás király utcai Frissítő Szalonban. 

Idén hetente fix időpontokban van fodrász: 

páratlan héten hétfőn délelőtt, 
páros héten hétfőn délután, 
pénteken mindig délután. 

Más időpontban előzetes egyeztetéssel megoldható! 
Mindenkit szeretettel várunk  

a Frissítő Szalonban  
(Mátyás király u. 23.) 

Tel.: (26) 397-108 

KISEBB KŐMŰVES- 
ÉS KERTI MUNKÁKAT 

VÁLLALUNK, 
HÍVJON BIZALOMMAL! 

06 (20) 3320-163 

FAKIVÁGÁS,  
VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, 

KERTÉPÍTÉS,  
KERTRENDEZÉS 

Telefon:  
06 (30) 259-7905 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

MÁRCIUSI–ÁPRILISI PROGRAM 
 

 március 10., szombat: Alex and the Paid Holiday 

 március 16., péntek: Lucky Boys 

 március 17., szombat: Sárga Taxi 

 március 24., szombat: Mystery Gang 

 április 1., vasárnap: Visegrádi Négyek blues estje 

  Oláh Andor 

  ,,Charlie” Karel Slavik (Csehország) 

  Tomek Kaminski (Lengyelország) 

  Erich ,,Bobos” Procházka 

 április 7., szombat: Lucky Boys 

 április 8., vasárnap: Rock and Roll est 

  Zetor, Pedrofon 

 

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

Visegrád, Fő u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Március hónapban  
a Borda csemege debreceni 960 Ft helyett  
800 Ft-os, a Vf kolozsvári szalonna 
1200 Ft helyett 980 Ft-os, a 2 kg-os sertészsír  
650 Ft helyett 580 Ft-os, az 1 kg-os  
350 Ft helyett 290 Ft-os  
kedvezményes áron kapható! 
Folyamatosan kedvező áron kínáljuk 
a sertéshúst! 

                                                    HÁZ! Sertés- és műbelek, mirelit áruk! 
                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 

érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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 szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

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 



VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

XXIII. évfolyam 4. szám                                                                                                                                   2007. április 

TAVASZI ZSONGÁS 
 

 

 
Áprily Lajos 

 

TAVASZI VIZEK 
 

Zsong a szigetcsúcs barna berke, Állok a vadvizes tavaszban,  Vizek futnak, jegek ropognak, 

a harkály részegen nevet. bódít a szagja, mint a bor,  dudorászom, kurjongatok – 

Az ifjú nap: Dávid, leverte kedvemben egy füttyös kamasz van,  Lelkemben patakok zuhognak, 

a lomha Góliát-telet.  aki voltam valamikor. patakok, patakok, patakok. 

Visegrádi
Hírek



2                                                                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                               2007. április

Tisztelt Érdeklődők! 
A polgármesteri hivatal tájékoztatásul közli, hogy a visegrádi lakosok az internetről letöltött információk szerint a következő fekvő-
beteg-intézményeket vehetik igénybe. Az információ megbízhatóságáért felelősséget nem vállalunk. 

Tóth Tivadar aljegyző

A program segítségével Ön tájékozódhat arról, hogy 2007. április 1-jét követően mely szakmákban melyik kórház nyújt majd Önnek 
kötelezően egészségügyi ellátást. Eddig az időpontig a jelenlegi területi ellátási kötelezettség van érvényben, tehát az eddigi gyakor-
latnak megfelelően veheti igénybe az egészségügyi ellátásokat. 

Három fontos dologra azonban szeretnénk felhívni szíves figyelmét: 

1. A jelenlegi lista tájékoztató jellegű, hiszen az ellátási területek – az Egészségügyi Miniszter Határozatában foglaltaknak megfele-
lően – a fenntartók egymás közötti megállapodásai szerint, illetve a működési engedélyezési – szerződéskötési – eljárásban még 
módosulhatnak. 

2. A listában szereplő szakterületek közül a csillaggal jelöltek esetében a megjelölt szolgáltató kizárólag a speciális vizsgálatokat, 
illetve beavatkozásokat igénylő, bonyolultabb, illetve súlyosabb esetek ellátására került kijelölésre. Ezen szakmákban az általá-
nos ellátásokat (pl.: mandulaműtét, gyermekek sérvműtéte stb.) a betegek továbbra is a területileg illetékes alapkórházban vagy a 
közeli súlyponti kórházban vehetik igénybe. 

3. Intenzív ellátás tekintetében a kórház ellátási területe kiterjed mindarra a területre, ahonnan a kórház köteles beteget fogadni. Ezt 
a listában két csillaggal jelöltük. 

Fekvőbeteg-intézmény és szakma csoport 

1032 Szent Margit Kórház, Budapest: belgyógyászat, allergiológia és klinikai immunológia*, gasztroenterológia, kar-
diológia, krónikus ellátás 
1027 Budai Irgalmas Rend Kórház Kht., Budapest: sebészet, fül-, orr-, gégegyógyászat, ortopédia, urológia, 
aneszteziológiai és intenzív betegellátás 
1125 Szent János Kórház Rt., Budapest: traumatológia, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
szemészet, neurológia, idegsebészet, PIC, gyermeksebészet* 
1085 Semmelweis Egyetem, Budapest: bőr- és nemibeteg-gyógyászat, fogászat és szájsebészet, sugártherápia,
onkoradiológia, endokrinológia, anyagcsere és diabe*, stroke*, G07 gyermekszemészet*, G09 gyermekneurológia*, 
G19 gyermek-tüdőgyógyászat, G31 gyermek-gasztroenterológia*, G40 csecsemő- és gyermekkardiológia* 
1122 ONKI, Budapest: onkológia 
2143 Flór Ferenc Kórház, Kerepestarcsa: reumatológia 
1097 Szent László Kórház, Budapest: infektológia, AIDS diagnosztika és therápia 
2013 Gálfi Béla Kht., Pomáz: pszichiátria, alkohológia*, drogellátás*, addiktológia* 
2045 Törökbálinti Tüdőgyógyintézet: tüdőgyógyászat 
1076 Péterfy Sándor Utcai Kórház, Budapest: angiológia, phlebológia, lymphológia* 
1091 Állami Egészségügyi Központ, Budapest: haematológia*, érsebészet*, szívsebészet*, sürgősségi betegellátás, 
oxyológia, kézsebészet* 
1121 OKTPI, Budapest: tüdő- és mellkassebészet, ápolás 
1145 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest: nephrológia 
1021 Vadaskert Alapítvány, Budapest: gyermek- és ifjúsági pszichiátria* 
1146 Bethesda Gyermekkórház, Budapest: plasztikai (égési) sebészet* 
1089 Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Budapest: G06 csecsemő- és gyermek fül-, orr-, gégészet* 
2026 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház, Visegrád: rehabilitáció 

Amit az ellátási kötelezettségről és a beutalásról tudni 
kell:  

  * A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező kór-
háznak kötelező ellátni azt a beteget, aki az adott terüle-
ten lakik és beutalóval érkezik. 

  * Akinek más kórházba szól a beutalója, akkor az a 
kórház csak akkor láthatja el, ha ezzel a területéhez 
tartozó betegek ellátását nem veszélyezteti. 

  * Ha beutaló nélkül vagy más helyre szóló beutalóval
keres fel valaki egy kórházat, akkor neki az ellátása 
költségének 30 százalékát, legfeljebb 100000 forintot 
kell fizetnie. 

Sürgősségi ellátást az ország bármely kórházában min-
denki többlettérítés nélkül kap.  

Szerkesztőségi közlemény 

Az újság szerkesztősége ismételten felhívja a kedves 
olvasók figyelmét, hogy a lapzárta minden hónap 1-
jén délben van. Amennyiben ez hétvégére vagy ünnep-
napra esik, úgy a következő első munkanap délben. 
Kérünk mindenkit, hogy tartsa be a határidőt! Az elmúlt 
időszakban sokan, és egyre többen késve adták le írása-
ikat, és így az újság szerkesztése igen nehézkessé vált. 
A jövőben szigorúan vesszük a kéziratok leadási idejét, 
és csak kivételes, indokolt esetben fogunk eltérni ettől. 
A késve érkezett anyagokat – amennyiben aktualitásu-
kat nem vesztették – természetesen egy hónappal ké-
sőbb szívesen közreadjuk. 

Szerkesztőség 
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VÁROSHÁZI  
ÉS HIVATALOS HÍREK 

A 2007. évi költségvetés bevételi,  
illetve kiadási főösszege 633.885 eFt 

Főbb bevételek részletezése
Működési bevételek       

353.843 eFt 
Intézményi működési bevételek:   65.275 
Sajátos működési bevételek 288.568 
– helyi adók             159.500 
– szja helyben           18.650 
– szja normatív        94.532 
– gépj. adó                    10.000 
– egyéb sajátos bev.        5.136 
– talajterhelés       250 
– bírságok       500 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:  59.569 eFt 
– osztalékhozam        50 
– lakástörlesztés      800 
– ingatlaneladás 58.719 
Átvett pénzeszközök:  34.289 eFt 
– támogatások (TB és jogi szem.)     5.699 
– kisebbség részére     2.290 
– idegenforg. adó utáni (2006. évi)                        6.000   
– pályázatokra várható   20.300 
Központi költségvetési támogatás:   74.268 eFt 
– kötött felhasználású        839 
– kötetlen felhasználású   72.789 
– egyéb kp. előirányzat      640 
Pénzmaradvány    43.123 eFt 
mely tartalmazza az árvízi védekezésre kapott támogatás fel nem 
használt részét, illetve a vis maior támogatás összegét is, tehát nem 
szabad pénzeszköz, hanem kötelezettséggel terhelt. 
Támogatási kölcsön visszatérülés     417 eFt 
Hitelfelvétel   68.376 eFt 
Költségvetési bevételek összesen: 633.885 eFt 

Főbb  kiadások részletezése
1. Működési kiadások összesen  486.752 eFt 
Ebből személyi juttatások   222.950 eFt 
– járulékok   69.428 eFt 
– dologi 168.202 eFt 
Fejlesztési célok és azok költségvonzatai: 
részleteket a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
Közterület-fejlesztés és épület-felújítás:   62.547 eFt 
Tervezés:   51.286 eFt 
Intézményi eszközfejlesztések   13.060 eFt 
Költségvetési kiadások összesen 633.885 eFt 

Visegrád, 2007. február 9.                                                                                 
Hadházy Sándor s. k.  

A Visegrádi Önkormányzat …/2007. (III. 9.) ör.  
rendelete  

az Önkormányzat és Intézményei 
2007. évi költségvetéséről 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekez-
désében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi 
CXXVII. törvényben foglaltakra, 2007. évi költségvetéséről a 
következő rendeletet alkotja: 

1. § 
A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzatára és önkor-
mányzati intézményeire terjed ki. 

2. § 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (1)-
(3) bekezdése alapján a Címrendet az 1.C mellékletben foglaltak 
szerint állapítja meg. 

3. § 
Visegrád Város és intézményei együttes költségvetését  
565.509 e Ft bevétellel és 
633.885 e Ft kiadással, ezen belül: 
222.950 e Ft    személyi kiadással 
  69.428 e Ft    munkaadót terhelő járulékkal 
168.202 e Ft    dologi jellegű kiadással 
  26.172 e Ft    átadott  pénzeszközzel 
126.893 e Ft    felhalmozási kiadással 
    4.600 eFt     lízingdíj törlesztés 
    1.000 eFt     munkáltatói kölcsön 
   14640 eFt     célhitel törlesztés  
A hiány fedezetét a hitelek biztosítják, mely 68.376 e Ft. 

4.  § 
Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzügyi bevételek és kiadások 
2007. évi alakulását bemutató mérlegét az 1.A  melléklet szerint állapítja meg. 

5. § 
A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat a 3/2007. (1.30.) határozata 
alapján, annak 2007. évi költségvetését az 1.B melléklet alapján állapítja meg. 

6. § 
A 3. § -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. mellék-
let szerint állapítja meg. 

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

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

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

10. § 
Felhalmozási célú kiadásait 126.893 eFt-tal a 7. és a 8. melléklet szerint 
állapítja meg. 

11. § 
Az átadott pénzeszközeinek előirányzatát 26.172 e Ft-tal  a 9. és a 10  mellék-
letek  szerint állapítja meg. 

12. § 
Hiteltörlesztési előirányzatát 20.240 eFt-tal  a 11. melléklet szerint állapítja 
meg. 

13. § 
Visegrád Város Önkormányzata a működési és fejlesztési célú bevételek és 
kiadások egyensúlyát bemutató előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja 
meg. 

14. § 
Visegrád Város Önkormányzata a normatív állami támogatás 2007. évi kalku-
lációját a 13. melléklet szerint állapítja meg. 

15. § 
Visegrád Város Önkormányzata sajátos működési bevételeinek 2007. évi 
előirányzatát a 14. melléklet szerint állapítja meg. 

16. § 
Visegrád Város Önkormányzata 2007., 2008., 2009. évekre kitekintő gördülő
tervezését  a 15. melléklet szerint állapítja meg. 

17. § 
Visegrád Város Önkormányzata a 2007. évi hitelképességét a 16. sz. melléklet
szerint állapítja meg. 

18. § 
Visegrád Város Önkormányzata a 2007. évi előirányzat felhasználási ütem-
tervét a 17. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

19. § 
Visegrád Város Önkormányzata a 2007. évi közvetett támogatásokról szóló 
kimutatását a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

20. § 
A képviselő-testület az önkormányzati intézményeket ösztönzi többletbevételi 
lehetőségek feltárására és megszerzésére. Az intézmény vezetője a szakfelada-
ton belül a kiadási tételekkel szabadon rendelkezik., azokat módosíthatja, 
átcsoportosíthatja, nem végezhet azonban átcsoportosítást a személyi juttatá-
sok és a dologi kiadások között. 

21. § 
Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba. 
Visegrád, 2007. február 8. 
Hadházy Sándor polgármester                                        Tóth Tivadar aljegy-
ző
Kihirdettem: 2007. február 9-én.                                      Tóth Tivadar aljegy-
ző          
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Beszámoló a képviselő-testület 2007. március 8-i üléséről 
1. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetés-

ét. A 2007. évi költségvetési tervezés fő céljai: az előző évekhez hasonlóan a bevételek és a 
kiadások mértékének egyensúlyban tartása, gazdaságos működés mellett; az előző évi meg-
kezdett beruházások befejezése és új beruházások és fejlesztések előkészítése, elindítása és 
a kisebb volumenű fejlesztések megvalósítása a lehetséges pénzügyi források maximális 
kihasználásával; a költségvetési koncepcióban elfogadott szempontok érvényesítése: hazai 
és európai uniós pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása; a fejlesztési feladatok rangso-
rolása; a közvetlen megtérülésű turisztikai beruházások előnyben részesítése; a takarékos-
ság elvének érvényesülése; az új városközpont projekt teljes körű pénzügyi és műszaki 
előkészítése; az Európai Uniós és a hazai pályázatokra való felkészülése, projekt előkészí-
tés. A költségvetés az óvatosság elvének szem előtt tartásával készült. 

A 2007. évi költségvetés kiterjed az önkormányzat rendelkezésére álló állami támogatás-
ra, az elérhető saját bevételekre, az igénybe veendő hitelekre és beruházások visszaterve-
zendő előző évi pénzmaradványára. Magában foglalja a hivatal, a részben önállóan gazdál-
kodó intézmények működési kiadásait (iskola, óvoda, művelődési ház), ezen belül: a sze-
mélyi kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat és az egyéb működé-
si célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat. Ezen kívül külön foglalkozik a felújítások-
kal, beruházásokkal, továbbá a céltartalékkal. 

A központi megszorítások Visegrád város vonatkozásában is éreztetik hatásukat. A nor-
matív és a kiegészítő állami támogatások egyre kisebb mértékben nyújtanak fedezetet az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátására, az intézmények működtetéséhez szükséges 
kiadásokra, valamint az energia áremelések miatt megnőtt önkormányzati kiadásokra. Az 
egyéb bevételekből és a helyi adókból egyre nagyobb hányadot kénytelen az önkormányzat 
az alapvető szolgáltatások finanszírozására fordítani, melynek következtében a fejlesztési 
források jelentősen beszűkülnek.  

Célunk a gazdálkodás biztonsága és a fejlesztések továbbvitele is. Jelentős költségekkel 
jár a további fejlesztések előkészítése (városközpont tervezési költségei és tanulmányter-
vei). A költségvetés idén is számos felújítással, fejlesztéssel számol: közterület-fejlesztésre 
(járdák felújítása, arculati elemek, utcai táblák, térképek) 7.440.000; útfelújításra 
21.598.000; patakmedrek és vízelvezető árkok felújítására 2.100.000; városkapu és vízi 
bástya felújítására pályázati önrész 6.200.000; polgármesteri hivatal további felújítása 
1.800.000; régészeti feltárások folytatására 1.550.000; gyógyszertár és hentesüzlet homlok-
zatának felújítására 1.920.000; iskola további felújítására 4.000.000; önkormányzat aka-
dálymentesítésre 68.000,– (pályázati önrész, a teljes költség fennmaradó részét, ami 
450.000, pályázati úton nyerte el az önkormányzat); háziorvosi rendelő belső felújítására 
1.320.000; művelődési ház további felújítására 1.000.000; katolikus templom tetőfelújításá-
ra 10.000.000,– Ft. 

A költségvetési rendelet teljes szövege és mellékletei a város internetes honlapján tekint-
hetők meg.  

2. A testület meghallgatta Börcsök László rendőrkapitány és Benzsay Csaba 
őrsparancsnok tájékoztatóját a visegrádi rendőrőrs 2006-os tevékenységéről. 2007-ben még 
szigorúbban fognak fellépni a gyorshajtókkal szemben; külön figyelmet fordítanak majd a 
száguldozó motorosokra, valamint az erdőben zajongó motorosok ellenőrzésére. 

3. Napirendre vették a Volánbusz menetrendi változásairól szóló tájékoztatóját. Az 
önkormányzat felhívására számos levelet kaptunk a visegrádi lakosoktól, amelyekben 
beszámolnak a buszközlekedés anomáliairól: az elégtelen számú járatról, a reggeli és 
délutáni zsúfoltságról, a buszok lehangoló állapotáról stb. A polgármester úr felvette a 
kapcsolatot Szentendrei Volánnal, hogy megoldást találhassunk a problémákra. Egyelőre a 
Volán-társaság nem mutatkozott nyitottnak a helyzet javítására, így további tárgyalásokat 
javasoltunk. 

4. A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat és a Mátyás 
Király Művelődési Ház beszámolóját 2006. évi munkájukról. 

5. A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója, dr. Sólyom Olimpia megkereste az 
önkormányzatot, amiben a terület betegellátása érdekében előszerződés megkötését 
kezdeményezte Visegráddal. Dr. Homor Zsuzsanna tisztifőorvos véleményének meg-
hallgatása után a döntést egyelőre elhalasztják az egészségügyi reform bizonytalanságai 
miatt. 

6. A testület a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő tulajdonosi felügyelő
tanácsába Kalotai Árpád alpolgármestert delegálta. 

7. A képviselők tárgyaltak Visegrád város hosszú távú banki és pályázati partnerének 
kiválasztásáról. 

8. Esztergom polgármesterének kérésére az önkormányzat támogatta azt a törekvést, hogy 
a Volánbusz Zrt. jelenleg az ÁPV Rt. kezelésében lévő részvénycsomagját teljes egészében 
a Pest Megyei Települési Önkormányzatok és Pest Megye Önkormányzatának 
meghatározott arányok szerinti tulajdonába kerüljön, térítés nélküli vagyonátadással. 

Dobri Imre képviselő

Visegrád  
az Utazás kiállításon 

Nagy sikerrel zárult a 30. Utazás kiál-
lítás a HUNGEXPO Budapesti Vásár-
központban, ahol a 54 ország 930 
kiállítója mutatkozott be március 29-től 
április 1-jéig. 

A jubileumi expo az évek alatt meg-
szokott kiállítók mellett számos újdon-
sággal is szolgált a hazai és a külföldi 
ajánlatok iránt érdeklődők számára is, 
így a családi programok mellett az 
aktív kikapcsolódást nyújtó és a lovas 
programok is megjelentek a kínálatban.  

A 2007. év díszvendége Csehország 
volt, rendkívül impozáns megjelenés-
sel, de nagy sikert arattak a kiállítás 
kísérő rendezvényei, így a „Falut a 
városban”, a Gasztro Show, az élő
utazási árverések, a lovas bemutatók, a 
Karát kiállítás is.  

Visegrád városa Szentendrével és 
kistérségünkkel közös kiállítói terüle-
ten mutatkozott be, szomszédságunk-
ban pedig a Thermál Hotel Visegrád 
igényesen szép standja várta az érdek-
lődőket. 

A stand különleges dekorációit a 
szentendrei foltvarrók készítették több 
hónapos munkában. A sokak által 
megcsodált térkép és fotómontázsokkal 
díszített készített képek terveink szerint 
a nyár folyamán vándorkiállításon 
bemutatásra kerülnek a kistérség tele-
pülésein, így Visegrádon is. A stand 
roskadásig megtelt a térség látnivalóit 
bemutató színes prospektusokkal, 
szórólapokkal, de helyett kapott a híres 
tahitótfalui eperpálinka, a Szamos 
marcipán is. A kiállítóink a standunk-
hoz ellátogatók számára programokkal, 
kóstolókkal, ajándékokkal kedvesked-
tek, a gyerekek körében rendkívül nagy 
sikere volt a koronának, a kézzel festett 
katonáknak, a helyben készült húsvéti 
ajándékoknak. 

Visegrád részéről az önkormányzat 
mellett a Pilisi Parkerdő Zrt., a Pro 
Visegrád Kht., a Visegrád Hotel, a 
Nagyvillámi Vadászcsárda és Szóra-
koztatópark, a Pillangósház képviselői 
személyesen is részt vettek a kiállítá-
son. 

E rövid összefoglalója külön is sze-
retne köszönetet mondani Kováts 
Ildikónak, a Pillangósház tulajdonosá-
nak önzetlen fáradozásáért és a standon 
végzett munkájáért!    

                                Berta Barbara                           

A Magyar Vöröskereszt  
Pest Megyei Szervezete 

2007. április 25-én szerdán  
14 órától 18 óráig 
szervez véradást  

a tornacsarnokban. 
Kérjük,  

vegyenek részt a véradáson! 
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Pályázati kiírás 
az ifjúsági alapból történő 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, szabadidő-, sportprogramok szervezésére vállal-
koznak. Nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat által támoga-
tott civil szervezet; költségvetési szervezet pedig csak az alapító 
okiratában rögzített tevékenységi célokon túli feladat megvalósításá-
hoz adhat be pályázatot. 

A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a 
program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közremű-
ködők, korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek 
anyagi fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét összeg meg-
határozásával tegyék. Külön kérjük, hogy a program megvalósításá-
nak kezdeti és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint 
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e más-
honnan támogatást.  

Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000,– Ft feletti tárgyi esz-
köz vásárlására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati 
összeg felhasználásáról tartalmi beszámolót kér a Közművelődési, 
ifjúsági és sportbizottság, melynek beadási határideje a pályázatban 
megjelölt befejezési időponttól számított 30 nap. Az összeg felhasz-
nálását számlával kell igazolni a pénzügyi csoportnál. Ennek hiá-
nyában a bizottság az elkövetkezendő időben kizárja a pályázót a 
további pályázatokból. A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, 
hogy a döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.  

A pályázat kiírásával az a fő célunk, hogy az érintett korosztály 
számára a legoptimálisabb foglalkozások, programok szülessenek 
meg. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a programok, 
melyek eredeti ötlettel állnak elő. 2007-ben az önkormányzat 
1.100.000,– Ft-ot különített el erre a célra. 

A pályázatok benyújtásának határideje:  

1. 2007. április 30. (rendelkezésre álló összeg 600.000,– Ft). 

2. 2007. szeptember 30. (rendelkezésre álló összeg 500.000,– Ft). 

A pályázatokat a következő címre kérjük beküldeni:  

Visegrád Város Önkormányzata 
közművelődési, ifjúsági és sportbizottság 

LOMTALANÍTÁS! 
Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2007. május 8-án 

(kedden) LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi ut-
cákban: Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás ki-
rály u., Pázmány P. u., Magas köz, Szent László u., Török 
u., Újkert u., Salamon-torony u., Temetősor, Rigó u., Ma-
lomhegyi 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 ve-
szélyes hulladék: olajoshordó és kanna, akkumulátor, autó-
gumi, hullámpala, sima pala kivételével) úgy szíveskedje-
nek 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 

Beszámoló az 1000 éves Visegrád  
emlékbizottság munkájáról 

A Várkert albizottság feladata, hogy az 1000 évvel ezelőt-
ti, a Szent István-kori település területén felmérje, hogy a 
már végrehajtott ásatási munkák eredményeit felhasználva, 
milyen módon képzelhető el a terület hasznosítása. Skanzen 
jelleggel bemutatva az Árpád-kori települést és kultúrát a 
turisták előtt, mindezt úgy, hogy megidézze a hajdani 
kultúrtájat, de mégis illeszkedjen a mai természetvédelmi 
előírásokhoz. A koncepció elkészült, most a leendő partne-
rekkel azon fáradozunk, hogy a megvalósíthatósági és üze-
meltetési tervek, tanulmányok elkészüljenek. 

A Városkép albizottság, mint a neve is mutatja, a város-
kép, a homlokzatok, a parkok és közterületek állapotának 
kérdésével foglalkozik. Célszerű lenne, hogy a városköz-
pont elkészüljön a millenniumi ünnepségekre, hogy a létesí-
tendő emlékmű méltó módon kerülhessen elhelyezésre. Az 
albizottság a múzeummal összhangban egy Visegrád-címer 
elhelyezését is támogatta, maradandó anyagból, az Alsóvár-
nak a 11-es főút felé eső rézsűjén, mely jól látható lenne 
autóból is. 

A programokkal és kulturális eseményekkel foglalkozó 
albizottság a millenniumi évre szóló programsorozat részle-
tes koncepciójával, előkészítésével és kidolgozásának meg-
indításával foglalkozott az elmúlt időszakban. 

A programsorozat keretében megvalósuló eseményeket ún. 
„tematikus évek” kidolgozásával kívánjuk megvalósítani. A 
2008-as év a reneszánsz éve programsorozathoz is kapcso-
lódva vezetné be a 2009-es évet, mely az 1000 éves évfor-
duló ünnepi éve lesz. 

Az évadokat egységes arculattal és hasonló programszer-
kezettel kívánjuk felépíteni. Természetesen építünk a már 
meglévő hagyományokra, ezek továbbfejlesztése része az 
elképzelésnek. 

Az albizottság azt vállalta, hogy legkésőbb szeptember 
végéig kidolgozza a 2008. évi végleges programot költség-
vetési kihatásaival együtt, és ugyanerre az időre leteszi az 
asztalra a 2009-es programsorozat tervezetét. 

Az 1000 éves bizottság pályázatot írt ki logo tervezésére. 
A beérkezett pályaművek mindegyike arról árulkodott, hogy 
készítőjük elmélyült városunk történelmének tanulmányozá-
sában, és megpróbálta kiemelni és grafikailag megfogal-
mazni azt a motívumot, mely véleményük szerint Visegrá-
dot az egész nemzet előtt reprezentálhatja, és ezáltal az 
ünnepi megjelenés emblematikus címerévé is válhat. A 
bizottság a pályaművek értékelése után a fent említetteket 
méltányolva arra a döntésre jutott, hogy a pályázatnak ezt az 
első körét eredménytelennek nyilvánítja. A döntésnek két 
oka volt: egyrészt nem találtunk olyan átütő erejű pályamű-
vet, mely véleményünk szerint ország-világ előtt évekig 
Visegrádot képi megjelenésében szimbolizálhatná. Másrészt 
a pályaművek többsége képileg inkább a címer felé hajlik. 
Megjelenésük túlzsúfolt és bonyolult, szemben a logo grafi-
kailag leegyszerűsített, érthető és gyors üzenet átvivő szere-
pével szemben. 

A bizottság természetesen tovább keresi a véleménye sze-
rinti jó megoldást, ezért három hivatásos grafikust kért fel 
arra, hogy készítsék el a szerintük megfelelő emblémát. 

Megkezdődtek az egyeztetések a Magyar Képző- és Ipar-
művészeti Lektorátussal is egy leendő emlékmű felállításá-
ról. 

Az önkormányzathoz benyújtott pályázata alapján meg-
rendelést kapott id. Cseke László egy almanach megírására. 
Terveink közt szerepel egy reprezentatív album elkészítteté-
se is.                          

Szőke Mátyás bizottsági elnök 
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Tájékoztató  

az erdészeti magánutak  

használatának rendjéről 

Tisztelt Visegrádi Lakosok! 
Visegrád nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban 

is az egyik legkedveltebb turisztikai, idegenforgalmi jelentő-
séggel bíró város, ahol évente többszázezer látogató fordul 
meg. Az elmúlt néhány évben azonban nem csak a városban, 
hanem a térségben található erdőkben is jelentősen 
megnövekedett a gyalogos, a kerékpáros és a járműforgalom. 
Sajnos, ezzel párhuzamosan elszaporodott a falopás, az illegá-
lis szemétlerakás, valamint az erdei belső utakon az engedély 
nélküli járműforgalom (autó, motor, quad). Sajnálatos módon 
olyan jelenségek is előfordulnak, mint például kereskedelmi 
célú forrásvízvétel. 

Annak érdekében, hogy a várost övező, a turistákat vonzó, 
szép környezet ne sérüljön, a Pilisi Parkerdő Zrt. az erdészeti 
magánutak használatát, a jogszabályok adta kereteken belül, 
szigorúbban szabályozza. Mindez az erdő és közvetett úton a 
város és a lakosság hosszú távú érdekeinek védelmében törté-
nik. Egyre több kerékpáros választja hétvégén a kerékpáros-
ok előtt megnyitott Belső-Pilis erdészeti magánútjait túrá-
zás célpontjául. A korábban megszokott gyalogos túrázók 
mellett ez is a kultúrált, környezetkímélő, aktív testedzéshez 
tartozik. A városnak és lakosságának is érdeke, hogy a viseg-
rádi erdők, a település környezete vonzó legyen a csendesen 
közlekedő kerékpárosok számára is. Ennek érdekében termé-
szetesen nem csak a gépjárművekkel történő erdészeti úthasz-
nálatot szigorítjuk meg, hanem magát az erdőgazdálkodást is 
átalakítjuk. Fokozatosan vezetjük be a folyamatos erdőborí-
tást biztosító szálalóerdő üzemmódot az általunk kezelt 
erdőkben (jelenleg már kb. 500 ha-on indult el), amely sokkal 
kedvezőbb, vonzóbb erdőképet biztosít a kirándulóknak, 
egyúttal védi a tájképet. 

A szabályozás értelmében az erdei utakon az erdőgazdasági 
munkákkal, a vagyonvédelemmel összefüggő úthasználat 
mellett, bizonyos esetekben, közcélú gépjárműhasználatra is 
sor kerülhet (kirándulás, sport, rendezvények szervezése, 
kutatási tevékenység), de ide tartozhat például a mozgásukban 
korlátozott személyek részére bizonyos útszakaszokon a gép-
járműhasználat engedélyezése is. 

Tekintettel arra, hogy a lakosság egy része a Kaán-forrás 
vizét rendszeresen fogyasztja, ennek biztosítására sze-
mélygépkocsira vonatkozó úthasználati engedélyt adunk 
Visegrád város és a Kaán-forrás közötti útszakaszra. A 
forrásvíz saját célú felhasználására az engedélyt térítés-
mentesen igényelheti bármely magánszemély a Visegrádi 
Erdészetnél folyamatosan hétköznapokon munkaidőben, 
de lehetőség van telefonon, e-mail-ben vagy faxon az ada-
tok (név, rendszám, autó típusa és színe) leadására, és 
akkor postázzuk az engedélyeket a kérelmezők számára.  
Az egy alkalommal elvihető maximális vízmennyiség: 60 
l/fő.  

2007. a zöldturizmus éve, ezért fokozott figyelmet fordítunk 
az erdők turisztikai értékeinek védelmére, így biztosítva a 
város környékének szépségét, erősítve a város turistaforgalmát 
és fejlődését. 

Megértésüket, együttműködésüket tisztelettel megköszönve: 

        Ocsovai Zoltán erdészet-
vezető

TERVPÁLYÁZAT 
építészeti nyílt tervpályázati kiírás

SZENTENDRE  
DUNAKORZÓ 

környezetalakítása 
és a Duna-parti  

Művelődési Ház épületegyüttes  
átalakítása 

Beadási határidő 2007. május 2., 24.00 óra 
Kiíró: Szentendre Város Önkormányzata, 2000 

Szentendre, Városház tér 1–3. 
Megjelenés: Közbeszerzési értesítő 2037/2007 

(2007. II. 26.) 

Tervpályázat tárgya: 
Szentendrei Dunakorzó környezetalakítása: építésze-

ti, szabadtér-építészeti karakter megkeresése, elsősor-
ban az újonnan kialakítandó közterület térbeli struktú-
ráinak megtervezése és a már meglévő, de megújuló 
kisvárosi környezet kialakításának elősegítése, a 
Dunakorzó 11. szám alatti Duna-parti Művelődési 
Ház és csatlakozó épületegyüttes átalakítása és felújí-
tása, Belváros déli parkoló kialakítása 

A tervpályázati dokumentáció árusítása: 
A tervpályázati dokumentációt 48.000,– Ft (bruttó) 

összegért, Szentendre Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala a közbeszerzési értesítőben történő
megjelenés napjától 2007. május 2-ig munkaidőben 
árusítja, illetve faxon (26) 312-905 vagy e-mail-ben 
(foepitesz@ph.szentendre.hu) megrendelhető a 
12001008-00122568-00100003 számlaszámra történő
befizetést követően 

További információk: 
www.szentendre.hu /pályázatok-projektek/ 

Dunakorzó tervpályázat 
www.epiteszforum.hu

A Fellegvár Óvoda  
hírei 

Az óvodai beiratkozás 2007. április 23–27. kö-
zött lesz, minden nap 9–11 óráig. Szeretettel vár-
juk azokat a kisgyermekeket és szüleiket, akik 2008 
májusáig betöltik a 3. életévüket. 

A beiratkozáshoz szükséges: 
– születési anyakönyvi kivonat 
– a gyermek TAJ száma 
– születési adatok 
– lakcím, telefonszám 
Amennyiben a fenti időpont nem alkalmas a be-

íratásra, kérem, keressen fel telefonon:  
(26) 398-130. 

Dobó Istvánné 
                                                         óvodavezető



XXIII. évfolyam 4. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                        7

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei 
Március az iskolások számára is a tavaszvárással és hús-

véti készülődéssel telt el. Délelőtt a technika- és rajzórá-
kon, délután a napközis foglalkozásokon ablakdíszek, 
képeslapok, apró ajándékok készültek. A beiratkozó első-
sök kifestőjében is a nyuszi volt a főszereplő. Március 23-
ig 13 kisgyermek jelentkezett hozzánk. Valamennyien 
örömmel jötttek, felkészültek a szeptemberi kezdésre. 
Szeretettel várjuk őket! 

A nagyobbak számára versenyek, vetélkedők zajlottak, 
ahol sikeresen képviselték az Áprily iskolát. A Kaán Kár-
oly természetismereti verseny helyi fordulóját rendeztük 
meg, amelyről egy tanuló továbbjutott. Felkészítő tanár: 
Demeter Bálint. Szigetiné Lőrincz Mária a helyesírókkal 
foglalkozott, megyei 5–6. helyezés a legjobb eredmény, 
de a többi versenyző is az első tízben volt. Április 3-án a 
területi katasztrófavédelmi versenyen 3. és 5. helyezést 
elért csapatainknak gratulálhattunk; Szebeni Imre foglal-
kozott velük. Jelenleg is zajlik az az internetes feladat-
megoldó verseny, amelyről Fehér Piroska számol be a 
következő sorokban: 

Az Országos Mentőszolgálat és a HáziPatika.com négy-
fordulós versenyt hirdetett, melyen iskolánk 5 háromfős 
csapattal vesz részt. A januári és a februári fordulókon 
minden csapatunk jól szerepelt. Februárban meglátogattuk 
a szentendrei mentőállomást, ahol a versenyzők megis-
merkedhettek az állomás feladataival, a mentőautók fel-
szereltségével. Ismereteiket jól hasznosították a feladat-
megoldások során. Márciusban a gyakorlati első-
segélynyújtási versenyen az 5. helyezést érték el a szent-
endrei területi versenyen. Az utolsó forduló áprilisban 
interneten zajlik; a döntőbe a legjobb 12 csapat kerül a 
360-ból. 

További jó munkát kívánunk, sikeres szereplést, eddigi 
eredményeikhez gratulálunk! 

Március 2-én, a víz világnapja alkalmából vetítéssel 
egybekötött programot szerveztünk a gyerekek számára. A 
résztvevők rejtvényeket oldottak meg, a legügyesebbek 
Plusz vitamin pezsgőtablettát kaptak jutalmul. A vetítés 
érdekessége volt, hogy Anda Istvánné, Marika néni arról 
az érdekes kísérletről mesélt, amit egy japán professzor a 
vízkristályokkal végzett. A tudós különböző helyről szár-
mazó víz jégkristályait fényképezte le, ami után megdöb-
bentő különbségeket lehetett felfedezni a forrásvíz és a 
szennyezett tó vize, vagy a Mozart zenéjét és a techno 
zenét „hallgató” víz között. Szeretettel vették körül a  
program végén Marika nénit a gyerekek, mivel már ritkán 

Mozart 40. szimfóniája 

Víztároló szennyezett vize 

jön az iskolába, hiszen februártól nyugállományba vonult. 
Sokéves áldozatos pedagógusi munkáját köszönjük a 
tantestület és diákok nevében!          Schmidt Anna

Gratulálunk! 

Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke, Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr javaslatára az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-e alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést 
adományozta 

DR. MADAS LÁSZLÓ erdőmérnöknek, 

a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság nyugalmazott igazgatójának, a természet- és tájvédelem, az 
erdők védelme és megóvása, a hatékony erdőgazdálkodás megvalósítása érdekében hat évtizeden át végzett fáradhatatlan munkássága 
elismeréseként. A kitüntetést Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr adta át Budapesten. 

A Pilisi Parkerdő Zrt., Visegrád Város Önkormányzata és valamennyi visegrádi polgár nevében ezúton szívből gratulálunk 
Laci bácsinak a kitüntetéshez! Nyugdíjas éveihez további jó egészséget kívánunk. 
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Bemutatkozunk (1.) 
A Visegrádi Hírek 2007. március havi számában megjelent 

„Flóra-díj” című cikk olvasása közben szembesültem azzal a 
ténnyel, hogy, annak ellenére, hogy az egyik legrégebbi, és 
legjelentősebb helyi vállalkozás, Visegrád és a környék lakói 
nem ismerik a Parkerdő Zrt., azon belül is a Visegrádi Erdészet 
munkáját. Ez ébresztette bennem azt a gondolatot, hogy az újság 
hasábjain keresztül, egy sorozat keretein belül, bemutassam 
munkánkat, az általunk végzett tevékenységeket, legfőbb célki-
tűzéseinket, terveinket, esetleges nehézségeinket. 

Első alkalommal a Visegrádi Erdészet általános bemutatását 
tartom fontosnak. 

Számokban a Visegrádi Erdészetről 
Kezelt terület nagysága:   4255,2 ha 
ebből erdő:     3848,5 ha 
Természetvédelmi oltalom alatt áll:  3786,8 ha 
Védett erdőterület aránya:   89% 
Parkerdők aránya:    14% 
Az erdőkben évente növekvő faanyag mennyisége: 

16 ezer m3

Az erdőkből évente kitermelt faanyag mennyisége: 
8–10 ezer m3

Munkavállalók: 17 fő alkalmazott, 33 fő fizikai dolgozó. 

Közjóléti erdőgazdálkodás,  
természetvédelem

Visegrád és környéke – történelmi múltja és festői tájai miatt – 
a hazai turizmus egyik bölcsője. Napjainkban évente 3-5 millió 
ember keresi fel a szabadidő hasznos és kellemes eltöltése vé-
gett. Az ide látogató nagyközönség kényelmét szolgálja az erdé-
szet által üzemeltetett Fellegvár, fenntartott 100 km turista- és 
sétaút, három tanösvény, három erdei játszótér, három táborozó-
hely, egy kilátó, több száz pad, asztal, szemetes, esőbeálló, 
kiépített tűzrakóhely, kilenc foglalt forrás, valamint több egyéb 
parkberendezés. Az erdészet kezelésében működik az ország 
legelső és legnagyobb látogatottságú erdei iskolája, az Erdei 
Művelődés Háza. A gazdag programkínálat, a felújított Termé-
szet- és Erdővédelmi Tábor vonzó lehetőséget nyújt az erdei 
iskolai és nyári táborozásra érkezőknek, illetve az osztálykirán-
duláson részt vevő óvodás és iskolás gyermekek számára. A 
tanösvények és tájékoztató táblák segítségével kicsik és nagyok 
egyaránt megismerhetik az erdei élővilág gazdagságát. Az erdé-
szet területén található a hazai nagyvadfajokat szemléltető Mo-
gyoró-hegyi vadbemutató kert. További nevezetesség a Bertényi 
Miklós Füvészkert, amelyben évszázados fák, fiatal fenyők, 
cserjék festői csoportja és az erdő-mezői virágai nyújtanak nem 
mindennapi élményt. Kultúrtörténeti emlékekben bővelkedik a 
környék, sok érdekes látnivalót fedezhetnek fel múltunk iránt 
érdeklődők.  

A parkerdei funkciók színvonalas fenntartása és működtetése 
nem kis feladatot jelent az erdészet számára. Az illegális lakos-
sági szemétlerakás és a vandalizmus elleni küzdelem minden 
évben több millió forintot emészt fel. A Visegrádi-hegység 
nagyon gazdag természeti értékekben, növényi és tájképi ritka-
ságban. Sok ritka, védett növényfaj található, például bíbor 
sallangvirág (Himantoglossum caprinum), magyar zergevirág 
(Doronicum hungaricum), karéjos vesepáfrány (Polyticum 
aculeatum), különféle orchideák (11 faj). A rétek késői kaszálá-
sával segítjük a védett növényritkaságok szaporodását, terjesz-
kedését (magok beérése, elszórása, stb.) A Pilis hegység változa-
tos sztyepprét élőhelyei ritka egyenesszárnyú rovarfajok 
(Orthoptera sp.) életfeltételeit biztosítják. Ilyenek: a magyar 
tarsza (Isophya costata), fűrészlábú szöcske (Saga pedo), a 
hangos hegyisáska (Stauroderus scalaris), a kerepelő sáska 
(Psophus stridulus). A táj madárvilága fajokban gazdag. Az 
erdészet hosszú évtizedek óta figyelmet szentel a nálunk áttelelő
énekesmadarakra (téli madáretetések). 

Erdőgazdálkodás 
A gazdálkodás alapja a 10 évre készülő üzemterv (erdőterv), 

amely az erdő- és természetvédelmi törvények és egyéb szakmai 
és természetvédelmi előírások figyelembevételével készül, szem 
előtt tartva az erdő folyamatos fennmaradását és a 
természetközeli erdőgazdálkodás követelményeit. Végrehajtását 
és a gazdálkodás szakszerűségét az illetékes hatóságok ellenőr-
zik. 

Célkitűzésünk: az erdők iránt megnövekedett társadalmi elvá-
rásokhoz való alkalmazkodás. Az erdőművelési munkák során 
jönnek létre vagy újulnak meg az erdők. Ez a munka – az ülte-
tés, ápolás, nevelés – nagyon szép és felelősségteljes, hiszen a 
leendő erdő fejlődését nagyon hosszú időre, esetenként több 
mint száz évre, alapvetően meghatározza. Az erdők felújítása 
90%-ban természetes úton történik. A magról kelt vagy elültetett 
facsemetéket a lágyszárú vegetáció és a cserjék visszaszorítása 
miatt gondoznunk kell, ezért a felújított területeket több éven át 
ápolni kell, ami közel 700 ha gondozását jelenti évente. Az 
erdőfelújítások során kiemelt feladat az őshonos fafajok preferá-
lása, a sarjerdők átalakítása mageredetűvé, a többkorú, vegyes 
fafajú, sok természeti értékkel bíró erdők létrehozása, megőrzé-
se. A módszer jó példáit lehet látni a visegrádi Erdőanya-völgy 
bükkös és tölgyes állományaiban, ahol Dr. Madas László nevé-
hez fűződően 1954-ben kezdődött egy azóta több, mint ötven 
évet átfogó gazdálkodás kíméletes, készletgondozó jelleggel, a 
szakma teljes elismerése mellett. 

A folyamatos erdőborítást biztosító erdőművelést fokozatosan 
terjesztettük ki, így a szálalóerdő üzemre átállított területek 
nagysága meghaladja az 500 ha-t. Az erdészet a természet-közeli 
erdőgazdálkodásnak területén nagy hagyományokkal rendelke-
zik, amely csak mostanság kezd országosan elterjedni. 

Az erdőgazdálkodás, a mindig állami tulajdonú területen, kö-
zel 1000 éve folyik. A tervszerű gazdálkodásról 1880 óta lelhe-
tők fel írásos emlékek. Ekkor készült az első 20 éves üzemterv, 
amelyet azóta folyamatosan, tízévente újítanak meg. Az üzem-
tervek határozzák meg és teszik szakmailag is folytonossá erdő-
gazdálkodásunkat. Célunk, hogy a jövő nemzedékének se kell-
jen lemondania az erdő által nyújtott felüdülésről, élményről, 
természeti értékekről. Szakembereink elsődleges feladatuknak 
tekintik az ésszerű, természetközeli és tartamos erdőgazdálkodás 
révén a fa, mint természetes alapanyag újratermelését, erdeink 
szakszerű kezelését, amelyek nem borítják fel az erdei életkö-
zösség ökológiai egyensúlyát, hanem ennek eredményeként 
többkorú, többszintű, elegyes, esztétikailag is változatos képet 
adó erdők ölelik körül településeinket. A kezelt erdők a 
fafajösszetétel és a minőség tekintetében heterogének. Az erdő-
tervekben megadott, évente kitermelhető fatömeget nem érjük 
el, erdeink élőfakészlete nő, melynek évente csak egy részét – 
megközelítőleg 8–10 ezer m3-t – termeljük ki kíméletes módon, 
amely technológiáknak több évtizedes hagyományai vannak. A 
fahasználat számítógépes nyilvántartása – a fatömegbecsléstõl a 
leszámolásig – folyamatosan fejlődik.  

Vadgazdálkodás 
A vadgazdálkodás elsődleges célja, hogy olyan vadlétszám 

alakuljon ki, amely leginkább megfelel az erdő hosszú távú 
ökológiai tűrőképességének, hogy vad által okozott károk az 
erdő, a mezőgazdasági területeken lehetőleg ne forduljanak elő. 
Az erdészet mintegy 5000 ha-os vadászterületen vad-
gazdálkodik, ahol évente 400 nagyvad apasztására, kilövésére 
nyílik lehetősége a hazai és külföldi vadászvendégeknek egyéni 
és társas vadászatok során. A területen található nagyvadfajok a 
gímszarvas, az őz, a vaddisznó és kevés muflon. 

Remélem, a fenti sorok elolvasása sokak érdeklődését keltette 
fel munkánk iránt. A folytatásban részletesen mutatom be leg-
fontosabb objektumainkat, legkiemelkedőbb tevékenységünket.   

                                          Ocsovai Zoltán  
                                                                            erdészetvezető
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

Kedves Olvasóink! 
2007. március 31-én a nemzetiségi és az egyházi énekkar összetakarította a kálváriát. Nagyon szép, napsütéses idő

volt, élvezetes volt a szabadban dolgozni. 
Még ezen az estén a Német Kisebbségi Önkormányzat a Duna-parton megtartotta az idei sajbázást. Az idő kedvezett 

programunknak. Sokan eljöttek, kis gyermekekkel is, hogy megnézzék, mi is ez a hagyomány. Sok fiatal is kíváncsi volt, 
nagyon ügyesen dobták a sajbát a Dunába. Köszönjük Szebeni Imrének és az Áprily Lajos Általános Iskola diákjainak a 
sajbadobó állványt és sajbakorongokat, hogy elkészítették. Illés István is készített sajbakorongokat, köszönjük. 

(NKÖ) 

A kálváriatakarításról és a sajbázásról –  képekben 

Jó az ,,öreg” a háznál! 

Serényen folyik a munka 

Jól esik a pihenés! 

A tűz már jól ég! 

Jól esik egy kis melegítő! 

Izzanak a sajbakorongok! 
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

ÁÁtttteekkiinnttééss
aa XXXX.. sszzáázzaaddii mmaaggyyaarr rréézzkkaarrccmműűvvéésszzeettbbőőll

–– vváállooggaattááss eeggyy bbuuddaaii mméérrnnöökk ggyyűűjjtteemméénnyyéébbőőll
ccíímműű

kkiiáállllííttááss mmeeggnnyyiittóójjáárraa

22000077.. áápprriilliiss 2211--éénn ((sszzoommbbaatt))
1177 óórráárraa aa mműűvveellőőddééssii hháázzbbaa

A kiállítást megnyitja: 

Hornyák László 
grafikus, tanár 

A kiállítás 2007. május 12-ig 
tekinthető meg a művelődési házban 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
(Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: 26/398-128) 

A művelődési ház szeretettel meghívja  
Visegrád lakosait  

a hónap utolsó péntekein megrendezendő  
előadás-sorozat következő estjére, mely 

2007. április 27-én (pénteken) 18 órától lesz  
a könyvtárban 

Ebben a hónapban 
Sabján Tibor 

néprajzos, muzeológus

 vetítettképes előadását  
hallgathatják meg

A székelyföldi  
Partium népi építészete 

címmel 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A belépés ingyenes! 

A visegrádi  
Mátyás Király Művelődési Ház  

szervezésében 

2007. április 28-án, szombaton 19 órakor  

a roermondi  
(Hollandia)  

fuvolaegyüttes 

ad  

koncertet 
a visegrádi római katolikus plébániatemplomban 

A műsorban  
klasszikus zenei művek csendülnek fel 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szerettel várunk! 

Szeretettel hívunk mindenkit  
a Telgárthy-réten 

május 1-jén rendezendő szokásos 

MAJÁLISRA 

10 órától a korábbi évek hagyományaihoz  
hasonlóan játékos versenyek lesznek,  

főleg a gyermekek számára  
(lepényevés, kötélhúzás, tojásdobás stb.) 

Délben  
a vállalkozó szellemű jelentkezők  

természetesen megmászhatják a májusfát 

Reméljük,  
a gyermekek mellett  

a felnőtteket is meg tudjuk mozgatni,  
akár sporttal, akár játékkal. 

Reméljük, jó idő is lesz 

Mindenkit szeretettel várunk! 

INVITATIO ügyességi tusára 
Kedves Visegrádiak! 

Az Úr 2007. évének június havának 2. napján nagy eseményre készül a királyi udvar. 
Királyunk próbára óhajtja tenni udvartartását tudásból, rafinériából. 

E nemes okból kifolyólag hatszemélyes csapatok vetélkedését hirdeti ki a királyi kancellária. 
Aki ügyes, sok feladaton keresztül kiállja a próbát, és megtalálja a király által elrejtett kincset, 

ezen felül sem marad jutalom nélkül. 
A bátor jelöltek május havának 18. napjáig jelentkezhetnek a Mátyás Király Múzeumban 

személyesen vagy telefonon 
Korhatár: 12–100 év. Telefon: 398-026/604-es mellék
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Kérlek, gyertek! 
Úgy hallottam, hogy régebben „falutakarítás”-nak hívták. Tavasszal 

majd mindenki szánt egy kis időt arra, hogy valamelyik közös terüle-
ten, mondjuk a Duna-parton részt vegyen egy közös tavaszi takarítás-
ban, szemétszedésben. Megvoltak a szervezők, megvoltak a résztve-
vők hagyományos helyei. Néhány esetben ez változatlanul él tovább. 
Például a nemzetiségi énekkar kálváriatakarítása vagy a már rendsze-
res Duna-parti szemétszedés a Visegrádi Szövetség Egyesület szerve-
zésében.  

A zsákmány 

Kérlek, gyertek „falutakarítani” és rendet Vannak azonban jócs-
kán fehér foltok. Végig az Apátkúti-patakpart gazdátlanul és szemete-
sen álló részei, a Sziget utca, Nap utca által határolt terület egyes el-
hanyagolt sávjai, az Újkert utca melletti szemetes árok és ezekkel csak 
a nagyobb területek egy részét jeleztem. Számtalan helyen kisebb 
árokrészek, zöldsávok állnak öt méterre a házaktól elhanyagoltan, 
szemetesen, gazdátlanul.  

Nem kellene ennek így lenni. Nem kellene azon vitatkozni, hogy ki-
nek a dolga lenne felszedni azt a néhány szemetet. A környékbeliek-
nek oda kell menni és felszedni, vagy más esetben vinni egy fűnyírót 
és lenyírni azt az öt négyzetmétert. Vagy szólni a szomszédnak, hogy 
gyere, szánjunk rá egy órát, húzzuk össze és égessük el az ágakat, te-
gyük rendbe ezt a kis részt. Közben megiszunk egy sört és megbeszél-
jük a világ folyását. Nem a mienk ugyan, de mi nézzük minden nap. 
Mi lakunk itt. Ez a mi városunk. 

Kérlek, gyertek ,,falutakarítani” és rendet tenni, ahol erre szükség 
van. Nézzetek körül a környéketeken. Minden rendben van? Vagy ki 
lehetne tisztítani az árkot? Esetleg össze lehetne gereblyézni az út szé-
lét? Ha nagyobb munkáról van szó, szervezzetek egy kis csapatot. 
Akik már takarítottak többen összeállva, azok a megmondhatói, hogy 
azon kívül, hogy az ember hasznosnak érezheti magát, ez egy „jó bu-
li”. Kérdezzétek meg az énekkarosokat. Szép időben, szép környezet-
ben, ismerősök között hasznosat és jót tenni, mi kell ennél több? 
Egyébként is ritka manapság, amikor értelmes közös munkára önként 
összefoghatnak különböző emberek. Ideológiától mentesen. A seprű-
nek még nincs pártállása, hála Istennek. Gyertek tehát, hagy legyen 
szép ez a város, hadd mondhassa el mindenki, hogy én is tettem érte, 
hogy ilyen szép lett.     

A mellékelt kép a Visegrádi Szövetség március végi szemétgyűjtési 
akcióján készült. Ha lehet, készítsünk képeket minden hasonlóról és 
tegyük be az újságba! Nem szereplési vágyról van szó, hanem arról, 
hogy lássa és érezze minden eddig nem mozduló lakosunk, hogy van-
nak már jó néhányan, akik nem szégyellik a takarítást, akik nem arra 
gondolnak, hogy más dolga lenne, és akik szívesen dolgoznak a szép 
környezetért, a közért. Kérlek, gyertek Ti is! 

Abonyi Géza 
Amiről hálás írni és beszélni 

Virágos Visegrád  
2007. 

A Visegrádi Szövetség és a Visegrádi Turisztikai 
Egyesület az előző években meghirdetett Virágos Vi-
segrádért díj akcióját tovább folytatja. Minden hónap-
ban egy magánterület és egy közterület parkosítását, 
gondozottságát figyeli, és a Visegrádi Hírek hasábjain 
néhány sorban bemutatja az aktuális hónap díjazottját. 

Gerstmayerék 
 szép kertje 

A korán jött tavasz miatt már március hónapban első-
ként Gerstmayer Lipót és felesége, Kriszti kertjét talál-
tuk a díjazásra alkalmasnak a Mátyás király u. 60. szám 
alatt. Visszaemlékezve az elmúlt évekre, ez a kert egész 
évben virágpompában van minden járókelő csodálatára. 
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk mind-
kettőjüknek! 

A körtevirágos Rév utca látképe 
2007 tavaszán 

A közterületek között jelenleg a legszebb a Rév utca,
csodálatosak a virágba borult vadkörtefák és a gondo-
san beültetett virágágyások is. Köszönjük azoknak, 
akik rendben tartják és gondozzák a virágokat. 

Várjuk a (26) 397-108-as telefonszámon azoknak a 
jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Virágos 
Visegrádért versenyben. 

                                                       Takács Istvánné 
(Visegrádi Szövetség) 
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A DUNA HALÁLA 

A Duna mellett, ahol élek, 
Árvizektől gyakran félek. 
Ma este medrében maradt, 
Visszatükrözve a csillagokat, 
S itt-ott a hideg fény felvillámlik, 
Hullám-vízcsepp gyémántként világít. 
Csendesen araszol a Duna, síri némán, 
Meleg széltől száraz a parti sétány. 
Egyedül ballagok, emlékképekről álmodozva. 
Elakadok, megbotlom egy szeméthalomba. 
A víz dobta ki megalázó szennyét, 
Nem tudta elnyelni – ez mind humán termék. 
Körötte olajos, mérges zagy lebeg, 
Biztosan pakura, fenol vagy permetszer lehet. 
Műanyag kannák közt megbúvó haltetemek, 
S kocsonyás, vörös-barnás hínártömeg tekereg. 
Úszik a hordalék, mosószeresen habzik a tajték. 
Korhadó iszapszag. – a tiszta Duna csak emlék. 

Gyermekkoromban (bár nem volt oly régen) 
Folyónk még élt a négy évszaktükrében. 
Tavasszal megújult. Az olvadt havat hozta. 
Jeges árral vonult, partját ostorozva. 
Vízhozama megnőtt, s a holt ágakat elérve 
Pangó posványait élő, frissre cserélve. 

Nyáron aszállyal szűkölő mederben 
Szélein langyosan, körbe-körbe keverten, 
Csillogón villogva az úszkáló tömegben, 
Kik fürödni jártak a rekkenő melegben. 
De akkor még voltak szabad strandok, 
Kijelöltek, zártak, sóderosak, kosarasok. 
A Szandi, a rév alatti s pataköblösek, 
Langy hínárosak, mélyebben sebes-hűvösek. 
Vizedben a parti ember, ha megtanult úszni 
Sosem hallotta azt „Menj haza tusolni”. 
S a rév melletti csónakháznál, árnyas füzek alatt 
Kis zöld öltözők, rejtett büfék is megbújtak. 
Vidám élet zajlott itt és kacagás, 
Az idegennek is jutott jó szó, kézfogás. 

Hűvös esőkkel időben jött az ősz. 
Kevert a kajakos, száguldott az evezős. 
Örültek a horgászok a kis kapásnak is, 
Tanácsokat osztogatott a jó öreg Pankovics. 
Sneci, jász, csuka, domi, keszeg, márna és balin 
Akadt, és jókora harcsa, húzták kiskocsin. 

Sugárzó volt a vénasszonyok nyara, s a bátrak 
A Duna átúszásának is merészen nekivágtak. 

A tél hóval, jégzajlással, Lajos bácsival, ki jött 
Facsónakon utassal, gázpalackkal a jégtáblák között, 
Mikor beállt a Duna, a jég megvastagodott. 
Hajó helyett gyalogoltak, szekereztek az utasok. 
S a létrás ember, ha kijelölte az utat, 
Este fáklyák közt látogattuk a marosiakat. 
És jeget vágtak, vermeltek kocsmáknak, henteseknek 
Átlátszót, tisztát, így őrizve egy évig a telet. 

Feketétől Feketébe ered és érkezik, 
Partjait sok nemzet lakja, vizét szennyezik, 
Danubius, Ister, Donau, Duna, Dunajev vagy Duna-
jec, 
Neved ezer nyelven ejtik, igénylik kincseidet, 
Hol innál, nitrátos, bűzös, ihatatlan, 
Élővilága – mint rég volt – nem halhatatlan. 
Elmúlsz folyó lenni, csatornánk leszel, 
Mert ilyen az ember, nem éri be semmivel. 

S azok, kik gyakran harcoltak ellened, 
Homokkal, zsákokkal szűkítvén medredet, 
Most eljöttek, hogy eltáncolják halálod, 
Remegve féltőn megkövetnek a zónás lányok. 

Valentin Ferenc 

Tisztelt Visegrádi Hírek Szerkesztősége  
és Olvasói! 

Elolvasva a 2007. februári különszámot, az 56-os forradalom és a 90-es 
évek rendszerváltozásairól szóló Szkok Iván által írt valós, igaz történeti 
írást, amely a Vas megyei 1950-es évek eseményeit tárja fel. 

Megemlíti az akkori hatalmon lévő politikai vezetők cseles, ravasz, go-
nosz és embertelen rablós tetteit, melyek a mai napig felfedezhetők. Írásá-
val egyetértek, melyben Visegrádot is érinti. 
Ő, Szkok Iván, legalább károsultként részt vehetett Csepelen, egy föld-

árverezésen. 
Mi, visegrádiak, ezt nem élhettük meg. 
A Kárpótlási Hivatal levélben közölte 1996. május 6-án, hogy PATT 

helyzet van. Mit jelent ez? Úgy látszik, a hatalom, aki az 1950-es években 
a kobzást és az államosítást elvégezte, az utódokkal együtt megtarthatják 
az elvett ingatlanokat, a károsult pedig nem kap vissza semmit itt Viseg-
rádon. 

Kikhez fordultunk segítségért? 
– Miakich Gábor országgyűlési képviselőhöz, 
– Dr. Kocka Attila, a Kárpótlási Hivatal vezetőjéhez, 
– Orbán Viktor miniszterelnökhöz, 
– Torgyán József földművelési miniszterhez, 
– Dávid Ibolya igazságügy-miniszterhez, 
– Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökökhöz, 
– Mádl Ferenc államfőhöz, 
– az Alkotmánybírósághoz, 
– az ombucmanhoz, 
– a helyi önkormányzathoz és a képviselő-testülethez. 
Segítséget kértünk, de mindenhol elutasítottak, legfeljebb sajnálkoztak. 

Egyedi esetre hivatkozva nem foglalkoztak ügyünkkel. Az ,,egyediekhez” 
Visegrád akkori lakosainak a negyede tartozott. 

Hogy ezt miért írom le? Szüleim 68 évesek voltak 1951-ben, 7 gyerekük 
volt, kuláklistára tették őket. A házukat, melyben laktak és kb. 9 hold 
megművelt földjüket elkobozták. A földek ma is a hatalom tulajdonában 
vannak. Ezt nem csak a magam, hanem az összes károsult igazáért te-
szem. 

Ezúton kérem a 2006-ban megválasztott képviselő-testületi tagokat és 
Hadházy Sándor polgármester urat, hogy kárpótlási téren tegyenek va-
lamit a visegrádi kisemmizettek érdekében. 

Medgyessy Péter miniszterelnök úrhoz írt levelünk másolata a polgár-
mesteri hivatalban megtekinthető.                                         

Scheili László 

Igen tisztelt Abonyi Géza Úr! 
A márciusi Visegrádi Hírekbe írt leveledre válaszolok, mert sértve érzem 

magam. Írtad, hogy a WC környéke koszos. Te tudod, hogy ha én lent vagyok, 
mindig igyekeztem és igyekszem rendet rakni. A parkban látott szemetet is fel-
szedem. Én nem vagyok lusta lehajolni és bedobni a szemetesbe. Ha Te is 
szánnál rá egy fél órát Visegrád tisztaságára, bizonyára tisztább lenne. Nem 
a kocsiból kell nézni a szemétkupacot. Ki kell szállni, és fel kell szedni, ez 
mindenki érdeke. Ám Te úgy vagy vele: Fogjuk meg és vigyétek! 

Én a virágokat a saját pénzemen megveszem, hogy azzal is szebbé tegyem a 
WC környékét. Sajnos, én csak magamra számíthatok, nincsenek embereim, 
akik elvégzik helyettem a munkát, mert nem tudom megfizetni. Én kicsi nyug-
díjból élek. 

A parkkal kapcsolatban csak annyit, hogy én nem bántanám a GAMESZ 
dolgozóit, ők sem tudnak mindent megcsinálni, van nekik is elég elfoglaltsá-
guk. Ha van idejük, úgyis rendbe rakják a parkot. Jó közmondás, hogy egy 
seggel két lovat nem lehet megülni, ezt Te is jól tudod. Ezért kell mindenkinek 
inkább segíteni, mint csak kritizálni, hogy városunk szép és tiszta legyen. 

Köszönöm:                      
Pintér Istvánné (Visegrád, Harangvirág u. 23.) 
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Ízelítő árainkból 
Hideg előételek 
Füstölt lazacfilé, kaviár, tormahab, pirítós 
 1250,– 
Paraszttál (kolbász, sonka, sajt, körözött, 
zöldségek)    900,– 
Levesek 
Húsleves csirkefás galuskával    550,– 
Húsleves gazdagon (lúdgége tészta, zöldsé-
gek, pipihusi)    550,– 
Gulyásleves    650,– 
Francia hagymaleves sajtos krutonnal 550,– 
Meleg előételek 
Hortobágyi húsos palacsinta    950,– 
Rántott camambert sajt, áfonyával  1050,– 
Rántott trappista sajt, tartármártással 950,– 
Frissensültek 
Rántott sertésborda    950,– 
Sajttál – sonkával töltött borda  1250,– 
Cigánypecsenye kakastaréjjal  1150,– 
Mustáros flekken  1350,– 
Hagymás rostélyos lyoni hagymával 1450,– 
Bélszín, gombával  1850,– 
Mézes pulykamell, őszibarackbefőttel  
 1150,– 
Szezámmagos csirkemell falatkák  1150,– 
Libacomb, párolt káposztával 1350,– 
Csirkemell, Holstein módra  1050,– 
Készételek 
Marhapörkölt  1250,– 
Szarvaspörkölt  1500,– 
Pacalpörkölt 1150,– 
Harcsapaprikás  1350,– 
Milánói spagetti  1000,– 

 

MEGNYITOTTUNK! 

Várunk  

minden új és régi vendéget  

a megújult  

Plintenburg étterem  
és cukrászdába, 
ahol szolid árak,  

bőséges ételek,  

valamint  

kedves kiszolgálás vár  

minden  

betérő vendéget! 

Cukrászati sütemények 

Csilla torta  170,– 
Csokitorta  120,– 
Diótorta  120,– 
Dobos torta  140,– 
Eszterházy torta  120,– 
Feketeerdő torta  180,– 
Francia krémes  140,– 
Gesztenye alagút  170,– 
Ischler  100,– 
Isztambul  150,– 
Kókuszbomba  100,– 
Krémes  100,– 
Linzer karika  100,– 
Mandulás csemege  150,– 
Mignon    80,– 
Orosz torta  140,– 
Mogyorótorta  160,– 
Pálmacsúcs  140,– 
Puncstorta  160,– 
Rigójancsi  170,– 
Royal bomba  100,– 
Tátra csúcs  140,– 
Túrótorta  150,– 
Tiramisu torta  170,– 
Zserbó  120,– 
Mézes krémes  100,– 

Visegrádi Sziget Ifjúsági Ház programjai 
NYITVATARTÁS: 17-21 óráig (Sziget u. 5.) 

HÉTFŐ:             16.30–17.30-ig  FITNESZ EDZÉS lányok, asszonyok 
                           17.30–18.30-ig  KICK-BOX  kicsiknek                           
  18.30–19.30-ig  KICK-BOX  nagyoknak    
KEDD:              17.00–18.00-ig  KAYRA HASTÁNC      
                          18.00–19.30-ig  HATHA JÓGA 
                          20.00–21.30-ig  NIHON JU JUCU harcművészet  
SZERDA: 10.00–12.00-ig  BABA-MAMA KLUB                
                           17.30–18.30-ig  FITNESZ EDZÉS lányok, asszonyok 
CSÜTÖRTÖK:     9.00–10.00-ig  SZÉPKORÚAK GYÓGYTORNÁJA      
  17.00–18.00-ig  KICK-BOX kicsiknek                             
 18.00–19.30-ig  KICK-BOX nagyoknak    
                           20.00–21.30-ig  NIHON JU JUCU harcművészet  
PÉNTEK:           17.00–18.00-ig  FITNESZ EDZÉS lányok, asszonyok 
                           18.00–19.00-ig  KAYRA HASTÁNC      
                           19.00–20.00-ig  SHÍVA HASTÁNC    
SZOMBAT:       10.00–12.00-ig  FASHION DANCE
                           15.00–16.30-ig  NIHON JU JUCU harcművészet-oktatás 
VASÁRNAP:    16.00–19.00-ig  PRIMAVERA táncpróbák 
                                            

KONDITEREM, FITTNES SZOBA: 
nyitva tartási időben, tagságival rendelkezők részére. 

(az edzésprogram összeállításában segítünk) 
pingpong, darts, rex, társasjátékok, asztali foci, Play Station 2 

Minden 3. héten szombat délután 17 órától „Öttusa”.
Mindenkit szeretettel várunk! 

EGYÉB PROGRAMJAINKRÓL RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:  
www.visze.atw.hu

Tel.: 06 (30) 2516383

Tudatjuk mindenkivel, hogy 

KEMENES LÁSZLÓ 
piarista tanár 

2007. március 11-én,  
áldozópapságának  

53. évében  
elhunyt. 

Temetése  
március 22-én volt  
a Rákoskeresztúri  
Újköztemetőben. 

Kemenes atya magyar–francia sza-
kos tanárként, majd a budapesti pia-
rista gimnázium igazgatójaként, vé-
gül a magyar katolikus iskolák fő-
igazgatójaként dolgozott a magyar 
ifjúságért. Mindig büszke volt viseg-
rádi származására, és visegrádi kán-
tortanító dédapjára. Minden alkal-
mat megragadott, hogy népszerűsít-
se városunkat; ha tehette kijött a te-
metőbe, meglátogatta ismerőseit, 
akikkel jó kapcsolatot ápolt. 

Emlékét  
megőrizzük! 
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Dsida Jenő: 

GOLGOTÁN 

 Tépő szeg van a betüben, dalban, 
a zengő nóta zord fakereszt – 

 Meghivogatnak csókosan, némán 
 s halni kivánva ezen a szép fán, 
 és sóvár szivem el nem ereszt. 

 Keveset jártam, mégis lankadtam, 
 s dőlni szeretnék valahová – 
 Érdes bitóhoz simulva mennék, 
 ha fájna is, de rajta pihennék, 
 csukott pillákkal nagyon soká. 

 Furcsa vágyamat magam csodálom: 
 minek is tövis homlokomon? 
 Nagyon zokogva, nagyon szeretve 
 borulok rá a kemény keresztre, 
 s szálkás derekát megcsókolom. 

 Vedd, Sorsom, vedd a súly-kalapácsot, 
 csendüljenek a dalos szegek: 
 mielőtt az éj fátyolát vetné, 
 ritmussal törd a csontomat ketté, 
 s rimekbe halkult halott legyek! 

 Szépen szeretem ezt a világot, 
 azért teszek most ilyen nagyot: 
 mindent adva és semmit se kérve, 
 fájdalmas szépen meghalok érte, – 
 de harmadnapra – feltámadok! 

(Ezzel a szép verssel emlékezünk az idei húsvétra is.) 

Tisztelt Visegrádiak!
  

Örömömre szolgál, hogy azt a jó hírt közölhetem Önök-
kel: április hónaptól minden héten kedden lehetsé-
ges vérvétel a rendelőben, és annak eredményét gyorsan 
tudjuk majd biztosítani mindenki számára. 

Ez az egészségügyben történő újabb változásokkal kér-
désessé vált. Az önkormányzat és Bánó László úr anya-
gi támogatása mellett tudjuk csak ezt biztosítani az Önök 
számára. 

Szeretném  most az Önök nevében is megköszöni 
a képviselő-testületnek és Bánó László úrnak, hogy mun-
kánkhoz ezt az anyagi segítséget megadták! 

Dr. Balázs Mária 
                                                                      háziorvos 

Társkeresésben CRONOS a megoldás! 
Ha komolyan gondolja, társkereső gondját 

a CRONOS megoldja. 
Magyarország legnagyobb társkereső klubja 

Már a Dunakanyarban is 
(több mint 4000 klubtag közül választhat azonnal, 

ezen túl kirándulások, rendezvények). 
Saját érdekében tegye meg az első lépést! 

Várja hívását a (26) 314-700-as telefonszámon Anna. 
Bejelentkezés szerdától vasárnapig 

(hétfőn, kedden szünnap). 
Kérjen időpontot a mielőbbi belépéshez! 

Legyen Ön is klubtag, találja meg párját már holnap 

Közhasznú címek  
és telefonszámok 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
DMRV hibabejelentő 310-798 
ELMÜ hibabejelentő (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda Fő u. 18. 398-130 
Fogorvos Fő u. 38. 397-574
Gázcseretelep Bányatelep (30) 996-5968 
Gyámhivatal Fő u. 38. 398-140
Gyógyszertár Fő u. 44. 398-365
Hajóállomás Duna-part 398-296
Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073
Kórház: Gizellatelep 801-700 
Mátyás Király Múzeum Fő u. 23. 398-026 
Mátyás Király Művelődési Ház Széchenyi u. 11. 398-128 
Mentők 104 
MOLGÁZ hibabejelentő (27) 370-639 
MOL töltőállomás Duna-part 398-056
Okmányiroda Fő u. 57. 597-072 
Orvosi rendelő Fő u. 38. 397-507
Pilisi Parkerdő Rt. Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal Fő u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal Fő u. 81. 398-090
Postahivatal 1. Fő u. 77. 398-099 
Rendőrség 107 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
Tűzoltók 105 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rendőrőrs Fő u. 57. 398-273 
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Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

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

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

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw      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 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

NE HOZZA HOZZÁNK! 
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 

ELEKTROSZERVÍZ             GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdeklődni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Búvároktatás 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 

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓ! 

Tel.: 06 (20) 399-7010 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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



XXIII. évfolyam 4. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                      17

EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

ÁPRILISI–MÁJUSI PROGRAM 
 

 április 13., péntek: Retronauták 
 április 14., szombat: Pura Vida (Intivel) 
 április 20., péntek: Sound Track 
 április 21., szombat: NO problem 
 április 27., péntek: Lucky Boys 
 április 30., hétfő: Big Daddy Wilson (USA) 
 május 5., szombat: Roy és Ádám 
 május 12., szombat: Kontor Tanács 
  (Kontor Tamás és zenekara) 
 május 19., szombat: Kowalsky meg a Vega 

   
Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

Visegrád, Fő u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Április hónapban  
a frankfurti virsli 750 Ft + áfa,  
a vákuumfóliás grillkolbász 670 Ft + áfa, 
a 2 kg-os sertészsír 450 Ft + áfa, 
az 1 kg-os sertészsír 220 Ft + áfa 
kedvezményes áron kapható! 
Folyamatosan kedvező áron kínáljuk 
a sertéshúst! 

                                                    HÁZ! Sertés- és műbelek, mirelit áruk! 
                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 

érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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 szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

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 



VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

XXIII. évfolyam 5. szám                                                                                                                                    2007. május 

PÜNKÖSD IDEJÉN 
Nagy László: 

Pünkösdi hajnal 

 Lángszalagos aranykerék 
 a hajnali égen, 
 én fölfelé vágyakoztam 
 s csak lent lehet élnem. 

 Föllebeg vérpettyes vércse, 
 soha nem rak fészket, 
 gyönge madárt lehóhérol, 
 nevel kis vércséket. 

 Vércsét látok, mégse vágyok 
 dühök csillagára, 
 homlokomra holdat karcolt 
 A gilice lába. 

 Pünkösd jeles napja eljött, 
 ne lázadozz nyelvem, 
 bűnösöknek szót se szólok, 
 nem értenek engem. 

 Piros a pünkösdi rózsa 
 s nehéz mint a szívem, 
 lehull a pünkösdi rózsa, 
 hitem elveszítem. 

Pünkösd: a keresztény/keresztyén világ nagy ünnepe a 
karácsony és a húsvét mellett. Jelentése: pentekoszté, azaz 
a húsvét utáni ötvenedik nap.  

Az ókori Izraelben a húsvét második napján kezdtek 
aratni, minden nap egy kalászt, hetenként kévét számol-
tak, s így 7 hét (49) nap elteltével ünnepelték a zsengék 
ünnepét. Az Ószövetség szerint pünkösdkor volt a Sinai-
hegyi kinyilatkoztatás, a Tízparancsolat kijelentése. 

A kereszténység ma pünkösdkor a Szentlélek kitöltetését 
ünnepli. Pünkösd ünnepét az egyház születésnapjának is 
tartják. 

(Ábel–Zsuzsanna. Képes bibliai lexikon alapján) 

A csíksomlyói templom 
híres madonnája, 

a ,,Napbaöltözött Asszony” 

ÁLDOTT 

PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK 

MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK 

ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK! 

Visegrádi
Hírek
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VÁROSHÁZI HÍREK 
Beszámoló a képviselő-testület 2007. március 29-i üléséről 

1. A képviselő-testület még a március 8-i testületi ülésen 
kiválasztotta azt a pénzintézetet, amelyik a 
legmegfelelőbbnek bizonyult a város fejlesztési 
terveinek előkészítésére és az ehhez kapcsolódó hazai 
és uniós pályázatok megírására. A jelentkező cégek 
közül a Raiffeisen Consulting Zrt. nyújtotta be a legjobb 
és legsokoldalúbb ajánlatot. A március 29-i ülés első
napirendi pontjában a bankkal kötendő szerződést 
vizsgálták meg a képviselők. 

A szerződéstervezet szerint a bank megvalósíthatósági 
tanulmányokat végez a városközpont fejlesztési projekt 
és különböző turisztikai fejlesztési projektek esetében, 
valamint üzleti tanácsadást végez pályázatok megírásá-
hoz és be is nyújtja azokat. A városközpont tervének fej-
lesztési tanulmányában szerepel még a kandeláberprog-
ram, a közterületek megújítása, valamint az Ágasház-
parkoló. A turisztikai fejlesztési projekt pedig a Várkert 
turisztikai hasznosítását, a Fellegvári út korszerűsítését, 
az Ágasház-parkolót, valamint a millenniumi ünnepsé-
gek programját tartalmazza. 

2. A 2006. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
beszámolójával kapcsolatban a képviselő-testület 
meghallgatta ifjabb Cseke Lászlót, a Pro Visegrád 
Kht. ügyvezetőjét. 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy sikerült végre megállí-
tani azt a folyamatot, hogy a rendezvény veszteséggel 
zár. A tavalyi év mérlege 1 millió forint nyereség volt. A 
palotajátékok programkínálata tovább bővült, a progra-
mok a tornapályán kívül 4 szabadtéri színpadon zajlot-
tak, és több helyszínen működött gyermekjátszóház is. 
Az újítások sikeresnek bizonyultak, ezért idén szeretné 
ezeket a kht. továbbfejleszteni. A vendéglátó egységek-
kel is további tárgyalásokat folytatnak a korhű megjele-
nés és ételkínálat megvalósítása érdekében. A Pro Viseg-
rád Kht. távlati tervei szerint a tornapályán felállított tri-
bünök és színpad a palotajátékokon kívül több könnyű- 
és komolyzenei rendezvénynek adhatnának otthont már 
idén nyáron is. 

3. A képviselők támogatták a Rákóczi utca felújítására 
benyújtandó pályázattal kapcsolatos javaslatot. 

4. Az első napirendi pontban tárgyalt vezérprojektek 
megvalósításához szükséges pályázatokkal kapcsolatos 
banki közreműködésen túl az önkormányzat saját 
maga is foglalkozik pályázatok elkészítésével. 2007-
ben a következő pályázatok nyújtanak lehetőséget az ön-
kormányzat számára: A hivatal épületének akadály-
mentesítése, a városkapu és környékének felújítása, a 
városközpont területének régészeti feltárása, valamint 
csónakház tervezése. Az utóbbi pályázat sikeres volt, 5 
millió forintot nyert a város néhány környező
településsel együtt egy csónakház kivitelezési terveinek 
elkészítésére. A tervező elképzelései szerint a 
csónakházban 24 vagy 36 fős, egyszerű szálláslehetőség, 
közösségi helyiség és kiszolgáló egységek (fürdő, 
konyha) is lennének. A tervek várhatóan április végére 
készülnek el a helyi igények szerint. A további pályázati 
lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik. 

5. A képviselő-testület tagjai tájékoztatást kaptak a 
2007. év beruházásainak előkészítéséről. A be-
ruházások tervezetében a következő munkálatok 
szerepelnek: közterület-fejlesztés, járdaépítés, útba-
igazító táblák elhelyezése, a patakmeder és vízelvezető
rendszerek rendezése, a vízibástya felújítása, régészeti 
feltárások, a Rákóczi utca felújítása, az önkormányzat 
épületének akadálymentesítése, a tornacsarnok tető-
javítása, az iskola udvarán kerékpár- és szemétgyűjtő-
tároló kialakítása, a patika, a hentesüzlet és a fodrászat 
épületeinek homlokzati felújítása, a művelődési ház 
életveszélyes kéményének átépítése, a mozi padlózatának 
felújítása, a rendőrőrs helyiségeinek kifestése, valamint a 
Gamesz-udvar kapujának el-készítése. 

6. Borosházi Tamás főépítész tájékoztatást adott a 
Várkert geodéziai felméréséről. A közeljövő turisztikai 
fejlesztéseihez szükség van a geodéziai felmérésre, amit 
a terület nagysága miatt, a fejlesztési elképzeléseknek 
megfelelően négy ütemben fognak elvégezni. Az első
ütem felmérésének költsége 380.000 forint, amit a 
millenniumi alapból fizet az önkormányzat. 

7. A továbbiakban 2 ingatlanra vonatkozóan elővásárlási 
jog gyakorlásáról döntöttek a képviselők, valamint 
tájékoztatást kaptak a kistérségi e-önkormányzati 
számítógépes rendszerről. Ez utóbbi az interneten 
keresztül egy átláthatóbb és gyorsabb lakossági 
ügyintézést tesz majd lehetővé. Módosításra került a 
parkolás rendjéről és a parkoló- és rakodóhely 
megváltásáról szóló önkormányzati rendelet.  

8. Nagymaros polgármestere levélben kereste meg a 
visegrádi önkormányzatot, melyben javasolja, hogy 
Nagymaros, Visegrád, Verőce, Kismaros, Szokolya, 
Zebegény, Pilismarót és Dömös települések egy új 
kistérséget hozzanak létre. Visegrád már tagja egy ilyen 
szervezetnek, nevezetesen a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának, két 
kistérséghez egyidejűleg azonban nem csatlakozhat. 
Ezért a testület úgy döntött, hogy támogatja az új 
szervezetet, és együttműködik vele olyan területeken, 
ahol célszerű, de nem csatlakozik hozzá. 

9. A következő napirendi pontban a lejárt határidejű
határozatokról szavaztak a képviselők, majd Hadházy 
Sándor tájékoztatta a testületet a két ülés közt eltelt idő
eseményeiről. A polgármester többek között tárgyalt 
Novák Lajossal, Dömös polgármesterével a Visegrád–
Dömös közötti kerékpárút nyomvonalával kapcsolatban, 
a „Magyarországról jövök” című rádiós műsorban a 
visegrádi műemlékek jövőjéről beszélgetett Varga 
Júliával, megbeszélést folytatott az ELMÜ 
képviselőjével a kandeláberprogramról és részt vett egy 
előkészítő megbeszélésen az Esztergom–Visegrád 
Világörökségi pályázatával kapcsolatban is. Visegrádra 
látogatott Somogyi Zoltán, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára, vele 
áttekintették a Visegrádot érintő turisztikai kérdéseket. 

Dobri Imre 



XXIII. évfolyam 5. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                        3

Beszámoló a képviselő-testület áprilisi rendkívüli üléseiről 

Áprilisban 3 alkalommal is összegyűlt a visegrádi képvise-
lő-testület.  

1. Az április 5-i ülésen a képviselők a bizottságok által 
korábban javasolt módosításokkal egyhangúlag elfo-
gadták a gazdasági programot, más néven ciklus-
programot. A gazdasági programban megfogalmazott 
célkitűzések adnak irányt a képviselő-testületnek a négy 
éves ciklus alatt elvégzendő feladatokhoz, fejlesztések-
hez.  

2. A következő ülést egy héttel később, április 12-én 
tartotta a testület, melynek első napirendi pontjában 
a kompok és révek felújítására kiírt pályázatról tájé-
kozódtak a képviselők. A visegrádi önkormányzat az 
elmúlt években mindig pályázott a révek és kompok fel-
újítására, korszerűsítésére. Az Atlantis Kft.-vel együtt-
működve idén is lehetőség nyílik pályázati források meg-
szerzésére. Az együttműködés szerint a 30%-os pályázati 
önrész – 15 millió forint – biztosítását az Atlantis Kft. 
vállalja, a pályázat benyújtását pedig az önkormányzat 
végzi el. 

3. Napirendre került a sportcentrum területén épülő
öltöző és a futballpálya állapota és további sorsa. A 
tavalyi évben egy közbeszerzési eljárás eredményeként 
elkezdődött a sportcentrum öltözőjének építése. Sajnos, a 
nyertes fővállalkozó nem váltotta be a hozzá fűzött re-
ményeket, ezért abban állapodtak meg az önkormányzat-
tal, hogy egy megfelelő alvállalkozó folytatná a munkát. 
Három alvállalkozó pályázott a munka elvégzésére, a 
képviselők a munka elvégzésével Polgár Zsolt visegrádi 
vállalkozót bízta meg a képviselő-testület. A legkedve-
zőbb költségvetésen kívül fontos szempont volt a dön-
tésben az is, hogy helyi vállalkozók kapjanak lehetőséget 
helyi fejlesztések kivitelezésében.

4. A lepencei strandfürdő a szálloda-beruházás ideje 
alatt a tervek szerint zárva tart. Az önkormányzat és 
több visegrádi vendéglátó is kérvényezte, hogy az en-
gedélyek beszerzése, a régészeti feltárások és egyéb 
előkészítő munkálatok ideje alatt – amennyiben lehet-
séges – nyissák meg a fürdő kapuit a látogatók előtt. 
Dr. Simon Péter, a Castrum Kft. ügyvezető igazgatója  

tájékoztatta a testületet arról, hogy a strand ebben a 
szezonban – csökkentett üzemmódban – még nyitva 
lesz, és a jegyárak tekintetében sem lesz változás, tehát 
a Parkerdő dolgozói és a visegrádi lakosok fél áron láto-
gathatják a lepencei strandfürdőt. Cserébe az önkor-
mányzat erre az évre mentesíti az üzemeltetőt a vízdíj be-
fizetése alól. 

5. Visegrád 5 millió forintot nyert egy a leendő sport-
centrum területén épülő csónakház terveinek elkészí-
tésére. A március 29-i testületi ülésen a képviselők meg-
szavazták, hogy az önkormányzat vállalja a csónakház 
kivitelezését az elkészített tervek alapján, melyek termé-
szetesen igazodnak a város igényeihez. Az április 12-ei 
ülésen a terveket vitatta meg a testület. Mivel a csónak-
házrendszer Visegrádon kívül még további öt települést 
érint, az önkormányzatok a kivitelezéshez jó eséllyel pá-
lyázhatnak uniós támogatásokra. 

6. A következő napirendi pontban a Dunakanyar Regio-
nális Televízió önkormányzati támogatásával kapcso-
latban döntött a képviselő-testület. 
Balázs Csilla főszerkesztő beszámolt a televízió heti 
rendszerességgel képernyőre kerülő adásának műsorairól 
és a fenntartási költségekről is. A tv a Dunainfo támoga-
tásából, pályázati pénzekből és az adást fogni tudó tele-
pülések önkormányzatainak támogatásából igyekszik 
fenntartani magát. Mivel a pályázati források az utóbbi 
időben csökkentek, különösen fontos számukra az ön-
kormányzatok segítsége. A televízió az önkormányzati 
támogatás mértékének megfelelően biztosít műsoridőt a 
települések számára, ez tavaly Visegrád számára volt a 
leghosszabb.  
A képviselők megszavazták a televízió számára a költ-
ségvetésben előirányzott 2.700.000 forintos támogatást, 
mely összegért a televízió biztosítja Visegrád számára a 
megfelelő hosszúságú műsoridőt, valamint a visegrádi 
programokról, eseményekről készült felvételek hozzáfér-
hetőségét a könyvtárban. Ezért minden negyedévben egy 
DVD-lemezen átadják a visegrádi könyvtár számára a 
Visegrádon felvett műsorokat.  

Dobri Imre 

Beszámoló a képviselő-testület 2007. április 26-i üléséről 

1. A testület elfogadta az önkormányzat 2006. évi 
költségvetési beszámolóját. (A részletes beszámolót 
külön olvashatják.) 

2. Módosításra került az önkormányzat vagyon-
rendelete. A 2004-ben végzett Állami Számvevőszéki 
vizsgálat, valamint a könyvvizsgáló és belső ellenőr is 
javasolta a vagyonrendelet újraalkotását. Emellett a 
felsőbb szintű pénzügyi jogszabályok gyakori változása 
is sürgetővé tette a már időközben sok tekintetben elavult 
helyi jogszabály kicserélését.  

Az önkormányzat felkérte az önkormányzati pénzügyi 
szabályozás terén országos szaktekintéllyel bíró 
könyvvizsgáló szakembereit, hogy segítsenek az új 
rendelet megfogalmazásában. A rendelet-tervezet 
szövegét a könyvvizsgáló áttekintette, és az elő-
terjesztéshez mellékelt szakvéleményében azt a kép-
viselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.  

3. A képviselők elfogadták a Kistérségi Társulás belső
ellenőrzési programját. A Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében választotta 
ki és bízta meg a HOM. Audit Könyvvizsgáló, 
Számviteli, Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t a társult 
önkormányzatok 2007. évi belső ellenőrzésének 
végrehajtásával. Visegrádon a polgármesteri hivatal, az 
Áprily Lajos Általános Iskola, a Fellegvár Óvoda, a 
napköziotthonos konyha és a Mátyás Király Művelődési 
Ház gazdálkodását nézik át.  

A képviselő-testület emellett jóváhagyta a Kistérségi 
Társulási megállapodás módosításait, amiket a 
legutóbbi kis-térségi közgyűlési ülésen fogadtak el.    

4. A testület úgy döntött, hogy elhalasztja a háziorvos 
beszámolójának meghallgatását, mivel a szociális bi-
zottságnak nem volt alkalma meghallgatni a doktornőt.  
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Ugyancsak elhalasztásra került a kórházi meg-
állapodások ügye, azért, hogy alaposabb tájékozódás és 
további szakértők véleményének kikérdezése után felelős 
döntést hozhassunk. Mindannyiunk érdeke, hogy minél 
előnyösebb megállapodásokat kössünk, és minden 
visegrádi lakos megfelelő és közeli kórházi ellátásban 
részesüljön. Természetesen háziorvosi beutalóval 
mindenki járhat továbbra is saját szakorvosához a 
jelenlegi rendszerben is, így a megállapodások újra-
gondolásának elhalasztása senkit nem érinthet hátrá-
nyosan.  

5. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az orvosi 
ügyelet működtetője, Dr. Bazsa Márta közvetlenül 
kössön szerződést az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral az önkormányzat helyett. Erre azért volt 
szükség, mert a közelmúltban történt jogszabály-
változások miatt az ügyeleti munkáról havonta jelentést 
kell küldeni, és az csak így történhet egységesen. Mivel 
korábban az OEP-pel egyenként szerződtek az ügyeleti 
ellátásra társult önkormányzatok, ezért a jelentést a hiva-
taloknak egyenként, saját területükre bontva kellett volna 
beküldeni minden hónapban. 

6. A Barcza Gedeon Sportklub idén is Visegrádon rendezi 
hagyományos Nemzetközi Gyermek Sakkversenyét. 
2007-ben Nemzetközi Góversenynek is otthont ad váro- 

sunk, május 12–13-án a Gó Európa-kupa részeként a 
Magyar Nagydíjért versengenek a résztvevők. A rendező
sportklub kérésére az önkormányzat 60.000 forint 
támogatást biztosít a verseny lebonyolításához, hiszen 
fontos számunkra, hogy Visegrádon kiemelt jelentőségű
sportversenyek kerüljenek megrendezésre.   

7. A testületi ülésen napirenden kívül három beruházás 
terveit tekintették át a képviselők. Kisoroszi és 
Dunabogdány önkormányzataival együtt kiválasztottuk és 
támogattuk egy Szentgyörgypuszta és Kisoroszi között 
létesülő gyalogoshíd terveit. A híd európai uniós 
pályázatból fog felépülni, remélhetőleg a következő évek 
során. A pályázati kiírás szerint gyalogos- és kerékpáros-
híd megépülését támogatja az unió, ami ezen felül 
mentőautó áthaladására is alkalmas lesz.  

A tervezési- és árajánlatok alapján a testület kiválasztotta 
a városi térfigyelő-kamera rendszert felépítő és mű-
ködtető céget. Mivel ehhez a beruházáshoz egyelőre nem 
tudtunk költségvetési forrást rendelni, azt néhány hónap-
pal elhalasztottuk.  

Fontosabbnak és sürgetőbbnek találtuk azonban a fut-
ballpálya és sportközpont melletti parkoló elkészültét, 
amire reményeink szerint hamarosan sor kerülhet. Erre a 
feladatra az önkormányzat 4,5 millió forintot különített 
el.                                                                    Dobri Imre 

Beszámoló az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról 
Önkormányzatunk 2006. évi összes költségvetési bevétele 833.505 eFt (módosított előirányzat 959.965 eFt) ez 

86,83%-os teljesítése az előirányzott bevételi összegnek. 

Önkormányzatunk 2006. évi összes költségvetési kiadása 790.948 eFt (módosított előirányzat 959.965 eFt) ez 
82,39%-os teljesítése az előirányzott kiadási összegnek. 

A 2006. évi bevételek megoszlása: 
– intézményi működési bevételek   63.542 eFt   
– önkormányzat sajátos működési bevételei 267.688 eFt   
– felhalmozási és tőke jellegű bevétel 137.753 eFt 
– támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 236.979 eFt   
– kölcsön-visszatérülés         405 eFt   
– hitelfelvétel (MFB–OTP, likvidhitel)   76.313 eFt   

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók adónemenkénti részletezése a következő:   
Adónem Eredeti  Módosított Teljesítés     % 

előírás    előírás     (eFt)     
Gépjárműadó     8.500     8.500     8.850   04,12 
Építményadó   27.000   27.000        25.488   94,40
Telekadó     2.000     2.000     2.599 129,95 
Kommunális adó     6.000     6.000     5.942   99,03 
Idegenforgalmi adó   30.000   30.000        30.205 100,68 
Iparűzési adó   70.000   70.000       86.075 

 122,96
Összesen 143.500 143.500                159.159 

 110,91 

Összességében a 110,91%-os teljesítés megfelelő, az előző évek tendenciájától minimálisan tér el. 
A központi költségvetési hozzájárulás az előző évhez képest 8,3%-os növekedést mutat. 
Felhasználása a pénzügyi és gazdálkodási szabályoknak megfelelően történt. 

                                                                2005                                    2006 
Normatív állami támogatás               82.835                                77.052 
Szja.                                                   89.625                              109.861
Összesen:                                       172.460 186.913 
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A bevételek alakulása a tervezethez képest 86,83%-os 
teljesítést mutat. 

A bevételi kiesést a tárgyi eszközök és immateriális ja-
vak értékesítése soron az ingatlanértékesítés 2007. évre 
áthúzódó teljesítése okozta. 

Az hitel bevétel a tervezett 114.688 eFt-tal szemben csak 
76.313 eFt volt, melyet a fejlesztési és beruházási kiadá-
sok fedezetére fordítottunk. 

Az önkormányzatunk 2006. évi összes kiadása  
790.948 eFt 

Ebből 478.059 eFt-ot működési célra fordítottunk (sze-
mélyi, dologi, járulék kiadások), valamint 26.863 eFt 
pénzeszköz-átadás, illetve támogatás történt (ebből társa-
dalmi és szociális juttatásra, segélyezésre 10.416 eFt), 
továbbá felhalmozási kiadásokra 253.562 eFt (ebből fel-
újításra 116.450 eFt, beruházásra 136.112 eFt) került 
kifizetésre. 

A kiadások tekintetében általánosan elmondható, hogy 
az intézmények a tervezett keretösszegen belül maradtak a 
felhasználások során, amely dologi kiadási tételeit az 
intézményi vezetők saját hatáskörükben átcsoportosíthat-
ják. 

A szakfeladatok beruházási  
és felújítási kiadások tekintetében  
az alábbiak szerint teljesítettek:  

A polgármesteri hivatal beruházási kiadásai között sze-
repelnek a különböző beruházások tervezési költségei, 
városközponttal kapcsolatos szolgáltatások, földterület 
vásárlás, valamint a működéshez szükséges ügyviteli és 
számítástechnikai eszközök vásárlása. 2006-ban megvá-
sárlásra került a Csekő-ingatlan.  

Felújítások között szerepel az okmányiroda festési mun-
kálatainak költsége, polgármesteri hivatal homlokzat fel-
újítása, valamint a faház felújítása.  

Az iskola beruházási kiadásai között szerepel szoftvert 
vásárlás, és zongoravásárlás. Megtörtént a tető felújítása 
és az udvar rendezése is. 

A Város- és Községgazdálkodás (VKG) kiadásai közé 
tartoznak az árvízvédelmi berendezések vásárlása (szi-
vattyú, betétgerenda betoncső, áramfejlesztő), továbbá a 
járdaépítések (Fő utca, Mátyás király u,), a sportpálya 
öltöző és műfüves pálya munkálatainak költségei, pince-
partfal-helyreállítás, Apátkúti-patak meder-helyreállítása, 
valamint az útfelújítások (Rákóczi u., Mogyoróhegy u., Fő
u., Széchenyi u., Rigó u.). 

A művelődési ház és mozi esetében hangosító berendezés 
és projektor vásárlása történt. Felújítások között szerepel 
a tetőfelújítás és a moziterem teljes belső felújítása. 

2006. évben új gyámügyi hivatal épült, melynek felújítá-
si költségei szerepelnek az egészségház felújítási kiadásai 
között. 

Az óvoda felújítási kiadásainál pedig a térburkolat és 
mosdófelújítás költségei szerepelnek. 

A konyha beruházásai között hűtőszekrény, konyhabútor 
és számítógép vásárlás szerepel. 

Az átadott pénzeszközök  
és támogatások: 

26.106 eFt tervezett összege 33.580 eFt-ra módosult, 
melyből 26.863 eFt teljesült. Az előirányzat módosítására 
a saját hatáskörű átcsoportosításokat követően került sor a 
képviselő-testületi határozatok alapján. 

Az önkormányzat kötelező feladatai között biztosította 
az intézményeinek a zavartalan működést, megszorító 
intézkedésre az év folyamán nem volt szükség. 

Az iskolában a tanulók létszáma 146 fő volt. Az iskolai 
étkeztetést igénybevevők száma átlagosan 90 fő volt. 

Az óvodában a férőhelyek száma 70 fő, a beiratkozott 
gyermekek száma 64 fő. 

A gyermekétkeztetés átlagos létszáma 44 fő. 
A napközis konyha 250 fő étkeztetését tudja biztosítani – 

az év folyamán átlagban a gyermekeken és alkalmazotta-
kon kívül 48 fő külsősnek biztosított ellátást –, így a ki-
használtsága 94%-os. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 16 fő ré-
szesült, rendszeres szociális segélyben még a 2005-ről 
áthúzódó kifizetések teljesültek, ápolási díjban 8 fő, Bursa 
Hungarica támogatásban 16 fő részesült.  

Eseti pénzbeni ellátások közül temetési segélyben 6 fő, 
átmeneti segélyben 136 fő, beiskolázási támogatásban 18 
fő, közgyógyellátásban átlagosan 37 fő részesült.  

A segélyek, és támogatások részletes bemutatását a 9 sz. 
melléklet tartalmazza. 

Az év folyamán átmeneti finanszírozási gondunk volt, de 
a 35.000 eFt-os folyószámla hitelkeretünk biztosította a 
folyamatos működést. 

Beruházásaink anyagi biztosítására érvényes hitelszerző-
désünk van az OTP BANK NYRT-vel, az MFB finanszí-
rozásával a benyújtott számlák alapján folyósítja a szük-
séges hitelt. 

A tervezett 114.688 eFt hitelfelvételből év végéig 76.313 
eFt-ot vettünk igénybe, a maradvány áthúzódik a követke-
ző évre, és szükség szerint igénybe vehető. 

Az önkormányzat vagyona 2006. december 31-én 
2.432.720 eFt az előző évi 2.242.210 eFt-hoz képest, a 
növekedés az elvégzett fejlesztések eredménye. 

A pénzmaradvány összege a korrekciós tételekkel 
36.350 eFt, amely tartalmazza  az idegenforgalmi és ipar-
űzési adó különbözetét, a normatívák elszámolási külön-
bözetét.  

A pénzmaradvány összege részben fedezete a 2007. évre 
áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, így felhasználható 
szabad pénzmaradványunk nincs. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat
gazdálkodása az előző évek elvét követően folyik, a telje-
sített előirányzatok időarányosan megfelelnek a tervezett-
nek. 

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy a polgármesteri hivatal 
munkarendjét szíveskedjenek betartani, ezzel is megköny-
nyítve az ott dolgozók Önök érdekében végzett tevékeny-
ségét! 
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Háziorvosi rendelés 
Visegrád, Fő u. 38. 
Dr. Balázs Mária 

Telefon: (26) 397-507,  
06 (30) 958-7289 

Rendelési idők beosztása: 
Hétfő   8.00–12.30 óra 
Kedd   8.00–12.30 óra    Vérvétel 7.30–9.00 óra 
Szerda 14.30–16.30 óra 
Csütörtök 14.30–16.30 óra 
Péntek 14.00–16.30 óra 

Nővéri ellátások ideje a rendelőben: 
Hétfő   8.00–13.00 óra 
Kedd   8.00–13.00 óra   Vérvétel 7.30–9.00 óra 
Szerda   8.00–13.00 óra 
Csütörtök   8.00–13.00 óra 
Péntek   8.00–13.00 óra 

Orvosi ügyelet: Tahitótfalu, Visegrádi u. 3.
Hétközben 17.00 órától másnap 8.00 óráig, 
ünnepnapokon és hétvégén 24 órás ellátás 

Telefon: (26) 387-030 

Kedves Betegeink! 
A vérvételre kizárólag személyesen vagy telefonon az orvos-

sal történt előzetes időpont-egyeztetés alapján kerülhet sor, 
legkésőbb a vérvétel előtti napon, rendelési időben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral érkezzenek! 

EGÉSZSÉGNAPOK VISEGRÁDON!
  

Örömmel hívjuk meg a visegrádiakat  egészségügyi szűrésekre, 
amit a háziorvosi rendelőben tartunk! 
2007. május 19-én (szombat) 8–12 óráig mérünk a megjelen-
teknél:  
– vércholesterint,
– vércukrot,
– vérnyomást.
Urológus szakorvos várja a férfilakosságot panasszal, illetve 
panasz nélkül is!
Prostataproblémák időben történő észrevételére a magukat 
tünetmentesnek tudó férfiak is keressék fel a szakorvost, 
amennyiben lehetőségük van rá! 
Fontosnak tarjuk ezt a vizsgálatot minden 40 év feletti  tünet-
mentes férfinél, az időben történő betegség felisme-
rés, hatékony megelőzés érdekében. 
Bejelentkezés a rendelőben, rendelési időben történik, május 7-
től. 
Az urológiai vizsgálat előtt szeretnénk a bejelentkezetteknél 
vizeletvizsgálatot végezni, a gyorsabb kezelés érdekében. 
2007. május 22-én (kedd) 9–12 óráig cardiológus szakorvos 
fogadja a betegeket! 
Bejelentkezés a rendelőben szintén rendelési időben május 7-
től! 
Kérjük, időben jelentkezzenek a szükséges laborvizsgálatok 
elvégzése miatt! 
Szeretettel várjuk a visegrádi lakosságot a rendelőben!

Dr. Balázs Mária háziorvos 

A Pilis Vidéke Helyi Fejlesztési Együttműködés
ezúton tisztelettel meghívja Önt 

Otthon Visegrádon –  
otthon a Pilisben 

(vándorkiállítás és ötletműhely) 
című rendezvényére. 

2007. május 19. (szombat) 17.00 órára
a Mátyás Király Művelődési Házba 

Program: 
17.00  Pilisi Képes Lapok  
A Pilisszentlászlón nagy sikerrel bemutatkozott 
vándorkiállítás a Pilis környéki helyi lapok elmúlt 
évi fényképtermésének legjavából ad ízelítőt 
A kiállítást megnyitja:  
Kalotai Árpád alpolgármester 
17.30  Ötletműhely 
– Újszerű fejlesztési megközelítések a Pilis vidékén. 
Mindenki számára nyitott műhelybeszélgetés 
A Pilis Vidéke Helyi Fejlesztési Együttműködés
huszonegy pilisi kistelepülés helyi szereplőinek 
közös műhelye. Fő feladatunk e települések, a pilisi 
falvak önkormányzatainak, civil szervezeteinek és 
vállalkozóinak összefogása helyi erőforrásaik átgon-
dolt, összehangolt helyi hasznosítása érdekében. A 
Pilis vidéki identitás erősítését, a kulturális és közös-
ségi élet kibontakoztatását célzó munkánk fontos 
részei az ún. ötletműhelyek. Ezeken mindig egy-egy 
falu értékes adottságaira és jövőképére építve keres-
sük az együttműködni kész embereket, hogy közösen 
alakíthassuk ki az értékek és készségek összefüggő
rendszerén alapuló térségi szintű akcióprogramun-
kat. 

Tisztelje meg rendezvényünket jelenlétével, 
vegyen részt műhelybeszélgetésünkön!

Fontosabb intézmények, telefonszámok 
 Áprily Lajos Ált. és Alapf. Műv. Isk. 398-312 
 Atlantis-Club Kft. 398-344 
 DMRV hibabejelentő 310-798 
 ELMÜ hibabejelentő (40) 383-838 
 Dunakanyar Erdei Iskola 397-430
 Fellegvár Óvoda 398-130 
 Fogorvos 397-574
 Gyámhivatal 398-140
 Gyógyszertár 398-365 
 Hajóállomás 398-296 
 Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073 
 Kórház: Gizellatelep 801-700 
 Lepencei strand 398-208 
 Mátyás Király Múzeum 398-026
 Mátyás Király Művelődési Ház 398-128
 Mentők 104 
 MOLGÁZ hibabejelentő (27) 370-639 
 MOL töltőállomás 398-056
 Okmányiroda 597-072 
 Orvosi rendelő 397-507
 Pilisi Parkerdő Rt. 598-000
 Plébániahivatal 398-006
 Polgármesteri hivatal 398-090
 Postahivatal 1. 398-099
 Rendőrség 107 
 Takarékszövetkezet 398-150
 Tűzoltók 105 
 Védőnő 397-474
 Visegrádi Erdészet 598-080 
 Visegrádi Rendőrőrs 398-273 
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A Fellegvár Óvoda  
hírei 

Még februárban megkezdtük a szervezését a Német Nem-
zetiségi Óvodák Gyermekdalok és gyermekjátékok III. 
fesztiválját, mely ebben az évben Visegrádon megrendeztek 
meg.  

A tájékoztató elküldése után 11 óvoda jelezte részvételét, 
közel 200 kisgyermek és 50 felnőtt készült a rendezvényre. 
Helyszínül a Dunakanyar Erdei Iskolát szemeltük ki, s a 
részletes megbeszélés után Kiss László igazgató és kedves 
kollégái lehetővé tették elképzelésünk megvalósítását. A 
minden részletre kiterjedő meghívóban térképet rajzoltunk, 
és igyekeztünk úgy megszervezni a napot, hogy a szereplé-
sen túl is élmény legyen a gyerekeknek. A büfében csilla-
píthatták éhüket-szomjukat, a kézműves asztaloknál stíluso-
san királyfit-királylányt készíthettek fakanálból, a rajzasz-
talnál Salamon-torony, királyi palota sok-sok példányban 
kinyomtatva várta, hogy gyermekkezek kiszínezzék. A 
ragyogó időben lehetőség volt szabadidős elfoglaltságra is, 
melynek igen nagy sikere volt a hozzánk érkező vendégek 
körében.  

Április 20-án aztán megtörtént a csoda. Szebbnél szebb 
hagyományőrző viseletben érkeztek az álmos szemű ovisok 
(volt, aki már fél 7-kor autóbuszban ült!) kedves, gondos-
kodó óvó nénijeikkel együtt. Jókedvűen énekeltek, táncol-
tak, mondókáztak, játszottak igyekeztek visszaadni a kör-
nyezetükben fellehető népszokásokat, hagyományokat. 
Három csoport szerepelt együtt a többiek a már említett 
programokon vehettek részt. A szereplés miatt senki nem 
izgult igazából egy jó kis játék volt, melynek a végén mind-
annyian egymás kezét fogva énekeltünk, táncoltunk és adtuk 
át a stafétabotot a következő hagyományőrző fesztivál ren-
dezőjének, Pilisvörösvárnak.  

A búcsú pillanataiban a távozó vendégek kedves szavakkal 
vidáman integetve köszöntek el tőlünk, s azt gondolom 
mindannyiunk számára nagyszerű élmény volt ez a napsüté-
ses áprilisi délelőtt. A rendezvénynek továbbképzés jellege 
is volt egyben, hiszen voltak óvodák, ahonnan csak „néme-
tes óvó néniket” küldtek, akik természetesen a szereplő
óvodák műsorát a szereplés sorrendjében fénymásolva, 
összefűzve megkapták. 

Mint házigazda utolsónak szerepeltek a mi ovisaink, s el-
fogultság nélkül mondhatom, hogy az alapos felkészülés, 
minden részletre kiterjedő figyelem meghozta gyümölcsét, 
nemcsak „visegrádi sváb” dalokat hallhattunk, játékokat 
láthattunk, hanem dicsérhettük gyerekeink türelmét, aktivi-
tását.  

Köszönöm az óvoda minden dolgozójának türelmes odafi-
gyelését, hosszú hetek munkáját s a rengeteg szabadidőt, 
melyet a rendezvény lebonyolításáért áldoztak.  

Répás Ildi csapata (két segítője is volt) által készített bá-
bok sok helyen őrzik a visegrádi délelőtt emlékét. Mind-
annyiuknak köszönöm!  

Köszönjük a Fővárosi Német Önkormányzat jelentős 
anyagi támogatását! Támogatóink voltak még: Dunakanyar 
Erdei Iskola, Heim pékség, Polgár Zsolt. Köszönöm Mikesy 
Tamásnak a hangosításban nyújtott segítségét. 

                                                                Dobó Istvánné  
                                                                         óvodavezető  

Nemzetiségi óvodák  
találkozója  
Visegrádon 

Gyerekzsivajtól volt hangos április 20-án az Apátkúti-
völgy. A visegrádi Fellegvár Óvoda látta vendégül a 11 
óvodából érkezett gyerekeket. Harmadik alkalommal 
került sor a nemzetiségi német óvodák találkozójára, 
amelyet minden évben máshol rendeznek meg, attól 
függően, ki a házigazda.  

Ezen a szép tavaszi napon nálunk jártak, pontosan a 
Dunakanyar Erdei Iskola épületében, mivel a 11 népes 
csoport nem fért volna el az óvodában.  

A „Kinder-festival”-on részt vevő óvodák: Baross-Ovi, 
Naturkinder, Német Nemzetiségi Óvoda, Pilis-vörösvár, 
Dunabogdányi Óvoda, Csepeli Óvoda Német Nemzeti-
ségi Csoport, Kismarosi Kis Morgó Óvoda, Berhidai 
Óvoda, Zebegényi Napraforgó Óvoda, Tatabányai 
(Alsógalla) Óvoda, Terézvárosi Óvoda, Fellegvár Óvo-
da, Visegrád.  

Valamennyi csoport 10–15 perces programmal készült, 
amelyet a zsibongóban mutattak be. Mialatt három óvo-
da bemutatkozott, a többi csoport kézműves foglalkozá-
son bábokat készített, rajzolt vagy a környéken „baran-
golt”.  

A bemutatott műsorokon keresztül bepillantást nyer-
tünk a német nemzetiségi óvodában folyó hagyomány-
őrző tevékenységbe. Élvezettel hallgattuk a helyi tájszó-
lásban előadott verseket, dalokat, néztük a népviseletbe 
öltözött apróságok körjátékait, táncait.  

Nagyon jó volt látni, hogy a kicsik (voltak 3-4 évesek 
is) önfeledten, lámpaláz nélkül, teljesen természetesen 
álltak ki a közönség elé.  

Annak, aki még gyermekkorából emlékszik a mondó-
kákra, játékokra, érdekes volt összehasonlítani a külön-
böző tájszólásban hallottakat, például a dunabogdá-
nyiak szerint: 

Salz, Schmalz, kriwelkrawel, Elepohe, Nase zupfe, Or 
vasl zupfe, Har rupfe, und a kroze, kroze Patsch!

A vörösváriasan:  

Soitz, Schmoitz, Zwifü tran, und a Potschhand. 

Zebegényben így tudják:  

Krivel-kravel, elepohe, Nose ziehen, Schipe pájl, 
Grosse paccs! 

Ahogy én emlékszem (kiejtés szerint):  

Szojc, smojc, krivel-kravel, ölepo, Noszi cie, sipe pájle, 
kláne pocs und a grosze pocs! 

A német eredeti:  

Salz, Schmalz, kriwel-krawel, Elenbogen, Nase ziehen, 
Schipl peilen, kleine Patsch und ein große Patsch. 

Nemcsak a kicsiknek, de nekünk, nézőknek is hasznos 
volt a találkozó, gratulálunk a szervezőknek: Dobó 
Istvánnénak és munkatársainak. 

Schmidt Anna 
iskolaigazgató 

                                                               (ÁLÁI) 
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Pillanatképek  

az óvodák találkozójáról 
 

 
 

 
 

 
 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában történt 

A rövid tavaszi szünet után nyílt tanítási napra vártuk a szülő-
ket április 18–19-én; 34 szülő élt a a lehetőséggel. A friss ta-
pasztalatokat április 23-án fogadóórán beszélhették meg a pe-
dagógusokkal. A szülők jobb tájékoztatása érdekében levélben 
hívtuk be azokat a szülőket, akiknél a gyermeke tanulmányi 
eredménye azt indokolta. Néhányuknál már tapasztalható pozi-
tív változás. Mostanában várjuk a középiskolák visszajelzéseit 
a nyolcadikosok felvételéről. 18 végzős diák közül 9-en gimná-
ziumot és ugyanennyien szakközépiskolát jelöltek meg az első
helyen. Legkedveltebb a Dobó Katalin Gimnázium és a Balassa 
Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Az esztergo-
mi iskolák előkelő helyét az indokolja, hogy az osztályban 
mindössze 3 visegrádi van, a többiek bejárók. 

Áprilisban hozzákezdtünk az ünnepi CD felvételeinek elkészí-
téséhez. Az általános iskola 1987-ben vette föl Áprily Lajos 
nevét, az esemény jubileumára emlékkönyv kiadását is tervez-
zük. A különböző programokra szeretettel várjuk egykori kol-
légáinkat és tanítványainkat is. Szeretnénk, ha legkedvesebb 
élményeiket megírnák: „Én iskolám, köszönöm most neked…” 
címmel, és eljuttatnák az iskolába. 

A jubileumi év nyitányaként május 18-án ünnepi koncert-
re várjuk az érdeklődőket, amelynek műsorát a CD anya-
gából válogattuk. 

Sok alkalom volt mostanában, hogy szülők, ismerősök zeneis-
kolás növendékeink fejlődéséről meggyőződjenek. 60 tanítvá-
nyunk 3 tanszaki koncerten szólaltatta meg a hangszerét. 

Örömmel fogadták a harmadik osztályosokat a dömösi és a 
visegrádi óvodákban, ahol verssel, dallal, jelenettel és sok ze-
nével igyekeztek kedvet csinálni a tanuláshoz, iskolába járás-
hoz.  

Eredményesen szerepeltek a 7–8. osztályosok a területi cse-
csemőgondozó versenyen, második helyezést éretek el.  Imre 
Zsófia harmadik lett a szentendrei Református Gimnázium 
Áprily-szavalóversenyén, amelyet a Föld napja alkalmából 
rendeztek. Mi ezt a napot a természetben töltöttük hulladék-
gyűjtéssel és az új tanösvények bejárásával. 

Év végére készülünk 
Végéhez közeledik a 2006/07-es tanév. Szeretnénk tájékoztatást 

nyújtani várható programjainkról, fontos időpontokról: 
Május 15.: Papírgyűjtés, 23:. Sport- és egészségnevelési nap, 

30.: Kompetenciamérés 
Június 6–7.: Osztálykirándulások, 13–14.: Zeneiskolai 

beíratkozás, 16.:  BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY 
Július 5–14.: VI-PA tábor, a parajdi gyerekek fogadása 

Schmidt Anna igazgató 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

TISZTELT OLVASÓINK! 
Május az édesanyák, nagymamák és gyermekek hónapja. Mi is szeretnénk köszönteni a visegrádi édes-

anyákat, nagymamákat és gyermekeket. A szülőknek, nagyszülőknek nagyon sok örömöt, jó egészséget kí-
vánunk, a gyermekeknek felhőtlen gyermekkort. 

                                                   

                                                                                       Á lm aim  is voltak , voltak…Á lm aim  is voltak , voltak…Á lm aim  is voltak , voltak…Á lm aim  is voltak , voltak…    
                                                                                                        Ó h , én  ifjuÓ h, én  ifjuÓ h, én  ifjuÓ h, én  ifju  á lm aim ! á lm aim ! á lm aim ! á lm aim !    
                                                                                                    R ég eltüR ég eltüR ég eltüR ég eltü ntek , szétfoszntek , szétfoszntek , szétfoszntek , szétfosz olto lto lto ltak .ak .ak .ak .   

                                                                        M int köd  a  szél szárnyain .M int köd  a  szél szárnyain .M int köd  a  szél szárnyain .M int köd  a  szél szárnyain .   
                                                                         A z   A z   A z   A z  az  ábránd  az  ábránd  az  ábránd  az  ábránd  ––––  elenyészet elenyészet elenyészet elenyészet tttt ;;;;    
                                                                            A z  a  légvár A z  a  légvár A z  a  légvár A z  a  légvár ––––  füstgom oly; füstgom oly; füstgom oly; füstgom oly;    
                                                                            A z  a  rem ény, az  A z  a  rem ény, az  A z  a  rem ény, az  A z  a  rem ény, az  az  érzet,az  érzet,az  érzet,az  érzet,    
                                                                            A z  a  v ilág  A z  a  v ilág  A z  a  v ilág  A z  a  v ilág  ––––  n n n n incs sehol!incs sehol!incs sehol!incs sehol!     ––––    

                                                                                                                                                                                            (A ra ny János:(A rany János:(A rany János:(A rany János:  V isszatek intés V isszatek intés V isszatek intés V isszatek intés ))))

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, ismerősét 
2007. május 19-én, 16 órai kezdettel  
a nemzetiségi nap keretében tartandó

TEADÉLUTÁNUNKRA 
Helyszín: Magyar László tornacsarnok 

Mindenkit szeretettel várunk, főleg az idősebbeket,  
akik beszélik a helyi dialektust,  
és szívesen mesélnének nekünk 

                                
MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk és várjuk 
2007. június 2-án, 10-órai kezdettel tartandó 

Millenniumi kápolnabúcsúnkra 
A búcsú szentmisével kezdődik, 

                                                                                  majd megvendégelés, kötetlen beszélgetés következik 
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A visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház programajánlatai 

A Mátyás Király Művelődési Ház szervezésében 

2007. május 18-án,  
pénteken 22 órától  

a teázóban 

Farkasvadászattól A csend hangjáig 
címmel 

a CÉCÓ EGYÜTTES 
ad  

koncertet 

A műsorban Viszockij-, Simon & Garfunkel-,  
Bob Dylan-, Ginsberg-, T. S. Eliot-, Corso-,  

Ferlinghetti-versek és dalok hangzanak el 

Szeretettel hívunk mindenkit arra  
a megemlékezésre, melyet 

Buda visszavétele 
és Görgey Artúr  

halálának évfordulója 
alkalmából tartunk 

2006. május 21-én hétfőn 16 órakor 
a Görgey-lépcsőnél, 

ahol rövid ünnepség keretében megkoszorúzzuk 
a honvédtábornok emléktábláját 

2007. május 23-án, szerdán  
délelőtt 10 órakor  

a visegrádi moziban 

a szekszárdi  
Holló együttes előadásában  

nézhetik meg a gyerekek 

A bolond kalapja
című  

zenés mesejátékot 

Bence, Berci, Benedek,  
a három vándormuzsikus  

az erdőben talál egy kajla kalapot.  
Ám a kalapnak varázsereje van,  

és ez sok galibát okoz nekik.  
Végül a jó tündér siet segítségükre 

A belépő jegy ára 300,– Ft 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait  

a hónap utolsó péntekein megrendezendő  
előadás-sorozat következő estjére, mely 

2007. május 25-én (pénteken)  
18 órától lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

Franta Dezső
restaurátor

vetítettképes előadását  
hallgathatják meg 

Egy ország két arca 
– perui útiképek 

címmel 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A belépés ingyenes! 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

VViisseeggrrááddii kköözzééppüülleett tteerrvveekk
–– ééppíí ttéésszzhhaall llggaattóókk mmuunnkkááii 22000066..

ccíímműű kkiiáállllííttááss

mmeeggnnyyiittóójjáárraa
22000077.. mmáájjuuss 2266--áánn ((sszzoommbbaatt))

1166 óórráárraa
aa mműűvveellőőddééssii hháázzbbaa
A kiállítást megnyitja: 

Cságoly Ferenc DLA, 
a Középület Tervezési Tanszék 

 tanszékvezető tanára 

A kiállítás 2007. június 11-ig tekinthető meg  
a művelődési házban 

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

Tel.: (26) 398-128] 

Május utolsó vasárnapja 

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA  

is egyben 
Ezért az ünnep előestéjén május 26-án szombaton  

19 órakor 

MEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a Mátyás-szobor mögött lévő, 

az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító  
márványtáblánál 
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Dsida Jenő: 

HÁLAADÁS 

 Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
 Amig ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
 Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
 Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
 Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
 Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

 Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
 imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
 Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban 
 – itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
 Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
 Istenem köszönöm az édesanyámat. 

 Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
 Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

 Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
 Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
 Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
 Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

 Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
 Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
 Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
 Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

 Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
 Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Ezzel a szép Dsida-verssel köszöntjük utólag is az édesanyákat, nagyma-
mákat anyák napja alkalmából, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, 
unokáikban, éljenek meg sok-sok évet egészségben, sok örömben! 

Alapítványi hírek 
Ahogy már korábban hírül adtuk, megalakult, és megkezdte működését a Viseg-

rádi Duna menti Németekért és Svábokért Közhasznú Alapítvány. Az alapítvány 
célja a német nemzetiségi kultúra ápolása és segítése. 

Az elmúlt időszakban hagyományteremtő céllal megrendeztünk egy olyan disz-
nóvágást, melyet a régi visegrádi sváb szokások szerint végeztünk el. Természe-
tesen az állat feldolgozása is ezeket az emlékeket őrizte, hiszen a hurka és kol-
bász ízesítése sokunkban a gyerekkorunkból ismert ízeket idézte. A hurkákat vi-
segrádi szokás szerint zsemlével készítettük el. A disznótorra és a disznótoros 
káposzta elfogyasztására természetesen csak este került sor. De hogy a jelenlévők 
ne éhezzenek addig se, reggelire hagymás vért, tízóraira velőt tojással, ebédre 
pedig az egyik legrégebbi sváb ételt, az ún. „szaez”-t, azaz a savanyút tálaltuk fel. 
Este a disznótoroshoz egy kis mulatság is társult. A résztvevők jó hangulatából és 
biztató szavaiból arra következtettünk, hogy van igény az ilyen eseményekre, és 
szeretnénk is ezeket rendszeresen meghirdetni. Az esős idő miatt a 
dunabogdányiak mobil sátrak gyors felállításával segítettek minket, nekik és 
mindenkinek, aki segített a rendezvény megvalósításában itt is szeretnénk köszö-
netet mondani. Külön köszönjük, hogy megtisztelt jelenlétével Kalász István plé-
bános atya és Németh Tamás karnagy úr.    

Az alapítvány a német nyelv ápolását, tanítását is szorgalmazza, ezért egy két-
hetes esztergomi nyári nyelvi táborban való részvételhez nyújt segítséget Schmidt 
Anna igazgatónő javaslatára Székely Lucának. Kívánjuk, érezze jól magát, és 
élményekben, nyelvtudásban gazdagodva jöjjön haza. 

Az alapítvány kuratóriuma  

INVITATIO  
ügyességi  

tusára 

Kedves  
Visegrádiak! 

Az Úr 2007. évének  
június havának  

2. napján  
nagy eseményre készül  

a királyi udvar 
Királyunk  

próbára óhajtja tenni  
udvartartását  

tudásból,  
rafinériából 

E nemes okból  
kifolyólag  

hatszemélyes csapatok  
vetélkedését  

hirdeti ki  
a királyi kancellária 

Aki ügyes, sok feladaton  
keresztül kiállja  

a próbát,  
és megtalálja  
a király által  

elrejtett kincset, 
ezen felül sem marad  

jutalom nélkül 

A bátor jelöltek  
május havának  

18. napjáig  
jelentkezhetnek  
a Mátyás Király  

Múzeumban 
személyesen  

vagy telefonon 

Korhatár:  
12–100 év 

Telefon:  
398-026 

604-es mellék 
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Virágos Visegrádért 
2007.  

Ismét eltelt egy hónap. Az április virágpompába borította a 
várost, a kerteket, utcákat egyaránt. Szebbnél szebb kerteket 
láttunk mi is, de úgy gondoltuk, érdemes bevonni olyan em-
bereket, akik nálunk sokkal több helyen járnak. Megkértük a 
kézbesítőket, hívják fel figyelmünket, hogy merre érdemes 
nézelődnünk, hogy megtaláljuk a hónap díjazottját.  

Mária néni és a gyönyörű virágok 

Áprilisban a Szentgyörgypusztai úton lakó Sólyom Mária 
kertjét ítéltük a legszebbnek, amit Fieszl Ági javasolt megte-
kintésre. Nem csalódtunk. Mária néni, aki a 60-as évek ele-
jén a vadonból bányászta ki ezt a telket, az idők folyamán 
varázsolta paradicsommá. Nem éppen fiatal kora ellenére a 
mai napig nagyon aktív földön és vízen egyaránt. Nem vélet-
len, hogy a vízen szót írtam. Ő, aki már 1952-ben evezős Eu-
rópa-bajnokság helyezettje volt, elmesélte, hogy a május 1-
jei hosszú hétvégén evezőstúrára indul négy napra. Gratulá-
lunk és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig jó egészségben 
gondozza csodálatos virágait. 

A közterületek közül ebben a hónapban a temető utáni kis 
sziklakert környékét találtuk a legszebbnek. Úgy tudjuk, el-
sősorban Bártfai Ildi gondozza ezt a területet. Köszönet érte. 

                                            Takács Istvánné 
Visegrádi Szövetség Egyesület,  

                                                         Turisztikai Egyesület 

 

Pályázat 

A 2007-es év újdonsága Az én Virágos városom és Az 
én virágos falum című fotópályázatok, amelyeket a Ma-
gyar Turizmus Zrt. és a Virágos Magyarországért Szerve-
ző Bizottsága hirdet meg.  

A fődíj kategóriánként egy-egy 100.000 Ft-os ajándék-
utalvány. A részletes pályázati feltételek a www.itthon.hu
honlapon tekinthetők meg. 

Érdeklődni lehet Pollák Erikánál (06 30 250 4011) és 
Wolf Mártánál (06 1 488 8630). 
 

 

                                                   

Kirándulás a Vértesben és a Gerecsében 
Polgári körünk minden évben rendez egy közös kirándulást. 

Így volt ez idén is, amikor úgy döntöttünk, hogy április 15-
én, vasárnap egynapos kirándulás keretében a tatai várat, a 
Majkpusztán található kamalduli szerzetesházakat és a bajnai 
Sándor–Metternich-kastélyt látogatjuk meg. 

Az időjárás ezúttal is kedvezett, hiszen csodálatosan szép 
napsütésben indultunk teli busszal útnak. Első állomásunk a 
tatai vár megtekintése volt. Szőke Mátyás igazgató úr már 
menet közben sok érdekeset elmondott a vár történetéről, 
amit a helyszínen két szimpatikus idegenvezető tovább bőví-
tett. Megcsodáltuk a szebbnél szebb kiállítási tárgyakat, fara-
gásokat, régészeti emlékeket, a gyönyörű cserépkályhát, be-
rendezési tárgyakat, a Szőnyből előkerült freskótöredékeket, 
a színházi életet és lovassportot bemutató nagytermet, majd a 
toronyban berendezett kerámia-kiállítást. Minden szintről 
meseszép kilátás nyílt a tavaszi fényben ragyogó Öreg-tóra. 
A tartalmas várlátogatás után a Német Nemzetiségi Gyűjte-
ményt néztük meg, melyet egy régi malomépületben rendez-
tek be. Igen részletes történelmi beszámolót hallhattunk ide-
genvezetőnktől, Fatuska Jánostól, akit órákig hallgathattunk 
volna, ha az időnk nem olyan rövid. Így is betekintést nyer-
hettünk a felvidéki, erdélyi és magyarországi németség vallá-
si, életmódbeli, ipartörténeti, művészeti sajátosságaiba. A 
színes néprajzi anyag megtekintése után az Országgyűlés té-
ren látható fa óratorony mellett haladtunk tovább, hogy aztán 
a Tatán látható vízimalmok nyomait fedezhessük fel a város-
ban tett sétánkon. 

Nem messze volt innen következő programpontunk, a 
Majkpusztán található kamalduli szerzetesrend épületegyüt-
tese, a jellegzetes cellalakásokkal, a megmaradt templomto-
ronnyal és a köré épített, U alakú épülettel. Rendkívül érde-
kes volt az egyik cellalakás megtekintése, és az idegenvezető
érdekfeszítő előadása a rend történetéről, az ott folyó egykori 
szerzeteséletről. A nagy épületben – melyben könyvtár, le-
véltár, vendégház, ispotály működött valaha – gazdag öntött-
vaskályha-gyűjteményt láthattunk, és megsérülve ugyan, ám 
mégis rendkívül gazdag freskó- és képanyagot a refektóri-
umban. A sok látnivaló után egy tó melletti, A négy remeté-
hez címzett étteremben igen ízletes és tartalmas ebéddel eny-
hítettük éhségünket. 

A délután hátralévő részében a bajnai Sándor–Metternich-
kastélyhoz utaztunk. Kívülről szépen rendbe hozott 
kastélykülső fogadott, teljesen új cseréptetővel. Ám a kas-
télyba lépve elszomorító látvány tárult elénk. Számos termet, 
lépcsőházat végigjárva, mindenhol a valaha szebb időket lá-
tott pompa nyomát a pusztulás, üresség, reménytelenség képe 
váltotta fel. Gyönyörű zárt udvar, körben vastag falú, sok ab-
lakos épülettel, ami egykor igen szép lehetett. A kastélyt dúl-
ta német, orosz, volt itt gépállomás, a berendezést vitte, aki 
érte. A felújítás elkezdődött, de pénz nincs a további mun-
kákra. Hány és hány ilyen kastély álmodik arról, hogy egy-
szer régi pompájába öltözzön! 

Sokkal örömtelibb volt a nap utolsó eseménye, a helyi ró-
mai katolikus templom megtekintése! Már lemondtunk arról, 
hogy bejutunk, amikor előkerült a plébános úr. Rendkívüli 
humorral, bölcsességgel megáldott személy, aki készségesen 
mutatta meg szép templomukat kívül-belül. Sok érdekeset 
beszélt a templom érdekességeiről, képeiről, szobrairól; kü-
lön szeretettel beszélt az értékőrző bajnaiakról. 

Utólag is köszönjük a szervezők szerteágazó munkáját, a 
sokszínű élményt, amivel mindnyájunk szívét és agyát gaz-
dagították, no meg a Fennvalónak a kellemes kirándulóidőt! 

Borsody István 
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Olvasói levél ����

Tisztelt  
Duschák Úr! 

  A márciusi Visegrádi Hírekben 
megjelent  A sebességmérésről Vi-
segrádon című cikkére szeretnék rea-
gálni.  
  Megállapításait a forgalomról, kiha-
tásait a város életére teljes mértékben 
osztom, azzal viszont vitatkoznék, 
hogy a sebességmérő használata ed-
dig bármiféle pozitív hatást gyakorolt 
volna a  gyorshajtás megelőzésére, 
vagy alkalmazása esetleg megosztaná 
 lakosságot. Ellenben  – szerintem – 
abban viszont mindenféleképpen egy-
séges, hogy ez így nem mehet tovább.  

A Duna-parton sétálva számtalan 
esetben látni a 11-es úton 100–120 
km sebességgel rohanó ámokfutókat, 
a hétvégenkénti pokolról nem is be-
szélve! A Rév utcától a vár felé höm-
pölygő áradat, de különösen a moto-
rosok nagy többsége teljesen figyel-
men kívül hagyja a 40 km-es sebes-
ségkorlátozást, irdatlan hangerővel 
dübörögve teszik már lassan elvisel-
hetetlenné a város életét. Rendőr pe-
dig sehol, se radarral, se anélkül. Tu-
dom, hogy nekik is van munkabeosz-
tásuk és szabadnapjuk, de tessék már 
észrevenni, hogy a város közlekedés 
szempontjából hétvégeken a legkriti-
kusabb, ekkor kéne   láthatóan  és 
hathatósan  jelen lenni. 

Gondolom, hogy Önnek  korláto-
zottak a lehetőségei, de meg kell pró-
bálni  – a város vezetőivel együtt – 
olyan forgalomszervezési megoldá-
sokat  kidolgozni, amely valóban a 
lakosság érdekeit és a minőségi  tu-
rizmus felé való elmozdulást szolgál-
ja annak elkerülése érdekében, hogy a 
2004-es ,,legbűnösebb” város kétes 
cím ,,elnyerése” után ne Visegrád le-
gyen a ,,legnagyobb prostituált” jelző
tulajdonosa, nevezetesen, hogy egyre 
 többen  és egyre gyorsabban mennek 
át rajta.  

Üdvözlettel: 
                          Szentirmay Imre 

Ui.: Mielőtt bárki a motorosok fe-
lé ellenszenvvel vádolna, szeretném 
közölni, hogy kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal  45 éve (és jelenleg 
is) motorozom, de sajnos a motoros 
társadalom sem mentes azoktól a 
morális változásoktól, amelyekkel 
az ember nap mint nap találkozik – 

és ezt most nem politikai értelemben értem.  

FELHÍVÁS 
Visegrádi Ásványvíz és…? 

Találjon ki más Helyi Terméket is! 
VALÓSÍTSD MEG ÖTLETEDET 

Ötleted van, de nincs hozzá pénzed? Szívesen vinnéd sikerre a terveidet? Itt 
egy jó lehetőség! 

Vegyél részt a Kincs Szentendrei Kistérségi Innovációs Egyesület szervezé-
sében induló „CSAK NÁLUNK KAPHATÓ” programban!  

Mutasd be ötletedet helyi vállalkozók és szakemberek előtt, és ha megnye-
red bizalmukat, segítségükkel megvalósíthatod elképzeléseidet. 

Várjuk azon lelkes fiatalokat és idősebbeket, akik szívesen részt vennének 
egy izgalmas vetélkedőben, melynek fődíja, hogy megvalósíthatják ötletei-
ket.  

A résztvevők felnőtt és diák kategóriában indulhatnak, és helyi vállalkozók-
ból, szakemberekből álló zsűri előtt mutathatják be ötleteiket egy televíziós 
műsor keretében.  

A felvételre egy nagyszabású party keretében kerül sor, amelyen helyben élő
művészek, sztárok, vállalkozók, és helyi lakosok együtt szórakozhatnak, és 
drukkolhatnak az ötletembereknek.  

A program házigazdája ismert és közkedvelt média személyiségek, Szent-
endréről Endrei Judit, Horányból Dénes Tamás lesz.  

A kétfordulós verseny győztesei terveiket helyi vállalkozók, szakemberek 
segítségével, anyagi és szakmai támogatásával valósíthatják meg.  

A termékek menedzselésében a Kincs Innovációs Központ is közreműködik.  
Engedd el fantáziádat,  

találj ki egy helyi, új terméket, szolgáltatást! 
Mi segíthetünk a megvalósításban. 

FORDULJ HOZZÁNK BIZALOMMAL! 
Várjuk a jelentkezésedet! 

Vajda János  06 (30) 962-0376 telefonon, vagy e-mailen: 
vajdaja@t-email.hu

Jelszó:  
„CSAK NÁLUNK KAPHATÓ” 

Köszönjük… 

A Föld napja alkalmából az Áprily Lajos Ált. Iskola 18 diákja a lepencei római 
őrtorony és közvetlen környezete rendbetételét tűzte ki feladatul. A gyerekek és 
kísérőik több zsák hulladékot, szemetet, sörös dobozokat, üveget szedtek össze a 
burgusból, a parkolóból és a környékről. Utána meghallgatták a visegrádi római 
limes kutatásának mai állásáról szóló előadást, különös tekintettel az őrtornyokra 
és a lepencei szoborleletre, majd útjukat folytatva a kőbányai őrtoronyhoz men-
tek.  

Egy másik diákcsoport a Salamon-toronytól a fellegvárig vezető turistaút egy 
szakaszát tisztította meg a szeméttől. Ezúton mondunk köszönetet a gyerekeknek 
és kísérőtanáraiknak e hasznos és fontos munka elvégzéséért.

                                      Gróh Dániel 
    Mátyás Király Múzeum  

FELHÍVÁS 

Felhívjuk a Soproni Sándor Egyesület tagjait, 
hogy május 19-én 10 órakor gyülekezünk a révnél, szerszámokkal,  

a gizellamajori erőd és a lepencei őrtorony környezetének  
takarítása szándékával. Mindenkit várunk! 



14                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                        2007. május

Szeretettel meghívunk  

május 27-én  

tréfás  

családi  

vetélkedőnkre,  
melyet a szabadban rendezünk! 

A táv mindössze 3 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 fánkevő verseny, arcfestés, 

aszfaltrajzverseny  
és a többi legyen meglepetés. 

Tombola, zsákba macska 100 Ft 
Információ:  

www.visze.atw.hu  
(30 251-6383)

Hoznod nem kell semmit,  
csak anyut, aput, testvért,  

barátaidat, 
finomságokról  

mi gondoskodunk! 
Találkozó:  

10 órakor a Széchenyi téren  
(48-as emlékmű) 
Rossz idő esetén  

a Sziget Ifjúsági Házban  
rendezzük meg 

Szeretettel várunk! 

Kalandtúra Szálkán 
Idén 5. alkalommal vettünk részt a Tolna megyei Termé-

szetbarát Szövetség által szervezett TTT (Tolnai Tájakon 
Túrázók) természetjáró akadályversenyen.  
Szombaton délután indult kis csapatunk a Sirály-busszal és 
este 8 körül értünk Szálkára, az idei verseny színhelyére. 
Csodálatos az a vidék, a vakítóan sárga repcemezők, gondo-
san művelt szántók után gyönyörű naplemente tárult elénk. A 
szálkai művelődési ház igen kicsi volt, így nekünk a kocsi-
ban és sátorban kellett aludnunk. Ez egy merész vállalkozás, 
hisz éjszaka még nagyon hideg van, de végül is túlélő ka-
landtúrára mentünk. Meg ugyan nem fagytunk, de azért 
mindenkinek jól esett reggel szorongatnia a forró kávés 
bögrét. Mire elfogyasztottuk tábori reggelinket, száz ágra 
sütött a nap (mi is kiolvadtunk) és megérkeztek a környék 
iskoláiból a nevező csapatok (kb. 300 résztvevője van egy-
egy ilyen túrának), megkaptuk a térképet, megtörtént az 
eligazítás és nekivágtunk a kb. 30 km-es útnak. Már a táv 
megtétele sem volt egyszerű feladat, de a táv megtételét 
igazolandó, a bójákat is meg kell találni, ahol különböző
feladatok végrehajtása után pecséttel kell igazolni a részvé-
telt. Idén sem okoztak csalódást a szervezők, fantáziájuk a 

különböző agyafúrt feladatok kitalálásában végtelen. Nagyon 
jól szórakoztunk egész úton, a kis erdei tavacskákban külön-
böző evezős mutatványokat kellett bemutatnunk, mire pecsé-
telni tudtunk, az egyik helyen a víz fölé kifeszített kötélen a 
csapattársaknak kellett behúzni a pecsételő társukat. (Igazi 
csapatmunka!) A két fa közé kifeszített drótkötélen való 
biciklizés sem volt egyszerű feladat, de a gyerekek nagyon 
élvezték, ugyanúgy, mint a csigán gurulást, csúszást, 4-5 
méter magasban. Ezenkívül kötélmászás, fáramászás, laj-
hármászás, hegyre föl, hegyről le. Mindezt gyorsan, mert hát 
végül is ez egy verseny volt. Ildi az egész utat a megengedett 
segédkönyveket olvasva tette meg, hiszen még a plusz pon-
tokért (hogy biztos ne unatkozzunk útközben) egy kétoldalas 
tesztet is ki kellett tölteni a vadon élő madarak és környezet-
védelmi témákból. Az utolsó néhány km-en már senkivel 
nem találkoztunk, nem igazán értettük miért, aztán az utolsó 
bójánál kiderült. A felelős, aki a feladat végrehajtását vigyáz-
ta, említette, hogy még mindenki úton van, senki nem ért a 
célba és talán megér némi futást, hogy elsők legyünk. 

Gyorsan végrehajtottuk a feladatot, nagyon mókás volt, egy 
tandemmel kellett egy kicsi kocsit húzni, amiben a csapattár- 
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sak kocsikáztak – aztán futás – fáradt és sajgó lábainkról megfeledkezve nekivág-
tunk az utolsó kilométereknek. Így másodpercekkel lemaradva másodikként ér-
keztünk a célba.  

Tavaly is jó eredményt értünk el, családi kategóriánkban harmadik lett csapa-
tunk, bár nem is tudjuk, mikor és hányadiknak érkeztünk akkor, mert sajnos egy 
óriási eső elmosta az egész túrát, sártengerré változtatta az erdőt, így a csapatok 
többsége feladta a versenyt. Most postán várjuk az eredményt, mert nem vártuk 
meg a beérkező csapatokat, hiszen még nagy út állt előttünk Visegrádig. Szusz-
szantunk, uzsonnáztunk egyet és elindultunk hazafelé. Utunk elég csendesen telt, 
mert a gyereksereg rövid időn belül elaludt és egész hazáig kisebb-nagyobb kiha-
gyásokkal „húzták a lóbőrt”.  

Élményekkel telve érkeztünk haza, mint eddig bármikor és úgy búcsúztunk a 
kisbusz kitakarítása után, hogy – ez tök jó volt, ugye jövőre is elmegyünk!? Hát, 
rajtam nem fog múlni, mert nagyon jó program. Ha támogatónk, Zeller Tibor köl-
csönadja a kisbuszát – mint az előző négy évben és idén is – és önköltségi áron el 
tudunk menni, mert amúgy az út túl hosszú és drága lenne, akkor igen, megyünk 
jövőre is. Köszönöm Zeller Tibornak, hogy a busz kölcsönadásával lehetőséget 
biztosít a gyerekeknek egy ilyen remek kalandban való részvételhez. 

Bártfai István táborszervező

Vágott, hasított tűzifa Dunabogdányból 
Tel.: 06 (70) 268-4030 

Kedves Szülők  
és Gyerekek! 

  

Idén 7. alkalommal, ismét lesz nyári 
gyermekfoglalkoztató tábor, 2007. jú-
nius 18-tól.  

Reggel 9 órától várom a gyerekeket a 
Sziget utcai közösségi házban. Az előző
évekhez hasonlóan minden héten „uta-
zunk” valahová. Idei fő úti célunk Szar-
vas és környéke lesz, valamint készü-
lünk a Velencei-tóhoz.  

Az előzetes egyeztetések szerint mind-
két program tartalmasnak ígérkezik. 
Szarvason és Tiszakürtön gyönyörű ar-
borétumok, tájház vár megtekintésre és a 
történelmi „nagy Magyarország” közepe 
is itt volt, aminek megnézzük az emlék-
helyét. A Holt-Körösben lesz némi pan-
csolás és megkóstolhatja, aki akarja az 
egyik helyi étterem specialitását, a rán-
tott békacombot. Cserkeszőlőn elme-
gyünk az új élményfürdőbe és egy falusi 
tanyára is.  

Ezen kívül nem maradnak el a helyi ki-
rándulások, 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 tábort, bátorság próbával, 
grillezéssel, mint minden évben. 

 A tábor díja: helyi programokon 700 
Ft/fő/nap, ezért meleg ebédet kapnak a 
gyerekek, két vagy több gyerek esetén 
650 Ft/fő/nap.  

A részletes programokat és az utazások 
pontos költségeit a jelentkezési lappal 
együtt, június első hetében lehet majd 
megkapni. A programok bonyolításához 
a támogatások igénylése külső támoga-
tóktól és az önkormányzattól folyamat-
ban vannak, remélhetőleg az előző
évekhez hasonlóan megkapjuk ezeket és 
nem lesz akadálya, hogy minden terve-
zett programot meg tudjunk valósítani. 

Információ: 398-383, vagy 06 (30) 
9315580. 

Szeretettel várok minden érdeklődő
gyermeket. 

Bártfainé Répás Ildikó 

Tűzifa 
hasított 2.000,– Ft/q, 
kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás 
költségét is  

magában foglalja 

Eőry Csaba  
06 (20) 599-9399 
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KIHÍVÁS NAPJA  
MÁJUS 23. (szerda) 

  

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)! 
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-ig  ÉJSZAKAI TÚRA találkozó: templom 
                 04.00–05.30-ig  HAJNALI „VADLES” találkozó:  templom  
                06.00–07.00-ig  BICAJOZÁS találkozó:  révparkoló 
              

Áprily-park: 
08.30–15.00-ig íjászat, célba dobás dárdával, bárdal, csillaggal, egyéb harci játékok   

Nagy parkoló: 
10.00–18.00-ig  bicajos ügyességi pálya, mókás vetélkedők stb. (díjak: bicajos lámpák, csoki stb.) 
14.00–15.00-ig  PÁROS TENGÓ BAJNOKSÁG (díjak: bőrlabda, csoki kihívás napi póló stb.) 
14.00–15.00-ig TOLLAS BAJNOKSÁG (díjak: tollas labdák, ütők, csoki, kihívás napi póló stb.) 

Tornacsarnok, suliudvar:  
17.00–21.00-ig  2×15 perces barátságos labdarúgó mérkőzések  
16.00–17.30-ig  tréfás vetélkedők, labdajátékok OVISOKNAK és KIS ISKOLÁSOKNAK  (díjak: rengeteg csoki és cuki)

Kálvária:   
18.30–20.30-ig  SZÁMHÁBORÚ  (díjak: rengeteg csoki)
   

Sziget Ifjúsági Ház: 
10.00–12.00-ig   Baba–mama klub „TOTYOGÓ” játékos vetélkedők (díjak: rengeteg csoki)
17.00–19.00-ig   KICK BOX edzés 
19.00–21.00-ig   PÁROS PINGPONG kupa (díjak: pingpong ütők, csoki és egyéb meglepetések) 

A résztvevők között 21 órakor ajándékokat sorsolunk! 
A nyugdíjasoknak közös sétát szervezünk. 

Mindkét iskolában, az óvodában saját szervezésű programok lesznek napközben,  
valamint a tavalyi évhez hasonlóan, az irodákban munkahelyi tornát is szervezünk. 

Részletek a plakátokon lesznek kiírva! 
A strandra szervezett programok idén sajnos elmaradnak, mert nem lesz még nyitva! 

AZ ÖSSZES PROGRAM INGYENES!

Búvároktatás 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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Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

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

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

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw      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 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

NE HOZZA HOZZÁNK!  
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 

ELEKTROSZERVÍZ             GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdeklődni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Társkeresésben CRONOS a megoldás! 
Ha komolyan gondolja, társkereső gondját 

a CRONOS megoldja. 
Magyarország legnagyobb társkereső klubja 

Már a Dunakanyarban is 
(több mint 4000 klubtag közül választhat azonnal, 

ezen túl kirándulások, rendezvények). 
Saját érdekében tegye meg az első lépést! 

Várja hívását a (26) 314-700-as telefonszámon Anna. 
Bejelentkezés szerdától vasárnapig 

(hétfőn, kedden szünnap). 
Kérjen időpontot a mielőbbi belépéshez! 

Legyen Ön is klubtag, találja meg párját  
már holnap 

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHA-

TÓ! 

Tel.: 06 (20) 399-7010 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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



XXIII. évfolyam 5. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                      19

EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

MÁJUSI PROGRAM 
 

 május 4., péntek: Alex and the Paid Holiday 

 május 5., szombat: Roy és Ádám 

 május 11., péntek: Blues Floor 

 május 12., szombat: Budapest Ragtime Band 

 május 18., péntek: Ton Ton Phoenix 

 május 19., szombat: Kowalsky meg a Vega 

 május 25., péntek: LATIN 

  Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor 

 május 26., szombat: Kontor Tanács 

  (Kontor Tamás és zenekara) 

   
Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

Visegrád, Fő u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Május hónapban  
a Borda sertésbeles vákuumfóliás  
grillkolbász 1080 Ft helyett 900 Ft-os, 
a Borda házi sütőkolbász 990 Ft helyett 
900 Ft-os 
kedvezményes áron kapható! 
Folyamatosan kedvező áron kínáljuk 
a sertéshúst! 

                                                    HÁZ! Sertés- és műbelek, mirelit áruk! 
                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 

érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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 szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 



20                                                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                     2007. május

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, futóműállítás, 
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 



VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Visegrádi  

Nemzetközi Palotajátékok 
2007. július 6–7–8. 

Ebben az évben 23. alkalommal kerül sor vá-
rosunk legnagyobb rendezvényére, a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokra. Az eddigi gyakor-
latnak megfelelően a visegrádi állandó lakosok 
a palotajátékokra szóló ingyenes belépőt a mű-
velődési házban Mikesy Tamástól és Kálazy
Lászlótól vehetik át június 25. és július 3. kö-
zött. Ebben az évben több mint 750 szereplőt 
várunk Magyarországról és külföldről. Eddig 
hat ország jelezte részvételét a játékokon, igazi 
újdonságnak számít Szerbia bemutatkozása a 
Belgrádból érkező Svibor csapat fellépésével.  

A már jól ismert programokon kívül idén mu-
tatkozik be először a királyi borudvar, ahol a 
régi Magyarország történelmi borvidékei szere-

peltetik legjobb boraikat. Ezek közül is kiemel-
kednek a királyaink által leginkább kedvelt 
szerémségi borok, de természetesen jelen lesz 
Tokajhegyalja, Somló, Szekszárd, Eger, a Bala-
ton-felvidék is. A királyi borudvar helyszíne a 
palotaudvar. Mindhárom este a királyi palota 
lovagi tornapályáján felállítandó szabadtéri 
színpadon koncertekre kerül sor. 
Július 6-án 20 órától Szkítia, július 7-én 21 

órától Kormorán koncert lesz, július 8-án 20.30 
órakor Puccini Bohémélet c. operáját mutatják 
be. A koncertekre belépők a palotajátékok jegy-
pénztáránál válthatók.  
A Salamon-torony utcában mesterségek bemu-

tatója lesz, a Mátyás-szobornál és a platánsor 
melletti parkban működik szabadtéri színpad 
látványos szórakoztató programokkal. A vásár-
ban új színfolt lesz a ,,régiségek utcája”, ahol 
régiségkereskedők árulják portékájukat. Mű-
ködni fog a Stabarecz-kertben a középkori 
gyermek játszóház, sok-sok új játékkal, de lesz 
katonai tábor is a KRESZ-parkban és a Duna-
parton. 
A királyi menet mindhárom napon 10 órakor 

indul az iskolától, de szombaton este 20.30 óra-
kor is lesz egy fáklyás felvonulás a plébánia-
templomtól a királyi palotáig. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
Részletes információ a www.palotajatekok.hu 

honlapon olvasható. 
Cseke László 

Visegrádi
Hírek
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Zenei rendezvények 
Chopin–Vukán: Tribute to Chopin 

Puccini–Vukán: Bohémélet 
Az est első részében Chopin legnépszerűbb darabjaiból 

izgalmas összeállítást hallhat a közönség. A Vukán–
Horgas duó már hazai és nemzetközi koncerttermeket 
hódított meg Gershwin, majd Bach műveiből összeállított 
estjével. Most a romantika egyik legvirtuózabb és talán 
legérzékenyebb szerzőjét, Chopint választották, hogy 
fuvolán, altfuvolán, illetve zongorán mesélni tudjanak 
közönségüknek. Az esten olyan kompozíciók hangzanak
el, mint az f-moll zongoraverseny, az a-moll mazurka, 
keringők, etűdök köztük a híres E-dúr etűd. 

A koncert második felében Giacomo Puccini világhírű, 
ma már klasszikus operája megszületése óta bejárta a 
világ minden operaszínpadát. Legutóbb Vukán György, a 
magyar zenei és jazzélet kimagasló alakja váratlan ötlettől 
vezérelve átírta az operát jazz bigbandre és három szólis-
tára. Mimi szerepét a szenzációs fuvolista, Horgas Eszter 
formálja meg hangszerén, Rodolfo szerepében a kiváló 
trombitaművész-zenekarvezetőt, Fekete Kovács Kornélt 
hallhatjuk, míg Puccini szerepében az operaátirat szerző-
jét, Vukán Györgyöt zongorán, a kitűnő Modern Art 
Orchestra közreműködésével. 

A koncert különlegessége, hogy először fordul elő több 
újdonság is: egy klasszikus opera átirata jazz bigband 
közegbe, hogy az énekeseket hangszeres szólisták jelení-
tik meg, és hogy a zenekart a művészek maguk vezénylik 
(Fekete Kovács és Vukán). Látványos, magával ragadó és 
egyéni élmény az opera páratlanul újszerű megfogalmazá-
sa. A közreműködő művészek rangja és a zenekar kiváló-
sága pedig biztosítéka egy valóban felejthetetlen zenei 
estnek. Az előadás világpremiernek számít. 

A rendezvény a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
keretében kerül bemutatásra. 

Az előadás helyszíne:  
Visegrádi Királyi Palota, szabadtéri színpad  
(Fő utca 29.) 
Időpont: 2007 július 8., 20.30
Kategória: ülő
Jegyár: 2900 Ft

Rajkó zenekar: Virtuóz varázs 
Műsor: 
I. rész 

1. Berzsenyi–Mészáros: Palóc tánc 
2. Brahms: V. Magyar tánc 
3. Monti: Csárdás 
4. Horváth–Mészáros: Magyar lánytánc (üveges) 
5. Berzsenyi–Mészáros: Méhkeréki suhancok 
6. Reményi: Repülj, fecském! 
7. Berzsenyi–Mészáros: Szatmári tánc 

II. rész 
1. Berzsenyi–Mészáros: Kalocsai tánc 
2. Liszt: II. Magyar rapszódia 
3. Somogyi–Farkas: Pásztortánc 
4. Farkas Gyula: Cigányfantázia 
5. Reinz: Cirkuszpolka (cimbalomszóló) 

6. Dinicu: Pacsirta 
7. Berzsenyi–Horváth–Sárközi: Cigánytánc 

A Rajkó zenekart 1952-ben Farkas Gyula hozta létre, aki 
a magyarországi cigányzenét az éttermi muzsikálásból a 
világ nagy színpadaira állította. Ő tette le az alapokat a 
Rajkó zenekar utánpótlásaként szolgáló „rajkó iskolához”. 
A kezdet kezdetén felkutatta a legszegényebb magyaror-
szági falvakban élő tehetséges cigány származású gyere-
keket. Határainkon túli magyarlakta településekről is 
érkeztek szegény sorsú cigánygyerekek, nem egy közülük 
évszázados cigánydinasztiák ősi tehetségét hordozva és 
hagyományaikat tovább örökítve. A zenekar igazgatója, 
majd nyugalmazott és mindenkori elnöke egészen haláláig 
Szigeti Pál volt, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a 
Rajkó zenekar és tánckar image-ának megteremtésében. 
Nagy szerepe volt a zenekar megismertetésében szerte a 
világon, aminek eredményeként a Rajkó zenekar a magyar 
kultúra nagyköveteként járja a világot, öt kontinens több 
mint száz országában hirdetve a magyar és a cigány kultú-
ra egyetemes értékét mint a világörökség egyik gyöngy-
szemét. 

Ez alkalommal is egy csodálatos, magával ragadó, egész 
estét betöltő virtuóz produkciót tekinthetnek meg az elő-
adásra látogatók. 

Az előadás helyszíne:  
Visegrádi Királyi Palota, szabadtéri színpad  
(Fő utca 29.) 
Időpont: 2007 július 14., 20.30 (esőnap: július 15.)
Kategória: ülő
Jegyár: 2900 Ft

Jegyrendelés:  
Levélcím:  
United Concert és Show Kft. (Danubius Music)  
1142 Budapest, Szatmár utca 63/b 
Tel.: 06 (1) 222-3388 
E-mail: info@danubiusmusic.com

Kedvezmények:  
20 db jegy rendelésénél      5% 
100 db jegyrendelés felett 10% 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk mind-
két fantasztikusnak ígérkező előadásra, melynek 
méltó hátteréül szolgál a gyönyörű helyszín! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
Beszámoló  

a képviselő-testület  
május 23-i  

rendkívüli üléséről 
Visegrád Leányfaluval közösen közbe-

szerzési eljárást folytatott le annak érde-
kében, hogy megvizsgálja, hogyan lehetne 
olcsóbban és hatékonyabban elvégeztetni 
a hulladékszállítási feladatokat. Az ajánla-
tok közül a Kaposvári Városgazdálkodási 
Zrt. ajánlata bizonyult a legjobbnak. Ez a 
cég adta a legkedvezőbb árajánlatot – 
nettó 10.922.770 Ft éves díjat –, valamint 
vállalt feltételei is megfeleltek az elvárá-
sainknak. Többek között megoldják a 
háztól történő szelektív hulladékszállítást 
oly módon, hogy havonta egyszer az álta-
luk biztosított szelektív gyűjtőzsákokat 
külön elszállítják mindenki háza elől. 

A testület május 31-én tartotta e havi 
rendes ülését, az erről szóló beszámolót a 
következő lapszámban olvashatják. 

Dobri Imre   

KÖSZÖNET! 

Köszönjük Szlovák Erzsébetnek, hogy az 
Áprily-parkba sövényt ültetett, és külön-
böző növényeket telepített, valamint segít 
a park gondozásában, ápolásában. 

GAMESZ dolgozói 
ÉRTESÍTÉS 

a kötelező kéményseprő-ipari  
feladatok  

ellátásának időpontjáról 

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII. 25.) 
BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 
30.) BM rendelet 3–7. §-a értelmében 
előírt kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a 
települési önkormányzat közigazgatási 
határain belül – 2007. június 1.–2007. 
augusztus 31. között a Pest Megyei Ké-
ményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. dol-
gozói látják el, valamint díjat szednek. A 
dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek. 

 Kérjük, szíveskedjenek a lakosságot a 
helyben szokásos módon tájékoztatni. 

Hegedűs Ferenc  
főmérnök 

Pest Megyei Kéményseprő  
és Tüzeléstechnikai Kft. 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 
Tel.: 06 (1) 374-0061 

                               Háziorvosi rendelés 
Visegrád, Fő u. 38. 
Dr. Balázs Mária 

Telefon: (26) 397-507,  
06 (30) 958-7289 

Rendelési idők beosztása: 
hétfő   8.00–12.30 óra 
kedd   8.00–12.30 óra       Vérvétel 7.30–9.00 óra 
szerda 14.30–16.30 óra 
csütörtök 14.30–16.30 óra 
péntek 14.00–16.30 óra 

Nővéri ellátások ideje a rendelőben: 
hétfő   8.00–13.00 óra 
kedd   8.00–13.00 óra      Vérvétel 7.30–9.00 óra 
szerda   8.00–13.00 óra 
csütörtök   8.00–13.00 óra 
péntek   8.00–13.00 óra 

Orvosi ügyelet: Tahitótfalu, Visegrádi u. 3.
hétközben 17.00 órától másnap 8.00 óráig, 
ünnepnapokon és hétvégén 24 órás ellátás 
Telefon: (26) 387-030 

Kedves Betegeink! 
A vérvételre kizárólag személyesen vagy telefonon az orvossal történt elő-

zetes időpont-egyeztetés alapján kerülhet sor, legkésőbb a vérvétel előtti 
napon, rendelési időben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral érkezzenek! 

Háziorvosi rendelések ideje módosul júniusban
a nyári szabadság miatt! 

Június 4-től június 8-ig 
Helyettes orvosok: Dr. Portik György 
                              Dr. Rozsályi Károly 

szerda   8.00–11.00 Dunabogdányban   
csütörtök 11.00–13.00  Visegrádon 
péntek 11.00–13.00  Visegrádon 

Június 11-től június 15-ig 
hétfő 11.00–13.00 Visegrádon 
kedd   8.00–11.00 Dunabogdányban   
szerda 10.00–12.00 Visegrádon                 
csütörtök 13.00–16.00 Dunabogdányban   
péntek 11.00–13.00 Visegrádon 

Június 18-tól június 22-ig 
hétfő 11.00–13.00 Visegrádon 
kedd   8.00–11.00 Dunabogdányban 
szerda 10.00–12.00 Visegrádon 
csütörtök 13.00–16.00  Dunabogdányban 
péntek 11.00–13.00 Visegrádon  

A nővéri ellátás ideje változatlan: 8.00–13.00 

Önökért! 
A júniusi hónapban két ,,meghívott szakorvos” fogadja Önöket a visegrádi 

rendelőben: akinek emésztési problémái, illetve panaszai vannak, vagy a 
therápiával, kivizsgálással kapcsolatos kérdései lennének, kérem, keressék fel 
a rendelőt, a szokásos módon, előzetes időpont-egyeztetéssel! 

Június 15-én 9.00–12.00 nőgyógyászati szakrendelés 
Június 25-én 9.00–12.00 gasztroenterológiai rendelés 

Én és munkatársaim szeretettel várjuk Önöket a rendelőben! 
      Dr. Balázs Mária 

                                                                                                            háziorvos 
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Parajdon jártunk… 
Ez év május 10-én visegrádi küldöttség 

utazott Parajdra az immáron 17 éves, első-
sorban iskolai kapcsolatokon alapuló, baráti 
viszony ápolásának elmélyítése céljából. 
Visegrádot Hadházy Sándor polgármester, 
Kalotai Árpád alpolgármester, Mezei Anna
képviselő, ny. iskolaigazgató, Schmidt Anna 
iskolaigazgató, Mikesy Tamás művelődési 
ház igazgató és Gróf Péter, a Mátyás Király 
Múzeum munkatársa képviselte.  

Ismerkedés fehér asztal mellett 

A baráti találkozó hivatalos részeként Vi-
segrád polgármestere Bokor Sándorral, 
Parajd polgármesterével és Cseresnyés 
Attila iskolaigazgatóval a két iskola és tele-
pülés kapcsolatának jövőjéről, konkrét 
programokról, együttműködési lehetőségei-
ről tárgyaltak.  

A találkozó során a két polgármester meg-
erősítette azon szándékát, hogy az iskolák 
együttműködését Parajd és Visegrád önkor-
mányzatának támogatásával a továbbiakban 
is fejleszteni kell, s a két település testvérvá-
rosi kapcsolatának létesítése is megfogal-
mazódott. Ez év őszén Visegrád múltját és 
jelenét bemutató fotókiállítással, régészeti 
előadásokkal és haditorna programmal 
mutatkozunk be Parajdon. Városunk 2009. 
évi millenniumi ünnepségére szeretettel 
várjuk Parajdot. 

Tisztelgés az Áprily-emlékmű előtt 
 Az utazás során lehetőség nyílt Parajd és 

környéke történelmi értékeinek, turisztikai 
nevezetességeinek megtekintésére; hazafelé 
pedig Európa 2007. évi kulturális fővárosa, 
Nagyszeben történeti városközpontját tekin-
tette meg a visegrádi delegáció. 

Gróf Péter 

Ez történt májusban a Fellegvár oviban… 
Történésekben és meglepetésben gazdag időszakot zárunk az óvodában. Mind-

három csoportban felköszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. A kiscsoporto-
sok délelőtt várták izgatottan az anyukákat, a középső és nagycsoportosok pedig 
alvás után öltözködtek ünneplőbe.  

A kicsik csokorba szedték, amit eddig tanultak-játszottak, még találós kérdést is 
tettek fel az anyukáknak: a hangjukról kellett megismerni a gyerekeket és senki 
nem tévesztette el!  

A középsősök nemzetiségi ruháinkba öltözve köszöntötték az édesanyákat, na-
gyikat. Az üdvözlő versikék után egy mesét játszottak el, majd a nemzetiségi 
fesztiválon előadott német játékok, dalok következtek, hiszen még nem volt mód, 
hogy a szülők láthassák ezeket. A meglepetés saját kezűleg készült, ügyesen, 
gondosan és sok szeretettel dolgoztak rajta a gyerekek (gyöngysort fűztek). 

Nagy a gyerekek öröme! 

A nagyok ebben az évben a szabadba csalogatták az ünnepelteket. Az oviban 
verssel-dallal kedveskedtek, aztán az anyukák meglepve vették észre, hogy ki-
mennek a szobából a gyerekek, de szerencsére hagytak egy térképet, amiről meg-
tudhatták, hol is találják meg csemetéiket. És ekkor kezdődött a „szabadtéri anyák 
napja”, ami igencsak emlékezetes marad gyermeknek, felnőttnek egyaránt.  

Soproni óvónők látogattak meg bennünket május 18-án délelőtt. Továbbképzés 
keretében vitattuk meg a bennünket élénken foglalkoztató kérdéseket, Pedagógiai 
programjainkról cseréltünk véleményt. Néhány nap múlva budapesti ovisok és 
óvó nénijeik jöttek el hozzánk, játszani, ismerkedni, beszélgetni. 

A nevelési év lassan lejár és az óvodában is kezdődik az ún. „nyári élet”, ami 
éppen olyan megtervezett és fegyelmezett munkát kíván, mint a szorgalmi évben, 
csak az a változás, hogy összevont csoportban és kevés pedagógussal dolgozunk, 
mert az óvónők és dajka nénik ilyenkor veszik ki szabadságukat. Előtte azonban 
még nagy esemény van kilátásban, hiszen a nagycsoportosok elköszönnek az 
óvodától, óvó és dajka néniktől. Az ovibúcsú már lassan hagyományosnak mond-
hatóan ebben az évben is a palotában lesz, készülnek rá a gyerekek nagyon!  

Eddig a történések és most elmesélem a meglepetést!  
Május 5-én egy kósza hírben tudomásunkra hozták, hogy valakik (akkor még 

nem tudtuk, hogy kikről van szó!) támogatni kívánják az óvodát néhány kerti 
játékkal. Örültünk és vártunk. Úgy tűnt, hogy a kósza hír tovakószált, mert nem 
történt semmi. Aztán 20-a körül felgyorsultak az események: megjelent a markoló, 
a kertben kiszedte a régi játékokat, kifúrta az újaknak a helyét… – jöttek a bácsik 
az oszlopokat leásni, kerítést kiszedni, homokot hozni és a legvégén sok-sok bácsi 
és néni. Lefestették a játékokat, homokot hordtak a homokozóba, összeszerelték 
az ajándékba kapott markolókat, autókat. És 30-án egy kis ünnepség keretében át 
is adták nekünk a kertet. A befejező munkálatokat Schüszterl Karcsi és munkatár-
sai végzik (ütéscsillapító lerakása, kerítés kihúzása, régi játékok elszállítása…). 
Köszönjük nekik, támogatóinknak és a MOL-nak is, hogy ez a nyár már az árnyé-
kos homokozó és a többi új játék birtokbavételével kezdődhet.  

 Dobó Istvánné  
                                                                                                          óvodavezető
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Májusi események  
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 

Május első vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat, nagy-
mamákat. Szép hagyomány, hogy Szentgyörgypusztán, az 
idősek otthonába kezünkben ajándékkal és versekkel, zené-
vel érkezünk anyák napján. Mindig nagy szeretettel fogadják 
az iskolásokat az otthon lakói, s elérzékenyülnek a kedves 
szavalatokat hallva. 

Az elmúlt hónapban nagy szerephez jutott a zene, hiszen 
egy vetélkedő során még az Operaházban is ott voltak tanu-
lóink, akik jelmeztervet készítettek Papagena és Papageno 
számára.  

Jubileumi koncertünk május 18-án sok barátunkat, támoga-
tónkat vonzotta a polgármesteri hivatal nagytermébe. Az elő-
adott művek saját CD-ken is hallhatók lesznek. Vendégeink 
voltak a nagymarosi Kittenberger Általános Iskola zongoris-
tái, Kiss Judit tanárnő tanítványai.  

A zenetanulás népszerűsítése volt egyik célunk, amikor a 
Dunakanyar Erdei Iskolában hangszerbemutatót tartottak 
zenetanáraink. Tapasztalataink szerint egyre többen szeret-
nének valamelyik hangszerrel megismerkedni. Az Áprilyban 
az 1–5. osztályokban átlagosan a gyerekek fele iratkozott be 
a zeneiskolába.  

Kapcsolódva a Német Kisebbségi Önkormányzat program-
jához, mi is májusban tartottunk „nemzetiségi hetet”. Ennek 
során 3 csoporttal ellátogattunk a dunabogdányi nemzetiségi 
múzeumba, ahol Liebhart András, a művelődési ház vezetője 
kalauzolt bennünket a régi tárgyak, képek, emlékek között.  

Az 5. osztályosok  németóráján  Zeller  Józsi  bácsi  mesélt  
svábul  gyerekkoráról,  válaszolt a kérdésekre. Negyedikese- 

ink Scheili Laci bácsit keresték fel. A legnagyobbak a kitele-
pítésekről olvastak; voltak, akik a családjuk eredetét kutatták, 
családfát rajzoltak. Alvincz Erzsébet tanárnő néhány sváb 
dalt tanított meg, amit a nemzetiségi délután vendégeinek is 
előadtak. 

Történelmi vetélkedők tették próbára diákjainkat Eszter-
gomban és június 2-án Visegrádon. Mindkét rendezvény 
tetszést aratott a gyerekek körében; bebizonyosodott, hogy a 
fizikai felkészülés pont olyan fontos, mint a szellemi. 

Sport- és egészségnevelési napunkon idén a mozgás mellett 
a cukrozott üdítő italok és „rágcsálni valók” károsanyag-
tartalmáról, a gyógyteákról, a dohányzás romboló hatatásá-
ról, az AIDS-ről beszélgettek, néztek felvilágosító filmet a 
felsősök. A nap szenzációját a szentendrei rendőrkapitányság 
bemutatója jelentette. Drogkereső kutyát láttunk munka 
közben, a traffipax nem az autó sebességét mérte, hanem a 
futó gyerekét.  

Új technikák alkalmazásával készült rajzokkal értek el sike-
reket a rajzszakkör tagjai a Szőnyi István-napokon. A szer-
vezők megköszönték, hogy iskolánk minden alkalommal 
eleget tesz meghívásuknak, és a két intézmény baráti kapcso-
latait ápolja.  

Itt, a Visegrádi Hírek hasábjain köszönöm meg a szülők, 
visegrádi lakosok és cégek támogatást, amit papírgyűjtésben 
nyújtottak. Összesen 10 tonna papírt gyűjtöttek a gyerekek. 

A nyári szünetre kollégámnak és a gyerekeknek is aktív 
pihenést kívánok! 

Schmidt Anna igazgató 
 

Vasárnapi koncertek februártól májusig 
 

E tanévben is kaptunk lehetőséget a visegrádi ifjúsági alap 
jóvoltából, hogy zenét tanuló gyermekeinket koncertekre és egy 
zenés színdarabra vigyük Budapestre. A pályázaton nyert pénz 
fedezte minden költségünket, pénzhiány miatt egyetlen gyer-
meknek sem kellett itthon maradni. 

A Művészetek Palotája előtt 

Hangverseny Fiataloknak koncertsorozatra vettünk bérleteket, 
a Művészetek Palotájába. A négy különböző alkalomra más-más 
korosztály látogatott el. Február 4-én farsangoltunk és a nemze-
tek táncaival ismerkedtünk a Danubia Szimfonikus Zenekar és a 
Honvéd Művészegyüttes táncosai segítségével. Március 11-én 
Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulóját 
ünnepeltük a Cantemus Gyermekkórus és a Duna Szimfonikus 
Zenekar közreműködésével. Április 8-án a Jazz zene rejtelmeibe 
vezetett be minket Skuta Miklós (zongora) és a Budapest Jazz 

Orchestra. Végül május 6-án Till Eulenspiegel vidám csínyjeivel 
(Richard Strauss) ismerkedhettünk meg a MÁV Szimfonikus 
Zenekar előadásában, és közben gyönyörködhettünk Csíkszent-
mihályi Berta rajzaiban. Kiváló zeneművek, remek előadók és 
kellemes légkör … nagyon jól éreztük magunkat.  

A Macskák Társasága (Szilassy Anna 1. o. rajza) 
A legkisebbekkel (1–2. osztály) egy mesés-zenés színdarabot 

néztünk meg a Kolibri Színházban. A Macskák Társasága c. 
előadás annyira lenyűgözte a gyerekeket, hogy haza úton egész 
végig a legfülbemászóbb dallamot énekelték.  

Az öt budapesti útra Zeller Tibor buszai szállítottak minket. 
Ezeken az alkalmakon összesen 65 gyermek és az őket kísérő

felnőttek vehetett részt. Csodálatos élményekkel jöttünk haza, és 
reméljük, hogy jövőre is lesz alkalmunk koncerteket látogatni. 
Köszönünk minden támogatást és segítséget! 

                                                            Csereklye Dóra  
igazgatóhelyettes 
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Visegrádi rehabilitációs szakkórház,  
a mi kórházunk…

Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása mélyreható változásokat hozott országos szinten, az eddig megszokott beteg 
beutalási rendben. Ez idő szerint Visegrád város polgárai 22 különböző fekvőbeteg-ellátó intézménybe nyernek felvé-
telt, ahol 49 féle orvosszakmai csoport, közel ugyanennyi fekvőbeteg osztályon látja el a betegeket.   

A Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza és Gyógyfürdője a város rászoruló lakosainak 
teljes körű ellátást nyújt a mozgásszervi, gasztroenterológiai, geriátriai rehabilitáció területén. 

Újságunk kérdéseire dr. Bors Katalin főigazgató tájékoztatja olvasóinkat a legfontosabb kérdésekről. 

– Mit kell érteni a rehabilitáció fogalma alatt? 
A rehabilitációt az egészségügyi ellátásban a krónikus 

ellátási formák közé sorolják, és ez a jogos besorolás 
azután sok zavart is okoz. A tevékenység az ellátás idejét 
tekintve valóban hosszas procedúra – a páciens állapotá-
nak megfelelően mindig egyénre szabott –, szakember- 
igényében, eszközeiben és cselekménysorában azonban
jobban hasonlít a nagyobb anyagi ráfordítást igénylő aktív 
ellátási formákhoz. Az orvosi rehabilitáció olyan szerve-
zett segítségnyújtás, amelyet az orvostudomány saját esz-
közeivel (diagnosztika, terápia, megelőzés, gondozás) 
nyújt a mindennapi élettevékenységében akadályozott, 
hátrányos helyzetű embereknek, hogy meglévő képessége-
ik fejlesztésével önállóságukat részben vagy egészében 
visszanyerjék, és képessé váljanak a családba, munkahely-
re, társadalomba való beilleszkedésre. 

– Csak orvosok és nővérek dolgoznak  
   a rehabilitációs osztályokon? 

A rehabilitáció mindig csapatmunka. A csapat tagjai a 
rehabilitációs szakorvosok és egyéb specialisták, a nővé-
rek, a gyógytornászok, a fizikoterápiás asszisztensek, a 
pszichológus, a neuropszichológus, a foglalkoztató-
terapeuta, az ortopédműszerész, a logopédus, a szociális 
munkás, a dietetikus, a gyógymasszőr, az egészségnevelő, 
a lelki gondozó. Fontos megemlíteni, hogy a csapat tagja-
ként szerepel maga a páciens is, hisz az ő aktív részvétele 
nélkül a rehabilitáció elképzelhetetlen. Szakkórházunk 
orvosainak mindegyike több szakvizsgával is rendelkezik, 
60 százalékuk rehabilitációs szakorvos. Ez az arány or-
szágosan is kiemelkedő. Az alap és ráépített szakvizsgák 
tekintetében reumatológus, traumatológus, ortopéd szak-
orvos, fizioterápiás szakorvos, kardiológus, belgyógyász, 
neurológus, geriátriai szakorvos, gasztro-enterológus, 
sebész-mellkassebész, aneszteziológus szakorvos, uroló-
gus áll betegeink rendelkezésére. 

– Milyen építészeti és tárgyi eszközök szolgálják 
   a gyógyulást? 

A főépület kétemeletes, négy rehabilitációs osztályt fog-
lal magába, az ágyak száma 230.  A közlekedés akadály-
mentes, az emeletek között lift szállítja a betegeket. A 
kórtermek többsége háromágyas. A páciensek kényelmét 
társalgó, büfé, terasz és egy hatalmas park szolgálja.  

A szakkórház egyéni és csoportos víz alatti gyógytornára 
alkalmas medencével, szénsavas és víz alatti vízsugár-
masszázs-káddal, fizikoterápiás kezelőhelyiséggel, cso-

portos, egyéni tornateremmel, szabadtéri tornapályával és 
a szakemberek munkájához szükséges foglalkoztató helyi-
ségekkel egyaránt rendelkezik. Medencénkbe a lepencei 
gyógyvizet vezették be, intézetünket a rendelkezésre álló 
feltételek alapján 2006-ban gyógyfürdővé minősítette az 
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság. 
Jól felszerelt diagnosztikai háttér (röntgen, ultrahang, 
labor, csontsűrűségmérő labor, a gyomor, nyombél és 
vastagbél tükrözéses vizsgálatára alkalmas endoszkópos 
laboratórium) is segíti munkánkat. 

– Melyek a fekvőbeteg beutalás feltételei? 
A szakkórház rehabilitációs fekvőbeteg ellátásában Vi-

segrád város lakói prioritást élveznek, a város területi 
ellátási körzetünkbe tartozik. A beutalást kezdeményezhe-
ti a háziorvos, illetve a fekvőbeteg osztály profiljának 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakorvos is. A 
háziorvosi beutalóhoz szükséges szakorvosi vizsgálatot a 
családorvos kérheti szakambulanciáinkon is, de a beteg 
szakellátásának megfelelően véleményt és javaslatot 
nyújthat az ország bármely szakellátó helye. Továbbra is 
módunk van az ország minden részéről felvenni rehabili-
tációra szoruló betegeket, de ehhez a beutaló orvossal 
előzetes írásos egyeztetés szükséges. 

– Van-e lehetőség emelt komfortfokozatú szobák 
   igénybevételére? 

Jelenleg a kórtermek tíz százaléka emelt komfortfokoza-
tú, ezen ágyak is csak érvényes beutalóval vehetők igény-
be részleges térítés ellenében. Teljes térítés mellett vehe-
tik igénybe szolgáltatásainkat a nem biztosított betegeink, 
külföldi vendégeink. A szobákban fürdőszoba, WC, színes 
tv, hűtőszekrény van. Többsége kétágyas, két kórterem 
egyágyas. 

– Milyen tudományos és oktató tevékenység  
   folyik a kórházban? 

Orvosaink és szakdolgozóink előadóként rendszeresen 
részt vesznek kongresszusokon, publikációink jelennek 
meg szaklapokban, több orvosunk saját szakterületén
tudományos társaságok vezetőségi tagja. Szakkórházunk a 
rehabilitáció területén képzőhely. 

– Jellemezné néhány szóval az egyes osztályok 
   profilját? 

A földszinten működik az 56 ágyas mozgásszervi rehabi-
litációs osztályunk, melyet dr. Gradsack Mária főorvos
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vezet. Elsősorban traumát – törést elszenvedett, ortopéd 
műtéten átesett és érbetegségük miatt mozgásszervi reha-
bilitációra szoruló betegeket fogad. 

Az első emeleten a 94 ágyas mozgásszervi rehabilitációs 
osztály található, melynek vezetője dr. Bors Katalin fő-
igazgató főorvos. Agyi katasztrófán átesett, organikus 
neurológiai, gyulladásos és degeneratív reumatológiai, 
valamint csontritkulásuk miatt rehabilitációra szoruló 
betegek gyógyítása az elsődleges feladatunk. 

A második emeleten két osztály helyezkedik el. Az 52 
ággyal működő geriátriai rehabilitációs osztályt dr. Telkes 
Zoltán főorvos vezeti. (Visegrádról is igen sok idős ember 
feküdt már ezen az osztályon.) Az osztály elsődlegesen a 
több társbetegséggel bíró betegek életminőségének javítá-
sát tűzte ki célul.  

A 28 ággyal működő gasztroenterológiai rehabilitációs 
osztályt dr. Pál Magdolna főorvos irányítja. Itt az emész-
tőszervi műtéten átesett, a gyomor-, bélrendszer betegsé-
gei, hasnyálmirigy-gyulladás, illetve emésztési vagy test-
súlyproblémák miatt rehabilitációra szoruló betegek
komplex terápiája folyik. 

– Milyen szakrendeléseket működtet  
   a szakkórház? 

Visegrád  város  önkormányzatának  honlapján,  illetve  
ezen újság hasábjain korábban már részletesen ismertettük 
a lakosok számára teljes körben rendelkezésre álló 
járóbeteg-ellátó munkahelyeinket és a legfontosabb tudni-
valókat. Felsorolásszerűen ezek a következők: reumatoló-
giai, rehabilitációs, belgyógyászati, gasztroenterológiai, 
pszichológiai szakambulancia és az ezekhez kapcsolódó 
diagnosztikus egységek: röntgen, labor, UH labor, endo-
szkópos labor, denzitometriás labor (csontsűrűségmérés). 
Ezt kibővítve megemlítem, hogy dr. Jánosházi László
főorvos mint kardiológus és dr. Huszár Sándor mint se-
bész-mellkassebész szakorvos e szakterületeken felmerülő
problémáikra is – konzultáció szintjén – rendelkezésükre 
áll. A járóbeteg-ellátó helyek igénybevételéhez szintén 
családorvosi beutaló szükséges.  

Gyógyfürdővé nyilvánításunkkal lehetőség nyílik arra is, 
hogy mozgásszervi betegségben szenvedő járóbetegek 
közvetlenül is hozzájussanak gyógyfürdőjegyekhez a 
kórházi (reumatológiai, rehabilitációs) szakambulanciá-
kon, és fürdőjeggyel a pácienseink igénybe vehessék szol-
gáltatásainkat a víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő, 
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti vízsugármasszázs, 
szénsavas fürdő területén.                 

(Újsághír) 

M E G H Í V Ó  
A Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház  

és Gyógyfürdő

ezúton tisztelettel meghívja Önt  
és kedves családját 

2007. június 22-én 14 órától rendezendő

Semmelweis-napi ünnepségére, 

melynek keretében belül kerül sor  
az intézet területén lévő

kápolna üvegablakainak újrakészítése  

alkalmából rendezett  

ünnepi programra 

A kápolna a XX. század elején adományokból épült, és a 40-es évek végéig működött. Ezt köve-
tően az épületet méltatlanul raktározási célokra használták. 1992. szeptemberében a kórház veze-
tésének szándéka szerint részlegesen felújították, azóta az ökumenizmus jegyében felszentelve 
szolgálja a hívőket. 

A szakkórház kiemelt jelentőséget tulajdonít a kápolna folyamatos fejlesztésének, ezért 2006-
ban az Iparművészeti Lektorátus által kiírt pályázaton is indult. A kápolna üvegablakai felújításá-
nak felére elegendő pénzforrással rendelkezve az üvegablakokat Köblitz Birgit Nagymaroson élő
üvegművész készítette el. 

Kérjük mindazokat, akik adományaikkal segíteni tudnának a kápolna még hiányzó ablakainak 
elkészíttetésében, tegyék felajánlásukat az ünnepség ideje alatt a kápolna előterében elhelyezett 
urnába. 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

Tisztelt Olvasóink! 
Májusi hónapban több programja volt önkormányza-

tunknak. Ezekről – egy-egy képpel – szeretnénk ízelítőt 
adni Olvasóinknak. 

Füvészkerti séta.  
Az idő esős volt, de a hangulatot ez nem befolyásolta 

Fúvószenekarunk két tagja  
és az énekkar vezetője 

Schubauer József 
 sváb anekdotákat és vicceket mesél                                                                                                                                           

Nemzetiségi teadélutánunkat  
az ovisok körjátéka nyitotta meg 

Részlet egy hagyományos 
 sváb esküvőből  

a dunabogdányi asszonyok előadásában 

Énekkarunk részt vett  
az alsógallai pünkösdi fesztiválon.  
Éppen májusfadöntést láthatunk 

Szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, a 
háziasszonyoknak a finom süteményt, amivel hozzá-
járultak a Millenniumi kápolnabúcsúnkhoz.  

Erről az eseményről a Visegrádi Hírek következő
számában képekben számolunk be. 

 (NKÖ) 
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Ne felejtsük: Jönnek az ulmi bárkások! 
Századokkal ezelőtt hosszú volt a Dunán megtett vízi út 

Visegrádig. Az ulmi hajósok, a híres bárkások mégis vál-
lalkoztak erre, pedig akkor még hatalmi helyzetben vol-
tak, hiszen övék volt a legnagyobb hajóépítő manufaktúra 
az egész Duna hosszában.  

A több száz éves hagyomány csak akkor tört meg, ami-
kor megjelent a Dunán az első gőzhajó. Ám a tradíció 
mégsem szűnt meg. Bárkákat ugyan nem gyártottak százas 
tömegben, mégis voltak olyan ulmi férfiak, akik egyesüle-
tet, hagyományápoló közösséget teremtettek azért, hogy 
ne menjen feledésbe több száz éves kiváló munkásságuk.  

Régi rajzok alapján ismét szekercét ragadtak, és építettek 
két-három olyan bárkát, amelyek alkalmasak dunai hajó-
zásra. Ezekből egy minden évben végig hajózza a Duna 
egy-egy szakaszát. Erre az évre már összeállt a csapat, 
melynek 34 tagja 2007. június 28-án, délután 15 órakor, 
azaz három órakor érkezik Visegrádra. 

   Különös szerencse, hogy nemcsak az ulmiak, hanem a 
Visegrádon élő német kisebbség is teremtett magának kö-
zösséget a korábbi századok örökségének megóvására,
ápolására. Így adódott, hogy a két nemes szándék találko-
zik egymással, és szép alkalmat teremthetünk akkor, ha a 
megjelölt időben találkozunk velük, és együtt fogadhatjuk 
a partra lépő vendégeket ünneplő ruhában.  

Aki eljön, hitet tesz a visegrádi közösség összetartozásá-
ról és a vendégek iránti barátságról. Jung Vilmos és fia, 
Csaba, már eddig is sokat tett a német kisebbség öröksé-
gének megtartásáért. Eddigi munkásságukat azzal koro-
názzák meg, hogy barátságból biztosítják a német hajó ki-
kötését és tartózkodását. 

Tartson velünk Ön is, és ünnepeljünk együtt, hogy ezzel 
megnyissuk a következő napon kezdődő ünnepségsort, 
melynek keretében Ulmból még több vendéget is megis-
merhetünk. 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

Duna menti Németek Kulturális Fesztiváljára,  
amelyet a Visegrádi Duna menti Svábokért és Németekért Alapítvány Kht.,  

valamint Visegrád Város Önkormányzata közösen rendez meg  

2007. június 29–30-án és július 1-jén 
Helyszíne: a visegrádi rév parkolója 

 

JÚNIUS 29., PÉNTEK 

18.00 Visegrádi fiatalok hagyományőrző  
          fúvószenekarának ünnepi megnyitó hangversenye 
18.30 Hadházy Sándor polgármester köszönti  
          és megnyitja a 2007-es kultúrfesztivált 
18.45 Az MNOÖ Északi Regionális Iroda vezetője,  
          Szeltnerné Winhardt Ildikó köszöntő beszéde 
19.00 Visegrád Város Német Kisebbségi  
          Önkormányzata énekkarának előadása 
19.30 Wirdern Rosen Nagymaros–Zebegény  
          sváb hagyományőrző együttes tánckara 
19.45 Marus, kismarosi német nemzetiségi tánc-  
          és énekkar 
20.00 Primavera táncegyüttes 
20.45 Megnyitó bál. 
          A hangulatról a Finánc Vidám Fiúk 
          sramlizenekara gondoskodik 
 
JÚNIUS 30., SZOMBAT 

Díszvendég: Erich Rabus, Landsmannschaft  
       der Deutschen aus Ungarn Kreisverband  
       Alb-Donau/Ulm 

17.00 25 fős fúvószenekari kísérettel mazsorett  
          felvonulás a városon keresztül,  
          közben söröskocsiról hagyományos sváb ruhákba 
          öltözött nők és férfiak ingyen sört osztanak  
          a város különböző pontjain. A felvonulás közben  
          a visegrádi dobos csapat is hallható 
18.00 A felvonulás után nevezés a snapszliversenyre  

          Szebeni Imre úrnál,  
          közben a mezőkövesdi Szihalom ifjúsági 
          hagyományőrző fúvószenekar fellépése 
18.30 A csolnoki német nemzetiségi énekkar előadása 
19.00 A kismarosi hagyományőrző aranyérmes Marus  
          táncegyüttes sváb műsora 
19.30 Sramli Kings fellépése zenekarával 
20.30 A csolnoki Alte Kameraden német fúvósegyüttes  
          hangversenye 
21.00 A báli hangulatot a csolnoki Krigli Band  
          sváb zenekar szolgáltatja, közben 22 órakor  
          tűzijáték az elhurcoltak és elhunytak emlékére 
 
JÚLIUS 1., VASÁRNAP 

17.00 Dunakanyar fúvósegyüttes hangversenye 
18.00 Deutschklub Pilisborosjenő Weindorf Egyesület  
          énekkarának előadása 
18.30 Dunabogdány sváb zenekarának közös  
          hangversenye a hagyományőrző felnőtt  
          dalkörrel.  
          Az előadást mazsorettek színesítik 
20.15 A hangulatot Zeller Tibor, a Visegrádi Fiatalok  
          sváb szólistája biztosítja 

Hideg italokkal, meleg ételekkel várjuk  
kedves Vendégeinket! 

A révátkelés mindhárom napon  
egész éjjel biztosított! 
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A Mátyás Király Művelődési Ház  
tisztelettel meghívja Önt, 

kedves családját és barátait 

AAnnddrráásskkóó IIssttvváánn
festőművész 

kkiiáállllííttáássáánnaakk mmeeggnnyyiittóójjáárraa,,
22000077.. jjúúnniiuuss 1166--áánn

sszzoommbbaattoonn 1166 óórráárraa
aa mműűvveellőőddééssii hháázzbbaa

A kiállítást megnyitja: 
Novák Lajos, 

Dömös polgármestere 

Közreműködik: 
Maronka Csilla 

színművész 

A kiállítás 2007. július 4-ig tekinthető meg  
a művelődési házban, 

a könyvtár nyitva tartása szerint  
[Visegrád, Széchenyi u. 11., tel.: (26) 398-128] 

Meghívó 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
a korábbi évekhez hasonlóan  

2007-ben is megrendezi 

SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁGÁT 

Időpont:  
2007. június 24., vasárnap 

Helyszín:  
a kemping alatti Duna-part 

Program: 
20.00 Tűzrakás 
21.00 A máglya meggyújtása dobszó mellett, utána az

ünnephez kapcsolódó műsor, a hagyományok fel-
elevenítése 

21.30 Népzenei koncert, körtánc, tűzugrás, almasütés 
Hajnalig tánc és természetesen mulatság! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Kellemes élmény 
Egész véletlenül estem be Pomázra a nemzetiségi fesztiválra a 

múlt szombaton. Éppen a kb. negyvenfős pomázi ifjúsági zene-
kar játszott, és mint kiderült, rögtön utánuk a visegrádi zenekar 
következett. Bevallom őszintén, én ott egy kicsit tartottam ettől 
a fellépéstől, hiszen egy nagy zenekar után egy tíztagú zenekar-
nak még akkor is nehéz feladata van, ha profikból áll az együt-
tes; a mieink egy része meg még igencsak gyerek. Tehát jöttek a 
mieink, és nagyon kellemes meglepetés ért. Nagyon jól szóltak, 
jó volt a darabok összeválogatása és sorrendje. Nem hogy nem 
kellett szégyenkezni, de kifejezettem büszke lehetett rájuk az 
ember. Megállták a helyüket, és a nagy zenekar után sem érzett 
az ember semmi hiányt. 

Örülök neki, hogy hallhattam ezt.                      Mikesy Tamás 

Kultúra – színház 
Ötödik évadjára készül a pilisszántói Szikla Színház, mely 

minden eddigieknél gazdagabb programmal várja a közönsé-
get az idén. A különleges környezetben kialakított, Buda-
pesthez közel fekvő intézmény mind rangosabb szerepet tölt 
be a nyári kulturális rendezvények sorában. 

Az idei események sora június 21-én, az Új Világ Fesztivál-
lal kezdődik meg. A program keretében kerül színre a Pilis 
Pálos Passió Cseke Péter rendezésében. A mű alapja az 
1511-ben, Hadnagy Bálint által írt legkorábbi európai passió, 
amely különleges élményt kínál a zenekedvelőknek.  

A Szikla Színházban július 27-től háromnapos rendezvényt 
tartanak; a nyitónapon Vikidál Gyula lép fel barátaival, Mol-
nár Szilviával, Nagy Anikóval, Sasvári Sándorral és 
Homonyik Sándorral. 

Másnap, június 28-án a Rock és Musical Színház előadásá-
ban látható a Kiálts a szeretetért! című rockopera, Nagy
Anikóval a főszerepben. A Kocsák Tibor, Baróti Péter, Mik-
lós Tibor, Kemény Gábor által komponált mű Teréz anya 
életéről és munkásságáról szól. 

Június 29-én a pilisi medence népdalénekesei, kórusai és 
néptánc együttesei adnak műsort. A rendezvényen magyar, 
tót, szerb és sváb nemzetiségi falvak együttesei mutatkoznak 
be. 

Információ és jegyvásárlás:  

Pilisszántó Polgármesteri Hivatal 
Tel.: (26) 349-558, 349-544 
e-mail: hivatal@pilisszanto.hu
web: www.pilisszanto.hu                        Bölcsházy Sándor 

Dsida Jenő: 

ARANYORSZÁG, SZERELEM 

 Ó, aranyország, szerelem! 
 Most szárnyaimat szerelem, 
 s kána-szirmok harsány tüzében 
 lobog a szivem az esti szélben. 
 Aztán lehullok. Hűs az arcom, 
 amint mosolygón, mélyen alszom 
 a kék mezőn. Piheg a friss fű…
 …Cigányangyal, fekete-tincsű, 
 úszik az ég opál tején 
 piros sapkával a fején…

Gyertek focizni, Öregfiúk! 
Gondolom, mindenki tudja, hogy van egy csodálatos fekvé-

sű műfüves pályánk. Hála Istennek, nem túl nagy, nem kell 
sokat futni, szinte direkt nekünk találták ki. Nekünk mon-
dom, az 50 + korosztálynak. Merthogy emlékeztek a régi 
TV-torna szlogenjére: „Egy kicsi mozgás mindenkinek
kell…”. Mit szólnátok, hogy mondjuk vasárnap délelőttön-
ként egy órát elfocizgatnánk, 10-től 11-ig. Azután játszanánk 
a harmadik félidőt. Ebédre mindenki kényelmesen otthon 
lenne. Úgy játszanánk, ahogy jól esik, de egyenlő feltételek-
kel. Ezért van az alsó korhatár, amely 50 év. Tehát hívok 
minden 50. évét betöltött visegrádi „öregfiút”, akinek van 
kedve egy kicsit mozogni, szórakozni, jöjjön, csatlakozzon, 
focizzunk egy jót, majdnem úgy, mint a régi szép időkben. 

Akinek tetszik, és részt venne, hívjon fel: 398-374.  
Üdvözöllek a csapatban!                                   

Abonyi Géza
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Virágos  
Visegrádért 

Paulus a szép kertben unokáival 

 „Virágok és unokák között” – akár ezt a 
címet is adhatnánk ennek a képnek, amely jú-
niusi nyertesünket ábrázolja. Illés Istvánné,
vagy ahogyan mindenki ismeri: Paulus, a 
Széchenyi utca 21. szám alatti kis kert egyik 
gondozója. A szépen rendben tartott, ragyogó 
tiszta udvar és kert igazi paradicsom a gyere-
kek számára, és szemet gyönyörködtető min-
denkinek, aki csak oda látogat, legyen az ro-
kon, barát, vendég, vagy bárki „falubéli”. 

 Gratulálunk Paulus a kerthez és az unokák-
hoz! 

A megújult terecske 

A „Málé placc” sokáig áldatlan állapota 
sokszor volt témája újságcikknek, falugyűlés-
nek. Most így megújulva és kivirágozva igen 
kedves színfoltja a Mátyás király utcának, és 
ha a tér közepén nem meredezne ott az a ron-
da villanypózna, akkor akár egy osztrák kis-
városi utcarészletnek is vélhetnénk.  

Gratulálunk a tervezőnek és a kivitelezők-
nek, nevezetesen a főépítésznek és a Gamesz 
dolgozóinak. Apropó, nincs valakinek egy jó 
ötlete, milyen új nevet lehetne kitalálni ennek 
a kis térnek, hiszen abban megegyezhetünk, 
hogy a  „Málé placc” elnevezés már a múlté. 

                              Visegrád Turisztikai 
                         és Városszépítő Egyesülete, 

Visegrádi Szövetség Egyesület További kérelmem a 
város vezetőségéhez 

Mindenek előtt gratulálok Schüszterl Karcsinak és munkatársainak! A Del-
tában épített új parkolót is olyan alapossággal készítették el, mint a korábbi 
munkáikat. Ennek az új parkolónak a létrehozása már az új képviselő-testület 
döntése alapján jöhetett létre, hiszen erről a régi testület sem a város terület-
rendezési tervénél, sem egyébként nem tárgyalt. Nem vitatom a parkoló szük-
ségességét, hiszen „hamarosan” felépül a református templom-együttes. A 
parkoló nagysága is megfelelő a város reformátusainak létszámához. 

Csak azt nem tudom továbbra sem, hogyha erre jut pénz, akkor a sokkal na-
gyobb létszámú lakosságot szolgáló Nap utca útburkolati javítását miért nem 
lehet elvégezni! Az előző években számos utcát sikerült járhatóvá tenni, meg-
szépíteni, de azt az utcát nem, ahol a nagyságához képest a legtöbben laknak 
és a legtöbben közlekednek. Ráadásul a Sziget utcaiak is ezen keresztül köz-
lekednek. 

Az árvíz időszakában végzett munkákra – valamilyen számítás alapján – én 
is „kaptam”, olyan ötvenezer forint körüli összeget. Aláírtam, hogy a városnak 
adom. Azt kérem, hogy ezt az összeget a város vezetősége a Nap utcai burko-
lat javítására fordítsa!  Kérem továbbá a Nap utcában lakókat, valamint a Szi-
get utcában lakókat is, hogy az árvíznél rájuk kiszámított összeg felhasználá-
sáról rendelkezzenek az útburkolat felújítására. Ha kell, fogalmazzuk ezt meg 
közösen írásban, és kérjük a képviselőinket ennek támogatásához. 

Javaslom a vezetőségnek, hogy a régebben elfogadott, jó járda- és útfejlesz-
tési terveket is valósítsa meg. Ilyen a Fő utcai járdaépítésre hozott régi döntés 
is. A terv az volt, hogy az Újteleptől a templomig összefüggő és akadálymen-
tesített járdát kell kialakítani. Erre a Delta felől jövet a jobboldalon lehetne ezt 
könnyebben létrehozni. Abban pedig már több mint egy éve pénzügyi döntés 
is született, hogy a patakra járdahíd kerül, hogy a jelenleg még járdával egyál-
talán nem rendelkező rész megépítésre kerül és a meglévő lépcsők „eltünteté-
sére” is sor kerül, hogy így akadálymentesen közlekedhessenek babakocsikkal 
is vagy tolókocsikkal is a járdán – a város központjáig Visegrád polgárai is. 
(Ne kényszerüljön senki az úttesten, balesetveszélyesen közlekedni.) 

Elsősorban lakóterületi környezetemmel kapcsolatosan szeretnék szólni.  
Idetartozik az a korábbi döntés is, hogy a Delta üres telkeinél egy nagyobb, 

EU-komfortos játszótér megépítésére is sor kerül. Akkor a városfejlesztési bi-
zottság elnöke és a polgármester vállalta fel, hogy az erdészeti vezetőkkel 
egyeztet a telekcserék ügyében. (Önkormányzati területeket kellene átcserélni 
erdészeti területekért – az eredeti ötlet.) Bizony, jó lenne erről már többet tud-
ni, mert a játszótérre (szerencsére) nagy szükség van.   

A Fő utcai, kétoldali vízelvezető kőlerakásnál már javasoltam a képviselők-
nek, illetve a hivatalban dolgozó műszaki szakembereknek – ezen újság ha-
sábjain is –, hogy jobban figyeljenek oda. Lassan eltelik az egy év, most már 
tényleg meg kellene nézni a munkát. 

Vannak gondok, melyről a lakók pontosan tudnának szólni, ha kérdeznék 
őket. Érdemes lenne külön szólni a be nem fejezett és elrontott építkezésekről 
is, mert szintén a környezetünkhöz tartoznak, de ezek külön eszmefuttatás „ér-
demelnek”. 

Viszont inkább tenni kellene valamit, mert az „épülő” református templom 
is, meg a sportöltöző is rossz szimbólumává válhat városunknak. Mindeneset-
re már sok éve formálja az ideutazó turistáknak rólunk alkotott véleményét. És 
azt sem kellene elbagatellizálni, hogy a helyi lakosokat kimondottan zavarja a 
helyzet…

A Visegrádi Szövetség júliusra, illetve augusztusra tervez egy olyan fóru-
mot, ahol a város polgárai találkoznának a város képviselőivel, illetve polgár-
mesterével: időpont attól függ, hogy mikor tudnak a legtöbben eljönni a város 
vezetőségéből. A témáról is írtunk már az éves programunkról adott újságbeli 
tájékoztatóban: közutak, járdák, közterületek, középületek helyzete és a terve-
zett fejlesztések. Szeretnénk minél több résztvevőre számítani.  

Kiss Károly,  
a VSZ elnöke
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ZSITVAY-EMLÉKTÚRA 2007 

A Visegrádi Szövetség szervezésében egy példamutató em-
ber nevét zászlónkra tűzve, egy jó hangulatú tanulságos em-
léktúrán vehettünk részt április 14-én. 

A gyülekező a Mátyás-szobornál volt, ahol könnyen egy-
másra találtak a résztvevők, régebbi ismerősök és új barátok. 
Ugyanis mindannyian a túra névadójának nevével és bakancs 
emblémával díszített pólót viseltünk. Itt hallgattunk meg 
nagy érdeklődéssel dr. Zsitvay Tibor rövid életrajzi összefog-
lalóját, melyet unokája, Schandl Jánosné, Tubi osztott meg 
velünk, személyes élményeivel együtt. Sokunk számára most 
kerekedett ki a róla alkotott eddigi kép, hisz nemcsak jeles 
politikusa, közéleti embere volt korának, hanem a turizmus 
és Visegrád elkötelezett hívét tisztelhetjük személyében. Az-
tán a volt Zsitvay-villa kapujánál elhelyezett emléktáblától 
indultunk el együtt az emlékezés útján. 

A Salamon-torony érintésével, átsétálva a Panoráma úton a 
Mátyás-forrásnál tartottunk kis pihenőt, majd a Zsitvay Tibor 
által kijelölt túraútvonalon haladva a Görgey-bérc volt az 
újabb állomás és múltidézés színtere.  

Útközben az idősebbek vidám történeteket, a helyhez kap-
csolódó régi emlékeket idéztek fel, szórakoztatva az állandó 
kapaszkodótól cseppet sem csüggedő népes csapatot. Nagy-
villámra felérve a kilátónál már biztosra tudtuk: innen már 
csak lefelé tarthat további utunk. Jó kilátásokkal biztattak a 
szervezők is! Mogyoró-hegyre leérve ugyanis bográcsban 
főtt finom marhapörkölttel és hideg italokkal várt minket 
Zeller Terike és Marci barátunk. A közösen elfogyasztott 
ebéd után még egy kis nótázásra is maradt erőnk és főleg 
kedvünk. Mindenki jól érezte magát: felnőttek, nagyszülők, 
unokák, mi mindannyian. 

Úgy gondolom, nemcsak az együtt megtett kilométerek jól-
eső fáradtsága, a természet, környékünk szeretete kovácsolta 
össze e túra résztvevőit, a múlt és elődök tisztelete megerősí-
tette azt. 

Makai Győzőné  (VSZ)

Egy régi úrnapi körmenet fotója 
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Egy kerek évfordulóra 

ZOLLER ATTILA
(1927–1998) 

Visegrádon, a Fő u. 83. sz. házban született 1927. június 
13-án. Édesapja, Zoller József zenetanár és karmester volt, 
a második világháború előtt Budapesten tanított. Édesany-
ja, Nieberl Erzsébet énekelt és zongorázott. Zoller Attila
az első hegedűleckéket édesapjától kapta 1931-ben, 1936-
tól trombitaleckéket vett, 14 éves korától már a visegrádi 
zenekarban játszott trombitásként.  

Fiatalkori képe 1941-ből 

17-18 éves korában érdeklődése olyan hangszer felé for-
dult, amely a klasszikus zenében nem tartozott a legnép-
szerűbbek közé. 1945-ben, a háború utolsó évében kezdett
gitározni tanulni. Májustól Budapesten kezdett zenélni 
klubokban, kávéházakban. 1946–48 között a magyar tan-
góharmonika király, Tabányi Mihály zenekarában gitáro-
zott. Ezzel a zenekarral Zoller már jazz zenét is játszott. 
1948. októberében megelégelte a mind nehezebbé váló
hazai politikai, gazdasági és kulturális helyzetet és Auszt-
riába emigrált.  

Először báli zenekarokban zenélt. Hamarosan megis-
merkedik a harmonikán játszó Vera Auerrel, vele, egy do-
bossal és egy zongoristával alakítja meg első jazz zeneka-
rát. Vera Auer és Zoller Attila emberi és zenei kapcsolata 
mintegy hét esztendeig tartott. Az „Osztrák jazz-
népszavazás 1950/51” keretében a gitárosok között Zoller 
Attilának ítélték az első helyet. 1953 októberétől 1954 
márciusáig Frankfurt am Mainban, a német jazzélet egyik 
fontos központjában dolgozik, jazz kapcsolatai bővülnek 
Hollandiában és Párizsban szerzett élményekkel. 1955. jú-
lius 28-án Kölnben rögzítették két szólóprodukcióját, ami 
tovább növeli hírnevét. 1956 elején háromhetes amerikai 
turnén vesz részt, majd visszatérve Németországba újabb 
lemezfelvételek és koncertek várják.  

1958-ban második, 1959-ben harmadik amerikai turné-
ján új barátokat szerez, új hatások érik. Ekkor enged a 
csábításnak, és New Yorkban marad. Erről így nyilatko-
zik: „1959. végén vissza akartam térni Németországba, de 
közbejött valami, amire nem gondoltam. Megismerkedtem 
egy vonzó leánnyal és 1960. februárjában összeházasod-
tunk.” Felesége Helen Gottenberg. Pályája felfelé ívelése 

nem törik meg, 1964-ben egy másik magyar gitárossal, 
Szabó Gáborral holtversenyben lett első a világ vezető
jazz lapjának népszerűségi versenyén. 1966–67-ben pá-
lyája csúcsán van, a legtöbb lemezfelvételt ekkor készítik 
vele, a világ legjobb jazz muzsikusaival szerepel koncer-
teken és lemezein. 1966. novemberében, osztrák állam-
polgárként jöhet 18 évi távollét után ismét Magyarország-
ra. 1967-ben a free jazz nagymestere, Benny Goodman
zenekarában játszik. Az elkövetkező években több turnén 
vesz részt, többek között fellép Japánban is. 25 esztendő
után, 1972. június 3-án a Magyar Rádió meghívására ma-
gyar színpadon is fellép, majd ezt követően 1974–75-ben 
szintén.  

Zoller Attila életében jelentős szerepet játszott az okta-
tás. Utolsó New York-i koncertje – 1975. január 1. – után 
alapítja meg iskoláját, ahol az elméleti képzést neves 
szakemberekre bízza. Ő maga a gyakorlatban mutat új 
irányokat, mégpedig a kimondottan haladó tanulóknak. 
1980-as években több szóló koncertet ad Európa több vá-
rosában. Már Magyarországon is ismert és nagy tekintély-
nek örvend a jazzt ismerők körében. 1990. november 30-
án a Magyar Televízió 2-es csatornája 23 perces kisfilmet 
mutat be „Zoller Attila Budapesten” címmel. 1995. június 
9-én átveszi a New Englandi Művészeti Alapítvány Élet-
műdíját. Orvosai rákbetegséget állapítanak meg nála. 

Zoller Attila élete utolsó koncertjét 1997. december 6-án  
Visegrádon a képen látható zenészekkel adta. 

 Balról: Zoller Attila, Pege Aladár, Kőszegi Imre, 
 Szakcsi Lakatos Béla 

Pár hónappal halála előtt sok barátja és tisztelője az 
Amerikai Gitár Múzeumban egy rendezvényt szervezett
tiszteletére, amire többek között közelgő 70. születésnapja 
adta az alkalmat. 1997. december 5-én a Magyar Rádió 
Márványtermében került sor arra a koncertre, amely 
Zoller Attila egyik utolsó kívánsága volt. Szülőhazája kö-
zönsége előtt szeretett volna búcsúzni a koncertélettől. 
Másnap, l997. december 6-án a művész telt ház előtt lé-
pett fel szülővárosában, Visegrádon. 1998. január 25-én 
halt meg az egyesült államokbeli Vermontban. Hamvait – 
utolsó kívánságának megfelelően – a West River folyóba 
szórták.                                                          

Mezei Anna 
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Olvasói � levél

Visegrád Város Önkormányzata 
Tisztelt Szerkesztőség! 

A Visegrádi Hírek márciusi és májusi számában a sebesség-
túllépésről folyó olvasói levélváltás kapcsán szeretnék hoz-
zászólni. A kérdést egy szentgyörgypusztai nyaraló tapasz-
talataival is szeretném megvilágítani. 

Édesapámnak több mint 35 éve van nyaralója Szent-
györgypusztán, ahol szüleim mellett családommal élünk a 
hétvégi pihenés és nyaralás csodálatos lehetőségével. 

Sajnálatos módon az elmúlt mintegy tíz évben azt tapasz-
taljuk, hogy a Szentgyörgypusztán áthaladó 11-es út egy 
gyorsulási pályává változott. A járművek vezetői semmibe 
veszik a lakott területet és gyalogosforgalmat jelző táblákat, 
és a táblákat követően azonnali gyorsításba és előzésbe 
kezdenek. 

Szentgyörgypusztán két helyközi buszmegálló található. 
Az egyik az idősek otthonához, a másik a kisoroszi révhez 
vezet, ahol az egyetlen kijelölt gyalogos átkelő is található. 
A két megálló között nyaralóövezet található. A gyalogos-
forgalom számára járda nincs. Idősek és gyermekek számá-
ra nem éppen ideális. 

Megfigyeltem, hogy nincs már kitéve a Dunabogdány vé-
gét jelző tábla a kis kápolna után, ami persze jogkövető
magatartású járművezetők számára azt jelentené, hogy to-
vábbra is a lakott területre érvényes sebességkorlátozás van 
érvényben. Úgy látszik, a járművezetők türelme is csak a 
Szentgyörgypuszta lakott terület kezdetét jelző tábláig tart, 
és ott azonnal megkezdik esztelen száguldozásukat. 

Jó kezdeményezéseket is lehet látni a 11. számú úton, hi-
szen a Tahitótfalu és Leányfalu közötti szakaszon, ahol 
régen még nem volt, a közelmúltban 60 km/h-ban korlátoz-
ták táblákkal a járművek sebességét. Lassan a többség jog-
követő magatartásán már látszódik a jótékony hatás, aho-
gyan azt Leányfalun belül is tapasztalhatjuk a 40 km/h beál-
lítású sebességmérő berendezéssel. 

Nem tartom elvetendő elképzelésnek azt sem, hogy egy 
állandó sebességmérő és fényképes rögzítő berendezést is 
felszereljenek a Szentgyörgypusztán áthaladó forgalom 
szabályozására. Egy európai országnak, mint Magyarország, 
tanulnia is lehet más tagországoktól, pl. Hollandiától, ahol 
ezt a készüléket kifejlesztették. A felszerelés költségeit 
valószínűleg egy év alatt a ,,felgyorsult” járművezetők meg-
finanszírozzák, és a tapasztalatok alapján közszájon (és a 
médián is) elterjedne a jogkövető magatartás szükségessége. 
Mindez lehetővé tenné, hogy biztonságban élvezhessük a 
Duna nyújtotta lehetőségeket. 

Hasonló száguldási jelenséget lehet tapasztalni a Mogyo-
ró-hegy felé vezető csatlakozó útnál, ahol mindannyiunk 
örömére munkahelyeket teremtő új szolgáltatások indultak 
útjára és vonzanak látogatókat. Ott is található buszmegálló, 
lejárat a Dunához, viszont semmilyen figyelemfelhívás sincs 
a sebesség csökkentésére, és idő kérdése, hogy mikor törté-
nik egy súlyos baleset. Érdemes lenne cselekedni. 

Tisztelettel 

                                                      Váradi Tibor 
Budapest V., Alkotmány u. 10. 

A hónap fotója 

A keresztnél jó megpihenni 
(Holles Péter felvétele  

2007. május 19-én, 9 órakor készült, Visegrádon) 

Közhasznú telefonszámok 
 Állatorvos 387-177 
 Áprily Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 398-312 
 Atlantis-Club Kft. 398-344
 DMRV hibabejelentő 310-798 
 ELMÜ hibabejelentő (40) 383-838 
 Dunakanyar Erdei Iskola 397-430 
 Fellegvár Óvoda 398-130
 Fogorvos 397-574 
 Gázcseretelep (30) 996-5968 
 Gyámhivatal 397-050, 597-051 
 Gyógyszertár 398-365
 Hajóállomás 398-296
 Kábel Tv 590-073
 Kórház (Gizellatelep) 801-700 
 Lepencei strand 398-208 
 Mátyás Király Múzeum 398-026 
 Mátyás Király Művelődési Ház 398-128 
 Mentők 104 
 MOLGÁZ hibabejelentő (27) 370-639 
 MOL töltőállomás 398-056 
 Okmányiroda 597-072 
 Orvosi rendelő 397-507 
 Pilisi Parkerdő Rt. 598-000 
 Plébániahivatal 398-006
 Polgármesteri hivatal 398-090 
 Postahivatal 1. 398-099 
 Rendőrség 107 
 Takarékszövetkezet 398-150
 Tűzoltók 105 
 Védőnő 397-474
 Visegrádi Erdészet 598-080
 Visegrádi Rendőrőrs 398-273
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ÉRETTSÉGI UTÁNI  
SZAKKÉPZÉS! 

Tanulj szakmát egy év alatt  
tandíjmentesen! 

A Szakkay József  Szakközépiskola 

idegenforgalmi ügyintéző
és idegenvezető
szakképzést indít 

Szentendrén
a 2007/2008 tanévben 

– nappali rendszerű, tandíjmentes 
képzés (a tandíjmentesség korhatá-
ra 22 év), 

– tanulói jogviszony, diákigazol-
vány, 

– intenzív nyelvoktatás, 
– szakmai gyakorlat, 
– számítástechnikai ismeretek, 

– tantárgyak: országismeret, szállo-
da- és vendéglátóipari ismeretek, 
marketing, rendezvényszervezés, 
idegenvezetés elmélete és gyakor-
lata 

A szakmai vizsgára bocsátás  
feltétele: 
– sikeres részvétel az egyéves kép-

zésben, 
– ügyintéző szak: ált. „C” típusú 

alapfokú nyelvvizsga, 
– idegenvezető szak: ált. „C” típusú 

középfokú nyelvvizsga  

A képzés helye:
Szentendrei  
Református Gimnázium 

A jelentkezés feltétele: 
– érettségi bizonyítvány, 
– a német vagy angol nyelv alapfokú 

ismerete 

A jelentkezés módja:
A mellékelt jelentkezési lap kitölté-
sével és elküldésével az alábbi cím-
re: 
e-mail:  

csokonay.nora@szrg.hu
postacím:  

Szakkay József Szakközépiskola  
Szentendrei Tagozata 
2000 Szentendre,  
Áprily tér 5. 

Jelentkezési határidő: 
2007. augusztus 24. 

Érdeklődni lehet  
a következő telefonszámon:  

06 (20) 575-2875 

JELENTKEZÉSI  LAP 
a 2007/2008. tanévben 

a Szakkay József  Szakközépiskola  
által szervezett idegenforgalmi szakképzésre 

Választott szak:  
– idegenforgalmi ügyintéző, 
– idegenvezető
   (kérjük, aláhúzással jelölje a választását!) 
Név: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Telefonszám: 
Érettségi bizonyítvány kiállítója: 
Érettségi bizonyítvány száma: 
Egyéb bizonyítvány (nyelvvizsga, számítástechnika stb.): 
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Kedves Teniszbarátok! 
Örömmel értesítünk minden te-
niszkedvelő sportbarátot, hogy 
megújult formában újra megnyitott 
a visegrádi teniszpálya. A haszná-
lat feltételeiről érdeklődni a Sirály 
étteremben lehet. A visegrádi diá-
kok részére a használat térítésmen-
tes.                    

Zeller Tibor 

Felhívás 
Kedves Visegrádiak! 
Az 1800-as évek végétől, mintegy 

ötven éven keresztül működött 
Visegrád-Gizellatelepen Rigler 
József Ede papír-írószer gyára. 
Riglernek az országban többfelé 
voltak üzemei, gyárai, melyek a 
gizellatelepihez hasonlóan igen 
magas színvonalon termeltek akko-
riban. Talán nem késő még ezt a 
felhívást közzé tennünk, és talá-
lunk olyan embereket, akik erről a 
gyárról valamilyen információval 
tudnak szolgálni.  

Várjuk mindazok jelentkezését, 
akiknek bármi tudomásuk van a 
gyár működéséről, az ott dolgozók-
ról, vagy hallottak valamit az ott 
folyó tevékenységről. Külön örül-
nénk, ha jelentkeznének olyanok, 
akiknek valamiféle tárgyi emlékük 
(fénykép, leírás, prospektus, vala-
milyen termék stb.) van a gyárról. 

A jelentkezéseket a művelődési 
házba várjuk. Tel.: (26) 398-128. 

Köszönettel 
Mikesy Tamás  

Képek az egykor 
Gizellatelepen működött Rigler József Ede  

papír-írószer gyárró
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Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

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

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

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw      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 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

NE HOZZA HOZZÁNK!  
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 
ELEKTROSZERVÍZ                       GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdeklődni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Búvároktatás 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 

Vágott, hasított tűzifa Dunabogdányból 
Tel.: 06 (70) 268-4030 

Tűzifa 
hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja 
Eőry Csaba 06 (20) 599-9399 

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓ! 

Tel.: 06 (20) 399-7010
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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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JÚNIUSI PROGRAM 
 

 június 1., péntek: Lucky Boys 

 június 8., péntek: Rácz Kati és a Flush 

 június 15., péntek: Billy Idoll Tribute Band 

  Sipos F. Tamással 

 június 22., péntek: A Pedrofon és a Zetor zenekarok 

  rockabilly estje 

 június 29., péntek: MoonSoon 

  Robbie Williams-nóták 

 július 7., szombat: UTCABÁL 

  Kowalsky meg a Vega 
    

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

Visegrád, Fő u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Június hónapban  
a Borda sertésbeles vákuumfóliás  
grillkolbász 1080 Ft helyett 900 Ft-os, 
a Borda házi sütőkolbász 990 Ft helyett 
900 Ft-os 
kedvezményes áron kapható! 
Új termék: grillezni való fűszeres tarja! 
Folyamatosan kedvező áron kínáljuk 
a sertéshúst! 

                                                                                                  Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták, mirelit áruk, 
vecsési savanyúságok nagy választékban, 
jó minőségben, kedvező áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK

                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!  

A megszokott udvarias kiszolgálással 
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 

                     Nyitva tartás:   
  hétfő szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Beszámoló a képvisel�-testület május 31-i ülésér�l 
 

1. Május 31-én a napirend els� pontjaként a lepencei 
strandfürd�höz tartozó erd�terület adásvételi 
szerz�désér�l döntöttek a képvisel�k. A következ�kben 
az óvoda vezet�i állására kiírandó pályázatról szavaztak, 
mivel a Fellegvár Óvoda vezet�jének megbízatása 2007 
szeptemberében lejár. 

2. A képvisel�k támogatták az „Áprily Iskoláért 
Alapítvány” létrehozását. A testület elfogadta az 
alapítvány alapító okiratát, majd döntött induló 
vagyonáról, tagságáról és felügyel� bizottságáról is. A 
képvisel�-testület határozata értelmében az „Áprily 
Iskoláért Alapítvány” induló vagyona 60 ezer forint, a 
kuratórium elnöke Mezei Anna, tagjai pedig Jékely Zsolt, 
Zoller Józsefné, Bene Éva és Mikesy Tamás. Az 
alapítvány felügyel� bizottságának elnöke Farkasné L�di 
Emma, tagjai pedig Szebeni Imre és E�ry Dénes. 

3. A Millenniumi Emlékbizottság javaslatára egy 
nemzetközi konferencia és egy Visegrád ezer évét 
bemutató kiállítás rendezésének támogatása érdekében az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a Budapest-Közép-
dunavidéki turisztikai régiónak, és a pályázathoz 50%-os 
öner�t biztosít. 

4. Mivel az Ifjúsági Alapra több mint 1.100.000 Ft 
támogatási igény érkezett be a Közm�vel�dési és Ifjúsági 
Bizottsághoz, a testület az els� félévben szétosztható 
keret 700.000 Ft-ra való megemelésér�l döntött. 

5. A képvisel�k egyhangúan támogatták a Schulek utca 
pormentesítését. Mivel az útburkolat hiánya miatt száraz 
id�ben a nagy por, es�s id�ben pedig a sár miatt 
szenvednek a lakosok, ezért a pormentesítés a 
csatornázás és a végleges útburkolat elkészültéig élhet� 
állapotokat teremtene. A csatornázás lesz a következ� 
lépés, melynek költségeit részben lakossági és 
önkormányzati, részben pedig pályázati források 
bevonásával lehetne fedezni. Hadházy Sándor polgár-
mester tárgyalást kezdeményez a vízm�vekkel, hogy az 
utcában induló szálloda-beruházás tulajdonosának 
közm�fejlesztési hozzájárulását erre a csatornázásra 
fordítsák vissza. Így a csatornázás és az út burkolása 
egyszerre valósulhatna meg. 

6. A képvisel�-testület tárgyalt egy, a Visegrádi-hegység 
természeti értékeit bemutató, túraútvonalakat is 
tartalmazó kiadványt támogató pályázat feltételeir�l. 
Visegrád a Dunakanyar egyik leglátogatottabb városa, de 
a turistáknak csak töredéke jut el a természeti értékek 
megtekintéséig, ezért számunkra különösen fontosak az 
ilyen kiadványok.  

7. Végül az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti 
Iskola fejlesztésér�l és annak pályázati lehet�ségeir�l, a 
futballpálya rendben tartásáról, mozgássérültek számára 
fenntartott parkolóhelyek kialakításáról, valamint a 
közterületek tisztaságáról tárgyaltak a képvisel�k. 
 

Beszámoló a képvisel�testület június 6-i  
rendkívüli ülésér�l 

 

1. A testület egyhangúlag támogatta, hogy Visegrád 
„közoktatási intézményfenntartói társulásról” szóló 
megállapodást kössön Kisoroszival. Kisoroszi képvisel�-

testülete és a szül�k kérésére a fels� tagozatosok a 
visegrádi iskolába fognak járni a következ� tanévt�l. Az 
alsó tagozat pedig a visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola tagiskolájaként m�ködik tovább, de természetesen 
Kisorosziban marad. 
Ezzel tovább er�södik Visegrád kistérségi szerepe, hiszen 
a dömösi gyerekek is városunkba jártak. További el�nye 
a társulásnak, hogy megn� az esélyünk térségi pedagógiai 
szolgáltatások ellátására (nevelési tanácsadás, logopédia 
stb.), valamint el�nyösebb helyzetbe kerülünk pályázatok 
beadásakor, mivel az állam jelenleg els�sorban a társu-
lásban m�köd� iskolákat támogatja. A kisoroszi iskola 
épületét nyáron táborokra és egyéb foglalkozásokra is 
igénybe veheti majd a visegrádi iskola. A társulás termé-
szetesen többletfeladatokat ró az Áprily Lajos Általános 
Iskolára és az önkormányzatra, azonban ezek a társulásért 
járó kiegészít� támogatásokból (társulási és kistelepülési 
normatívákból) finanszírozhatóak.  

2. A Kisoroszi és Visegtád-Szentgyörgypuszta között 
létesítend� gyalogoshíd tervezési költségeit a két 
település a F�városi Vízm�vekkel közösen állja. Mivel a 
költségek igen magasnak ígérkeztek, megkíséreltük 
bevonni Dunabogdány önkormányzatát is a finan-
szírozásba. Megkeresésünkre nem érkezett bíztató válasz, 
ezért a testület végül hosszas vita után 4 millió Ft + áfa 
összeget szavazott meg a tervezési költségekre az arányos 
részvétel érdekében. (A teljes tervezési költség 12,4 
millió Ft + áfa, amelyb�l 5 millió Ft-ot a vízm� áll.)  

3.  Az iskolab�vítés tervezésére túlzottan magas 
árajánlatokat kapott az önkormányzat, ezért egy 
megemelt, 4,5 millió Ft-os keretet biztosítva a tervezésre 
újabb árajánlatok beszerzését kértük a f�építészt�l. Végül 
a testület döntött az önkormányzati hitelkeret 2007. évi 
megújításáról.  

 

Háziorvosi rendelés 
Visegrád, F� u. 38. 
Dr. Balázs Mária  

Telefon: (26) 397-507 
 

 Rendelési id�k beosztása: 
  Hétf�   08.00–12.00 óra 
  Kedd   08.00–09.00 óra    Vérvétel 
     09.00–12.00 óra 
  Szerda   14.30–16.30 óra 
  Csütörtök   08.00–12.00 óra 
  Péntek   14.30–16.30 óra 

 

 N�véri ellátások ideje a rendel�ben: 
  Hétf�   08.00–13.00 óra 
  Kedd   08.00–13.00 óra  
  Szerda   08.00–13.00 óra 
  Csütörtök   08.00–13.00 óra 
  Péntek   08.00–13.00 óra 

 

 Orvosi ügyelet: Tahitótfalu, Visegrádi u. 12. 
17.00 órától másnap 07.00 óráig 
Telefon: (26) 387-030 

 

 Kedves Betegeink! 
A vérvételre kizárólag személyesen vagy telefonon az 

orvossal történt el�zetes id�pont-egyeztetés alapján ke-
rülhet sor, legkés�bb a vérvétel el�tti napon, rendelési 
id�ben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral érkezzenek! 
Dr. Balázs Mária háziorvos 
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Pályázat Pest Megye  
Építészeti Nívódíjára 

 

A Pest Megye Építészeti Nívódíjának pályázatán részt vehet 
mindenki, aki az épület megvalósításában tervez�ként, építte-
t�ként vagy kivitelez�ként közrem�ködött, az alkotók jelent-
kezhetnek együtt és egyenként is. 

A pályázatokat a megyei f�építész által felkért, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Bizottság által jóváhagyott ösz-
szetétel� szakért�i bizottság értékeli. 

Az elbírálásánál többek között figyelembe veszik, hogy az 
épület mennyire illeszkedik a környezetébe, hogy a funkciója 
megfelel-e a megye elfogadott területfejlesztési koncepciójá-
nak. Az eredményes pályam�vek a sajtóban bemutatásra ke-
rülnek.  

A kitüntet� díjjal oklevél és pénzjutalom jár. Az Építészeti 
Nívódíj I. helyezettje min. 500 ezer forintban részesül.  

A pályázatot szeptember 15-ig lehet személyesen vagy postán 
eljuttatni Pest Megye Önkormányzatának Hivatala F�építészé-
nek címére.  

 
�������	
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Van, ahol a nyári kánikulában a t�z� napon, árnyéktól mentes 
helyen, láncra verve tartanak kutyát. Az ilyen állatok kis id�n 
belül h�gutát kaphatnak, és el is pusztulhatnak. A felel�tlen 
gazda ilyen esetben az állatkínzás b�ncselekményét követi el, 
amiért két évig terjed� szabadságvesztéssel is sújtható. 

Az Orpheus Állatvéd� Egyesület segélytelefonján a nagy 
nyári kánikulában aggódó állatbarátok körében rendszeres 
téma a t�z� napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számára 
történ� segítségkérés. Gyakran felejtenek kertben, udvaron 
egy-két napig (vagy tovább is) lakosok házi kedvenceket. Van, 
hogy étlen-szomjan szenvednek az állatok. Szerencsére egyre 
többen néznek tovább a saját kerítésükön túlra is, így az állat-
kínzók könnyebben horogra akadhatnak. 

A kutya önszántából soha nem mozogna a t�z� napon, a déli 
forróságban. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, 
hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb test�, sötét szín� 
kutyák, mint a kisebb test�, világos szín�ek. A kutya nem tud 
izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a 
lihegéssel történ� h�vesztés néha, bizonyos körülmények 
között nem elegend�, ilyenkor az állat keresi a h�vös helyet, 
padlót, amire ráfeküdve h�theti magát.  

A nagy nyári kánikulát könnyebben átvészelik házi kedvence-
ink, ha h�vös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos a 
napjában többször újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll, 
nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legf�képp ne 
kívánjunk t�le ,,csúcsteljesítményt”. A nagy nyári melegben ne 
zárjuk be az állatot napfény által felforrósított autóba se.  

Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy egy állat intenzíven li-
heg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a meg-
szokottnál, a baj lehet akár h�torlódás vagy h�guta is. Nyári 
kánikulában az oldalán fekv�, intenzíven liheg�, eszméletét 
vesztett állat rendszerint h�guta áldozata. A gyors folyadékpót-
lás és az állatorvosi segélykérés életment� lehet ebben az eset-
ben. Háziállatokért a gazdák a felel�sek. Egy kis odafigyeléssel 
elkerülhet� lehet az állatok szenvedtetése. 

                                                Orpheus Állatvéd� Egyesület 

www.zug.hu – állatbarát web kuckó 

Nyári veszélyek 
Tekintettel a klímaváltozással kapcsolatos el�rejelzések-

re, kérem szíveskedjenek a lakosság figyelmét felhívni az 
alábbiakban javasolt egészségvédelmi óvintézkedésekre: 
 

I. Hasznos tanácsok kánikula idejére a h�guta megel�zése 
és kezelése érdekében fiatal anyukák és kisgyermekek 
számára 
– Csecsem�ket, kisgyermekeket árnyékban leveg�ztessünk! 
– Ne sétáltassunk a h�ségben kisbabát! 
– Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szel-

l�zés nélküli parkoló autóban! 
A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatá-

son kívül is, mindig kínáljuk �ket tiszta vízzel, vagy pici 
sót tartalmazó, citromos teával a szoptatás után! 

Ha van elektromos ventillátora, használja nagy melegben! 
Lehet�leg éjjel szell�ztessen! 

Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel 
védje magát és gyermekét! 
  

II. Hasznos tanácsok kánikula idejére a fiatalok számára 
– Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a 

nap éget� erejét�l! 
– Könny�, világos szín�, b� szabású, pamut alapanyagú 

ruhát hordj forró napokon! 
– Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy hideg vízzel 

akár többször is! 
– Tölts 1-2 órát légkondicionált helyiségben! 
– B�rtípusodnak megfelel� fényvéd� krémmel naponta 

többször kend be magad! (Ha nagyon világos a b�röd, 
kék a szemed, használj 10 feletti napvéd� faktoros napte-
jet! 

– Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran h�tsd 
magad és fogyassz legalább 4 liter folyadékot! Fontos a 
só pótlás is! 

  

III. Hasznos tanácsok kánikula idejére a h�guta megel�-
zése és kezelése érdekében id�sek számára 
– A 65 évnél id�sebbek – különösen a szívbetegségekben 

és magas vérnyomás betegségben szenved�k – a meleg-
ben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvos-
hoz! 

– Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel 
akár többször is! 

–  Ha van elektromos ventillátora, használja nagy meleg-
ben!  

–  Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora 
délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobában, vi-
szonylag h�vösben! 

–  Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra id�zítse a 
piaci bevásárlást! 

AZOK AKIK SZÍVGYÓGYSZERT SZEDNEK, A VÍZ-
HAJTÁS MELLETT IS FOGYASSZANAK ELEGEND� 
MENNYISÉG� FOLYADÉKOT, AZAZ A SZOKÁSOS-
NÁL EGY LITERREL TÖBBET A FORRÓ NAPOKON! 

MIT IGYUNK? víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes üdí-
t�k, paradicsomlé, aludttej, kefir, joghurt, levesek 

MIT NE IGYUNK? kávé, alkohol tartalmú italok, magas 
koffein- és cukortartalmú szénsavas üdít�k, 

Segítségét és támogatását köszönve: 
dr. Homor Zsuzsanna kistérségi tisztif�orvos 
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Önkormányzati hír: 

A képvisel�-testület megszavazott bruttó 4,8 millió forintot, a 
Kisoroszit Visegrád-Szentgyörgypusztával összeköt� gyalogos 
híd tervezési munkáinak elvégzésére.  

A visegrádi polgárnak, aki csak úgy átolvassa a Visegrádi Hí-
reket, igazából fel sem t�nik ez a néhány sor. Joggal hiheti, a 
képvisel�-testület teszi a dolgát, hozza a döntéseit a város, 
mindannyiunk érdekében. 

Én azonban úgy gondolom, hogy ez, a polgármesterünk által 
kezdeményezett és keresztülvitt döntés nem Visegrád érdekében 
született. Ez érdeke lehet Kisoroszinak, érdeke lehet polgármes-
terünknek, de nem lehet érdeke Visegrádnak.  

Mir�l is szól ez a döntés? 

Arról, hogy városunk közel ötmillió forintot fizet ki egy ter-
vért, amelynek birtokában pályázni lehet európai uniós forrásra. 
Ez a terv egy GYALOGOS híd létesítését irányozza el� a kis-
oroszi rév helyén. 

Én teljes meggy�z�déssel ellenzem ebben az ügyben Visegrád 
pénzügyi szerepvállalását az alábbi okok miatt: 

a) Kevés visegrádiról tudok, aki rendszeresen Kisorosziba 
járna dolgozni, vagy tanulni. Ez biztos nem indokolja rész-
vételünket a híd megvalósításában. 

b) Kisorosziból járnak Visegrádra iskolások, s�t született egy 
társulási szerz�dés is a két iskola között, amely indokolhat-
na valamilyen mérték� hozzájárulást, de semmilyen garan-
cia nincs rá, hogy a kisoroszi gyerekeket nagyobb számban 
a mi iskolánkba íratják be a szüleik, és nem például a 
bogdányi iskolába. Egyébként a jelenleg Kisorosziból Vi-
segrádra járó tanulók gond nélkül használják a révátkelést. 

c) Visegrád turisztikai kínálatát egy olyan híd, amelyen nem 
lehet autóval átmenni, egyáltalán nem javítja. Hiszen egy 
visegrádi, vagy egy Visegrádról induló turista hová jut gya-
log a szigeten? Persze nagy sétákat tenni egészséges, meg a 
kerékpárosokra is kell gondolni, de Visegrád idegenforgal-
ma nem ennek a hídnak a megépítését�l fog növekedni a 
jöv�ben, tehát turisztikailag sem látom a város jelent�s ér-
dekeltségét. 

d) Érvként hangzott el a javaslat mellett a polgármester szájá-
ból, hogy amennyiben Visegrád térségi vezet� szerepre vá-
gyik, akkor nem zárkózhat el ilyen megkeresés el�l (már-
mint hogy szálljunk be a híd finanszírozásába). Erre én azt 
mondom, hogy Visegrádnak nem érdeke, hogy pénzért „vá-
sároljon” magának vezet� szerepet. Történelmi múltja és 
fekvése erre e nélkül is alkalmassá tette régen és teszi ma is. 

Ezen érvek és ellenérvek után néhány további információ, 
amelyek alapján úgy gondoltam, hogy a nyilvánosság elé kell 
tárnom ezt az ügyet: 

1. Az igazi érdekelt, a Kisoroszi Önkormányzat saját költség-
vetésb�l csak 1-2 millió forinttal járul hozzá a tervezési költség-
hez, de Visegrádtól elvárta volna, hogy több mint 7 millió fo-
rinttal szálljon be. Ezt az összeget „alkudta le” a visegrádi testü-
let a saját polgármesterénél 5 millióra. Arra a kérdésre, hogy 
Kisoroszi miért csak ennyivel akar beszállni, az volt polgármes-
terünk válasza, hogy „nincs nekik több”. 

2. A visegrádi testület döntésével vállalt 5 milliós kötelezett-
ségr�l annyit, hogy a kifizetésnek a jöv�beni fedezete még 
egyel�re nincs meg. 

3. A visegrádi testület még a végleges döntése el�tt megkér-
dezte a dunabogdányi képvisel�-testületet, hogy Dunabogdány 

beszállna-e költségekbe. A bogdányiak nem kértek a híd finan-
szírozásából. 

4. A gyalogos híd várható építési költsége 6–800 millió forint-
ra rúg. Nem tudom megmondani, hogy mikor járnánk jobban, ha 
nyerne, vagy ha nem nyerne a majd beadásra kerül� uniós pá-
lyázat. Amennyiben nem nyer, úgy „csak” ezt a most megszava-
zott 5 milliót dobtuk ki az ablakon. Amennyiben nyerünk, akkor 
még egyel�re ismeretlen nagyságú önrésszel kell részt vennünk 
a megvalósításban. Ez az önrész akár 100 milliós nagyságrend� 
is lehet. Honnan fogjuk el�venni? És ha még el�teremtjük is ezt 
a tenger sok pénz, akkor is mi lesz nekünk, visegrádiaknak 
bel�le. Semmi. Egy gyalogoshíd Kisorosziba. 

5. Nem utolsósorban még a „zöldek” is keresztbe tehetnek a 
már megnyert pályázatnak, ráadásul némi joggal. A felépült híd, 
amely az el�zetes tervek szerint 12 m magasan ível át a víz felett 
és tartóoszlopa több mint 40 méter magasba nyúlik, egy monst-
rumnak ígérkezik. Tönkreteszi Kisoroszi Duna fel�li látképét, 
hatással lesz az Áprily-völgy meghitt csendjére, ráadásul a rá 
vezet� út és kiépítend� autóparkolók mind további területeket 
vesznek el a természett�l. 

A testület, ahogy korábban említettem, némi alkudozás után 7 
igen és 3 nem szavazattal elfogadta a polgármesteri el�terjesz-
tést. Elszomorítónak tartom, hogy a testületi tagok túlnyomó 
része, még az ilyen – legalábbis számomra - egyértelm�en Vise-
grád érdekeit figyelmen kívül hagyó döntésben is meghajlik a 
polgármester akarata el�tt. 

Ennek alapján például mi lenne, ha Dömösr�l megkeresnék 
polgármesterünket egy hasonló kéréssel, hogy mondjuk, szeret-
nének egy helikopter leszállóhelyet építeni, csak nincs hozzá 
pénzük. Fizessék a visegrádiak a költségeket, cserébe láthatnak 
néha egy-egy helikoptert szállni a város felett. Ha komolyan 
belefognak, akkor elérik céljukat. Mindössze a visegrádi pol-
gármestert kell megnyerniük hozzá. 

Felháborítónak tartom, hogy városunktól idegen célokra köl-
tünk pénzt olyankor, amikor a városközpont-építéshez, a kande-
láberprogramhoz, a sportcentrum kialakításhoz, a Sibrik-dombi 
millenniumi emlékm�höz és még nagyon sok egyébhez kellene 
pénz. De ezeken kívül is, ebb�l az ötmillió forintból az idén 
megoldható lett volna nagyon sok minden: a sétány felújítás a 
rév és a delta között, vagy a rég hiányzó információs táblarend-
szer kiépítése, vagy egy valóban nívós városi prospektus kiadá-
sa, vagy a vízelvezetés végleges megoldása több helyen a város-
ban. Ezek a beruházások úgy t�nik, hogy az idén is elmaradnak 
pénzhiány miatt.  

A szavazás el�tt igyekeztem lobbizni a képvisel�-testület tagjai 
között a tervezési költség vállalása ellen, nem sok sikerrel. A 
képvisel�-testület nagyobb része nem vállalta a „nem” szavaza-
tot a polgármesteri el�terjesztés ellenében. 

Ami a jöv�t illeti, akár lesz ebb�l a gyalogoshídból valami, 
akár nem, mindent el fogok követni annak érdekében, hogy 
Visegrádnak ne kerüljön több pénzébe. A jöv�beni hasonló, 
idegen érdekeket szolgáló el�terjesztés sorsa a képvisel�társaim 
kezében is van. A mindenkori helyes döntéshez mindössze két 
gondolatot kell felidézniük magukban döntéseik el�tt: 

1. A képvisel�i esküjük nem másra, mint Visegrád sorsának 
jobbítására kötelez. 

2. Városunk pénzével legalább úgy kell bánnunk, mintha a 
sajátunk lenne. 

Ezeken kívül nem szabadna mással tör�dni. 

Abonyi Géza  
                                                                     képvisel� 
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VÉGE A TANÉVNEK!VÉGE A TANÉVNEK!VÉGE A TANÉVNEK!VÉGE A TANÉVNEK!    
 

A június 17-i tanévzáró ünnepséggel véget ért a 2006/2007-
es tanév szorgalmi id�szaka, megkezd�dött a nyári vakáció. 
Kett�s ünnep volt ez az idei, hiszen a tanévzárót nyolcadiko-
sok ballagásával együtt tartottuk. Örömünkre nagyon sok 
szül�, nagyszül� és ismer�s jött el az iskolába és nézte végig, 
ahogy a 4 ifjú hölgy és a 13 fiatalember elköszön az általá-
nos iskolától és lép tovább a feln�tté válás útján. Els�sorban 
esztergomi középiskolákban folytatják tanulmányaikat. Öten 
nyelvi el�készít� évfolyamra iratkoztak, egyre kedveltebb ez 
a forma, ahol egy tanéven keresztül emelt óraszámban tanul-
nak angolt vagy németet, majd ezután következnek a gimná-
ziumi vagy szakközépiskolai évek. Szakterületként sokan 
választottták a vendéglátást, idegenforgalmat, informatikát. 
Kívánunk sok sikert, kitartást a középiskolai évekhez! 

Nekünk, pedagógusoknak nagyon gyorsan elszállt ez az év, 
ilyenkor derül ki számunkra, mennyit okosodtak, változtak a 
gyerekek! A kis els�sök – akik év elején alig találták a he-
lyüket – egymásra figyelve, kedves versekkel és énekkel 
készültek az évzárásra. Féktelen jókedvük megmaradt, és 
maradjon is, mert csak olyan osztályba érdemes járni, ahon-
nan nevetés és az önfeledt játék hallatszik ki. 

 

 
A tatai várárok mellett 

 

 
Bemerészkedtünk a Balatonba 

 
Élményekben nem volt hiány júniusban sem, minden osz-

tály kirándult, a kisebbek csak a környékre, a nagyobbak 
Pécsre és a Balaton mellé. Különleges alkalmak ezek a ki-
rándulások, mert úgy tanulunk, hogy közben nem a padban a 

könyv fölött ülünk, hanem a helyszínen hallunk-látunk törté-
nelmi emlékeket, tárgyakat, figyelünk meg állatokat, növé-
nyeket. Kevés helyen igaz az, hogy minden gyerek kivétel 
nélkül részese lehet ennek az élménynek! Visegrád Város 
Önkormányzata vállalta az utazás és szállás költségeit, ezzel 
is biztosítva az esélyegyenl�séget a nehezebb anyagi hely-
zetben lev�k számára. 

 

 
A zirci apátsági templom el�tt 

Visszatekintve a tanévre, szívesen emlékszem arra, ahogy a 
délutáni napfényben kiabálva, szurkolva játszottak az udva-
ron a napközisek, alig akartak hazamenni, az anyukák hiába 
kérlelték �ket. Eszembe jutnak a csarnokba futó gyerekek, 
akik els�nek akartak beállni a floorball csapatba, vagy Piros-
ka néni köré a versenyre összegy�lt lányok, fiúk. 

Sokszor töltött el büszkeséggel, ha szép eredménnyel kép-
viselték az Áprily iskolát, a sokféle versenyt felsorolni is 
nehéz lenne, aki kíváncsi, megtalálja a honlapunkon: 
www.aprily-visegrad.hu. 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola 
pedagógusai sem vonhatják ki magukat az oktatás egészét 
érint� változások negatív hatásai alól, de arra törekeszenek, 
hogy ebb�l sem a gyerekek, sem a szül�k a negatívumokat ne 
érezzék meg. A mindenfel�l hallható iskolabezárás, -
összevonás híreivel szemben, nálunk növekszik a létszám, a 
zeneoktatást is egyre többen igénylik, fejlesztésekre pályázik 
az önkormányzat. Mi, az iskola tanárai, dolgozói tudjuk: 
minden a min�ségen múlik. Ezért is nagyon jó, hogy létrejött 
az ,,Áprily Iskoláért Alapítvány”, amelyet reméljük, sokan 
támogatnak majd. 

Idén is segít�ink voltak a városban m�köd� szervezetek, 
cégek, magánvállakozók. Alig néhány napja ért véget a Duna 
menti svábok kulturális találkozója, ahol a Német Kisebbségi 
Önkormányzat támogatásával készült új ruhában táncoltak a 
gyerekcsoport tagjai. A ruhák tervezésében, az anyagválasz-
tásban Bene Éva tanárn�t szül�ként segítette Félegyházi 
Zsuzsanna. Gratulálunk, nagyon szépen sikerültek! A nyári 
németországi meghívás mindenképpen jutalom is a három 
évi szorgalmas tánctanulásért a táncot tanuló gyermekeink 
számára. 

Táborok is lesznek; aki velünk tart, az nem fog unatkozni a 
VI-PA táborban, Horányban! Lesz, aki német nyelvi, lesz, 
aki tánctáborba megy. Ketten Zamárdiba mehetnek az ön-
kormányzat támogatásával. 

Minden kollégámnak és minden gyereknek jó vakációt, 
igazi kikapcsolódást kívánok! 

   Schmidt Anna   igazgató 
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Csütörtök reggel 7 órakor indultunk el a busszal. Els� ál-
lomásunk a tatai Német Nemzetiségi Múzeum volt. Itt sok 
érdekes tárgyat, harci fegyvereket és ruhákat állítottak ki. 
Azután elsétáltunk az Öreg-tóhoz. A séta után el�vettük a 
szendvicseket és jóíz�en falatoztunk. Buszra szálltunk, 
amely Zircig vitt minket. Itt megnéztük az apátsági templo-
mot és a Természettudományi Múzeumot. A múzeumban 
nagyon sok és értékes tárgy volt. Mellette helyezkedett el a 
könyvtár, melyben könyvrekordok voltak, mint pl. a legvas-
tagabb, a leghosszabb és a legkisebb könyv. Ez mindenkit 
nagyon leny�gözött. 

 

 
Csopaki szálláshelyünk el�tt 

 

 

A nagyvázsonyi várban 
 
A veszprémi állatkertben sok szép élményben volt részünk. 

Csopakon egy ifjúsági szállóban ,,aludtunk”, ahol finom 
vacsorát és reggelit kaptunk. Leraktuk b�röndjeinket és a 
Balaton-parton sétáltunk. Kés� este mindenki egy fagyi-
kelyhet kapott. Másnap délel�tt megnéztük a tihanyi apátsá-
got. Ezután a Balatonban fürödtünk, majd elfogyasztottuk az 
ebéd�nket. Újból buszra szálltunk, hogy a nagyvázsonyi 
várat megnézzük. A 29 méter magas lakótorony nagyon szép 
kilátást nyújt az oda kirándulóknak. Miután megtekintettük 
Kinizsi Pál lakóhelyét, indultunk haza. Körülbelül 8-ra ér-
keztünk meg. Nekem személy szerint nagyon tetszett, mert 
tanulságos volt és látványos. Remélem, hogy a jöv� évi is 
ilyen jó lesz! 

Sárai Ézsaiás (6. oszt.) 

Júniusban történt Júniusban történt Júniusban történt Júniusban történt     
a Fellegvár Óvodábana Fellegvár Óvodábana Fellegvár Óvodábana Fellegvár Óvodában    

 

Az óvodai élet sajátossága az, hogy háromévenként elölr�l 
kezdjük munkánkat. Beszoktatjuk a mamájuktól eddig ritkán 
elszakadó kicsiket, megtanítjuk az egymásra figyelés, étke-
zés, játszás, kirándulás… alapvet� szabályait, éneket, verset, 
hallgatnak-tanulnak, rátalálnak kedvenc meséjükre, és még 
sorolhatnám, mi minden történik a gyerekekkel az óvodában 
töltött három-négy év alatt. S most június elején lezárult ez a 
három év, s elbúcsúztak a gyerekek az óvodától.  

Már hagyomány, hogy a királyi palota ad otthont az ovibú-
csúnak, s az is hagyomány, hogy ilyenkor egy mesét játsza-
nak el a gyerekek. Jókedv�, kedves volt a játék, s megható 
volt a szül�k elköszönése, a néhány keresetlen szó, mellyel 
megköszönték az óvón�k és dajkák munkáját. Els�sorban 
persze annak a két óvodapedagógusnak, aki három évig 
gyermekeikkel volt, s a dajka néninek, aki adott esetben 
jobban ismeri a gyermek étkezési, öltözési, alvási szokásait, 
mint a szülei.  

A jól sikerült ovibúcsút követ� este az óvoda élete fenekes-
tül felfordult. Ha valaki autóval közlekedet a 11-es úton, 
meglep�dve tapasztalta, hogy este 8 órakor még vidáman 
játszadozó gyermekek zsivajától hangos az ovikert. Ma éj-
szakai m�szakot tart az ovi? Itt felejtettek néhány gyerme-
ket? Nem találja az óvó néni a kapukulcsot? Nem, nem. Ezen 
az estén ott aludtak a gyerekek az óvodában! Vacsorát készí-
tettek, bátorságpróbán vettek részt, pizsama-bemutatót tartot-
tak. Reggel volt aztán a meglepetések meglepetése! Az óvó 
nénik elkezdtek mesélni és kerek szemekkel, figyel� fülekkel 
észlelték a gyerekek, hogy ezek az általuk írt mesék! (Még 
novemberben kezdtük el gy�jteni a gyerekek meséit, s most 
erre az alkalomra elkészült az óvoda kiadásában a Fellegvári 
Mesék I. cím� kötet, melyet búcsúzóul megkaptak a gyere-
kek!) Remélem, még az unokáiknak is büszkélkednek vele!  

A nyári élet igazi nyárral megkezd�dött, a gyerekek öröm-
mel vették birtokba a pancsoló medencéket és az árnyékoló 
pavilonokat, melyekhez az Utilis Kft. vezet�i segítségével 
jutottunk hozzá. Köszönjük szépen a fellegvári ovisok és 
feln�ttek nevében!  

Lassan megkezd�dik az igazi hosszú szünet, s bár tudom, 
hogy nehéz lefoglalni, programot adni ilyen hosszú id�n 
keresztül a gyerekeknek, de rengeteget lehet felfedezni bel�-
lük. Hiszen most a napnak azt a részét is otthon töltik, amit 
máskor az oviban! Lehetnek lustálkodós reggelek, kívánság-
ra reggelik, együtt elkészített ebédek s utána hosszú mesék, 
társasozások, pancsolások, kirándulások. Este fürdés után 
elemlámpával felfedezni a kertet, netán az utcára is kime-
részkedni…  

Nagyon jó dolog játszani, és azt nem szabad elfelejteni, 
hogy mi is voltunk gyerekek! Egyszer�en bele kell képzelni 
magunkat gyermekeink életkorába, egyéniségébe és ezeket 
kicsit terelgetve végigjátszani a szünetet!  

Ehhez kívánok sok türelmet, jó játékötleteket, remek id�t és 
majd ha újra találkozunk, várjuk az élménybeszámolókat.   

A Fellegvár Óvoda 2007. július 23-tól nem fogad-
ja a gyerekeket; 2007. augusztus 22-t�l szeretettel 
várjuk �ket újra! 

Kellemes pihenést, vidám vakációt kívánunk! 
                                                       Dobó Istvánné 
                                     és a Fellegvár Óvoda nevel�testülete 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Ahogy az el�z�, júniusi számban ígértük, a Millenniumi kápolna miséjér�l képekben számolunk be. 

  

  

Fúvószenekarunk ezen a napon Pomázon is vendégszerepelt és tisztességgel megállták helyüket. 
Az obergünzburgi meghívásra készülünk közösen a képvisel�-testülettel és az iskolával, testvérvárosunk alapításának 600. 

évfordulójára. Utazásunk ideje 2007. augusztus 2–6-ig tart. (Err�l a kirándulásról az újság szeptemberi számában fogunk 
beszámolni.) 

Véget ért egy tanév, a gyermekeknek nagyon jó nyaralást, jó egészséget, hasznos szabadid�töltést kívánunk!  
Figyeljünk rájuk, hiszen ilyenkor több veszély fenyegeti �ket, mint a tanévben bármikor! 
A pedagógusoknak is jó pihenést kívánunk. 
Énekkarunk nyári szünetet tart 2007. július 2.–augusztus 13-ig.   
Nyári szünet után az els� próba 2007. augusztus 13-án, 19 órakor lesz. 
Az énekkarosoknak jó pihenést kíván a német önkormányzat vezetése. 
Azokkal az énekkari tagokkal, akik jönnek Obergünzburgba, július 30-án, hétf�n próbát tartunk a szokott helyen és 

id�ben! 
Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

����������������������
 

A Visegrádi Duna menti Németekért és Svábokért Köz-
hasznú Alapítvány ténykedésér�l már korábban is beszámol-
tunk az újság hasábjain. Most három, a közelmúltban történt 
eseményr�l szeretnénk tájékoztatást, élménybeszámolót adni. 

Az alapítvány kuratóriuma meghívást kapott Esztergomba a 
Komárom-Esztergom Megyei Kisebbségek Találkozójára. 
Nagy örömmel tettünk eleget ennek a meghívásnak, nemcsak 
azért, mert igazán jó színvonalon megrendezett szép ese-
mény résztvev�i lehettünk, hanem azért is, mert az egész 
napos rendezvény alatt sok új barátot sikerült megismernünk. 

Az ilyen kapcsolatok új ötletekkel, lehet�ségekkel gazdagí-
tanak minket, és reméljük így érzik majd leend� partnereink 
is. Gratulálunk Esztergom vezet�inek a nívós szervezéshez. 

A Visegrádi Hírek el�z� számában már hírt adtunk az ulmi 
bárka érkezésér�l. Június 28-án, ahogy vártuk, valóban kikö-
tött Visegrádon a fából készült bárka, mely egy korabeli hajó 
pontos mása. A bárka utasait, Ulm város delegációját és a 
város tehet�s vállalkozóit zeneszóval, pogácsával és apró 
ajándékokkal  vártuk.  A  küldöttséget  Hadházy  Sándor pol- 

(Folytatás a 11. oldalon) 
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remek hangulatban kezd�dött a Sziget utcai közösségi 
házban. A gyerekzsivaj akkor halkult egy kicsit, mikor 
nekifogtunk az napi feladatunknak és megkezd�dött az 
önfeledt hajóépítés. Az el�z� években is készítettünk már 
hajókat, de az idén új technikával ismerkedtünk meg, és 
azt láttam, a gyerekek kedvére való volt. A Dunán a hajó-
eregetésb�l csak játék lett, mert olyan csodás m�veket ké-
szítettek, hogy sajnálták elereszteni, inkább hazavitték. 
Aztán megbeszéltük a másnapi utazás részleteit és haza-
mentünk csomagolni, hisz nagy út állt el�ttünk. Kedden 
reggel pontosan negyvenen indultunk kocsikkal a Keleti 
pályaudvarra, majd onnan Szarvasra. Aprócska félelmeim 
voltak a létszámot illet�en, hiszen ilyen nagyon sokan 
még sosem voltunk, de aztán rájöttem, ez nem számít, 
mert azon kívül, hogy mi nagyon igyekszünk figyelni rá-
juk, �k is komolyan figyelnek egymásra. Egy óra körül, 
rekken� h�ségben érkeztünk Szarvasra, és a bemelegít� 
gyaloglást megtettük az iskoláig, ahol a szállásunk volt – 
kb. 1 km séta, felmálházva. A nagyoknak most, ország-
világ el�tt jár a dicséret azért, amiért szó és kérés nélkül a 
kicsikt�l elvették a nehezebb motyókat és bármilyen ne-
héz is volt a sajátjuk, segítettek nekik. Ezt nagyon jó látni! 
Végre megérkeztünk! Az iskola nagyon szép volt, mi a 
tornatermet foglalhattuk el, itt mindenünk megvolt, ami 
kellett, befogadóink pedig rendkívüli vendégszeretettel 
voltak segítségünkre mindenben. Pihenés után elindultunk 
felfedezni a várost és fürödni egy kicsit. Az els�, amit 
megtanultunk, hogy az alföldön mások a távolsági mér-
tékegységek, mint nálunk. Az egy-két saroknyi az nálunk 
többnyire valóban rövid táv, ott az egy-két saroknyi min. 
500 méter, de inkább több. Így természetesen szinte min-
denki biciklivel jár. Délután jót strandoltunk a Körösben, 
este pedig nagyon finom pizzákat faltunk vacsorára. A 
gyerekek degeszre tömték magukat, az utolsó 2 db-ot el 
kellett vinnünk, mert már nem fért beléjük. Az iskolában, 
a sportpályán 11 óráig fociztak, játszottak, a nagyobbak 
pedig meglátogatták az iskola tanulóinak évbúcsúztató bu-
liját.  
 

 

Séta az arborétumban 
Másnap reggel elsétáltunk az arborétumba. Kicsit ny�gö-
sek voltak a gyaloglástól, néha még undok kérdések is el-
hangzottak: –minek megyünk fákat nézni, hisz otthon az 
egész erd� tele van fákkal. De mikor odaértünk, megértet-

ték, és a szül�kt�l már kaptam visszajelzést arról, hogy 
nagyon sokat mesélt a gyerek az arborétumról. Tehát nem 
volt hiába! Egyébként valóban gyönyör� és kár, hogy az 
illatát nem lehet papírra vetni, mert az is fantasztikus volt. 
Az arborétumból egy kb. 45 perces hajókirándulásra men-
tünk, ami nagyon tetszett a gyerekeknek, több okból is. Az 
els�, hogy a kapitány mindenkinek megengedte, hogy fel-
vegye a kapitányi sapkát és vezesse a hajót, a második, 
hogy rendkívül élvezetes idegenevezetést kaptunk t�le és 
nem utolsó sorban, nyugalmazott tengerészként érdekes 
dolgokat mesélt a gyerekeknek még a Bermuda-
háromszögr�l is.  

 

 

Hajókázás a Körösön 
A délutánt a városi fürd�ben töltöttük. Következ� nap 

megnéztük a szlovák tájházat, ami átfogó képet adott az 
ottani emberek életér�l, majd strandoltunk és este a „Tör-
ténelmi emlékúton” elsétáltunk a régi „Nagy Magyaror-
szág” közepe emlékhelyéhez, ahol bográcsban készítettük 
el a vacsoránkat. Gyönyör� volt a napnyugta a Körös-
parton. A hazafelé utat sietve tettük meg, mert figyelmez-
tettek bennünket: vihar közeleg. A nagyok a kicsiket a 
nyakukba kapták és szedtük a lábunkat. A vihar el�tt kb. 5 
perccel értünk vissza az iskolába. Utolsó nap délel�tt 
strandoltunk, ebéd után pedig csomagoltunk és indultunk 
haza. 

Következ� utunkon a Bánki-tóhoz mentünk, ahol a Tó-
parti vendégházban volt a szállásunk. Nagyon kellemes és 
szép hely, a tó és környéke rendezett, kiépített, hangula-
tos. Egész délután strandoltunk, este bográcsban f�ztük a 
vacsoránkat a vendégház kertjében és gyönyörködtünk a 
tájban, a kivilágított tópartban. Igazán szép volt! Másnap 
délel�tt megnéztük a szlovák tájházat – és ha már így hoz-
ta a sors, hogy idén a szlovák kultúrát jártuk körül, hát, 
összehasonlítottuk az itt látottakat a Szarvason látottakkal. 
Érdekes lett a végeredmény, szlovák ez is, az is, és mégis 
teljesen mások a szokások, az ételek, az öltözködés, a ház 
berendezése és szinte minden. Másnapra kicsit h�vös lett, 
a bátrabbak próbálkoztak a fürdéssel, de… fújt a szél. Így 
a játszótéren töltöttük a délel�tt hátralév� részét, majd 
ebéd után indultunk haza. Természetesen az idei táborban 
is sütöttünk palacsintát, mert ez a gyerekek kedvence. A 
lányok szinte önállóan keverték be 3 kg lisztb�l a tésztát 
és érdemes lett volna látni, milyen ferge- 
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teges ügyességgel dobálták, forgatták. Aztán a túrós, ka-
kaós, lekváros halmokból üres tálcák maradtak, pillanatok 
alatt felfalták egész délel�tti munkájuk eredményét. Na-
gyon aranyos fakanálbábokat is készítettünk. Örültem an-
nak, hogy a gyerekek nem ragaszkodtak feltétlenül a min-
takönyvhöz, hanem ránéztek egy darab rongyra, és abból 
eltervezték, mit is szeretnének a saját fantáziájuk alapján 
készíteni. És kis segítséggel meg is csinálták! Szerintem 
ez a legnagyszer�bb az egészben!  

 

 
Kupaktanács 

 
A táborzárónk is remekül sikerült. Idén sem esett az es�, 

ez már a második év! A gyerekek szerint öt es�s év után, 
most öt nem es�s lesz. Hát, így legyen! A Telgárthy-réten 
a sátortábor felállítása után a kicsik kedvenc id�töltésük-
nek fogtak – patak, kövek, gátak. A lányok pedig a vacso-
ra el�készületeit végezték. �k maguk készítették el fel-
ügyelet mellett a húsokat, salátákat és a kókuszgolyót.  

  Rendkívül finom volt minden, még az érkez� szül�ket is 
megkínáltuk, akik elismer�en csipegettek, mártogattak. 
Aztán végre besötétedett, megérkezett Pisti és indult az éj-
szakai bátorságtúra… Mindenki teljesítette, mindenki bá-
tor volt és persze jó fáradt, mire visszaértek A tábort�z 
mellett még sokáig beszélgettek a gyerekek, majd szépen 
„elfogytak” és éjjel 2 órára elcsendesedett a tábor. Az 
utolsó napon mindig kicsit ny�gös mindenki. Nincs ked-
vük haza menni, nincs kedvük befejezni, és persze ehhez 
még álmosak és fáradtak is. Az ebéd f�zése közben a na-
gyobbak arról beszélgettek, hol jártunk már eddig, hol 
érezték magukat a legjobban – (na ebben nem tudtak 
semmiképp közös nevez�re jutni) –, végül megállapodtak 
abban, hogy mindenütt nagyon jó volt és feladták nekem a 
leckét a következ� évre, hogy hova menjünk. Most gon-
dolkodhatok, hogyan is legyen, de szívesen teszem, hisz 
nekem is minden évben öröm a velük együtt töltött id�, 
bármilyen fárasztó is.  

A kellemes táborozás után szeretném megköszönni a 
gyerekek és a magam nevében az önkormányzat, az Utilis 
Kft., a Pilisi Parkerd� Zrt., Fieszl József, Honti József, 
Polgár Zsolt, Zeller Tibor és Bártfai István anyagi támo-
gatását; valamint a szül�knek és Farkas Józsefnek, Zeller 
Mártonnak, Szendrey Lajosnak, hogy a Keletibe és onnan 
hazafuvaroztak bennünket; Jung Vilmosnak, hogy ingyen 
utazhattunk a kompon, Abonyi Gézának köszönjük a m�-
anyag edényeket és E�ry Dénesnek az ásványvizet. Vala-
mint külön köszönöm Molnár Zsókának, Zeller Rozálnak 
és a férjemnek, hogy idejüket ránk áldozták és segítettek a 
gyerekek felügyeletében utazásainkon. 

További kellemes vakációt, jó pihenést kívánok minden-
kinek. 

Bártfainé Répás Ildikó 

 
�������	���
������	�����	

 

Ismét eltelt egy hónap, virágpompába borultak a kiskertek. 
A széls�séges id�járás ellenére sikerült találnunk ismét szé-
pen gondozott kerteket, közterületeket. 

 

 
 

 
A Virágos Visegrádért díjat csak egy személy kaphatja: eb-

ben a hónapban Grósz Tibor, aki testvérével, Terikével 
együtt sok szeretettel gondozzák éveken át a Csuka-völgyben 
lév� házuk kertjét. Gratulálunk, és további jó egészséget kí-
vánunk. 

 
Nehezebb volt dolgunk a szép közterület kiválasztásában. 

Természetesen vannak területek, amelyek mindig szépek, 
ápoltak, de mi szeretnénk újabb és újabb területeket díjazni. 
Már többször gondoltunk a Pázmány Péter utcára, melynek 
egy része mindig tiszta és ápolt. Az utca 1. számától a 12-es 
számig találtuk elfogadhatónak a gondozást. Sajnos, az utol-
só néhány ház el�tti terület kissé elhanyagolt állapotban van. 
Az elismerés els�sorban Elter Lászlónak szól, aki rendszere-
sen nyírja a füvet az utcában, de az ott lakóknak is, akik 
meghallva a f�nyíró hangját, már fogják a sepr�t, hogy ösz-
szeseperjék a levágott füvet. Gondozottak az utcán lév� vi-
rágtartó ládák is, mely szintén az itt lakók érdeme. Köszönet 
illeti az utca lakóit.       Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Augusztus 19., vasárnap, 20 óra, 
Duna-part, a rév és a kápolna között 
(rossz id� esetén a tornacsarnok): 
 

AA  NNeeuueerr  CChhoorr  DDrreessddeenn  
ééss  aa  DDuunnaa  SSzziimmffoonniikkuuss  ZZeenneekkaarr  
nnyyáárr  eessttii  ooppeerraaggáállaa  kkoonncceerrttjjee  
 

M�soron: 

G. Rossini: A tolvaj szarka – nyitány 
G. Verdi: Cigánykar és Canzona (A trubadúr) 
G. Verdi: Szabadságkórus (Nabucco) 
R. Wagner: Nászkar (Lohengrin) 
R. Wagner: Békekövetek kara (Rienzi) 
G. Bizet: Torreádor induló (Carmen) 
G. Bizet: Habanera (Carmen) 
L. Delibes: Virágkett�s (Lakmé) 
J. Offenbach: Barcarole (Hoffmann meséi) 
L. Delibes: Coppélia – csárdás 
Ifj. J. Strauss: Kacagódal (A denevér) 

Ifj. J. Strauss: „Frutti di mare” 
                        (Egy éj Velencében) 
Ifj. J. Strauss: Mennydörgés és villámlás, polka 
Ifj. J. Strauss: A denevér  
                        (II. felvonás Finale – részlet) 
 
Augusztus 25., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

SSzzeeppeessssyy  BBeeááttaa,,  MMoollnnáárr  BBaalláázzss    
ééss  KKaappii--HHoorrvváátthh  FFeerreenncc  kkoonncceerrttjjee  
 

M�soron: 
Bach: h-moll szvit – részletek 
Bach: Ária a János-passióból (Ich folge Dir) 
Bach: Ária a Máté-passióból (Blute nur) 
Mozart: Andante fuvolára és zenekarra 
Mozart: Az Éj királyn�jének áriája 

 (A varázsfuvola) 
Bizet: Micaela áriája (Carmen) 
Fauré: Vocalise 
Erkel: Melinda áriája (Bánk bán) 
Telemann: Kantáta (Hemmet den Eifer) 

 
(Folytatás a 7. oldalról) 

 
 

Megérkezik az ulmi bárka 

gármester úr és Cseke László, városunk díszpolgára köszön-
tötte. Engedjék meg, hogy ez úton köszönjem meg Cseke 
Laci bácsinak a közvetítést, hiszen általa kerültünk kapcso-
latba ulmi vendégeinkkel. A hivatalos beszédek után látoga-
tást tettünk a fellegvárban, majd kötetlen beszélgetésre került 
sor vacsora közben. Az est folyamán Ulm város vezet�it�l és 
vállalkozóitól meghívást kaptunk a jöv�re városukban meg-
rendezend� Svábok Világtalálkozójára. A város kulturális 
igazgatón�je egy standot ajánlott fel Visegrád számára, hogy 
a két év múlva esedékes 1000 éves jubileumunkat népszer�-
sítve mutassuk be Visegrádot a világ minden részér�l odase-
regl� meghívottnak. A város vezet�it�l a Jung család szemé-
lyes meghívást is kapott, hogy kint megbeszélhessük a kap-
csolat további alakulását, a kulturális vezet� pedig a fiatalo-
kat várja hasonló céllal. Ha Visegrád jónak látja, a millenni-
um alkalmával szívesen elhoznak hozzánk egy eredeti sváb 
táncegyüttest Ulmból. Reggel, miel�tt tovább utaztak volna, 
eredeti visegrádi sváb ízlés szerint készített reggelivel kínál-
tuk vendégeinket.  

Az indulás el�tt a hajón egy korsó sörbe egy pohár pezsg�t 
töltöttek, melyet nekünk kellett meginnunk. Ezzel a szertar-

tással az ulmi bárka tagjaivá fogadtak minket. Megköszönve 
a megtiszteltetést vettünk búcsút egymástól. Elmondhatom, 
igazán jól érezték itt magukat a vendégek, nehezen szánták 
rá magukat az indulásra, de azzal váltunk el, hogy barátsá-
gunkat a jöv�ben tovább építjük. 

Az ulmi vendégek elutazásának napján már kezd�dött is a 
harmadik esemény, melyr�l írni szeretnék. Az alapítvány 
most el�ször rendezte meg teljesen egyedül Visegrád város 
támogatásával a Duna menti Németek Kulturális Fesztiválját. 
A szervezésben oroszlánrészt vállaltak azok a fiatalok, akik a 
tavalyi kisebbségi önkormányzati választáskor már bemutat-
koztak a város el�tt. Soha nem látott tömeg és jó hangulat 
jellemezte a három napos eseményt. A fiatalok által összeál-
lított program egyszerre volt vidám, szórakoztató és hagyo-
mányápoló, melyre most is nagy hangsúlyt próbáltak helyez-
ni. Az esemény díszvendége volt Erich Rabus úr, a Svábok 
Világszervezetének igazgatóhelyettese. Köszöntötte a ren-
dezvényt Szeltnerné Winhardt Ildikó, az MNOÖ Északi Re-
gionális Iroda vezet�je. Köszönjünk Hadházy Sándor pol-
gármester úrnak, hogy elvállalta a fesztivál f�védnökségét, és 
Kalász István kanonok, plébános úrnak, hogy jelenlétével 
megtisztelte rendezvényünket. Erich Rabus úr azt mondta – 
megismerve a visegrádi szokásokat és rendezvényeket –, na-
gyon örül annak, hogy kis városunkban ilyen színvonalas 
rendezvények vannak, és ilyen nagy hangsúlyt kap a hagyo-
mányápolás. Ez a dicséret nagyon jól esik nekünk, visegrádi-
aknak, de úgy gondolom, barátunk szavaiban az udvariasság 
mellett a biztatás is benne volt, hogy folytassuk a megkezdett 
utat. 

Köszönöm mindenkinek a segítségét, akik eddigi mun-
kánkban mellettünk álltak, különösen azokét, akik a mostani 
hétvégi fesztiválon bárminem� közrem�ködéssel segítettek. 

Szeretnénk megfelelni a fenti bizalomnak, dicséretnek, és a 
jöv�ben még többet tenni városunk kultúrájáért és a sváb ha-
gyományok ápolásáért. Úgy gondoljuk, ezzel tartozunk 
azoknak is, akik a tavalyi választásokon bíztak bennünk, és 
megtiszteltek szavazatukkal.    

A kuratórium nevében:                                     Jung Vilmos 
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Vigyázat, életveszély! cím� írásunk a Visegrádi Hírek 1997. júniusi számában jelent meg; a tragédia rá szinte napra pontosan 
tíz évre rá bekövetkezett! – No comment… 
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Városunkban az elmúlt id�szakban több olyan eseményt ta-
pasztaltam, aminek nem kellett volna megtörténnie, vagy le-
hetne másképp is. 

Pár hete kedvenc fehér, ivartalanított nyakörves cicánkat 
hiába vártuk haza. Pár nap után az egyik szomszéd hívta fel a 
figyelmünket, hogy lebontott házuk telkén elpusztulva talált 
rá, sérülés nyoma nincs rajta. Az eset kapcsán a szomszédos 
cicatulajdonosokat végigkérdezve tudtuk meg, hogy az � ci-
cájuk is vagy végérvényesen elt�nt, vagy amelyik hazament, 
az is napokig beteg volt.  

Vajon kinek van útjában egy NYAKÖRVES, NEM KÓ-
BOR, OLTOTT, rendben tartott cica? Vajon véletlen-e az, 
hogy a szomszédságból egy pár hét leforgása alatt elpusztul-
tak, vagy elt�ntek a házi kedvencek?  

Más: A F� utca igencsak a lakott terület kategóriájába tar-
tozik, amire vonatkozik, vonatkozna a sebességkorlátozás. 
Ennek ellenére egyre többször és egyre gyakrabban fordul 
el�, hogy a korlátozást figyelmen kívül hagyva, rendszeresen 
száguldanak végig a F� utcán az autósok, az esti órákban pe-
dig még a motorosok is becsatlakoznak. A F� utca templom 
és parkoló közti szakaszán több olyan intézmény is van (ren-
del�intézet, óvoda), ami kiemelten nyomatékosítja az 50 
km/óra sebesség betartását, hiszen betegek, id�sek, gyerekek 
által látogatott intézményekr�l van szó. 

Valószín�, sokat segítene a F� utcán és a város más for-
galmas utcáin elhelyezett forgalomlassítók felszerelése, ami 
már sok lakott helyen bevált, hiszen az úttestre rögzített szer-
kezet nem teszi lehet�vé a mindent figyelmen kívül hagyó 
száguldozást.                                 Mundiné Bocskay Zsuzsa 
   

Az a Málé platz 
 

Kedves Géza! Talán furcsán hat, hogy a szerkeszt�ség nevében 
éppen én írom ezeket a sorokat, aki egyedüliként nem lakom 
helyben. Cikked megjelenése óta legalább tizenöten állítottak 
meg, hogy miért jelenik meg olyasmi az újságban, hogy a Málé 
platzot kereszteljük át? Én biztattam �ket, írják meg err�l a vé-
leményüket. Miután nem tették, rám maradt ez a feladat. 

Bevallom én is nagyon furcsálltam az ötletet. Legalább három 
okot tudok gyorsan felsorolni, hogy miért is nem kellene meg-
tenni a névváltást. 

Az els� a hagyomány. Mostanában te is sokszor hivatkozol kü-
lönböz� fórumokon, hogy mennyire fontos a sváb hagyományok 
meg�rzése. Én azt gondolom, hogy egy ilyen névváltozás ponto-
san ez ellen lenne. Ez a név a helyi sváb hagyománnyal teljes 
mértékig összen�tt. Ugyanis a málé ez esetben nem a mamlasz, 
mulya, nyámnyila szavak szinonimája, hanem ahogy tudom, a 
Maler szóból ered, ami fest�t jelent. Nekem úgy mesélték, hogy 
régen a fest�k többek között erre a helyre rakták ki állványaikat, 
és festettek hangulatos kis képeket Visegrád ezen részér�l, ami 
akkor még sokkal megkapóbb volt, mint most. Többen emlékez-
nek is még erre az id�kre. A helyi svábok ezért adták neki ezt a 
nevet, mármint Maler, és ebb�l alakult ki a ma is ismert Málé 
platz elnevezés. 

A másik ok, hogy egy település, éppen attól érdekes és van va-
rázsa, hogy olyan szokásokkal, hagyományokkal, elnevezésekkel 
találkozik az ember, amivel máshol nem. Rákóczi út, F� út szin-

te minden településen van, Pet�fir�l, Kossuthról ne is beszél-
jünk. Málé platz szerintem sehol máshol nincs a világon. Voltak 
ellenkez� tendenciák Visegrádon is, amikor mindent Mátyás ki-
rályról neveztek el, de azt hiszem, ezen már túljutottunk, 
hál’Istennek. 

A harmadik ok az, hogy ha valami megsz�nik, megváltozik, at-
tól annak a nyomát azért nem kell a köztudatból kiiktatni, hiszen 
ez is a kollektív emlékezés része. Hol van ma már Budapesten az 
EMKE szálló, vagy hol vannak már a vizafogók? Mégis az 
EMKE az EMKE. Mindenki tudja, hol van, a mai napig így hív-
ja mindenki, pedig lehet, hogy a fiatalok azt sem tudják, hogy 
régen ez egy szállodát takart. A vizafogók? Azok meg még ré-
gebben elt�ntek, pontosan egy id�ben a vizákkal. Még sem akar-
ja ezeket a neveket senki megváltoztatni, hiszen egy település 
életével – jelen példában Budapestével – szervesen összen�ttek. 
Így van ez Visegrádon is.  

Szerintem, és sokak szerint, nem hogy nem kellene megváltoz-
tatni a Málé platz nevét, hanem tenni kellene azért, hogy még 
inkább – és itt a fiatalokra gondolok – a köztudat része legyen. 
Úgy gondolom, ez is szervesen hozzátartozik a helyi hagyomá-
nyok ápolásához, és ez nagyon fontos. 

Talán sikerült meggy�znöm err�l Téged ezzel a néhány gondo-
lattal arról, hogy ez egy rossz felvetés volt, és remélem, még sok 
generáció számára az a kis tér Málé platz marad. 

Üdvözlettel a szerkeszt�ség nevében:               Mikesy Tamás 
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Iskolások tánccsoportja 
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 belülr�l árad Kövek alól dalol 
 úgy, mint a forrás, a lenti világról, 
 megbuggyan, mag-misztériáról, 
 megfárad, s ha kitör valahol… 
 az útja se más: Szárnyaló gondolat, 
 kitárulkozás, megfogott pillanat: 
 kiteljesedés, forrás a forrásból! 
 meg nem alkuvás, 
 er�tér nyerés. 
 

 Simogatón lubickol, 
 nem beszél és mégis szól. 
 Lelkünk – Jaj –, meglátszik! 
 Felröppen, s a magasból 
 már alágurgulázik. 
 Mást, s mást hall a hallgató, 
 s mást-mást, aki játszik. 
 Ez eljut a varázsig, 
 az a t�zt�l a parázsig. 
 

Tisztelettel értesítek mindenkit, hogy július els� hetét�l  
 

a Mátyás király utcai 
Kormos bolt üzemeltetését átveszem. 

 

Megújult és b�vült áruválasztékkal, 
kedvez� árakkal és új szolgáltatásokkal 

várom a Kedves Vásárlókat! 
 

Már nem kell messzire mennie, 
nálunk bármilyen telefonkártyáját is on line feltöltheti! 

 

Nézzen be, meglátja, megéri! 
Várom szeretettel régi és új Vásárlóimat! 

 

Polyák Orsolya 

 

Diplomások, vállalkozók, komoly emberek 
társkeres�je, a CRONOS  

már a Dunakanyarban is megtalálható Szentendrén 
Várja hívását a (26) 314-700  

vagy 06 (30) 557-5346-on Anna, 
hétvégén is: 8–20 óráig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABA-NOVÁK PLAKÁT (PDF) 
¼ OLDAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÁNTÓ PLAKÁT (PDF) 
¼ OLDAL 
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Köszönetnyilvánítás 
 

A gyászoló család nevében  
köszönetet mondok  
mindazoknak, akik 

szeretett Édesanyámat,  
Hasenberg Gyulánét 
utolsó útjára elkísérték. 

 

Horváth Józsefné 

 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindenkinek, aki szeret�  

Édesapánkat, 
Kovács Istvánt 

elkísérte utolsó útjára 
és fájdalmunkban osztozott. 

A gyászoló család Nagymarosról 

 

Köszönetet mondok 
Dudásné Ancsának, 

hogy a WC szépítéséhez  
virágokkal hozzájárult. 

Köszönöm! 
 

Pintér Istvánné Harangvirág u. 23. 

 

BIONET TERMÉKEK  
ismét kaphatóak 

a Harangvirág u. 23-ban  
az esti órákban, 

vagy a munkahelyemen, 
a királyi palotával  

szemben. 
Ott elérhet� vagyok  

8-tól 16 óráig. 
 

Pintér Istvánné 

Felhívás a parlagf� elleni védekezésre! 
 

A Parlagf�mentes Magyarországért nev� programban a körzeti földhivatalok is részt vesznek, a Növényvédelem-
r�l szóló 2000. évi XXXV. Törvény alapján, melynek értelmében 2005. évt�l kezdve jelent�sen szigorodott a parlag-
f�vel szennyezett területek felderítése és a közérdek� védekezések kivitelezése és szankcionálása. 

A föld használója, illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagf� növényen a 
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követ�en ezt az állapotot a vegetációs id�szak végéig folyamato-
san fenntartani. 

A parlagf�vel fert�zött területek felderítését a törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni ellen�rzést jú-
nius 30. napja után a földhivatalok mez�gazdász munkatársai útvonalterv alapján végzik – légi és �rfelvételek, vala-
mint az el�z� évi eljárások adataira támaszkodva –, együttm�ködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok 
jegyz�ivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal. 

A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenved� embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a 
Tisztelt term�föld Tulajdonost/Használót, hogy a parlagf� elleni védekezést els�sorban mechanikus (növény földb�l 
történ� kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról kel� kétszik� gyomnövények ir-
tására alkalmas, vagy totális gyomirtó szerek) irtással végezze/végeztesse el. 

Együttm�ködésüket megköszönve 

                                                                                                                                     Dr. Feny�di Klára,           
                                                                                                                    a Szentendrei Körzeti Földhivatal vezet�je 
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A Pilisi Parkerd� ZRt. 
Visegrádi Erdészete 

(2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4.) 

VADÁSZHÁZGONDNOKOT 
keres olyan – vendéglátószférában szerzett 
többéves gyakorlattal rendelkez� – szak-
ember személyében, aki: 
– vendéglátóipari végzettséggel rendelke-

zik, 
– angol és/vagy német nyelvet munkája 

során tárgyalóképes szinten használja 
A leend� vadászházgondnok feladata lesz: 
– a vadászház üzemeltetése, 
– vendégellátás, 
– a vadászház körüli gondnoki munkák 

ellátása 
Bérezés: megegyezés szerint. Szolgálati 
bérlakás biztosított. 
A részletes szakmai önéletrajzzal és a 
végzettségeket, valamint a nyelvvizsga 
meglétét igazoló dokumentumok másolatá-
val az alábbi címen lehet jelentkezni: 
e-mail: visegrad@pprt.hu 
Levél: 2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4. 
 
 

Aerobik az edz�teremben 
 

Sajnos kevesen tudják, hogy már több 
mint egy hónapja aerobik órákra járha-
tunk a Sziget utcai edz�terembe. A remek 
hangulatú és magas intenzitású edzések 
szerdán este fél 7-t�l, illetve pénteken 5-
t�l látogathatók. Az órák elején mindig 
rögtönzött „közvélemény-kutatás” dönti 
el az aznapi óra típusát. Kedvünk szerint 
válogathatunk a zsíréget�, alakformáló, 
állóképesség-növel�, kick-boksz, sztep 
órák között. Ha szereted a mozgást és a 
jó, pörg�s zenéket, vagy alakodat szeret-
néd formálni, gyere el és próbáld ki. Nem 
fogod megbánni. A másnapi izomláz 
pedig hamar elmúlik. Mindenkit szeretet-
tel vár szerdánként és péntekenként 
Békefi Henrietta a Sziget utcai edz�te-
remben. 
 

Kedves Olvasók! 

A Pilisi Parkerd� Zrt. Visegrádi Erdészete kezelésében lév� Apátkúti-tó 2007. június 16-án újra megnyitotta kapuit a horgászok számára. A tó rehabilitációja 
után csak �shonos magyar halak  (a Környezetvédelmi törvénynek megfelel�en) kerültek telepítésre, és a folyamatos állománypótlás is ennek szellemében történik.  

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a horgásztó és környezete a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén fekszik. Épp ezért kérjük Önöket, hogy ennek megfele-
l�en óvják e csodálatos tájat és él�világát. �rizzük meg úgy gyermekeinknek, hogy annak jöv�je ne legyen a múlt emléke! 

Az Apátkúti-tavon március 1. és november 15. között lehet horgászni. A nappali horgászat a hal�rházon kifüggesztett tájékoztató szerint évszakonként változó 
ideig tart. Éjszaka horgászni nem lehet!  

A horgászati id�rend: 
  szerda:   16.00–20.00 óra (de legkés�bb napnyugtáig) 
  szombat és vasárnap:  06.00–19.00 óra (de legkés�bb napnyugtáig) 
Napijegy díjai: 
 Feln�tt:  800,– Ft 
 Gyermek (14 év alatt): 500,– Ft 
Térítés ellenében elvihet� halmennyiség: 
  Feln�tt horgász:  Ifjúsági és kedvezményezett horgász: 
 Ponty:   2 db  1 db 
 Egyéb hal:  2 kg  1 kg 
Halárak:  
 Ponty 4 kg/db alatt:    840 Ft/kg  
 Ponty 4 kg/db felett: 1500 Ft/kg  
 Keszeg, kárász:    350 Ft/kg  

A horgászattal kapcsolatban érdekl�dni lehet a Visegrádi Erdészet irodájában Némedy Zoltán m�szaki vezet�nél [(20) 984-6042], 
illetve Koncz Miklós hal�rnél [(20) 599-9459]. Szeretettel várunk minden szenvedélyes horgászt az apátkúti horgásztavon. Szeret-
nénk, ha ez a hely a szabályok betartása mellett az Ön tava is lenne. Érezze magát kellemesen nálunk!        PP Zrt. Visegrádi Erdészete 
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Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
����������	
�������������������

Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten, 
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 

és Üröm, Ürömi út 30/C 
Hívjon!   

Tel./fax: (26) 386-721, (26) 350-997,  
06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás:  
h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 

Teka gránit mosogatók, csapteleppel    41.000–56.900 Ft 
Teka konyhai gép szettek: lista –22% (európai gyártású) 
Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 
Európai gyártású, min�ségi csaptelepek (lengyel, német) 
Gégecsöves mosogató csaptelep             már 13.000 Ft-tól 
RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)  
                                                               10% kedvezmény 
Kabi zuhanykabin 80*80   28.400 Ft-tól 
Gáz- és vegyes tüzelés� álló kazánok 
Radel, Radeco stb. radiátorok 
Szennyvízcsatorna-bekötéshez csövek, idomok 

Áruhitel: 
Magyar Cetelem 

Kivitelez�t keres? 
Segítünk! 
E-mail: 

postmaster@kelemen.t-online.hu 
Fizetés bankkártyával is! 

 

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

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

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.bark-acs.hu 

 

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

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net 

NE HOZZA HOZZÁNK!  
 

H�T�JÉT, MOSÓGÉPÉT,  
MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜT�JÉT,  

VILLANYBOJLERÉT… 
 

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 
 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 
 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 
 

ELEKTROSZERVÍZ                       GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdekl�dni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 
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Vágott, hasított t�zifa Dunabogdányból 
Tel.: 06 (70) 268-4030 

 

T�zifa 
hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja 
E�ry Csaba 06 (20) 599-9399 

 

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓ! 

Tel.: 06 (20) 399-7010 
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Állatorvosi ambulancia 
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt. 

2022 Tahi, Elekfy Jen� u. 4. 
Telefon/fax: (26) 387-177 

Mobil: 06 (30) 290-7082 

E-mail: patocsandras@t-online.hu 

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

Rendelési id�: 
hétf�, 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: 
véd�oltások,  

széles kör� betegellátás,  
szülészeti ellátás éjjel is,  

hasi és lágysebészet, 
csont- és ízületi sebészet, 

 szalagpótló m�tétek, 
hím- és n�ivarú állatok ivartalanítása,  

plasztikai és korrekciós m�tétek, 
traumatológia,  
intenzív terápia,  

monitorozott gépi (isoflurán altatás),  
labordiagnosztika helyben,  

röntgen,  
UH, 

endoskopia (idegentest-eltávolítás), 
 fogászat, 

UH fogk�-eltávolítás,  
diszplázia sz�r�állomás, 
mikrochip-behelyezés,  

állatútlevél- kiadás, 
számítógépes nyilvántartás, 

 tenyészpár-keresés 

Amit háznál  
lelkiismeretesen el lehet végezni  
(oltások, egyszer�bb kezelések),  

vállaljuk! 

Jelszavunk: 
mindent egy helyen, mindent az állatért! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

 
 
 
 
 

SÓLYOM! 
 
 
 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

GUMICSÓNAK-, MEDENCEJAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

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

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

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

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

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerz�déseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 
l  Vev�inknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 

Visegrádon külön bejáratú 
kétszobás lakás kiadó! 

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

vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA!   

 Július hónapban  
 a Borda nyári turista felvágott 
 és a fokhagymás rúd 1280 Ft helyett 1050 Ft-os 
 kedvezményes áron kapható! 
 Új termék: grillezni való f�szeres tarja! 
 Folyamatosan kedvez� áron kínáljuk 
 a sertéshúst! 
                                                HÁZ!                                                  Az árak a mindennapi készlet erejéig 
 érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
 ásványvíz, üdít�italok, házi tészták, mirelit áruk, 
 vecsési savanyúságok nagy választékban, 
 jó min�ségben, kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!  
 A megszokott udvarias kiszolgálással 
 várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 
 Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy 
 a húsbolt 2007. július 16–22-ig szabadság 
 miatt zárva tart! Nyitás: 2007. július 24-én, 
 kedden reggel 7 órakor! 
                     Nyitva tartás:    
  hétf� szünnap A 11-es f�út mellett 
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet�séggel várjuk 
  szerda 7.00–17.00 Önöket! 
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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 

Szervizszolgáltatásaink köre: 
– teljes kör� kárfelvétel az Allianz Hungária és a Generali 

Biztosítók megbízásából, kárügyintézés egyéb biztosí-
tóknál, 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés, 
– környezetvédelmi vizsgálat, 
– kerékszerelés, centrírozás, 
– m�szaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 
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Államalapí tó Szent Is tván kirá lyunk ünnepére 
szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát, melynek tervezett 
programja a következő: 

Augusztus 19., vasárnap, 20.00 óra 

A Neuer Chor Dresden és a Duna Szimfonikus 
Zenekar nyár esti operagála koncertje 
Helyszín: Duna-part, Szigeti Antal kopjafájának környéke (a koncertet 
rossz idő esetén is megtartjuk a tornacsarnokban) 

Műsoron: 
G. Rossini: A tolvaj szarka – nyitány 
G. Verdi: Cigánykar és Canzona (A trubadúr) 
G. Verdi: Szabadságkórus (Nabucco) 
R. Wagner: Nászkar (Lohengrin) 
R. Wagner: Békekövetek kara (Rienzi) 
G. Bizet: Torreádor induló (Carmen) 
G. Bizet: Habanera (Carmen) 
L. Delibes: Virágkettős (Lakmé) 
J. Offenbach: Barcarole (Hoffmann meséi) 
L. Delibes: Coppélia – csárdás 
Ifj. J. Strauss: Kacagódal (A denevér) 
Ifj. J. Strauss: „Frutti di mare” (Egy éj Velencében) 
Ifj. J. Strauss: Mennydörgés és villámlás – polka 
Ifj. J. Strauss: A Denevér  (II. felvonás Finale – részlet) 

Közreműködik: Christina Elbe szoprán, Marlen Herzog mezzo-
szoprán

Vezényel: Axel Langmann és Schwarz József

21.30 óra körül 

Tűzijáték a Duna felett 
Nagymaros és Visegrád városok közös rendezésében (kezdés közvet-
lenül a koncert után) 

Augusztus 20., hétfő, 8.30 óra 

Ünnepi szentmise a plébániatemplomban 
9.30 óra 

Ünnepi műsor 
Megemlékezés Szent István királyról és a magyar államiságról. Az 
ünnepi műsorban az Áprily Lajos Általános Iskola volt és jelenlegi 
diákjai vesznek részt. 

A műsort követően kenyérszentelés lesz, 
majd a megáldott kenyeret kiosztjuk a részt-
vevők között 
Helyszín: római katolikus plébániatemplom 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Ratkó József: 

SEGÍTSD A KIRÁLYT! 
(István imája – részlet) 

Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen! 
Aki most tanul, tanúnak ne hívd! 
A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz! 
Rosszul mérted fel, Uram, az én erőmet! 
Málhádat tovább nem tudom cipelni. 
Nincsenek immár csak halottaim! – 
Lenni nem kezdett s véghetetlen Úr, ki 
markoddal megmérsz minden vizeket, 
s araszoddal az egeket beéred, 
ki haragodnak egy leheletével 
világot fújsz el, csillagot kioltasz, 
s föld megindul, hegyek hanyatlanak 
egy intésedre, Uram – égig érő
s hatalmaskodó népeket elejtesz, 
míg virágoznak választottaid – 
vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben; 
segíteni ne vesztegelj nekünk, 
s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat! 
Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, 
és földeinket elcsipegetik, 
és sóvárognak falvaink iránt, 
és kiirtanák szülötte-szavunkat, 
hahogy dicsérni Tégedet ne tudjunk, 
és minden módon ártani akarnak, 
tanítsd meg őket, Uram, haragodra! 
Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram, 
s kicsodák ők! És tedd, hogy ne legyünk 
gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, 
ne legyünk csúfja és játékai, 
s messzire való maradékaink 
rút járom alá ne vettessenek! Ámen. 

Visegrádi
Hírek
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Néhány meg jegyzés a h íd t e r vezés ügyéhezNéhány meg jegyzés a h íd t e r vezés ügyéhezNéhány meg jegyzés a h íd t e r vezés ügyéhezNéhány meg jegyzés a h íd t e r vezés ügyéhez    
Az elmúlt hónap során többek megke-

restek a Kisoroszinál építendő híd felől 
érdeklődve. Abonyi Géza cikket is 
szentelt ez ügynek, így engedjék meg, 
hogy néhány félreértést eloszlatandó, 
pár megjegyzést fűzzek a hídtervezés 
kérdéséhez.  

Először is: nem Kisoroszinak épül 
hídja, hiszen a hidak rendszerint két 
partot kötnek össze. Ez esetben Kisoro-
szit és Visegrád-Szentgyörgypusztát, 
amely Visegrád része. Azt hiszem, így 
nem lehet kérdés, hogy van-e közünk a 
hídhoz, vagy sem. 

Másodszor: nem gyalogoshíd tervezé-
sét határoztuk el, hanem gyalogos- és
kerékpároshídét, amin ráadásul mentő-
autó is közlekedhet. A kerékpáros 
turizmus fejlesztése pedig az egész 
térség közös érdeke. 

Harmadszor: nem Kisoroszi magán-
ügyéről van szó, hanem egy kistérségi 
összefogásról, amelyben a Vízművek, a 
Kistérségi Társulás, Kisoroszi és Vi-
segrád önkormányzata közösen állják a 
költségeket. A tervezés költségeit pedig 
sajnos, nem lehet kikerülni, hiszen 
bármilyen pályázaton részt venni kizá-
rólag kész tervekkel lehet. 

Negyedszer: nem a helyi közterület-
felújításokból vontunk el pénzt a terve-
zésre. Egyszerűen fogalmazva: minden 
pénznek megvan a maga helye. Járdák 
felújítására és építésére 4.440.000,– Ft, 
utcabútorokra 3.000.000,– Ft, utak 
felújítására pedig 21.598.000,– Ft 
külön forrás szerepel az idei költségve-
tésben. 

Ötödször: még csak nem is a polgár-
mester úr javaslatát támogatták a kép-
viselők. Valójában hosszas vita folyt a 
testületi ülésen, és több javaslat hang-
zott el a híd finanszírozásáról. Egy 
héttel el is halasztottuk a döntést, és 
végül Lelkes László kompromisszumos 
javaslatában állapodtunk meg.  

És végül hatodszor: minden képviselő
érveit meghallgattuk ebben a testületi 
vitában, és számos változatot vettünk 
számba. Így kedves kollégánk, Abonyi 
Géza első javaslatát is, mi szerint a híd 
tervezésére ő maga 2,2 millió Ft + áfa 
összeg elfogadását kezdeményezte. 
Múlt havi cikkében valószínűleg csak 
elfelejtette megemlíteni, hogy kezdet-
ben egyáltalán nem utasította el a híd-
tervezés gondolatát, csupán kisebb 
összeget szánt volna rá. Talán ennyi 
elég is lenne a félreértések tisztázására, 
néhány kérdésről azonban bővebben 
szeretnék szólni. 

Kisoroszi régi terve volt egy kisebb 
híd megépítése a Dunán. Természetes, 
hogy fontos számukra a közvetlen 
kapcsolat a Duna jobb partjával, 
Szentgyörgypusztával és a buszjárattal. 
Ezt az igényüket úgy hiszem, senki sem 
vonhatja kétségbe.  

Idén a Fővárosi Vízművek, aminek 
sok kútja fekszik Kisoroszi területén, 
felajánlotta, hogy 6 millió forinttal 
támogatná egy ilyen híd megtervezését. 
Kisoroszi pedig élt ezzel a váratlanul 
kínálkozó lehetőséggel, hiszen egyedül 
nem tudták volna állni a költségeket. A 
tervezőirodát a törvényi előírásoknak 
megfelelően közbeszerzési eljárással 
választották ki, és a legolcsóbb ajánlat 
12,4 millió Ft +áfa tervezői díjról szólt. 
A Kistérségi Társulást szintén sikerült 
bevonni a finanszírozásba, hiszen a híd 
nemcsak egy település, hanem az egész 
térség számára fontos. Ugyancsak 
természetes volt, hogy megkeressék a 
Duna túlpartján, vagyis a tervezett híd 
másik végén lévő települést, hogy 
milyen formában tudna részt venni a 
terveztetésben. A Kisoroszival szem-
ben lévő Szent-györgypuszta Visegrád 
része, így a híd kérdése közös ügyünk-
ké vált.  

Mi partnerségekben gondolkodunk. A 
környező térségben minden település-
sel olyan viszonyra törekszünk, amely-
ben egymást kölcsönösen segíthetjük a 
jövőben. Ez kisebb formában is testet 
ölthet, mint a Nagymarossal közös 
tűzijáték, de hosszú távú együttműkö-
désekben is, mint az iskolafenntartási 
szerződések Dömössel és Kisoroszival. 
Folyamatosan keressük azokat a lehe-
tőségeket, ahol újabb együttműködése-
ket alakíthatunk ki, mivel az európai 
példák alapján ezeknek van tartós 
jövőjük.  

A jelenlegi kormányzati és uniós pá-
lyázatok többsége is az ilyen összefo-
gásokat részesíti előnyben. Minden 
település számára fontos, hogy ne csak 
ő maga, hanem a térsége is fejlődjön. 
Visegrádnak elemi érdeke, hogy a 
bennünket körülvevő szűkebb kistérség 
településeivel tevőlegesen, és a lehető-
ségek szerint kezdeményezőként 
együttműködjön.  

Jelenleg több ilyen beruházás is fo-
lyamatban van, elég csak a több telepü-
léssel közös csónakház-terveztetést 
említenem. Abban az esetben is a kö-
zösen vállalt pályázat miatt van na-
gyobb esélyünk támogatásra, ráadásul 
mivel nem csak egymásról tudomást 
sem vevő csónakház-építkezések in-

dulnak el, eleve egy csónaktúra-útvonal 
részeként lehet megterveztetni őket.  

Ugyanez fokozottan érvényes a ke-
rékpáros turizmus esetében. Csak akkor 
tudunk a biciklisták kiemelt célpontjá-
vá válni, ha a Dunakanyarban végig 
kiépülnek a kerékpárutak. Idén az 
önkormányzat a Gazdasági Minisztéri-
umhoz pályázik a visegrádi szakasz 
megépítésére, és a Kistérségi Társulás-
sal közösen a pilisi erdei szakasz meg-
építésére. Mindennek azonban kevés 
értelme lenne, ha nem segítenénk elő
az idetartó utak megvalósulását. Ha 
csak Visegrád környékén lehet bicik-
lizni, akkor hogyan jutnak el biztonsá-
gosan idáig a kerékpáros turisták? 
Viszont a Szentendrei-sziget felénk eső
része önmagában is kedvelt kerékpáros 
célpont. A híddal a sziget kerékpáros 
forgalmát közvetlenül Visegrádhoz 
tudjuk kapcsolni, de a saját kínálatun-
kat is szélesítjük: az itt megszálló ven-
dégeknek egy újabb, innen könnyen 
megközelíthető célt nyújthatunk. Kis-
oroszi és a szigetcsúcs bekapcsolásával 
a kerékpáros turizmusba az egész tér-
ség jóval nagyobb vonzerőt jelent, de a 
híd önmagában is turisztikai vonzerő-
vel bírhat. 

Városunk jövőjéről csak úgy érdemes 
gondolkodnunk, ha több éves távlato-
kat veszünk figyelembe. Visegrád 
fejlődése nem választható el a térség 
fejlődésétől, és a partneri kapcsolatok 
építése, a közös beruházások mindany-
nyiunk érdeke.  

Térségi szerepünk történelmileg 
adott, de most is folyamatosan erősö-
dik: Dömösön kívül Kisoroszi szintén 
szerződést kínált nekünk, hogy az 
ottani gyerekek is a visegrádi iskolába 
járjanak. És reményeink szerint egyre 
több közös fejlesztés születik majd; 
nem szeretnénk bezárkózva csak ön-
magunkra figyelni. Közös terveinkben 
viszont magától értetődik, hogy néha 
nagyobb részt vállalunk a finanszíro-
zásból, hiszen például Visegrád éves 
költségvetése nagyjából hatszor akkora, 
mint Kisoroszié. Egy híd építése Kis-
oroszi és Szentgyörgypuszta számára is 
nagy lehetőségeket nyújt, nem beszélve 
a Visegrádra irányuló kerékpáros tu-
rizmus fellendüléséről. Most adódott 
egy olyan alkalom, hogy mind a Víz-
művek, mind a Kistérségi Társulás 
nyitott volt egy ilyen közös beruházás-
ra. És ezt az alkalmat nem szeretnénk 
elszalasztani.  

Dobri Imre  
                                            képviselő
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VÁROSHÁZI HÍREK ÉS MÁS, HIVATALOS TUDNIVALÓK 

Beszámoló a képviselő-testület legutóbbi üléséről 
1. A képviselők elfogadták a Kisoroszival kötendő közoktatási intézmény-

fenntartói társulás megalakításáról szóló szerződés szövegét. A testület 
2007. június 6-án döntött arról, hogy Kisoroszi Önkormányzattal közoktatási 
intézményfenntartói társulást hoz létre, vagyis az ottani felsősök a visegrádi 
iskolába járnak majd, a Kisorosziban maradó alsó tagozatot pedig Visegrád 
tartja fenn ezentúl. A megállapodás tervezete a két település jegyzője, vala-
mint az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatójának egyeztetett álláspontja 
szerint készült el.  

2. Módosításra került a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet. 
Sok hétvégi házban nincs közmű, és bevezetésük eddig számos szabályozási 
akadályba ütközött. Ezért a rendeletbe méltányossági kivételeket illesztettünk 
be. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 7/2004. (VII. 29.) ör. rendelet 
4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A változtatási tilalom alá eső területeken telket alakítani, új építményt léte-
síteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, illetőleg más, értéknövelő
beavatkozást végrehajtani nem szabad. Kivételt képez: a bontás, az életve-
szély-elhárítás, az alapközművek önerős kiépítése (víz, villany, csatorna), 
illetve közérdek vagy méltányolható magánérdek érvényre jutása. „Kivéte-
les” eseteket az I. fokú építéshatóság saját hatáskörben rendelhet el. A „kivé-
telek alapján” az ingatlanban bekövetkezett értéknövekedésre kártalanítási 
igény nem érvényesíthető. 

3. A testület még a 2007. május 31-i ülésén tárgyalta az Áprily Lajos Álta-
lános Iskola fejlesztéséről szóló előterjesztést. Az ehhez kapcsolódó pályázat 
megírásához pályázatíró céget kértünk fel. Az erre kiválasztott ADITUS Kft. 
olyan szerződést ajánlott Visegrádnak, amely szerint a hosszabb távú 
együttműködés feltételei lényegesen kedvezőbbek számunkra, mint az alkal-
mi megbízások, ezért több pályázat előkészítésére is szerződést kötött a cég-
gel az önkormányzat. 

4. Határoztunk az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség épületének ön-
kormányzati tulajdonba kéréséről. Az államháztartásról szóló kormányrende-
let alapján ismét lehetőség nyílik a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok 
önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adására. Ezért tulaj-
donba kérjük a Visegrád Fő u. 91. sz. alatti OMF épületeit. Az ingatlanokban 
előzetes terveink szerint helyi és helyi kötődésű művészek számára bemuta-
tóhelyet, városi galériát, illetve alkotóházat alakítanánk ki. Régi hiánya vá-
rosunknak, hogy az itt élő sok festő és képzőművész alkotásainak nincs egy 
állandó helyi bemutatóhelye.  

A teljesség igénye nélkül néhány visegrádi vagy Visegrádhoz szorosan kö-
tődő alkotó, akiket meg szeretnénk tisztelni ezzel a lehetőséggel: Bolyki 
Lajos, Csíkszentmihályi Berta, Csontó Lajos, G. Nagy Nóra, Gróh János, 
Holtság Károly, Péterfy László, Nádler István, Szatmári Gyöngyi, Szkok 
Iván, Urbán Annamária, Vígh Tamás, Potyondi János, Kacsán György, 
Hegyi Márta. 

5. A képviselők meghallgatták a Mátyás Király Múzeum régészeinek,
Kováts István és Gróf Péter tájékoztatóját a városközpontban folyó régészeti
feltárásokról. Az idei év során a Rév u. 4. szám alatti területen folynak a 
munkálatok, melyek költsége mintegy 5 millió Ft. A Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatán 1 millió Ft támogatást nyertünk el, a fennmaradó összeget az 
önkormányzatnak kell biztosítania. A feltárási munkák várhatóan az idei 
évben le is zárulnak a területen.  

6. A millenniumi emlékbizottság javaslatára a testület kiválasztotta Viseg-
rád millenniumi logótervét. A bizottság három, városunkhoz kötődő grafi-
kust kért fel a tervek elkészítésére, s végül Kacsán György alkotását támogat-
ta, amit a képviselő-testület is elfogadott. A millenniumi logót már láthatják a 
Zenés Nyári Esték programfüzetének borítóján. 

Dobri Imre  
                                                                                                       képviselő

Értesítem Betegeimet,  
hogy a gyógyszertár

2007. augusztus 13–31.  
között. 

szabadság miatt  
zárva lesz 

Kérem Önöket,  
hogy gyógyszereikről 

előre gondoskodjanak! 
Megértésüket köszönöm! 

Robicsek Katalin 
gyógyszerész 

Háziorvosi  
rendelés 

Visegrád, Fő u. 38. 
Dr. Balázs Mária  

Telefon: (26) 397-507

Rendelési idők  
beosztása: 

  Hétfő   08.00–12.00 óra 
  Kedd   08.00–09.00 óra 
                           (Vérvétel) 
     09.00–12.00 óra 
  Szerda   14.30–16.30 óra 
  Csütörtök   08.00–12.00 óra 
  Péntek   14.30–16.30 óra 

Nővéri ellátások ideje  
a rendelőben: 

  Hétfő   08.00–13.00 óra 
  Kedd   08.00–13.00 óra  
  Szerda   08.00–13.00 óra 
  Csütörtök   08.00–13.00 óra 
  Péntek   08.00–13.00 óra 

Orvosi ügyelet:  
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.

17.00 órától másnap 07.00 óráig 
Telefon: (26) 387-030 

Kedves Betegeink! 
A vérvételre kizárólag személyesen 

vagy telefonon az orvossal történt 
előzetes időpont-egyeztetés alapján 
kerülhet sor, legkésőbb a vérvétel előtti 
napon, rendelési időben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral ér-
kezzenek! 

Dr. Balázs Mária  
                                     háziorvos 
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Álláshirdetés 
1. Pályázatot meghirdető szerv:  
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény 
Meghirdetett munkahely:  
német nemzetiségi tanító, Kisoroszi Tagiskola, teljes ál-
lás, 1–2. összevont osztályokra 
Képesítési és egyéb feltételek:  
német nemzetiségi tanítói képesítés 
Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:  
illetmény: Kjt. szerint, ÁEI.: 2007. augusztus 31., juttatás: 
étkezési hozzájárulás, útiköltség-térítés 
Telefonszám: (26) 398-312 
2. Pályázatot meghirdető szerv:  
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény 
Meghirdetett munkahely:  
napközis nevelő, Kisoroszi Tagiskola, részmunkaidős 
Képesítési és egyéb feltételek:  
tanítói képesítés, előny: német nemzetiségi tanítói vég-
zettség 
Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:  
illetmény: Kjt. szerint, ÁEI.: 2007. augusztus 31., juttatás: 
étkezési hozzájárulás, útiköltség-térítés 
Telefonszám: (26) 398-312 

Közérdekű közlemények 
Tanévnyitó ünnepély:  
              2007. augusztus 31-én, 17 órakor 
Tankönyvosztás:   
              2007. augusztus 28-án 13–17 óráig, 
              2007. augusztus 29-én 9–17 óráig, 
              2007. augusztus 30-án 9–12 óráig 

VI–PA-tábor 2007. 
Július 5. és 13. között került sor az idei Visegrád–

Parajd-táborra.  
15 parajdi gyerek és kísérőik, Kiss Odett, Cseresnyés

Irénke és Attila, valamint szülőként Fülöp Ferenc érkezett 
5-én kora reggel iskolánkba. 

Az első napokat a vendéglátó családoknál töltötték a 
gyerekek, strandolás, bobozás mellett budapesti és eszter-
gomi kirándulásokon vettek részt. Nagy élményt jelentett 
a parlamenti látogatás. Este remekül szórakoztunk az 
Esztergomi Várszínház előadásán: A dzsungel könyve c. 
darabot néztük meg. Nagyon tetszettek a musical slágerei, 
a következő napokban újra és újra énekeltük őket. Vidám-
ság és közös játék öröme szőtte át a horányi táborban 
töltött napokat. 

Idén a Szentendrei-szigetet választottuk helyszínül, té-
mánkból természetesen következett ez, hiszen a víz, a 
Duna, a sziget megismerése volt célunk. Felvezetésként az 
esztergomi Vízügyi Múzeumban kerültünk közel a „víz-
hez”, hétfőn pedig kerékpárral indultunk felfedezni a 
szigetet. Elsőként Szentgyörgypusztán az Áprily-völgyben 
álltunk meg, sétáltunk fel a kedves kis völgybe, a költő

egykori házához. Átkelve a Dunán végigkerekeztünk a 
sziget közepén egészen az Árnyas-sziget táborig, amelyet 
a szentendrei Erdei Iskola Alapítvány működtet. Felszere-
lésünket a szülők vitték le. Délután pólót festettünk, ver-
sek segítségével kerültünk közelebb a Kárpát-medence 
folyóihoz. Kiosztottuk az Álom a vár alatt verses mese 
szerepeit, elgondolkodtunk a díszleteken és jelmezeken, 
hiszen csütörtökön közös produkcióként kívántuk előadni 
az Áprily Lajos által feldolgozott történetet. 

Kézművesek munkában 

Kedden és szerdán az alapítvány munkatársai vezettek 
foglalkozásokat a víz körforgásáról, a homoki gyepek 
élővilágáról. Szerencsére csak kedden délelőtt esett az 
eső, így szerdán kimehettünk a terepre. Közben Sziget-
monostoron és Pócsmegyeren ismerkedtünk a sziget szo-
kásaival, múltjával, jelenével. 

Csütörtökön kézműves foglalkozásokon készültek a csu-
hébabák, a nemezelt labdák és karkötők, fából, kavicsból 
szélcsengők. Többségük nem maradt a készítőjénél, este 
ajándékként került valakihez. A „búcsúestre” vendégek is 
érkeztek, a szülők mellett eljöttek Hadházy Sándor pol-
gármester úr, Kalotai Árpád alpolgármester úr és a májusi 
parajdi látogatás résztvevői közül sokan.  

Rövid diszkóval ért véget az utolsó együtt töltött este, és 
a Don Vito pizzéria finom pizzáit fogyasztottuk, amit a 
gyerekeknek küldött Scheili Richárd. Köszönjük! 

Pénteken Szentendrére mentünk, ahol különféle felada-
tokat kaptunk, és egészen új módon ismertük meg a vá-
rost, azt, hogy milyen nemzetiségek éltek itt, milyen em-
lékeiket fedezhetjük fel a zegzugos utcákban. 

A délutáni készülődés bizony nehezére esett mindenki-
nek, olyan jól éreztük magunkat együtt! 

Ez a tábor is, mint az eddigiek, élvezhette Visegrád Vá-
ros Önkormányzatának támogatását, az Ifjúsági Alapból 
195.000 Ft-ot kaptunk. Ismét kaptunk vizet az Ásványvíz 
Kft.-től, ingyen bobozhattunk és strandolhattunk. A szülők 
segítsége mellett legtöbbet Mezei Annára, Panni nénire 
számíthattunk. Köszönöm a támogatást! A tábort szervező
és abban résztvevő kollégák: Pauluszné Tóth Anna, 
Pálmainé Vas Zsuzsa, Hábel József, Szomoryné Szimeth 
Judit, Nagyné Izsák Vera, Szigetiné Lőrincz Mária, 
Jeneiné Vörös Margit, Paulusz József és Fehér Piroska.  

Köszönöm munkájukat! Jövőre Parajdra megyünk.  
Schmidt Anna igazgató 
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VI–PA-tábor 2007. – egy „külsős” szemével 
Az élmények, emlékek visszatükröződnek a résztvevők be-

számolóiból, a fotókból. Természetesen én is ezekre a köz-
vetlen élményekre alapozok, mégis talán más szemszögből. 
A tizenhét éves iskolakapcsolatnak egyik megalapozója 
voltam, s ebben mindvégig élveztem a tantestület támogatá-
sát. Az iskola jubileumi évére megjelenő évkönyvben adat-
szerűen is követni lehet majd, hogy hány tanítvány, pedagó-
gus és szülő vagy szimpatizáns kapcsolódott tizenhét év alatt 
ebbe, a névadó költő – ÁPRILY LAJOS – által megteremtett 
kapcsolatba. Cseresnyés Attila, parajdi iskolaigazgató három 
nemzedéket említett a tv-interjúban, s valóban, az érintett 
korosztályt illetően (10–14 évesek) három nemzedékről 
beszélhetünk, hiszen az első táborok diák résztvevői közül 
néhányan ma már pedagógusként ápolják a kapcsolatot.  

Jól esik egy kis pihenés 

Pedagógusi-igazgatói pályafutásom során több tábor szer-
vezésében, vezetésében vettem részt közvetlenül (színjátszó 
tábor Csillebércen, focitáborok, külföldi cseretáborok), vagy 
közvetve, a kollégáim táborszervező tevékenysége révén 
(kisdobos táborok, vízi táborok, nemzetközi találkozók, 
képzőművész-, illetve angol nyelvi táborok), de támogatója
voltam az úttörő- és cserkész-, a karate-, valamint a hittantá-
boroknak is. Volt időszak, amikor a napközis táborok szer-
vezését a Mátyás Király Művelődési Házzal közösen vállal-
tuk fel. 

Az Álom a vár alatt szereplői 

Az iskoláskorúak nyári foglalkoztatását, a táborok szerve-
zését tehát fontos pedagógiai tevékenységnek tekintem. 
(Nem véletlen, hogy a tanév időtartamát az adott év szep-

tember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig határozza meg 
az oktatási törvény.) Egy-egy tanévben mind az oktatásnak, 
mind a közösségépítésnek fontos elemeivé válnak a táboro-
zás során szerzett élmények, ismeretek, tapasztalatok. Ör-
vendetes tény, hogy a rendszerváltozást követően egyre több 
ifjúsági szervezet, civil csoport, egyesület tekinti feladatának 
a gyermekek nyári foglalkoztatásának megszervezését, s 
különböző profilú táborok szervezését kínálják kisebb vagy 
nagyobb részvételi költséggel a szülőknek, gyerekeknek. 

Miben különbözik a VI–PA-tábor az előbb felsorolt érté-
kes és hasznos szabad idős táboroktól?  

– A legszervesebben kapcsolódik az iskola Pedagógiai 
Programjában megfogalmazott alapkoncepcióhoz, a névadó 
költő szellemiségéhez: „…amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.” 

– Tizenhét éve ez a gondolat kapcsolja össze az egymástól 
600 km távolságra lévő két település, Parajd és Visegrád
iskoláit, a diákokat, pedagógusokat és szülőket. A két telepü-
lés kapcsolatán túl ez egyúttal az anyaország és a magyarlak-
ta Székelyföld eleven, családok között kialakult kötődését is 
jelenti. 

– A résztvevők – mindkét fél részéről – olyan természeti, 
történelmi, kulturális értékek birtokába juthatnak az együttes 
élmények során, ami talán ettől a közös élménytől válik 
meghatározóvá, a későbbiekben már tudatos irányultságúvá. 

– A tizenhét éve tartó folyamatosság egyúttal biztonságot, 
kiszámíthatóságot is jelent. 

Csoportkép az Országház előtt 

A tábor, a táborozás nagy élmény gyermekek és a szervező
felnőttek részére egyaránt. Ahhoz, hogy ez valóban így le-
gyen, komoly és átgondolt szervezőmunkára van szükség, 
szakmából vagy szerzett tapasztalatokból szerzett tudásra, s 
mindenekelőtt nagyfokú gyermekszeretetre és türelemre. 
Ezért, mindenkinek köszönet jár! Szervezőknek, támogatók-
nak, résztvevőknek, szülőknek és mindenkinek másért! A 
szerepek az évek során változnak; résztvevőből szülő, támo-
gató vagy szervező válik, de egy dolog biztos: ha bárki meg-
kóstolta a táborozás ízét, az előbb-utóbb elkötelezettje is lesz 
ennek az ügynek. 

Az általam nagyon fontosnak tartott VI–PA tábor kapcsán 
adtam közre a táborozáshoz kötődő gondolataimat. A diskur-
zust folytathatjuk abból a célból, hogy hogyan, mi módon 
tehetjük gyermekeink, a felnövekvő nemzedék számára még 
kellemesebbé, élménygazdagabbá a nyári szünidőnek azt a 
részét, amit nem családjukkal, szüleikkel töltenek el. 

Várom észrevételeiket, javaslataikat!                 Mezei Anna 



6                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                               2007. augusztus

SALVE CIVES VISEGRADIENSES 
Üdv Néktek, Visegrád polgárai, óvjanak titeket a hal-

hatatlan istenek! 
Hiszen sosem olyan emelkedett a lélek, mint amikor 

megszabadul a felesleges gondoktól, s békét szerez 
magának azzal, hogy semmitől sem fél, gazdaggá teszi 
magát azzal, hogy semmi után nem vágyódik. 

Ebben lesz részetek, ha ante diem septimum Idus 
septembri in die Veneris látogatástokkal megtisztelitek 
Quadriburgiumot, ahol tiszteletekre fölvonul Brigetio 
legio II. adiutrix katonáinak kis csapata és a Familia 
Gladiatoria, bemutatván fegyvereiket és vitézségüket 
az egybegyűlteknek.  

Lesz lakoma, evés-ivás, játékok, mesterek segítenek 
mécses, mozaik, ruhadíszek, fegyverek készítésében, 
eljővén az este, fáklyák izzó fényénél vonulhat az, 
kinek ez kedves.  

A pontos műsort hírvivőink tudatják azokkal, kik kí-
váncsiak rá. Figyeljétek az írást! 

Először Visegrádon! 
A városnapok keretében QUADRIBURGIUM-

játékok a Soproni Sándor Egyesület rendezésében  

2007. szeptember 7-én, délután 16 órakor a 
gizellamajori római erőd megnyitja kapuit.

Ünnepélyes bevonulás után köszöntjük az egybegyűl-
teket, majd ki-ki kedve szerint ismerkedhet és játszhat 
római játékokkal, készíthet római mécsest, gyöngyöt 
fűzhet, mozaikot rakhat, fegyvereket, pajzsot, sisakot 
alakíthat magának.  

Az érdeklődők két alkalommal is megismerkedhetnek 
az erőd régészeti kutatásával és annak eredményeivel. 
A brigetiói hagyományőrző csapat római fegyver- és 
harcászati bemutatót tart, a Familia Gladiatoria a gladi-
átorok küzdelmeit idézi.  

A jókedvet datolyával, fügével és mézzel ízesített bo-
rokkal biztosítják, az éhséget pedig római módra főzött 
jóféle tyúkleves csillapítja. Sötétedéskor fáklyásbemu-
tatóval zárul a nap.

Aki e nevezetes napra római ruhát kíván ölteni, taná-
csot kaphat az egyesület székhelyén, a Mátyás Király 
Művelődési Házban, valamint a Mátyás Király Múze-
umban.                                                         

Gróh Dániel 

Negyven éve halt meg iskolánk névadója, Áprily Lajos 
1967 nyara a magyar irodalom fáj-

dalmas időszaka volt: néhány hóna-
pon belül ment el Füst Milán, Kassák 
Lajos és nekünk, visegrádiaknak, a 
Dunakanyarban élőknek az oly sok 
szállal városunkhoz kötődő költő, 
Áprily Lajos. 

Augusztus 6-án dobbant utoljára a 
fáradt szív. A tartalmas, hosszú élet 
nehéz, de szép volt. Az erdélyi gyer-
mekkor, a Parajdon töltött eszmélés 
évei meghatározták világlátását, 
életfilozófiáját. A természet titkai itt 
ivódnak lelkébe, hogy egy életre 
elkísérjék, meghatározói legyenek 
emberségének, költészetének. 

A tiszta patakok, az erdő csendje, a 
madarak zenéje a rohanó 20. századi 
ember pihentetői. Így volt vele ő is, 
hogy sok tragédia és emberi veszte-
ség után alkotó világára, a völgyre 
rátaláljon, kárpótlást kapva az ott 
hagyott hazáért. 

Mindenben az igényességet, a töké-
letest kereste. Verseinek zeneisége a 
legnagyobbakéhoz mérhető. Temati-
kájuk sokrétű, hisz az erdő madarai 
és állatai mellett megjelennek a falu-
ban élő alakok, gyermekkori figurák, 
mitologikus alakok is. Nyelvezete 
nemcsak költészetében, de prózai 
írásaiban is rendkívül élvezetes. Mű-
fordításai a Nyugat nagy nemzedéké-

hez mérhetőek, megállják helyüket, a 
világirodalom számos nyelvét ülteti 
át mesterien magyarra. 

Pedagógusként, emberként is példa-
képül állítható. Igazgatósága idején 
nem csak pedagógusként, vezetőként, 
de emberként is törődő, érző ember: 
végiglátogatja a betegszobában gyen-
gélkedő tanítványokat. Finom rezdü-
léssel reagál a világ ingereire, az 
élményeket lelkének finom szűrőjén 
át dolgozza fel, hogy azokból történe-
teket, verseket alkosson.  

Törődő, gondoskodó, melegszívű
apa, nagyapa. Sok tragédia éri: el-
veszti unokáját, vejét, feleségét, az 
öregség számos betegséggel sújtja, de 
hite, derűje átlendíti az élet nehéz 
pontjain. Szerénysége, finom elegan-
ciája ismert volt a környéken, számos 
visegrádi őriz vele kapcsolatban egy-
egy kedves emlékmozzanatot. 

Életében az irodalomkritika nem 
ismerte fel igazi értékét, nagyságát. 
Arany Jánosi szerénységgel viselte a 
hátratételt, mellőzöttséget, de költé-
szetének értékei előragyogtak, mint a 
kiásott kincs. Igazi elismerést halála 
után kapott: sorra jelentek meg ver-
seskötetei, válogatások, műfordításai, 
mesék, állattörténetek. Legutóbb – 
tavaly – a legteljesebb összegyűjtött 

verseskötete örvendeztette meg olva-
sóit, az őt kedvelőket. 

Petőfi Sándor szerint minden ma-
gyarnak egyszer életében el kell láto-
gatnia Széphalomra, Kazinczy Ferenc 
sírjához. Áprily Lajosnak is kijárna 
ez a tisztesség; szerencsére a nevét 
őrző visegrádi iskola és a messze 
gyermekkor faluja, Parajd is hűséggel 
ápolja a költő emlékét. Az évente 
megrendezett Áprily-héten osztályok 
látogatnak ki sírjához, itt veti meg 
hátát a hegynek, itt találta meg az 
erdélyi hegykoszorúk mását. 

A róla elnevezett szavalóversenyek, 
egyre növekvő népszerűsége is bizo-
nyíték arra, hogy az érték időt álló: 
nem rozsdásodik el, mint a vas, ha-
nem fénylik, mint az arany. Elmond-
hatjuk kedves költője, Arany János 
szavaival: ,,S nőttön nő tiszta fénye, 
amint időben, térben távozik.” 

Ha a visegrádi temetőben jársz, 
jámbor Olvasó, ne felejts el megállni 
az egyszerűségében is méltóságos kő
előtt, mely alatt Áprily álmodik, s ha 
lelked fáj, vedd elő kötetét, olvasd 
versét, melyből üdülést nyerhetsz, 
mint a forrásból ivó szarvas. 

Borsody István 
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Dsida Jenő: 

NYÁRESTI ÁHITAT 

 Lépkedj vigyázva, kedves! 
 Míg mély varázsa tart 
 e percnek, ülj le mellém. 
 A csöndet ne zavard. 

 Az Úr mennydörög olykor, 
 máskor suhogó 
 tölgyek holdfénybe rezgő
 szavával suttogó, 

 máskor csókokba csattan 
 termő parancsa, majd 
 költők szájával szólal, 
 mikor a rím kihajt. 

 Most, hogy ily enyhületben, 
 mivel sem küzködőn 
 ülök a tiszta csendben, 
 a tiszta küszöbön: 

 egy kis tücsköt választott 
 s e cirpelésen át 
 beszél. Figyelj, figyelj csak! 
 Én értem a szavát. 

Olvasói levél 

Ne hagyd magad,  
Málé Platz! 

Köszönöm Tamásnak, hogy védelmébe 
vette helyettünk a Málé Platzot. Ez a tér és 
név a Malom-völgy része, hozzányúlni nem 
szabad. 

Ez olyan gyülekező, duma-, meg játszótér 
volt. Az ott álldogálók beszélgetés közben 
kukoricamálét ettek. A Tamás-hegyen Józsi 
bácsi trombitált, a gyerekek meg másztak a 
szederfára – ami a villanyoszlop helyén állt 
–, és ették a finom, édes szemeket. Vajon, 
miért nem betegedtünk meg a mosatlan 
gyümölcstől? A patakvízből is ihattunk. 

Milyen nagyokat fürödtünk! A nagyfiúk 
elgátolták a patakot, ,,kumpnit” csináltak. 
Derékig is ért a víz, csónakázni lehetett a 
mosóteknőben. Nagy sütések is voltak a par-
ton. Kosárral halat, békát, rákot fogtak. Na-
gyon finom volt a sült békacomb. 

És mi lett a tiszta patakból, a selymes füvű
partból! Olyan játszóhely volt, amit minden 
mai gyereknek kívánni tudnék, na nem a mai 
állapotában. Ha már a patak ilyen állapotban 
van, legalább a lépcsőtől a Málé Platzig le-
hessen balesetmentesen eljutni a járdán! 

Jó lenne, ha az Iván gyakrabban írna az új-
ságba, mert a fekete-fehér kép és az írás is 
színesebbé tette a lapot. 

Sipos Lajosné 

Ui.: A Laci a verseiből nem csinálhatna egy 
estet? 

ÉRTESÍTÉS 
A Visegrádi Szövetség Szlovákiába tervezi a következő kirándulását. 

Néhány éve már, hogy korábbi magyar történelmi helyek megtekintését, 
részben megismerését tűztük ki célul azzal együtt, hogy magyarországi 
városokat, emlékhelyeket is rendszeresen meglátogatunk. 

Mostani kirándulásunk időpontja: 2007. október 6–7. (szombat–
vasárnap) 

Révkomárom, Nyitra, Pozsony, Bős és – időtől függően – ezen városok 
környékének a megtekintése szerepel tervünkben, idegenvezetéssel. 

Külön busszal megyünk és félpanziós megoldással szeretnénk szállást 
találni. 

Kb. 40 fővel tervezünk és nyilván, ha  a VSZ tagjaiból, pártoló tagjai-
ból a létszámot nem tudjuk feltölteni, úgy elfogadunk további jelentke-
zéseket is. 

                                  A Visegrádi Szövetség Elnöksége 

Virágos Visegrádért 2007. 

A Virágos Visegrádért díjat ebben a hónapban is üdülőterületen lakó 
háztulajdonos kapta, mégpedig Szentgyörgypusztán, az Erdőalja u. 13. 
szám alatt lakó Urbán Szabó József. Már kora tavasszal felhívták a 
figyelmünket erre a szép kertre, de a tulajdonos kérésére megvártuk, míg 
teljes pompájában virít a kert. Igaz, a fekete-fehér kép – ahogyan az 
újság hasábjain megjelenik – csak részben tükrözi a valóságot. Gratulá-
lunk, és további jó erőt és egészséget kívánunk a díjazottnak. 

A közterületek közül most Fő utcai muskátlis ablakot választottunk, 
igaz, a környéken még legalább két helyen is oda ítélhettük volna a díjat. 
Így Scheili Laci bácsi és felesége, Julika néni Fő utcai muskátlis abla-
kát találtuk méltónak az elismerésre. Nekik is gratulálunk, és további jó 
egészséget kívánunk.                   

Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség) 
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Visegrádi „sikertörténetek” 

Első történet:     A városközpont 
Mintegy öt évvel ezelőtt fogalmazódott meg, hogy 

városunk fejlődését nagymértékben segítené egy vá-
rosközpont felépítése. Igazi városközpont, lakások-
kal, üzletekkel, szórakozóhelyekkel, új művelődési 
házzal, új orvosi rendelővel, térrel, szökőkúttal, szó-
val mindazzal, amely egy magára kicsit is adó város 
sajátja, és amely a visegrádiaknak is és az idelátoga-
tó turistáknak is szépet és jót, kényelmet és szórako-
zást képes nyújtani, egyszóval várossá változtatja a 
falut.  Megvan hozzá az alkalmas hely: mint min-
denki tudja, a tornacsarnok alatti terület. Megvan 
hozzá a képviselő-testületi szándék: már két egymást 
követő képviselő-testület is belevette programjába a 
városközpont megvalósítását. Megvan hozzá az el-
képzelés, hogyan lesz finanszírozva. Minden meg-
van, ami kell, csak városközpont nincs. Öt éve kép-
telen a polgármester és a hivatal illetékesei ötről hat-
ra jutni a városközpont kérdésében. Mindenki emlé-
kezhet a városközpont ügyében kiírt ötletpályázatra, 
amelynek eredményét egy kiállítás keretében nézhet-
ték meg a visegrádiak. Emlékszik még valaki, hogy 
milyen városközpontot ábrázolt a nyertes pályázat? 
Nekem már fogalmam sincs. Olyan rég volt, hogy a 
magam részéről, ha a nyolcadik helyezettet mutat-
nák be elsőnek, azt is elhinném. Mindez az ötletpá-
lyázat négymillió forintjába került akkor a városnak. 
Eredménye egyelőre nulla. Azóta eltelt több mint 
két év.  Ez alatt gyakorlatilag nem történt semmi.  

A városközpont helye 
Most ott tart az ügy, hogy a polgármester a képvi-

selő-testület tudta nélkül felkért egy bizottságot, 
amelynek az lenne a feladata, hogy kigondolja, hogy 
milyen szellemiség alapján lenne jó a visegrádi vá-
rosközpont arculatát megterveztetni. Öt év után igen 
nagy előrelépés! Úgy hallottam, hogy ebben a bi-
zottságban nincs egy képviselő sem, sőt egy született 
visegrádi sem. Ők fogják meghatározni, milyen le-
gyen a visegrádi városközpont arculata. Polgármes-

terünk több alkalommal kijelentette a képviselő-
testület ülésein, hogy a 2009-es millennium központi 
ünnepsége a felépült városközpont főterén lesz. Kí-
vánom, hogy így legyen. Épüljön fel két év alatt a 
városközpont.  

De szabadjon megengednem magamnak egy kevés 
kételkedést. Az a polgármester, aki az elmúlt tizen-
hat évben képtelen volt arra, hogy érzékelhető fejlő-
dést érjen el Visegrád városában, nézetem szerint 
igen magasra állította maga elé a mércét, amikor azt 
mondta, hogy egy két év alatt felépült városköz-
pontban fogjuk ünnepelni városunk ezer éves fenn-
állását 2009-ben. A jelenleg még pusztaság helyén. 
Ha ez sikerülne, nagy eredmény lenne az eddigieket 
figyelembe véve. De, tudja mit, Polgármester úr! 
Rajtunk ne múljon! A visegrádi lakosság és köztük 
én is ott leszek 2009-ben a millennium nyitó ünnep-
ségén. Csak a városközpont is legyen ott! 

Második történet:  
Millenniumi bizottság 

Valamikor két évvel ezelőtt a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy létrehoz egy bizottságot, amely a 
közelgő visegrádi millenniumi felkészülést és ün-
neplést méltóan átgondolja, előkészíti és szervezi. 
Ez egy igen bölcs és előrelátó döntés volt akkor. A 
bizottság tíz fővel meg is alakult és az alakuló ülé-
sen nagy többséggel megválasztotta elnökének Sző-
ke Mátyást, a Mátyás Király Múzeum igazgatóját. A 
bizottság elkezdett működni. Az ember azt gondol-
ná, hogy csupa jó szándékú ember, eltelve Visegrád 
iránti tenni akarással, olyan millenniumi megemlé-
kezést szervezünk, amilyet nem látott a világ. A va-
lóságban az egyik semmitmondó ülés követte a má-
sikat. Teltek a hónapok, az ügyek igazán nem halad-
tak előre. Szőke Mátyás elnök képtelen volt a bizott-
ság munkáját hatékonyan megszervezni, így nyugod-
tan mondhatom, hogy ennek a két évnek nagy része 
a millenniumi felkészülés szempontjából veszendő-
be ment. Múlt időbe mondhatom ezt, hiszen a leg-
utóbbi bizottsági ülésre Szőke Mátyás már el se jött.  
Hivatalosan nem mondott le, de a bizottság tagjai 
azt beszélik, hogy valami nézeteltérése támadt a 
polgármesterrel, és emiatt nem vállalja többé el ezt a 
tisztet.  

Kedves Szőke Mátyás! Elnök Urunk! Városunk 
Díszpolgára! Ha igaz is a szóbeszéd, azért jó lett 
volna, ha legalább a legutóbbi ülésre eljöttél volna, 
és megláthattad volna, hogyan lehet egy bizottsági 
ülést oly módon levezetni, hogy utána minden tag 
úgy álljon fel, hogy végre hasznosan töltöttünk el 
három órát.  Az  utolsó  ülést, amelyet  nélküled  tar-
tottunk, 



XXIII. évfolyam 8. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                         9

Dobri Imre képviselő úr vezette le, mindenféle cím 
nélkül, de igen sikeresen és hatékonyan. Ha igazak a 
hírek, akkor sajnálatosnak tartom, hogy most és ilyen 
módon hagytad el a bizottságot és elnöki posztodat. 

Harmadik történet:  
A visegrádi református templom 
A terület története mindenképen sikertörténet addig a 
pontig, amíg a visegrádi képviselő-testület el nem ad-
ta a területet a református egyháznak. Merthogy ad-
dig a visegrádi fiatalság igen jó focimeccseket ját-
szott azon a területen és visszagondolva akár a saját 
gyerekkoromra, nincs jobb szórakozás annál, mint 
délután összejönni a haverokkal és focizni egészen 
sötétedésig. Nos, ezt vette el a visegrádi gyerekek so-
rától hiábavalóan ez a templomépítkezés. Remélem, 
hogy azok, akik már készítik a tollat, hogy méltókép-
pen megválaszolják ezt a cikket, ezt az állítást nem 
fogják kétségbe vonni. Volt nekem egy biológiataná-
rom a gimnáziumban, akinek kedvenc szavajárása 
volt arra az esetre, ha az ember valami kifogást pró-
bált előhozni arra, hogy miért nem tanult, azt mond-
ta: „nem érdekel, mit reggelizett” és már írta is be az
egyest. Nos én is érdeklődéssel olvastam a temp-
lommal kapcsolatosan eddig megjelent magyarázato-
kat, de ezekre még ezt a bizonyos reggelizős példát 
sem tudnám felhozni. Miért? Mert a templomépítke-
zés félbemaradását főként pénzhiánnyal indokolják a 
magyarázatok. Én viszont úgy értesültem, hogy az 
elmúlt évben például, nem anyagi okok hátráltatták a 
templom befejezését, mint ahogy érzékeltetve volt, 
hanem egyszerűen a nemtörődömség. A szükséges 
pénz rendelkezésre állt! Csak valahogy nem volt meg 
a szándék. Vörös Ákos úr régebben már egyszer rea-
gált egy e tárgyban írt cikkemre. Azt írta, hogy remé-
nyei szerint az év végére kész lesz a templom. Azt 
válaszoltam, hogy én is remélem. Ennek két éve. Az-
óta, ahogy mondani szokták „se kép, se hang”. Sze-
retném az illetékesek tudomására hozni, akár egyház-
ról van szó, akár nem: szerintem nem tisztességes do-
log egy közterületet bagóért megvenni, aztán évekig 
parlagon hagyni. Nem bánnám, és szerintem néhány 
más visegrádi sem, ha lennénk arra érdemesítve, 
hogy egy felelős személyiség kimondja, vagy leírja, 
hogy lesz-e ebből református templom Visegrádon, 
és ha lesz, akkor mikor. Ennyivel talán tartoznak Vi-
segrádnak. 

Hát ezek voltak a „sikertörténetek” Visegrádon, 
2007-ben. Sikertörténetek? Kérdezhetik joggal. Hát, 
ha a város számára nem is, de Hadházy Sándor pol-
gármester számára mindenképpen, hiszen csak ebben 
az egy ügyben, nevezetesen a városközpont ügyében 
ötödik éve sikerül elhitetnie a képviselőkkel, hogy 
akarja a városközpontot, ugyanakkor a kisujját sem 
mozdítja érte, mégsem meri senki felelősségre vonni. 

Szőke Mátyás múzeumigazgató számára szintén, hi-
szen két év semmittevése után úgy sikerül kiszállnia 
a vállalt közfeladatból, a millenniumi bizottság veze-
téséből, hogy jogos sértődésnek tűnjön fel távozása. 

Vörös Ákos lelkész úrnak már hatodik éve sikerül 
egy félkész épületet Visegrádon fenntartani anélkül, 
hogy valaki komolyabban megkérdezné, meddig áll-
hat még egy ilyen állapotú épület elhanyagolt kör-
nyezetével a város bejáratánál? 

A visegrádiak kedvenc szavajárását idézve mond-
hatjuk ezekre az esetekre, hogy: „ez van”. Valóban, 
az egyéni élete látszólag senkinek nem változik meg 
attól, hogy van városközpontja Visegrádnak, vagy 
nincs. Nem lesz senki boldogtalanabb, ha a millenni-
umi ünnepségsorozat szerényre sikerül. A félig kész 
templomot is elnézegethetjük még tizenöt-húsz évig 
anélkül, hogy nagy lelki megrázkódtatáson esnénk át. 

Nem változik egyéni életünk, és nem leszünk bol-
dogtalanabbak. Ha a Szabolcs megyei Kisszekeres 
lakói (akiktől a példáért elnézést kérek) között élném 
meg képviselőként az előbbieket, én is azt mondanám 
a lakosságnak: figyeljetek gyerekek, adjunk hálát, 
hogy egyáltalán rajta vagyunk a térképen. Ne akar-
junk mi városközpontot meg ünnepséget. A templom 
is felépül majd egyszer. Nem kell itt sokat ugrálni és 
sokat akarni. 

De nem ott élek, hanem Visegrádon. Kedves Olva-
sók, itt Visegrádról van szó! Mint ahogy az előbb 
idézett millenniumi bizottsági ülésen Gróf Péter, vá-
rosunk történelmének jeles kutatója szenvedéllyel 
előadta: Visegrádról, mint „nemzeti emlékhely”-ről. 
Úgy gondolom, hogy egy ilyen helyén élni a világnak 
felelősséggel jár. Itt nem kellene ezeket a dolgokat 
egy vállrándítással elintézni. Igenis legyen meg minél 
előbb az a városközpont, legyen színvonalas az a mil-
lenniumi ünnepség, és ne álljon évekig egy középít-
kezés.  

A sikertörténet Visegrád számára akkor kezdődhet 
el, ha mi, akik most itt élünk és felnézünk a felleg-
várra, vagy a királyi palota fenséges falaira, vagy a 
Dunát ölelő hegyekre, mi át tudjuk azt érezni, hogy 
kötelez minket Visegrád királyi város múltja. Kötelez 
minket az új honfoglaló svábok szorgalma. Kötelez 
minket többek között arra, hogy ne fogadjuk el szó 
nélkül a tehetetlenséget, ne engedjük a középszerű-
séget, ne engedjük a nemtörődömséget, hanem ra-
gaszkodjunk a kiválóhoz; törekedjünk rá, hogy le-
gyen városunk első, mint ahogy régen az volt messze 
földön. Ezt a kiválóságot itt, csak mi teremthetjük 
meg magunknak, mi visegrádiak. Igényességünkkel, 
elkötelezett munkánkkal, és ha kell, akkor felemelt 
szavunkkal.  

Abonyi Géza  
                                                     képviselő
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

Tisztelt Olvasóink! 
Énekkarunk meghívást kapott a Dr. Zsitvay Tibor-emlékkiállítás megnyitójára, ami nagy megtiszteltetés szá-

munkra és nagy örömmel fogadtuk el. A kiállítás patrónusa, Ocsovai Gábor visegrádi erdészetvezető és Erdős 
Péter nyugalmazott erdőmérnök. Köszönjük nekik a meghívást! 

A kiállítás helyszíne a közelmúltban restaurált nagyvillámi kilátó volt.  

EINLADUNG / MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívjuk a 

2007. szeptember 9-én, vasárnap 10 órakor tartandó 

Mária-napi nagybúcsúi szentmisére
és az azt követ• megvendégelésre 

A szentmise után a 
német kisebbségi önkormányzat fúvószenekara játszik

* * * * * * * * * * 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja és várja a 

2007. szeptember 14-én, pénteken, 16.30 órakor tartandó 

pincemester-avatóra 
Meghívott vendégeink:  

az alsógallai énekkar és tánccsoport 

Obergünzburgi  
jubileum 

Testvérvárosunk, Obergünzburg ünnepi programok-
kal készül a város 600 éves jubileumára. 

1407. augusztus 5-én kelt az az oklevél, amely a vá-
rosnak vásártartási jogot biztosít. 

Mi a jelentőssége ennek? Akkoriban a grófság terüle-
tén – Kempten mellett – csak Obergünzburg rendelke-

zett ezzel a különleges helyzetet garantáló joggal. Nem 
ismert, miért adományozta Ruprecht király ezt a ked-
vezményt. Valószínű, hogy Kempten apátjának állt 
érdekében egy gazdasági ellenpólus létrehozása. A 
vámok, adók és más bevételek a kempteni kolostort 
gazdagították. 

A lakosság számára a vásárok biztosították az élelmi-
szerhez és más fontos cikkekhez való hozzájutást. A 
vásártartási jog és a vele összefüggő funkciók – mint 
bíráskodás – központi szerephez juttatták Ober-
günzburgot, a Liebenthannt, és általános fejlődést je-
lentettek. 

Idén, 600 múltán újjáéledt a középkor a főtéren: vásá-
rozók, kézművesek, kikiáltók és komédiások elevení-
tették föl a több száz éves hagyományokat. A helybeli-
ek részvételével adták elő a Támadás a Liebenthann 
vár ellen című népi komédiát.  

Schmidt Anna 
                                                                   képviselő
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Magyar László 

NYÁR, 2007. 

 Korán letette névjegyét idén az ősz, 
 kevély július van bár, és tombol a nyár: 
 pödrődik az akác. 

 Födrődik akác és kábán fonnyad a hárs, 
 ördögszekér szalad, s a levelek csörögve 
 váródnak a csőszre; 

 hamvait hányja a gyermek-ökölnyi birs, 
 elő-elővillan bőre, hasa húsa, 
 s ha lepottyan, búsan 

 megbúvik a szénára száradt fű között. 
 Úgy piheg az alélt táj, mint az üldözött, 
 ki rosszkor költözött. 

 Ki gondolna ilyenkor érő szederre? 
 Szinte már-már ehető, friss dióbelet 
 csak a szeptemberek 

szoktak hozni; – hasadó héjjal, potyogva 
 koppantva ki időt, ütemet, elmúlást 
 igéző látomást – 

 Mintha olyan dúsan, mégis szomorúan, 
 csak magának valóan úgy lett asszonyos, 
 hogy nem volt kamaszos. 

 Ki itt ma hegedül, nem a dalnak örül, 
 csak szól, bármit is, mert hát szólni, azt muszáj,
 mondani ami fáj…

 Az ember vigaszt remél bármi áron is, 
 fohászkodva keres igazságot: ISTENT! 
 Ha nincs? – semmi sincsen, 

 csak kapkodás, csak elsietett tobzódás, 
 halált halva-haló, holtnak szülő bánat: 
 se rend, se alázat. 

A Mátyás Király Művelődési Ház hírei 
A Zenés Nyári Estékből 

hátralévő  koncert  
műsora 

Augusztus 25., szombat,  
19 óra, 
római katolikus templom 

Szepessy Beáta, 
Kapi-Horváth  
Ferenc 
és Molnár Balázs  
koncertje 

Műsoron: 
Bach: h-moll szvit – részletek 
Bach: Ária a János-passióból 
    (Ich folge Dir) 
Bach: Ária a Máté-passióból  
    (Blute nur) 
Mozart: Andante fuvolára és 
zenekarra 
Mozart: Az Éj királynőjének 
áriája  
    (A varázsfuvola) 
Bizet: Micaela áriája  
    (Carmen) 
Fauré: Vocalise 
Erkel: Melinda áriája  
    (Bánk bán) 
Telemann: Kantáta  
    (Hemmet den Eifer) 

Néhány szó a könyvtár  
és a művelődési ház  

szolgáltatásairól 
Az elmúlt időszakban több tu-

rista toppant be úgy hozzánk, 
hogy nem tudott senkitől in-
formációt kapni, arról, hogy 
Visegrádon hol lehet interne-
tezni. Így szembesültünk azzal, 
hogy a város lakói közül sokan 
nem tudják, hogy a könyvtár-
ban immár több mint két éve 
nyilvános internethasználatra 
van lehetőség, nem csak a vi-
segrádi lakosoknak, de az ide 
érkező turistáknak számára is. 
A számítógép használatának 
feltételeit itt most nem részlete-
zem, azt megtudhatják a könyv-
tárban.  

Ugyancsak lehetőség van 
fénymásolásra, és egyéb szol-
gáltatások igénybevételére, 
mint például különböző hang-
zóanyagok, képek másolására, 
digitalizálására. A könyvtár 
hétköznap 10 és 18 óra között 
várja az érdeklődőket, ez alól a 
péntek a kivétel, amikor csak 
15 óráig tartunk nyitva. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Mikesy Tamás 

VÁROSNAPOK 2007. 
Mint ahogy az újság több híradásból is kitűnik, 

már megkezdtük az idei városnapok szervezését. 
Eredetileg augusztus 31., szeptember 1., valamint 
szeptember 7–9. között terveztük a megrendezni az 
eseménysorozatot, azonban ez az időpont a részt-
vevőknek, szervezőknek, valamint a legtöbb fellé-
pőnek rossznak bizonyult, tehát úgy döntöttünk, 
hogy egy héttel eltoljuk az egész rendezvényt, és 
szeptember 7–9-ig, illetve 14–16-ig rendezzük 
meg azt. 

A program szerkezete a korábbi évekéhez hason-
lít majd, tehát lesz pincemester-avató, a városköz-
pontban hivatalos ünnepség díjátadással és ezt kö-
vetően koncertek. Természetesen lesz családi nap 
is a tavalyihoz hasonlóan, valamint kiállítás-
megnyitó és történelmi séta, ill. előadás az 1000 
éves Visegrádon. A Mária-kápolna búcsúja is a 
program része lesz, mint az elmúlt időkben mindig. 
Újdonság lesz a római nap, melyet a gizellamajori 
római erődben rendezünk meg, a Soproni Sándor 
Társaság közreműködésével. Erről és a többi ese-
ményről részletes programmal szolgálunk majd a 
Visegrádi Hírek szeptemberi számában. 

Azért, hogy a szeptemberi újság időben meg tud-
jon jelenni, kivételesen a LAPZÁRTÁT ELŐ-
RE KELL HOZNUNK. Ezért kérünk mindenkit, 
hogy SZEPTEMBER 1-JE HELYETT AU-
GUSZTUS 22-IG juttassa el megjelentetni kívánt 
írásait a Visegrádi Hírek szerkesztőségébe! 

Szeretettel várunk mindenkit a városnapi rendez-
vény minden programján!  

                                               Mikesy Tamás 
a művelődési ház vezetője 
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Zsitvay Tiborról – méltó módon 

2007. július 27-én napos, meleg délutánon, a nagyvillámi Zsitvay-kilátóban megrendezett új kiállítás ünnepélyes meg-
nyitójára gyűltek össze az érdeklődők. A vendégeket Ocsovai Zoltán, a Visegrádi Erdészet vezetője köszöntötte. Az ün-
nepséget Kertész József szavalatai és a Német Kisebbségi Önkormányzat kórusának énekei tették emlékezetessé. Megnyi-
tó beszédében Peták István, a Magyar Turista Egyesület elnöke ismertette Zsitvay Tibor életútját és méltatta a turista-
mozgalom és Visegrád érdekében kifejtett érdemeit (a beszéd szövege mellékelve). Erdős Péternek, a kiállítás rendező-
jének köszönő szavai után a jelenlevők megtekintették a kiállítást. Ennyit a kiállítás-megnyitóról távirati stílusban. A 
lényeg: Visegrád jótevőjéről és díszpolgáráról, a magyar turistamozgalom egyik legnagyobb alakjáról meg lehetett em-
lékezni aktuálpolitikai felhangok és a bizonyos „helyi erők” által preferált pártpolitikai statiszták nélkül is. Köszönjük 
a szervezőknek, rendezőknek és Peták Istvánnak, hogy Zsitvay Tiborról méltó emléket állítottak! 

Gróf Péter 

Zsitvay Tibor 
Élete lexikonszerűen:  
1884. nov. 10. Pozsony, meghalt: 1969 júl. 9-én 

Alpnachdorfban: politikus, jogász. 1909-től Bp.-en ügy-
véd. 1919–20-ban Kecskemét kormánybiztos főispánja, 
1920–26-ban MÁV igh.-főügyésze. 1922–39 között par-
lamenti képviselő, a Nemzetgyűlés alelnöke, majd elnöke 
1924–1927 között, a Képviselőház elnöke 1927–29 kö-
zött, majd igazságügy-miniszter 1929–1932 között. A II. 
vh. után, 1944. év végén Svájcban telepedett le. Távollét-
ében háborús bűnösként nyolc év fegyházra ítélték (1948). 
1992-ben rehabilitálták. A svájci kormány holtáig tartó 
nyugdíjat adott neki. Svájcban halt meg, de most immáron 
itt, a visegrádi temetőben, a családi sírboltban nyugszik. 

Elitéltetése és erkölcsi tisztázása:  
1932-ben igazságügy-minisztersége alatt, a biatorbágyi 

merénylet miatt életbe léptetett statárium idején Sallai Im-
rét és Fürst Sándort kivégezték. 1948-ben a Népbíróság 
mint háborús bűnöst elítélte. 1992. november 9-én a Ma-
gyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnökségi Ta-
nácsa a háborús bűntett miatt emelt vád alól felmenti a per 
vádlottjait, mert amint indoklás írja: nem követtek el bűn-
cselekményt. 1998. június 20-án a Nagyvillámi-kilátót 
visszakereszteltük Zsitvay-kilátóvá, a Népszavában ezt 
támadó cikk jelent meg. 2001. április 16.: Holokauszt-nap 
a Parlamentben. Schweitzer főrabbi úr igaz emberként ne-
vezi meg. Korrigáló cikk ezzel kapcsolatban nem jelent 
meg a lapban, lapokban. 

Zsitvay, a turista:  
Alig tízévesen járt a Tátrában. Egyetemistaként a BEAC-

ban ifjúsági alelnök is volt, s ő fogalmazta újjá az egyesü-
let alapszabályát is. Alapító tagja, s vezetőségi tagja a Bu-
dapesti Egyetemi Turista Egyesületnek, a nagynevű
BETÉ-nek. A Magyar Turista Szövetségnek, mely 1912-
ben alakult, előbb társelnöke, majd elnöke lett 1921–1926 
között. A politikai közélet lefoglalta, így megvált tisztsé-
geitől. 1933-ban ismét elnöke lett a szövetségnek, s 1938-
ig viselte ezt a tisztséget, mint védnökelnök.  

Mint képviselő és igazságügy-miniszter:  
Stílusát pártatlannak és tárgyilagosnak ítélték kortársai. 

A béke embere volt – a katonai büntető törvénykönyv, a 
bírói képesítési pótlék, a kartellekről, a törvénykezés egy-
szerűsítése az ő minisztersége idején született. Rendkívül 
aktív és termékeny miniszter volt. 1926-ban a frankhami-
sítási bűnügy politikai hátterének kivizsgálására küldött 
bizottság elnöke.  

Egyéb társadalmi tisztségei:  

Az Országos Testnevelési Tanács szakosztály elnöke, a 
Jurista Club szakosztályi elnöke, tagja a Katolikus Köz-
pont Kongruabizottságának, védnöke a az Országos Rá-
kóczi Szövetségnek, tagja az Országos Testnevelési Ta-
nácsnak, majd az 1940-es évek első felében az Országos 
Természetvédelmi Tanácsnak is tagja.

Mit adott Visegrádnak? 
A budapesti háza mellett itt is volt egy háza, a mostani, 

mindenki által ismert Mátyás-szobor mellett. De kevesen 
tudják, hogy a Fadrusz János által készített szobrot is ő
ajándékozta a városnak. Ebben az időben ő volt a vár és a 
királyi palota feltárásának egyik ösztökélő előmozdító-
ja. Schulek Jánossal személyes kapcsolatban volt. Kezde-
ményezte a Salamon-toronytól induló sétány kiépítését, 
melynek pontosan meghatározott emelkedési szöge volt, s 
az építkezést személyesen ellenőrizte gyakorta. Közben az 
egyik vezetője, spiritusz rektora volt a Görgey-bérc kiala-
kításának, az ott olvasható versikét is ő költötte. Támogat-
ta 1932-ben a Magyar Turista Szövetség megalakulásának 
20. évfordulójára építendő kilátó gondolatát a Nagyvil-
lám tetején. 1933. október 8-án avatták fel immáron az ő
szövetségi elnöksége idején a kilátót, amelynek magassá-
ga akkor még csak 8 m volt. Támogatta a Budapesti Orvos 
Turisták Egyesületének, a BOTÉ-nak a házépítését, köz-
vetlenül a kilátó alatt. (Sajnos államosították.) 1934-ben 
beteg lett, s a hálás turisták a hőn szeretett szövetségi el-
nökükről nevezték el a kilátót, s a Csóványos–
Nagymaros–Visegrád–Dobogókő közötti Kék túra sza-
kaszt. (Szerencsére Zsitvay Tibor meggyógyult.)  

Milyen ember volt?  
A béke embere, az építő ember: a szó fizikai és szellemi 

építésének embere. Heveny közéletiséggel megáldott em-
ber volt. Igaz keresztény, mint ahogyan az egész családja. 
Visegrád: a templom melletti Szt. Margit-szobrot a 
Zsitvay család állította. Mert igaz keresztény ember volt, 
ezért szót emelt minden igazságtalanság, embertelenség 
ellen. Így a zsidótörvények ellen (ellenszavazott), majd itt 
a visegrádi házában zsidó embereket bújtatott az üldözte-
tés éveiben. Kőkemény ember volt, amit apjától örökölhe-
tett, kinek sírján a következő olvasható többek között: 

 zsitvateöi Zsitvay Leó m. királyi curiai tanácselnök 
(1841–1915) „…szerény nagybíró volt, kit az Isten kül-
dött. A földi hatalmat és a tömeg kegyét nem kérte, nem 
félte, csak egyet keresett – csak az igazságot szolgálta az 
élte.” 
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Zsitvay, a turista elméleti szakember:  

Bő irodalmi munkássága van. Visegráddal, az ásatások-
kal foglalkozó cikkeit érdemes lenne összegyűjteni. Em-
lékiratai több kötetre rúgnak, melyből egy vaskos kötet 
pár éve jelent meg.  

Az 1935-ös erdőtörvény vitájában elmondott híres be-
szédét a turistaság apoteózisának minősítették már a 
kortársak is. Ebben bő teret szentelt a természetvédelem-
nek, melyet – mint mondotta – ez időben igazán csak a tu-
risták képviseltek. Különösen a Badacsonyért, az ottani 
bazaltbányák megszüntetéséért harcolt. Kaán Károly-
évforduló van. A természetvédelem gondolatát az erdé-
szek között Kaán Károly, míg a turisták között Zsitvay 
Tibor képviselte.  

E parlamenti hosszú beszédben (plusz egy órát kért a le-
vezető elnöktől): a turistaság erkölcsi, ember nevelő érté-
keiről és a turistaság nemzetgazdasági (anyagi) hasznáról 
is részletesen kifejti gondolatait. A vita során már-már 
kimaradt a törvényből a turisták jogainak rögzítése. E be-
széd fordította meg a közhangulatot. Különösen a jobbol-
dal, melynek képviselője is volt, támogatta Zsitvayt ebbéli 
törekvéseiben.  

 Beszédének egy kis részletét engedjék meg, hogy fel-
olvassam:  

„Én azt tartom, t. Ház, valóban igaz, hogy valódi turista-
kultúra azt jelenti, hogy a turistautakról visszatérő ember 
fogékonyabbá válik minden jóra, fogékonnyá válik a test-
véri érzésre, és fogékonnyá válik azokra a szavakra is, 
amelyekkel egy nemzet jobb sorsa felé vezethetjük a tár-
sadalmat. Meggyőződésem tehát, hogy a turistaság a testi 
és lelki megújhodásnak tiszta vizű forrását nyújtja, és 
ilyen értelemben a turistaság a nemzetnevelésnek egyik 
fontos eszköze…  

Én azt hiszem, hogy ha a turistaságot ilyen lelki motívu-
mok vezetik és a lelkek felemelkedéséhez ilyen mértékben 
szolgál közre, akkor a turistaságra ennek a mai magyar 
nemzedéknek egészen megkülönböztethetetlen nagy szük-
sége van. De ez a turistaság a hazafiságnak, a hazaszere-
tetnek, a hazai föld szeretetének iskolája is.  

Ismerem – talán azt merném mondani – a Kis- és Nagy-
Magyarországnak túlnyomórészt minden turistáját, és ha 
végignézek soraikon, ott látom az egyszerű, kérges tenye-
rű munkások ezreit, ott látom felfelé a legmagasabb réte-
gekig az összes társadalmi osztályok képviselőit, és azt 
tapasztalom, hogy ezek között a turistaság és a hazai föld 
szeretetében sohasem volt és lehet különbség.  

És mégis engem legjobban annak a nincstelen munkás-
turistának a hazai föld szépsége iránt való rajongása hat 
meg, akinek a földből nincs mása, mint esetleg a szüleinek 
a sírja, és mégis úgy rajong azért a földért, amely neki, 
közvetlenül hasznot nem hoz, csak gyönyörűséget. 

 Méltóztassék elképzelni, van-e meghatóbb annál, ha
azután egy-egy ilyen munkás turistacsoport engedélyt kap, 
hogy egy turistahelyet rendben tartson, hogy oda utat épít-
sen, van-e meghatóbb annál, ha összes szüneti napjait, 
egész vasárnapját arra áldozza fel éjjeli menetelésekkel, 
hogy ott alkosson egy utat, egy kilátóhelyet, azt tisztán 

tartsa és ahhoz szíve egész erejével úgy ragaszkodjék, 
hogy annál meghatóbb valamit nehéz elképzelni. Méltóz-
tassék azt is tudomásul venni, hogy ez egyformán fordul 
elő a nemzeti alapon álló munkásságnál, a keresztény 
munkásságnál és a szociáldemokrata munkásságnál és 
méltóztassanak azt is elhinni, hogy ebben egy nagy nem-
zeti egynevezőre való törekvés nyilvánul meg és ez eleme-
iben már meg is van (élénk helyeslés a jobboldalon)”. 

A rajtam lévő trikót, amelyen a „Szent István-
vándorlás” felirat látható, nem véletlenül vettem föl. 
Lenne ettől ünnepélyesebb is. De: Zsitvay Tibor 1938-ban 
vált meg turista szövetségi tisztségétől, de mintegy búcsú-
zásként elindította a Szent István-vándorlás csapatait a 
Szent István-vándorúton, azaz a mostani országos Kék tú-
ra útvonalán.  

Először – személyesen – a Nagy-Milic közelében lévő
Tolvaj-hegyen tisztelte meg az onnan indulókat személyes 
jelenlétével, s adta át a vándorbotot, túraruhában, gyalo-
gosan. Majd rá két napra Kőszeg felett az Írottkőn búcsúz-
tatta a vándorútra indulókat, hogy aztán 22 nap után Do-
bogókőn fogadja őket. Kétségtelen, hogy az országos Kék 
túra bejárásának egyik mentora Zsitvay Tibor volt. 

1998-ban az MTSZ nem támogatta a Zsitvay-kilátó újra-
keresztelését, mint ahogyan a Zsitvay-út (Csóványos–
Nagymaros–Visegrád–Dobogókő országos kék jelzés sza-
kasza) elnevezést sem. Javaslom, hogy most újra kísérel-
jük meg ennek a régi elnevezésnek a használatát is.  

A kilátóról:  

1932–1934, majd tovább épül a felső szintekkel – álla-
mosítás után a Pilisi Parkerdő jó gazdaként, de pénz nél-
kül gondozza a kilátót. Erdős Péter, a Visegrádi Erdészet 
vezetője kezdeményezésére és kitartó munkájának ered-
ményeként: műemlékké nyilvánítás – majd felújítás, majd 
kiállítás –, majd új nyitva tartási rend. Most tehát a felújí-
tott kilátó megnyitását is ünnepeljük. 

Ezúton is köszönjük Erdős Péter, immáron nyuga-
lomba vonult erdőmérnök úrnak, hogy a magyar turis-
taság becses emlékét, és ehhez a becses emlékhez is kö-
tődő nagyszerű férfiú emlékét ennyire a szívén viseli, 
és segít nekünk ismét megtudni:  

Ki is volt, mit is tett érettünk zsitvateői Dr. Zsitvay 
Tibor?  

A Magyar Turista Szövetség még nem alakult újjá. Így a 
magyar turistáknak még, a rendszerváltoztatás után 17 év-
vel sincs olyan szervezete, amely minden egyes turista 
egyesületet, szakosztályt összefogna. Zsitvay szelleme 
még nagyon hiányzik a turista, természetjáró közéletből. 

Ami örvendetes: a Magyar Turista Egyesület Zsitvay 
Osztályán belül megalakult az elmúlt napokban a 
,,Visegrádi asztal”. Talán ez a kilátó, ez a kiállítás, ez az 
osztály és társaság elindítja azt a folyamatot is, amelynek 
eredményeként még gazdagabbá válik a kiállítás, másrészt 
Zsitvay végre elfoglalja méltó helyét a szervezett turisták 
gondolkodásában, világlátásában. 

                    Peták István, 
a Magyar Turista Egyesület  

                                                            elnöke 
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M E G H Í V Ó 

Tisztelt Visegrádiak  

és Szentgyörgypusztaiak! 

Tisztelt Érdeklődők! 

A Visegrádi Szövetség 

NYITOTT  
FÓRUMOT 

szervez a 2007-es évre, 

augusztus 29-én,  
szerdán 18 órára, 
amelyre a város minden  
(állandó és nem állandó)  

lakosát tisztelettel meghívja! 

Helye: 
Visegrád, 

Mátyás Király Művelődési Ház 
(Széchenyi u. 11.) 

Nyitott fórumunkra meghívtuk 
Visegrád polgármesterét, alpol-
gármesterét és valamennyi képvi-
selőjét. 

Kérjük Önt és Családját, ismerő-
seit, hogy tiszteljék meg az ese-
ményt és aktív közreműködésével, 
közreműködésükkel (a felmerült 
témákban fejtse ki észrevételeit) 
járuljon hozzá a fórum sikeréhez! 
Egy nagy résztémában alkotó vita 
alakulhat ki, amely akár a jövő
tervei, feladatai meghatározásánál 
is hasznosítható. 

Szövetségünk az alábbi témát ter-
vezte be az év elején elfogadott 
munkatervébe:   

Visegrád közterületeinek – útjai-
nak, járdáinak, játszótereinek, 
parkjainak, parkolóinak – helyzete 
és közeljövőbeni, illetve jövőbeni 
fejlesztése. (Elsősorban a helyi 
lakosságot érintő területekre gon-
doltunk, amelyek azért a turizmust 
is szolgálják.) 

Tisztelettel kérjük megjelenését, 
megjelenésüket! 

Üdvözlettel: 

                            Kiss  Károly  
                                  elnök  

(Visegrádi Szövetség) 

Mohács, Siklós, Máriagyűd,  
Villány, Pécs, Szekszárd 

Ezeket a helyeket jártuk be tavaszi kirándulásunk keretében 2007. 
április 28–29-én, szombaton és vasárnap, a Visegrádi Szövetség szer-
vezésében. 

Van, ahol több időt töltöttünk és szakszerű idegenvezetés segített a 
hely alapos megismerésében, illetve a történelmi események, műem-
léki tudnivalók megértéséhez. 

Hosszú ideig nem felejtjük el Mohács csodaszép városházát, a belül-
ről nagyon érdekes (de kívülről egyáltalán nem szép) katolikus temp-
lomot, az óriási és különleges megjelenésű II. Lajos fémszobrot (a 
zseniális Varga Imre alkotása), valamint a Busó Múzeumot. Érzelmi-
leg is nagyon sokat adott az 1526. augusztus 29-i magyar–török csata 
emlékére létesített emlékpark. 

A Duna-parti halászcsárda ráadásnak volt jó. 
Siklóson nem csak a vár megmaradt, vagy – és restaurált különleges-

ségei, története, történelme megismerése jelentette az élményt – illet-
ve egyes termeiben lévő érdekes kiállításai –, hanem az ezt követően a 
siklósiak és közöttünk visegrádiak között a két város műemlékvédelmi 
támogatásának különbségeiről, a jövő fejlődési, fejlesztési lehetősége-
inek különbségeiről kialakult vita is közelebb hozott bennünket egy-
máshoz. 

Persze Villányról is sok ismeretet kaptunk. Pl.: megismertünk hatféle 
bort, megcsodálhattuk, hogy már ebben az időben is milyen nagy tu-
ristaforgalma van, meg azt is, hogy kiválóan főznek és sütnek. Na de a 
hangulathoz már mi is adtunk, hiszen olyan éneklést produkáltunk, 
hogy ahhoz az ott lévő más csoportok is csatlakoztak, amelyet aztán a 
háziak is igyekeztek különféle módon megköszönni és kérték, hogy 
gyakrabban jöjjünk Villányba. 

A szállásunk Pécsett jó volt, igaz, nem tudott mindenki egyformán 
jól aludni. Viszont a korai reggelinél mindenki ott volt. Ezt követően 
kiváló városi idegenvezetést kaptunk, amely mindenki figyelmét lekö-
tötte. Hogy a nagy létszámú csoport jól és igen fegyelmezetten tudta 
követni az idegenvezetést, ahhoz az is hozzájárult, hogy ilyen korai 
órákban még kevesen voltak a városközpontban. Bár csak a belvárosi
részt jártuk be, mégis rendkívül sokat láttunk, és sokat megtudtunk 
Pécs műemlékeiről és történelméről. 

Kis pihenés után következett még a pécsi székesegyház és az altemp-
lom, persze ez esetben is külön idegenvezetéssel. 

Volt, ahol kevesebb időt töltöttünk és azt is egyénileg használhatta 
fel mindenki. Ilyen volt az első napon, szombaton a máriagyűdi temp-
lom és búcsújáró hely megtekintése, megcsodálása. A végén persze itt 
is együtt maradt a csoport. Amint együtt maradtunk másnap, vasárnap 
– már hazafelé jövet – Szekszárd sétálóutcájának megtekintésekor is. 

Talán zsúfoltnak tűnik kirándulásunk. Megnyugtatásként mondom, 
az eddigi kirándulásaink is ilyenek voltak. Üdülni nincs időnk, de 
szórakozni együtt még így is van. Általában ritkán tudunk eljutni ilyen 
helyekre, mert kevés a szabad hétvége, meg a pénzünk is kevés. Ak-
kor legalább minél többet tudjunk meg e helyekről: múltjukról, törté-
nelmükről, hírességeiről, jelenükről s talán jövőjükről is. Ezért aztán 
kirándulunk. És egyre többen. Legutóbb már negyvenen voltunk, bár 
meg sem hirdettük.                                                              

                                                                               Kiss Károly 
a Visegrádi Szövetség elnöke 
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M E G N Y Í L T  
VISEGRÁDON, A RÉV UTCA 4. SZÁM ALATT A 

KOVÁCS-KERT 
ÉTTEREM 

SZOLÍD ÁRAK, CSALÁDIAS HANGULAT! 
HÉTVÉGÉN ÉLŐ ZENÉVEL KEDVESKEDÜNK 

VENDÉGEINKNEK 
HANGULATOS TERASZUNKON. 

VÁLLALUNK KISEBB (30–50 FŐS) 
RENDEZVÉNYEKET: 

ESKÜVŐT, CSALÁDI, BARÁTI, VÁLLALATI 
ÖSSZEJÖVETELEKET. 

NYITVA EGÉSZ ÉVBEN, MINDEN NAP 12–22 ÓRÁIG. 
ASZTALFOGLALÁS: 

A (26) 398-123, VAGY A (30) 9214-303 TELEFONON. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

Már 10 éve a Szigeten 
KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNYBOLT  
Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
és Üröm, Ürömi út 30/C

Hívjon!   
Tel./fax: (26) 386-721, (26) 350-997,  

06 (30) 951-5484 
Nyitva tartás:  

h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 
Teka gránit mosogatók, csapteleppel 
 41.000–56.900 Ft 
Teka konyhai gép szettek:  lista –22%  
    (európai gyártású) 
Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 
Európai gyártású, minőségi csaptelepek  
    (lengyel, német) 
Gégecsöves mosogató csaptelep       már 13.000 Ft-tól 
RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)  
                                                          10% kedvezmény 
Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 
Gáz- és vegyes tüzelésű álló kazánok 
Radel, Radeco stb. radiátorok 
Szennyvízcsatorna-bekötéshez csövek, idomok 

Áruhitel: Magyar Cetelem 
Kivitelezőt keres? Segítünk! 

E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is! 
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Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó,  
illetve eladó! 

Érdeklődni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

BIONET  
TERMÉKEK  
ismét kaphatóak 

a Harangvirág u. 23-ban  
az esti órákban, 

vagy  
a munkahelyemen, 
a királyi palotával  

szemben. 
Ott elérhető vagyok  

8-tól 16 óráig. 

Pintér Istvánné 

Vágott,  
hasított 
 tűzifa  

Dunabogdányból 
Tel.:  

06 (70) 268-4030 

TŰZIFA 
Hasított  

2.000,– Ft/q,  
kugliban  

1.900,–Ft/q 
Az ár  

a házhoz  
szállítás költségét is  

magában  
foglalja 

Eőry Csaba  
06 (20) 599-9399 

VISEGRÁDI  
ÁSVÁNYVÍZ 

HÁZHOZ  
SZÁLLÍTVA  

IS  
KAPHATÓ! 

Tel.:  
06 (20) 399-7010 
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NE HOZZA HOZZÁNK!  
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTŐJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 

ELEKTROSZERVÍZ                    GUELMINO BT. 

Diplomások,  
vállalkozók, komoly  

emberek 
társkeresője,  
a CRONOS  

már a Dunakanyarban is  
megtalálható  

Szentendrén
Várja hívását  

a (26) 314-700  
vagy 06 (30) 557-5346-on  

Anna,
hétvégén is:  
8–20 óráig

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 
GUMICSÓNAK-,  

MEDENCEJAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.:  
06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYON-VÉDELEM 

Biztonsági rendszerek  
kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos 
távfelügyelet  

biztosításával, 
vonuló  

járőrszolgálattal 
Lénárd Péter  

06 (20) 9117-775 
Csitneki Tibor  

06 (20) 9205-424 

Visegrádon 
külön bejáratú 
kétszobás lakás 

kiadó! 
Érdeklődni lehet: 

a 06 (30) 966-9288-as, 
ill. 

a 06 (26) 398-287-es 
telefonszámon 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

AUGUSZTUSI PROGRAM 
 

 augusztus 3., péntek: HOOCHIE COOCHIE 

 augusztus 10., péntek: TON TON PHOENIX 
 augusztus 19., vasárnap: PAUL CAMILLERI TRIO 
  Vendég: TÖRÖK ÁDÁM 
 augusztus 24., péntek: LUCKY BOYS 
 augusztus 31., péntek: BERKI TAMÁS  
  és SÁRIK PÉTER TRIÓ 
    

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

Visegrád, Fő u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Augusztus hónapban  
a Borda nyári turista felvágott 
és a fokhagymás rúd 1280 Ft helyett  
1050 Ft-os, a Borda házi sütőkolbász 
990 Ft helyett 900 Ft-os 
kedvezményes áron kapható! 
Grillezni való fűszeres tarja folyamatosan 
kapható! 

                                                    HÁZ!                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták, 
mirelit áruk, vecsési savanyúságok  
nagy választékban, 
jó minőségben, kedvező áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK

                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

A megszokott udvarias kiszolgálással 
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 

                     Nyitva tartás:   
  hétfő szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

Szervizszolgáltatásaink köre: 
– teljes körű kárfelvétel az Allianz Hungária és a Generali 

Biztosítók megbízásából, kárügyintézés egyéb biztosí-
tóknál, 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés, 
– környezetvédelmi vizsgálat, 
– kerékszerelés, centrírozás, 
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 



VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

XXIII. évfolyam 9. szám                                                                                                                            2007. szeptember 

Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakóját 
a 2007. szeptember 7. és 16. között megrendezésre kerül

városnapi rendezvények minden eseményére!

2007. szeptember 7., péntek 16 órától 

QUADRIBURGIUM-JÁTÉKOK 
Római nap a gizellamajori er dben 

2007. szeptember 8., szombat 18 órától 

ÜNNEPI M SOR
A VÁROSKÖZPONTBAN 

2007. szeptember 9., vasárnap 10 órától 

MÁRIA-KÁPOLNA BÚCSÚJA 
Ünnepi szentmise a Mária-kápolnánál

2007. szeptember 14., péntek 16.30 órától 

PINCEMESTER-AVATÓ 
a Szent Tamás-hegyi pincesoron 

2007. szeptember 15., szombat 10 órától 

VETÍTETTKÉPES EL ADÁS
a királyi palota dísztermében, 

valamint  

IV. VISEGRÁDI GYEREK  
ÍJÁSZVERSENY 

a palotakertben 

2007. szeptember 15., szombat 15.30 órától 

CSALÁDI PROGRAM
A PALOTAKERTBEN 

2007. szeptember 16., vasárnap 15 órától 

SÉTA
AZ EZER ÉVES VISEGRÁDON 

2007. szeptember 16., vasárnap 17 órától 

VÍGH TAMÁS 
Kossuth-díjas szobrászm vész 

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA  
a m vel dési házban 

Próbáltuk úgy megszervezni a rendezvényt, hogy ami a 
korábbi években sikeres volt, az megmaradjon, de emel-
lett új eseményekkel is gazdagodjon a kínálat. Töreked-
tünk a változatosságra, és arra, hogy hétvégék és ezen 
belül egy-egy nap programja ne legyen túl hosszú és ez 
által meger ltet .

A részletes programot  
az újság középs  oldalain találják meg!

Miután újságunk október 6-a el tt már nem jelenik meg,  
ezúton értesítjük Visegrád minden lakóját,  

hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
aradi vértanúinak emlékére rendezend

ÜNNEPSÉGÜNKET
2007. október 5-én, pénteken 17 órakor tartjuk a 48-as emlékm nél.
Mindenkit szeretettel hívunk a 13 tábornokra emlékez  f hajtásra!
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Pályázati felhívás 

Pest Megye Önkormányzatának Közgy lése pályázatot hirdet
Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére

1. A pályázati felhívásban nem szerepl  adatokat, 

információkat a 19/2005. (IX. 2.) Pm. sz. rendelet 

tartalmazza. 

2. Az ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó 

lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkez  azon gyermek/tanuló számára 

ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és

gondozásban részesül , illetve sajátos nevelési igé-

ny , óvoda-, tan- vagy képzési kötelezettségüket 

nem önkormányzati intézményben teljesítik. 

3. Az elbírálás során el nyben részesül az a gyer-
mek/tanuló, aki: 
– a szakért i és rehabilitációs bizottság szakvélemé-

nye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos, a pszichés fejl dés zavara miatt a neve-
lési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályo-
zott, 

– az ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közokta-
tási/szociális intézmény által kiállított és a szociális 
juttatásra való jogosultság igazolása alapján. 

4. A pályázat keretében odaítélend  ösztöndíj: 
– Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat 

alapján a szorgalmi id szak tíz hónapjára lehet el-
nyerni.  

5. Az ösztöndíj odaítélése, kifizetése:  
– Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának 

döntése alapján a szerz déskötést követ en kerül 
sor a kifizetésre két egyenl  részben. 

– A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti 
intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézmé-
nyi jogviszony fennállásáról. 

6. Az ösztöndíj mértéke: 
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intéz-
ményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öreg-
ségi nyugdíj összegével megegyez  mérték  ösztöndíj. 
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegér l a rendel-
kezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság 
dönt. 
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogo-
sult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogvi-
szonya megsz nik.  
A támogatás formája: vissza nem térítend  támogatás. 
Az ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követ
öt munkanapon belül olvasható lesz a 
www.pestmegye.hu honlapon.  

7. A pályázók értesítése a döntésr l:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntésér l

írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Tá-

mogató ösztöndíjszerz dést (4. számú melléklet) 

köt.

8. A pályázat elbírálásának kritériumai: 
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzé-
tett szempontok alapján történik. 

9. A pályázat formai el írásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély
Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet ki-
zárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszere-
sített formanyomtatványon lehet benyújtani. 
A pályázati szabályzat, a felhívás és az rlap együtt 
képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a 
pályázáshoz szükséges összes feltételt. 

10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határide-
je: 
A pályázatokat hiánytalanul, az el írt mellékletekkel 
együtt egy aláírt eredeti példányban, lehet ség szerint 
tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen
lehet benyújtani. 

A pályázati anyag: 

– beszerezhet : Pest Megye Önkormányzatának Hi-

vatala Oktatási, M vel dési és Turisztikai Iroda 

Oktatási Csoportján:

1052 Budapest, Városház u. 7. 

– az adatlap letölthet : www.pestmegye.hu honlapjá-

ról

A pályázat beadási határideje:

tárgyév: október elseje

A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:  

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala,

Oktatási M vel dési és Turisztikai Iroda

1052 Budapest, Városház u. 7.

A pályázat elbírálásának határideje:

tárgyév november 2. 

VÁROSHÁZI HÍREK 

LOMTALANÍTÁS!

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2007.

OKTÓBER 9-ÉN (KEDDEN) LOMTALANÍ-
TÁST szervezünk az alábbi utcákban: F  u., Rév 
u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás király u., Páz-
mány P. u., Magas köz, Szent László u., Török u., 
Újkert u., Salamon-torony u., Temet sor, Rigó u., 
Malomhegyi u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó 
u., Rákóczi u., Harangvirág u., Sziget u., Vadró-
zsa u., Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep. 

A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, va-
lamint veszélyes hulladék: olajoshordó és kanna, 
akkumulátor, autógumi, hullámpala, sima pala ki-
vételével) úgy szíveskedjenek kitenni az út szélé-
re, hogy az a közlekedést ne zavarja! 

A lomtalanításkor tegyék ki a már nem használa-
tos kerek kukákat, ezeket is elviszik! 

Visegrád Város Önkormányzata
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Az új tanév elé

2007. szeptember 3-án jubileumi év kezd dik az Áprily isko-
lában, 20 éve vette fel az intézmény Áprily Lajos költ  nevét. 
Ez az évforduló áthatja egész éves munkánkat, eseményekkel, 
programokkal készülünk rá.

Mindjárt az els  napon meghirdetjük a „20 év 20 feladat” el-
nevezés  versenyt tanulóinknak, amelynek eredményhirdetésére
majd csak tanév végén, 2008. májusában kerül sor.

A feladatokat a tantestület dolgozta ki, és havonta 2-3 új kér-
déscsoport kerül fel a honlapra (ill. a faliújságra) a következ
témakörökb l:

– matematika, 
– helytörténet, honismeret, 
– magyar irodalom és nyelvm velés,
– nemzetiségi népismeret, 
– angol nyelv, 
– képz m vészet, 
– informatika, 
– természetismeret, környezetvédelem. 
Mindenki választhat érdekl désének megfelel en, de termé-

szetesen a végleges eredménynél számít, hogy mennyi jó fel-
adatmegoldást küldött be a résztvev .

A f díj: 2008 nyarán ingyenes részvétel a VI–PA táborban, a 
%-osan legtöbb résztvev t indító osztály egy tanítás nélküli 
napot kap, amelyen kirándulást szervezünk számukra. Minden 
osztályban az ajánlott Áprily-versek közül ki-ki kedve szerint 
választ egy-egyet havonta, s azt társainak elmondja, a végs
eredménybe beszámít majd a versmondás is.

Jubileumi évünkben a hagyományos Áprily-hetet szeretnénk 
még emlékezetesebbé tenni. Várjuk ide a parajdi testvériskola 
képvisel it, vendégeket azokból az iskolákból, ahol Áprily 
Lajos tanított és a Pilis–Dunakanyar Kistérség településeir l, a 
környez  iskolákból a diákokat, pedagógusokat.

Szeretnénk találkozni az elmúlt 20 év alatt iskolánkban végzett 
diákokkal, azokkal a kollégákkal, akik meghatározó egyéniségei 
voltak az elmúlt évtizedeknek.  

Reméljük, az Áprily Iskoláért Alapítvány hivatalos bejegyzése 
hamarosan megtörténik, és jubileumi programjainkat erkölcsileg 
és anyagilag is támogatni tudja majd. 

A 2007/08-as tanév az ünnepi készül dés mellett más felada-
tokat is tartogat. Kisoroszi Község és Visegrád Város Képvise-
l -testülete intézményfenntartói társulást hozott létre, így már 
három település általános iskoláskorú gyermekei tartoznak az 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási 
Intézményhez. De amíg  Dömösön  megsz nt az iskola, Kisoro- 

sziban az 1–4. évfolyam helyben marad, a fels söknek ezután az 
Áprily iskola lesz a kijelölt intézmény, k már ezel tt is nagy 
számban iratkoztak hozzánk. 

Remélem, az eddigi jó kapcsolataink tovább er södnek majd, 
és a tagiskolában tanulók azonosulnak az Áprily Lajos Általános 
Iskola céljaival. Velük együtt 170 tanuló kezdi meg az új tan-
évet.

Az els  napokban sok lesz a mesélnivaló, a táborokról, a nya-
ralásról. Augusztus els  hétvégéjén Obergünzburgban jártunk a 
város hivatalos küldöttségével, ahol több alkalommal léptek fel 
a nemzetiségi tánccsoport tagjai a német testvérváros jubileumi 
rendezvényein. Óriási élmény volt, köszönjük, hogy a város 
önkormányzata a költségeket teljes egészében átvállalta. Szállá-
sunkról és ellátásunkról a Német–Magyar Baráti Társaság gon-
doskodott, külön köszönet az egyesület elnökének és helyettesé-
nek Nicola Paolini és Herbert Schmid uraknak. Az útról ké-
szült felvételeket honlapunkon megtekinthetik (www.aprily-

visegrad.hu). 

Táncosaink utánpótlásáról sem feledkeztünk meg: négyen 
tánctáborban fejlesztették tudásukat. Részvételi díjukat fele-fele 
részben a Német Kisebbségi Önkormányzat, illetve az iskola 
állta. Két hetedikes nyelvi táborban gyakorolta a németet, k itt 
az újságban beszámolnak élményeikr l. Az önkormányzat 
megyei táborába ismét két gyermek nyaralhatott a hónap végén. 

A 2007/08-as tanév dátumait, szünetek id pontját a Visegrádi 
Hírek következ  számában ismertetem. 

Szeptemberben 20. után tartjuk az els  szül i értekezleteket, 
ezekr l az ellen rz  útján értesítjük a szül ket.

Valamennyi tanulónknak sikeres évet, jó tanulást, kollégáim-
nak jó egészséget és eredményes munkát kívánok!  

Schmidt Anna
                                                                                 igazgató 

Zeneiskolai tudnivalók

Értesítjük az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vé-
szetoktatási Intézménybe 2007 májusában felvételt nyert tanu-
lókat és a tanulmányaikat folytatókat, hogy a beiratkozási papí-
rokat kitölteni és a térítési díjat befizetni (valamint a tanulmá-
nyaikat folyatóknak a bizonyítványt leadni):  

szeptember 6–7-én, ill. 10–11-én 12.00–18.00 óráig lehet. 
B vebb információk az iskola hirdet  tábláin és ablakaiban 

olvashatók.

Adalékok Obergünzburg és Visegrád testvérvárosi kapcsolatához 
Az augusztusi obergünzburgi látogatás 

során többen megkérdezték t lem, ho-
gyan indult ez a kapcsolat, mert emlékez-
tek arra, hogy az iskolák között már 
korábban is voltak cserelátogatások. 
Iskolánkban a német nemzetiségi nyelv 
oktatását az 1983/84-es tanévben vezet-
tük be az els  és második osztályban 
felmen  rendszerben.

Pest megyének akkor az NDK-ban lév
Suhl megyével volt kapcsolata, s ennek 
révén alakult a Meiningen járásbeli 
kaltensundheimi Heinrich Rau Ober-
schuléval a mi iskolánk, els sorban a 
nyelv gyakorlását szolgáló partnerkap-
csolata. Rendszeresek voltak a találkozá-
sok, közös táborozások.

1987-ben már érlel dtek a két Német-
ország viszonya rendezésének feltételei, s 

talán ennek el szele volt a magyar–bajor 
kulturális együttm ködés létrejötte. 
Ennek keretében keresték meg a magyar 
német nemzetiségi nyelvet oktató iskolá-
kat, hogy nem vállalkoznának-e bajoror-
szági iskolákkal testvériskola kapcsolat 
felvételére. Egy kérd ív kitöltésével mi 
pozitívan fogadtuk ezt a megkeresést, s 
így a Bayerische Jugendring közvetítésé-
vel keresett meg minket az 
obergünzburgi iskola.

Kiss Károlyné és Verena Wulf tanárok
voltak a f  szervez k, a cserelátogatások 
lelkes felel sei. Az els  konkrét találko-
zás id pontja 1988. Ezt követ en a két 
iskola kapcsolata rendszeressé vált, s ez 
annál is inkább üdvös volt számunkra, 
mivel a kaltensundheimi iskolával a két 
német állam egyesítése után a kapcsola-

tunk megszakadt, illetve barátok találko-
zására szorítkozik a mai napig.

Sajnos Verena Wulf nyugdíjazásával 
már nem volt, aki átvegye ezt a feladatot, 
bár Herbert Schmid polgármesterként is 
támogatta az ügyet, hiszen az els  talál-
kozásunkon Visegrádon még tanárként 
vett részt.

Az iskolakapcsolat id közben testvér-
városi kapcsolattá n tte ki magát, s arra 
is van remény, hogy az iskolák közötti 
együttm ködés is új alapokon éled újjá. 
Ehhez kívánok sok sikert és sok támoga-
tót, mert a gyerekek, fiatalok között 
épül  személyes kapcsolatok, barátságok 
lehetnek a két város együttm ködésének
alapjai.

                                       Mezei Anna  
ny. iskolaigazgató 
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Két írás hídügyben 

HÍD
Hidat kivételes történelmi helyzetben, kivételes férfiak 

és n k építenek, helyesebben építhetnek. Azok, akik 
soron vannak, kijelöltek. 

(A történelemr l jut eszünkbe, nincs példa arra, hogy 
egy híd valaha is ártalmára lett volna azoknak, akiknek 
építették. A história nem ismer erre példát. A háború 
persze más, akkor rombolták a hidakat, többnyire teljesen 
feleslegesen. De most béke van, szerencsére.) 

Hidat építeni csak az er sek, hittel, bizalommal, akarat-
tal teljesek tudtak, és tudnak most is. A híd, egy híd nem 
egyszer  mérnöki teljesítmény, kivitelez i kapacitás, 
alvállalkozók sorozatának mozaikszer en összerakott, a 
végcélhoz közelít  rendszere, de a fentebb felsoroltak 
összeadódása, legalább annyira. 

Sok legendás hidat ismerünk, mely az el bbi állításunk 
helyességét alátámasztja, vagyis nem a közlekedés 
bónuszai mindössze, hanem többek annál. Jelkép, váro-
sok, országok, földrészek szimbólumai. 

Legel ször a mi Lánchidunk. 
Vagy a Themzén átível  Tower Bridge. 
Az isztambuli, Európát Ázsiával összeköt  híd. 
A vörös híd, a San Francisco-i Golden Gate. 
A mostari híd, amit a barbárság rombolt le a délszláv 

háborúban és az emberi akarater  épített újjá, de úgy, 
hogy a legnagyobb alapossággal kutatták fel újra a török 
épít mesterek módszereit, az eredeti köt anyagot, a kö-
vek egymáshoz kapcsolásának, csapolásának rejtett tit-
kait. 

A Pont du Gard, Nimes-t l északkeletre, a római vízve-
zeték- és hídrendszer. 

A Kappelbrücke, Európa legrégibb fahídja, Luzern jel-
képe.

Az angliai Coalbrookdale Severn folyóján átível  Iron 
Bridge. 

Japánban a Szeto-Ohasi híd, amely 11 kilométer hosszú, 
és négy szigetet kapcsol össze. 

A prágai Károly-híd, csodás barokk szobraival. 
És persze a Kwai folyó hídja, a filmet jól ismerjük, a 

híres dalt els  hallásra elfütyüli bárki. (Az avignoni híd 
dalát is mindenki ismeri.) 

A sok-sok nem említett híd helyett utoljára hagyjuk az 
Esztergom–Párkányi Mária Valéria hidat, mert közel van 
hozzánk, sokszor autózunk, biciklizünk, sétálunk át rajta, 
történetét jól ismerjük, szeretünk átmenni a szomszédok-
hoz haza, jó a fürd , szép a f tere, a vendégl k, kocsmák 
sem okoznak csalódást. 

De közeledjünk a Dunakanyarhoz, a tervezett hídhoz, a 
Szentendrei-sziget és a Pilis hegység között. Szándékosan 
nem településeket jelöltünk. Nem egyes közigazgatási 
helyszínek, hanem nagyobb területek, s t még nagyobbak 
között ível majd, ha megvalósul. 

Sokan, sokszor, ismert vagy ismeretlen céllal kelnek át 
itt a folyón, a régen Isternek nevezetten. (Észak Nílusán, 
ahogyan ezt a közelmúltban megfogalmazta egy kiváló, a 
környéken él  író.) Helyi lakosok, környékbeliek, ismer s

és ismeretlen emberek vagy a túlpartról a szigetre vagy a 
túlpartról a Pilis valamelyik irányába. (A „túlpart” csak 
néz pont kérdése.)  

A rendszeres utazók, de különösen a révészek sokféle 
néppel találkoznak, magyar és külföldi sokfélével. Az 
el bbi vagy biciklis, vagy nem, ismer s, ismeretlen, de 
általában az ország minden tájáról megfordul itt el bb-
utóbb valaki. 

Az utóbbi a mindenhonnan, f leg kerékpáros kiadásban. 
A szokásos német, osztrák, holland mellett svéd, svájci, 

spanyol, olasz és mindenféle európai, de találkozni lehet 
izraeliekkel, amerikaiakkal, ausztrálokkal, új-
zélandiakkal, meg a csuda tudja, honnan ide keveredett 
csodálkozó szem  vagy bizalmatlan, de általában mo-
solygós emberekkel. Ez a sokféle ide-oda men  nép óha-
tatlanul felveti azt a kérdést, hogy kinek vagy minek is 
épülne ez a híd, ha épülne? 

A válasz egyszer : mindenkinek. 
Dunakanyarinak, Pest megyeinek, Magyarország bár-

mely lakójának, de Európa ide igyekv  látogatóinak és 
földrészek utasainak is, tehát még egyszer: mindenkinek.

Az ett l eltér  vélemény, csak a környék utasait meg-
célzó vagy erre számító: provinciális. Az is az, aki nem 
akar itt hidat, mert úgy gondolja, nagy költséggel, néhány 
átkelni szándékozónak épülne mindössze. Ez az a provin-
cializmus, ami hasonló ahhoz, amit „az én házam, az én 
váram” kizárólagosságával gondolkodók t ztek ki zászla-
jukra, miközben egy könnyed pillantás kellene oldalra 
mindössze, és máris barátságosabban, otthonosabban 
mozoghatnának pl. Párizsban, Berlinben, Madridban, 
Rómában. Vagy mondjuk a közelebbi és ismer sebb
Bécsben, és még azokon az idegennek t n  helyeken is, 
ahonnan sokan és sokszor jönnek errefelé, és át akarnak 
kelni a folyón. 

Van, aki fél vagy tart attól, hogy megváltozik valami az 
életében, rosszabb, zajosabb, s r bb lesz a híd miatt.  

Mit l lenne az? 
Attól, hogy a révhajó nem zörög szinte egész nap? Ami-

t l csendesebbé válik a Duna-part? Attól, hogy s r bben
sétálnak, kerekeznek át az utazók? 

Szögezzük le: ez a híd gyaloghíd lenne. 
És biciklis. Esetleg lovas vagy lovas kocsis, talicskás, 

ilyen-olyan gyalogosan toló-vonó eszközös.  
Öko-híd tehát, autó, motor nélkül, k járjanak az eddigi 

módon, az eddigi utakon. 
Rend r, t zoltó, ment , katasztrófavédelem a kivétel. Ez 

nem tréfa, f leg nem játék, nekik menni kell, ha kell; 
reméljük, ritkán. 

Aztán van, aki a tájat félti, a páratlan, gyönyör  dunaka-
nyari látképet. Valóban páratlan, s t több is annál. 

De ismét adódik egy vagy több kérdés. 
Milyen lehetett a Lánchíd a 19. század közepén Pest-

Budán? 
Illett a tájba, a budai sz l hegyek és erd k látványába? 

Budán a Mária Terézia-féle királyi palota, Pesten a régi 
Vigadó, a Redut, az Akadémia épülete még sehol sincs, a 
parton paloták és szállók sora. Illett oda? 

Vagy a híd alakult a tájhoz vagy utóbbi el bbihez? 
(Folytatás az 5. oldalon) 
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(Folytatás a 4. oldalról) 

Az si Bizánc vagy Konstantinápoly, ma már Isztambul 
hatalmas hídja? 

Illik a Héttoronyhoz vagy a Hagia Sophiához? 
Köln vashídja a Rajnán hogyan viszonyul a dómhoz, a

régi városképhez? 
Vincent van Gogh mit szólhatott, mikor el ször megpil-

lantotta Aix-en-Provance és Arles környékén a lankás 
dombok, cédrusok, búzamez k, sz l k között az els
idétlen, sáskára emlékeztet  hidat egy csatornán? Nem 
tudjuk, de mindenesetre lefestette.  

A Sávoly Pál tervezte Erzsébet híd hogyan aránylik a 
belvárosi templomhoz, a Rudas fürd  török kupolájához, 
Szent Gellért hegyéhez? 

Sorolhatnánk a példákat, de minek? 

Híd épülne a Dunán, a sziget és a Pilis között, ahogyan
a rómaiak építettek egyet a mai Kisoroszi és Kismaros 
között az Isteren, régen. 

Egy híd, mint mindig, sok pénzbe kerül, drága épít-
mény. 

A tervezés költsége, a sok utánajárás, a kivitelezés. 
Ráadásul el re is, a bizonytalanra is fizetni kell. 
Lutri, mint minden vállalkozás kezdete. 
El lehet – s t bele lehet – bukni, elveszíteni sok pénzt. 

Egy dolgot azonban nem lehet. Azt mondani – miközben 
a cél és a szándék tiszta, szükséges, a feladat mindenki-
nek szól –, hogy meg sem próbáltuk. 

Ez az egy, amit nem lehet megcsinálni. 
Azon kívül még gyávának sem lehet lenni. 

Csontos Elek 

HOGY IS VAN EZ? 

A Visegrádi Hírek 2007. júliusi számában az alábbi f -
cím ütötte meg a szemem: „Híd, amely szétválaszt, avagy 
helikopter-leszállót Dömösnek?” No, mondom magam-
nak, ez a Novák Lajos polgármesterünk már megint mi-
ben töri a fejét, de azután végigolvasva a cikket, megnyu-
godtam. Tudniillik Abonyi Géza visegrádi képvisel  csu-
pán egy abszurd példának használta községünket. Az 
alapprobléma ugyanis az, hogy Visegrád polgármeste-
rének el terjesztése alapján a képvisel -testület megsza-
vazott bruttó 4,8 millió forintot a Kisoroszit Visegrád-
Szentgyörgypusztával összeköt  gyalogos híd tervezési 
munkáira. A továbbiakban a cikk érvek halmazával bi-
zonygatja a döntés helytelenségét, ez gyakorlatilag ma-
gánügy, maximum annyit jegyeznék meg, hogy jó dolog
az, ha a demokrácia ilyen szinten mutatkozik meg Viseg-
rádon, hogy a polgármesteri hivatal lapja minden további 
nélkül leközöl egy, a polgármestert enyhén szólva is ke-
ményen bíráló írást. Ám egyszer csak a szerz  így folytat-
ja: „Ennek alapján például mi lenne, ha Dömösr l meg-

keresnék polgármesterünket egy hasonló kéréssel, hogy 

mondjuk, szeretnének egy helikopter-leszállóhelyet épí-

teni, csak  nincs  hozzá  pénzük.  Fizessék a visegrádiak a 

költségeket, cserébe láthatnak néha egy-egy helikoptert 

szállni a város felett.”  

Szóval, kedves Képvisel  Úr, itt van a baj! Bizonyára 
hallotta már Ön is azt a történetet, amikor egyik nagy 
nev  írónknak a kávéházban ellopták kabátját a ruhatár-
ból. Természetesen az üzletvezet  azonnal hívni akarta a 
rend rséget, ám az író leállította, mondván: egy év múlva 
már senki sem fog emlékezni, mi is történt valójában, 
csak amikor a nevem felmerül, rögtön hozzáteszik: tudod, 
az az író, aki abba a kabátlopásba keveredett. 

Miután Dömös község semmi esetre sem szeretne „heli-
kopter-panamába” keveredni a visegrádi polgármesterrel, 
tisztelettel kérem a képvisel  urat, legközelebb valamivel 
groteszkebb példával éljen sérelmének bizonyítására. 
Mondja például azt: rakétakilöv t Mongóliának vagy 
jéghokipályát Izlandnak. Remélem, k nem veszik a szí-
vükre. Dömös anyagi helyzete valóban nem a legrózsá-
sabb, de azért igyekszünk addig nyújtózkodni, amíg a 
takarónk ér, s már annak is örülnénk, ha a tervezett közös 
bicikliutunk korrekt módon rendez dne.

Csathó Pál  
                                                                          (Dömös) 

Eredményhirdetés

Állatvédelmi Fotópályázat 2007. 
A mindennapi életben fontos, hogy az ember az t körülvev  természetes, és épített környezettel megfelel  (tudato-

san jó) viszonyt alakítson ki. Ezt segít  céllal került meghirdetésre az Állatbarát Fotópályázat 2007. alkotói program.  
Az Orpheus Állatvéd  Egyesület (www.zug.hu) által kiírt alkotói fotós pályázatára összesen 1652 alkotás (nyers és 

kidolgozott fotó) érkezett be. A jó eredmény mutatja, hogy az állatvédelem egyre több embert foglalkoztat. A pá-
lyam vek feldolgozása és értékelése nehéz feladat volt. 

Az alábbiakban a visegrádiakat érdekl désére számot tartó kategória gy zteseit mutatjuk be. 
A legjobbnak ítélt fotók 18 év alatti díjazottjai: 

1. Greguss Péter, 2025 Visegrád, F  u. 100. (fotó: boldog kutya) 
2. Varga Diána, 6726 Szeged, Fogarasi u. 2/b. (fotó: nevet görcs)
3. Jenei Beáta, 4100 Berettyóújfalu, Szemere u. 32. (fotó: segíts kérlek) 
Nyereményük: könyvutalvány, „A macska” cím  újság egy éves el fizetése és oklevél 

Te is lehetsz állatvéd !
Gratulálunk az összes pályázónak, kiemelten a nyerteseknek!

Orpheus Állatvéd  Egyesület
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Csináljunk újságot! 
Az elmúlt id ben itt Visegrádon feltaláltuk az újságírás 

legújabb formáját. Abonyi Géza ír egy cikket, és két-
három válaszcikk érkezik rá. Ezen a város egyik része 
bosszankodik, a másik része derül.  

De félre a tréfával. Én magam is sokáig gondolkoztam, 
megírjam-e ezt a cikket, vagy sem, meg tudom ugyanis 
érteni azokat, akik azt mondják, hogy nem fognak reagálni 
ilyen írásokra. Nekem pedig nem tisztem, hogy bárki
védelmére keljek, így megpróbálok csak olyan témákra 
szorítkozni, amelyekben érintett vagyok, akár mint bizott-
sági tag, akár mint szerkeszt . Hangsúlyozni szeretném, 
amit itt leírok, az az én magánvéleményem és nem bizott-
sági álláspont, még akkor is, ha tudom, hogy vannak, akik 
egyetértenek velem. 

Abonyi Géza az augusztusban megjelent írásában többek 
között a millenniumi bizottságot is er s kritika alá veti. 
Azt gondolom, a kritikus hozzáállás alapjaiban nem rossz, 
hiszen a jobbítás szándéka is lehet mögötte, de csak azért 
megfogalmazni kritikát, hogy valakit vagy valamit támad-
junk, és ez által magunknak t két kovácsoljunk, az nem 
helyes.  

Er s túlzásnak érzem, azt a megfogalmazást, hogy: „Tel-

tek a hónapok, az ügyek igazán nem haladtak el re.” Ez 
olyan, mintha semmi sem történt volna, és ezt az érzést 
támasztja alá az egész hangvétel. Pedig a bizottság össze-
gy jtötte mindazokat a javaslatokat, melyeket Visegrád
lakói jutattak el hozzánk. Mezei Anna vezetésével rendsze-
rezte ezeket, és javaslatot is tett arra, hogy melyek megva-
lósítását tarja jó ötletnek. Továbbá elkészült a millenniumi 
bizottság teljes koncepciója (ezt a semmit – mely kb.16 
oldal – az utolsó el tti ülésen Abonyi Géza mintegy egy 
órán keresztül elemezte), mely azt tartalmazza, hogy mi-
lyen lenne egy optimális ünnepségsorozat. Nyilván a lehe-
t ségeink és a vágyaink nem esnek össze, éppen ezért 
készítünk egy olyan változatot is, mely teljes mértékben 
összhangban van a  mai tudásunk szerinti lehet ségekkel.
Ennek els  eleme a 2008-as évi teljes program, mely mire 
az újság megjelenik, már teljes egészében készen lesz.  

A 2008-as év országosan a reneszánsz éve lesz, mely
nekünk éppen jókor jön, hiszen ez Visegrád nélkül elkép-
zelhetetlen, és ezáltal nemcsak kapcsolódhatunk az orszá-
gos rendezvényekhez, de felhívhatjuk a figyelmet a 2009-
es évfordulónkra is. Tehát ez mintegy bevezet  éve lesz a 
millenniumi ünnepségsorozatnak. Elkészült Radnai László

vezetésével egy olyan marketing terv a millennium kap-
csán, melynek kés bb is nagy hasznát lehet venni a város 
turisztikai „értékesítésénél”. Elkészült a Szent István-kori 
település rekonstrukciós és hasznosítási koncepciója is 
(természetesen ezt a város nem tudja saját er b l megva-
lósítani, de ha lehet ség adódik bármilyen formában, már 
készen vannak az anyagok). 

Még sorolhatnám azokat a dolgokat, amik „nem haladtak 

el re”, de kár. Talán ezek a példák is alátámasztják azt,
hogy megindult a munka. Csak el ször gondolkozunk, 
tervezünk, és csak utána jön a megvalósítás. Általában az 
el készület sokkal hosszabb, mint a gyakorlati kivitelezés. 
Arról nem is beszélve, hogy a kivitelezést sok olyan té-
nyez  is befolyásolhatja, amire nekünk nincs ráhatásunk.
Ezért több verziót is ki kell dolgozni – még akkor is, ha 
tudjuk, hogy így a munkánk egy jelent s része kárba ve-
szik –, csak ezért, hogy a lehet  legkevesebb meglepetés 
érjen a megvalósítás során. 

Ami nekem nagyon furcsa, hogy Abonyi Géza ezeket az
anyagokat és felvetéseket mind ismeri, és mégis ilyen 
szellemben írta meg ezt a cikket. Ráadásul úgy, hogy a 
bizottsági üléseken igazából szóba se hozta ilyen formán 
elégedetlenségét. Ezért van olyan érzésem, hogy igazából 
támadásra használja a bírálatot, és nincs tekintettel mások 
érzéseire, munkájára. 

Mint említettem, gyakorlatilag készen áll a 2008-as év 
programja (az a program, melyet öner b l is meg tudunk 
valósítani), és most már csak a megvalósítás van hátra. 
Ennek els  lépése az, hogy megkeressük és felkérjük az 
el adókat, fellép ket, résztvev ket. Ennek a munkának a 
második lépése, ami szinte egybeesik az els vel, az, hogy 
a felkérést követ en szerz dést kötünk ezekkel a szerep-
l kkel. Hiszen azt mindenki tudja, hogy ha nem a mara-
dékból szeretnénk válogatni, akkor a m vész- és tudomá-
nyos világban legalább egy évre el re kell lekötni azt, akit 
meg szeretnénk hívni. Tehát a 2008-as év költségvetését, 
ami csak márciusra várható nem lehet megvárni ezzel. 
Ahhoz viszont, hogy megkössük a szerz déseket, egy 
elfogadott programterv mentén az önkormányzatnak köte-
lezettséget kell vállalni, hogy a fedezet rendelkezésre is 
fog állni. Erre mind a polgármester, mind a bizottságban 
jelen lév  képvisel k hajlandóak. Lássunk csodát, Abonyi 
Géza az egyetlen, aki többször is kijelentette, hogy  ezt 
ellenzi.

Kedves Géza! Ezzel az állásponttal ki lassítja, vagy aka-
dályozza a munka el re menetelét? Azt gondolom, a fent 
leírtak hosszú sorára és a végén leírtakra is gondolhattál 
volna, miel tt papírra vetetted soraidat. Én is azt gondo-
lom, hogy id nként a dolgok nem haladnak olyan tempó-
ban, mint szeretném – ennek bizottságon kívüli okai is 
vannak –, de a tények tények maradnak. 

Mondok egy másik példát is. Dobri Imre valóban jól ve-
zette az ülést, de azért megkérdezem: kinek az elnöksége 
alatt születtek azok az anyagok, amelyeket olyan hatéko-
nyan át tudtunk beszélni Imre elnökletével? Azt gondo-
lom, árnyaltabban és körültekint bben kell ítélkezni.

Végezetül írom le azt, ami viszont rettent en megdöb-
bentett: egy pletykát így kitálalsz az újságon keresztül. Ez 
korábban nem volt szokás a visegrádi közéletben (Viseg-
rádi Hírekben). Mert ahogy a Te példád is mutatja, ha ez 
Kiskeresztesen történik meg, az akkor nekünk nem fáj. De 
éppen Te hivatkozol arra, hogy mi Visegrádon vagyunk. 
Kvázi bizonyos szint fölött bizonyos szint alá nem süllye-
dünk.

Az, hogy Sz ke Mátyás és Hadházy Sándor személyes 
viszonya milyen, az nem tartozik senkire, tehát az újság-
olvasókra sem. Ha valóban lemond Sz ke Mátyás ilyen 
vagy olyan okok miatt, vagy ennek a kapcsolatnak valami 
hatása lenne a város lakóinak életére, az már természete-
sen közügy, és érdekes lehet a település lakói számára, de 
én ilyenr l nem tudok. Ezért merem leírni, hogy szemé-
lyes kapcsolatokat – melyr l biztosat nem is tudunk – nem 
szokás kitálalni. 

Megkérdezhetik, miért nem személyesen mondom el ezt
neked? Azért, mert az újság hasábjain jelent meg az els
cikk is, tehát a Te véleményed tiszteletben tartása mellett 
itt kell megjelenni annak is, hogy vannak olyanok, akik 
ugyanezekben a kérdésekben másképp gondolkoznak. 

                                                                  Mikesy Tamás 
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Öltöz épület
Nem vagyok büszke magamra, hogy annak idején részem

volt a focipálya öltöz épületének megszavazásában. No 
nem azért, mintha nem kellene régen a focicsapatnak egy 
öltöz épület, hanem mert ilyen lett szegénykém, amilyen 
lett. Kicsit csúnyácska, és kicsit ormótlan. Beleépítve az 
ország egyik legszebb tájképének közepébe. Nem is értem, 
pedig higgyék el, annak idején a bizottságban foglalkoz-
tunk vele eleget. Valahogy mégis más egy tervet papíron 
látni és mellé egy „hozzáért ?” tervez  magyarázatát hall-
gatni, mint így, a már majdnem kész épületet nézni és 
restelkedni. Pedig most már ilyen marad. Abban azért lehet 
reménykedni, hogy minél több fával körbeültetve, valamint 
a környez  terület teljes kiépülését követ en barátságo-
sabbnak t nik majd az id  múltával. 

De addig még van hátra egy és más. Els sorban is jó len-
ne, ha már lehetne benne öltözni. Úgy gondolom, hogy 
másfél évvel ennek a nem túl bonyolult épületnek az alap-
k letétele után ez nem t nik tolakodóan irreális elvárásnak. 
F leg, ha tekintetbe vesszük, hogy a visegrádi Thermál 
Hotelt a maga 170 szobájával és wellness komplexumával 
ennyi id  alatt készre felépítették. 

Arra, hogy miért nem használható még az öltöz épüle-
tünk és mikor lehetne az, még visszatérek. El bb azonban 
néhány mondat az eddigiekr l: Ez az építkezés városunk 
egyetlen „komolyabb” beruházása mostanában. Felügyele-
tére és a dolgok irányítására elvileg van egy polgármeste-
rünk, egy alpolgármesterünk, egy aljegyz nk, egy f építé-
szünk, sokáig három, jelenleg már csak kett  m szakis
munkaer nk, továbbá egy külön építési ellen rünk. Ez hét 
ember, akiket városunk a polgárai adójából azért fizet, 
hogy ilyen ügyekben gondos gazda módjára a város érde-
kében eljárjanak. Ehhez képest sokáig az építkezés krimi-
nálisan folyt le, maga az épület és környéke pedig úgy néz 
ki, mint egy elhagyott parancsnoki harcálláspont Koszovó-
ban, több éves polgárháború viharai után.

Az építkezés története alatt nem volt felel s ember, aki 
szívügyének tekintette volna, de ne használjak nagy szava-
kat, egyszer en csak kötelességének tekintette volna, hogy 
érdemben figyelemmel kísérje az eseményeket, tör djön a 
sorsával. Sajnos, ott is tart, sajnos, úgy is néz ki.  

Az építkezés alatt elkövetett kisebb hibákat most nem is 
említeném, de van egy olyan botrányos rész, amelyet nem 
tudok hová tenni: az épület teteje el bb ér véget, mint 
ahogy a fala áll. Tehát amikor az es  esik, akkor a víz 
ráesik a tet re, onnan belefolyna az ereszcsatornába, ha 
már fel lenne szerelve. Még nincs ereszcsatorna, de mond-
juk, hamarosan felszerelik. De akkor is még csak utána jön 
a fal! A tet  az ereszcsatornával együtt sem ér el a falig, 
tehát az es  a fal tetejére esik, ezért oda is külön burkolatot
kell rakni, hogy szét ne ázzon, és az épület be ne ázzon! 
Szinte hihetetlen, de sajnos, így van, bárki meggy z dhet
róla a saját szemével. Állítólag az eredeti terv is ezt tartal-
mazta, de én mégsem tudom elhinni, hogy egy ilyen tervet 
elfogadott az akkori f építész, és a városfejlesztési bizott-
ság.  

Ki viseli ezért a felel sséget? Több mint negyven millió 
forintba került ez az építkezés, és olyan épületet kapott a 
város, ahol ázik a fal, a lépcs  és a folyosó, mert a tet  fél 
méterrel rövidebb, mint kéne? Ilyen el zmények után ho-
gyan nézzünk a több milliárdos városközpont építkezés 
elé? 

Az öltöz  épülete 

Tovább lehetne folytatni a kérdések sorát, de helyette lép-
jünk tovább, és nézzük a jelen helyzetet. Polgár Zsolt, a 
jelenlegi kivitelez  tájékoztatása alapján, vegyük sorba, 
mit kell még okvetlen intézni ahhoz, hogy a visegrádi foci-
csapat a közeljöv ben itt öltözhessen át és zuhanyozhasson 
le a meccs után. El ször is: ki kell fizetni tartozásunkat az 
épület villanyszerel jének. Ha kifizetjük, akkor talán visz-
szajön és befejezi a villanyszerelést, és lesz az épületben 
villany. Másodszor: vásárolni kell és beépíteni egy úgyne-
vezett daráló gépet, amellyel meg lehet oldani a szennyvíz-
elvezetést. Harmadszor: fel kell venni a gázszolgáltatóval a 
kapcsolatot, befizetni a megfelel  összeget annak érdeké-
ben, hogy meginduljon a gázszolgáltatás. Zsolt szerint más, 
komolyabb akadálya nincs a használatba vételnek.  

Ha ezeket a feladatokat minél el bb elintézzük, akkor 
akár már szeptemberben meleg vízben zuhanyozhatnak 
focistáink. Ez nagyon jó lenne. Én mindenesetre figyelem-
be véve az eddigieket, kicsit kételkedem ebben, de ezzel 
együtt szeretnék hozzájárulni a minél el bbi átadáshoz. 
Reményeim szerint több képvisel vel együttessen a testüle-
ti ülésen sürgetni fogjuk az intézkedéseket a hivatal illeté-
keseinél.

Továbbá igénybe véve a nyilvánosság lehet ségét és je-
lent ségét, a Visegrádi Hírek következ  számában beszá-
molok a dolgok állásáról, és tájékoztatom az újság olvasóit, 
hogy név szerint ki mit tett, vagy mit nem tett ennek érde-
kében, hogy az öltöz épület minél el bb használható le-
gyen. 

Ez az öltöz épület jelenlegi „holdbéli táj” környékével 
együtt része egy koncepciónak, amely egyrészt a visegrádi 
sportéletet, másrészt a város javát szolgáló turisztikai ren-
dezvényeket hivatott kiszolgálni, mint a jöv ben létesül
Visegrádi Sport Centrum központi épülete.  

Hogy feladatát betöltse, még sok tennivaló van épületen 
belül is, kívül is. De mindent megel z leg hiányzik ide 
valaki. Egy igazi jó gazda. Nevezhetjük gondnoknak, te-
lepvezet nek, bárminek. De legyen végre valaki, aki tény-
leg úgy néz erre az épületre és környékére, és úgy vigyáz 
rá, mintha a sajátja lenne. Egy ilyen embert kellene találni 
és munkába állítani minél el bb. Még miel tt az eddigiek 
folytatásaként, a tör dés hiánya miatt elkezd pusztulni a 
még el sem készült öltöz épületünk.

Abonyi Géza
                                                                         képvisel
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Virágos Visegrádért 2007. 
Ebben a hónapban is körbejártuk Visegrádot, szép kertet és közterületet 

keresve.

Fotó az ízléses kertr l

Sokan vehetnénk példát – jómagam is – a Zách Klára u. 21. szám alatt 
lakó Szlovák Erzsébett l, akinek odaítéltük a Virágos Visegrádért díjat. 

 Igaz, csak rövid ideje lakik Visegrádon, nem csak a háza kertjét és kör-
nyékét díszíti virágokkal, hanem a közeli Áprily-parkban is többször lehet 
látni gyomlálni, öntözni. Az, hogy hogyan lehet egy kicsiny udvarban 
ennyiféle virágot ilyen ízlésesen ültetni, megtudhatja, ha bekukucskál a 
kerítés résein.  

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a további munkájához. 

A rendben tartott porta képe 

A közterületnek járó elismerést a Rákóczi u. 7. szám el tti területnek ad-
juk.

Az itt lakó Szentpéteri család sem régen él itt, mégis fontosnak tartják 
környezetük szépítését.

Nekik is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk. 

                                                                                        Takács Istvánné  
                                                         Visegrádi Szövetség 

Olvasói levél 

Tisztelt Városvezetés! 
Visegrádnak történelme, múltja az van! 

Jelene azonban húsz éve nincs! 
Jelenlegi városközpont: a Rév utca kö-

vezete járhatatlan, egy beteg lábú ember-
nek életveszélyes. Azokat sétáltatnám itt 
naponta ötször végig, akik ezt átvették. A 
virágoknak kialakított ágyásokba szerin-
tem nem egynyári növények valók – amik 
rendkívül költségesek, évente kétszer-
háromszor ültetni, folyamatosan locsolni 
kell ket drága vízzel –, hanem mini szí-
nes örökzöldek, amelyek egész évben szé-
pek.

A gyógyszertár és a hentesüzlet épület-
része állítólag idén be lesz tatarozva (hi-
szem, ha látom). A gyógyszertár ajtaját és 
spalettáját – f leg, ha évente két hétre be 
van zárva – miért nem lehet lefesteni? Ez 
olyan sokba kerül? 

A F  utcában a Fábián–Sebestyén-
kápolnától a Csuka-patakig mindkét olda-
lon csináltattak sok millióért csapadékvíz-
elvezetést, ami felesleges pénzkidobás 
volt. Az eredeti jó volt, csak egy-két he-
lyen kellett volna kiigazítani. 2006-ban 
három hónapig egyszerre mind a két ol-
dalt felbontották, az ott él k életét igen-
csak megnehezítve. Most, 2007 augusztu-
sában már garanciális címén – ami egy 
fabatkát sem ér – megint mind a két oldalt 
egyszerre felbontották. Nem tudom, med-
dig? Ezen a pénzen a járdát lehetett volna 
megcsinálni, de rendesen; úgy, ahogy a 
gyógyszertár el tt van. 

Új városközpont! Nem tudom, lesz-e va-
laha? Pár évvel ezel tt kiadtak egy drága 
látványtervet, amit minden családhoz el-
juttattak, hogy így fog kinézni a hely. 
Nem erre kell költeni a pénzt, hanem a 
megvalósításra, s akkor látni fogjuk! 

A temet nél, ha autóval megfordulok, 2-
3 négyzetméteres mélyedés van, jó ten-
gelytör  az autóknak, mert sajnos, én a 
beteg lábam miatt csak azzal tudok közle-
kedni. 

A közintézmények el tti parkolás rok-
kantaknak nincs kijelölve, fenntartva. Ezt 
évekkel ezel tt megígérték! 

A sok hiányosságot sorolhatnám még 
oldalakon keresztül, aminek nem csak a 
pénzhiány az oka, hanem az emberi hoz-
záállás! Ami itt folyik városvezetés, kép-
visel -testület részér l, az nagyon elszo-
morító és szégyen, gyalázat. 

Köszönöm, hogy írásomat elolvasták! 

                                   Hajdú Andrásné
sz. Schandl Szilvia 
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Árpád-házi Szent Imre
és Szent Erzsébet nyomában 

Három nagy évfordulóról emlékezünk meg ebben az év-
ben, ez a három esemény adta az idei hittantábor témáit. 
Árpád fejedelem 1100 éve halt meg, Szent Imre 1000,
Szent Erzsébet pedig 800 éve született.  

Az esztergomi belvárosi plébánián 15 hittanos gyerekkel 
a rendelkezésünkre álló négy napon, augusztus13–17. kö-
zött e két szentünk életével foglalkoztunk, legendáiról be-
szélgettünk, énekeket tanultunk róluk. Megnéztük Szöré-
nyi Levente–Bródy János Veled, Uram! cím  történelmi 
operáját. Eljátszottuk Szent Imre egyik legendáját, amely 
szerint egy csodás szarvas mutatta meg neki, hogy hol 
építtessen kápolnát. Kézm ves foglalkozásokon kardokat, 
pajzsokat, történelmi címereket, a kápolna részeit festet-
tük meg, délutánra el is készült az „él  kápolna”, amely-
nek a gyerekek voltak a tartóoszlopai. A szereposztást fu-
tóverseny döntötte el, mert minden gyerek Szent Imre 
vagy szarvas akart lenni.  

Keresztszemes mintával hímeztünk egy képet, amelyhez 
a gyerekek egy-egy virágot készítettek el, s a kis dara-
bokból állt össze az egész. A fiúk közül is néhányan nagy 
ügyességgel, és kitartással dolgoztak, s a lányok között is 
voltak, akik csak most ismerkedtek ezzel a technikával.

Idén is strandoltunk az Aqua-szigeten a gyerekek nagy 
örömére, megtekintettük a várat, a bazilikát és a kincstá-
rat. Elmaradhatatlanok voltak a focibajnokságok, a métá-
zás és a társasjátékok. Egyik este a tábort z mellett még 
táncoltunk is. Minden este részt vettünk a szentmisén; a 
gyerekek felváltva, lelkesen ministráltak. 

Hamar eltelt ez a néhány élményteli nap; remélem, a
gyerekek meg rzik emlékezetükben, és talán közelebb 
kerültek hozzájuk e kedves szentjeink! 

Megköszönöm a Hitoktatási Felügyel ségnek és a Vi-

segrádi Polgármesteri Hivatalnak az anyagi támogatást, 
E ry Dénesnek, hogy a tábort ellátta ásványvízzel. Kö-
szönöm Kalász István atya támogatását, Bene Évinek és 
Balázsnak, Félegyházi Zsuzsának és Andrásnak, Karaba

Ilonának és férjemnek a tábor megszervezésében és lebo-
nyolításában nyújtott segítséget, és köszönöm Barabás

Gábornak, hogy az oda- és visszautazásban segített. 
Szabóné Mayer Katalin 

Dsida Jen

AZ ÉN SZÖM

Halott csend borúlt a kertre, 
 Ezer virága halva, halva, 
 Porukat a szél elseperte, 
 Havával a tél betakarta. 

 A küzköd k már megnyugodtak, 
 Nekik már nincs, ami fájjon, – 
 Csak én maradtam hírmondónak, 
 Csak én sírok a pusztuláson. 

k már azóta messze járnak 
 S tán boldogabbak jó magamnál, – 
 Engem miattok tép a bánat 
 És forró könnyem mit sem használ. 

 Künn a világban új tavaszról, 
 Lombról, virágról szól a nóta, – 
 Nekem még mindig szi dal szól 
 És semmi sem lett más azóta. 

 Nekem még mindig muzsikálnak 
 A szállingózó szi lombok, 
 A szívemet, mely annyit fáradt 
 Nem hagyták el a régi gondok; 

 Rövid életem hosszú szén
 A kis virágok sorra halnak… 
 Aztán jön a tél könyör lvén
 És puha hóval betakargat. 

Köszönet!

Hálás köszönetet mondunk Varga Brigitta tanárn nek,
aki sok szeretettel a nyáron is minden csütörtökön reggel 
vízi tornát tartott nekünk a fürd ben (még betegen is). 
Érezzük a torna jó hatását. 

Köszönetet mondunk a strand vezet ségének is, hogy 
belépésünket ingyen engedélyezték. 

Hálás szívvel  
a visegrádi nyugdíjasok 

Könyvtári  tájékoztató 

Az általános és középiskolás diá-
kok, a fels fokú tanulmányaikat vég-
z k és minden érdekl d  olvasónk, 
leend  olvasónk figyelmébe ajánljuk, 
hogy könyvtárunkban ebben az év-
ben az alábbi lapokat, folyóiratokat 
találhatják meg. A kiadványok – a 
két, helyben használható kivételével 
– kölcsönözhet k.

A könyvtár által megrendelt újsá-
gok, folyóiratok:  

Autó Magazin, Burda, Dörmög
Dömötör, Élet és Irodalom, Élet és 
Tudomány, Filmvilág, História, 

HVG, Kincskeres , Lakáskultúra, 
Magyar Nemzet (csak helybeni hasz-
nálatra!), Otthon, Pesti M sor Maga-
zin (csak helybeni használatra!), 
Rubicon, Sansz, Színes Ufo, Vadon, 
Visegrádi Hírek (1993 óta kétévente 
bekötött kötetekben). 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyv-
tári és Szépirodalmi Kollégiuma 
döntése alapján térítésmentesen ka-
pott folyóiratok:

2000, Alföld, Bárka, Életünk, For-
rás, Hitel, Holmi, Jelenkor, 
Kalligram, Kortárs, Látó, Magyar 

Napló, Mozgó Világ, M hely, Nagy-
világ, Prae, Szépirodalmi Figyel ,
Tiszatáj, Új Forrás, Vigília. 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Könyvtári Szakmai Kollégiuma dön-
tése alapján térítésmentesen kapott 
határon túli magyar nyelv  folyóira-
tok:  

Szlovákia: Fórum Társadalmi 
Szemle, Tábort z, Tücsök, Prágai 
Tükör; Románia: Korunk, Moldvai 
Magyarság, M vel dés, Székelyföld.  

Kálazy László
                                     könyvtáros 
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NEMZETISÉGI OLDALAK
– Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

Obergünzburgban jártunk 
Augusztus 2, csütörtök, hajnali háromnegyed öt: a Rév utca 

izgatott emberek, gyerekek zsivajától hangos a templom és 
az iskola között. Nagy csapat indul ezen a napon Visegrád 
testvérvárosába egy ötnapos meghívásra, Obergünzburgba. A 
város éppen 600 éve, augusztus 5-én kapta meg a vásári 
jogot. Ennek évfordulóján nagy ünnepségsorozatot rendez a 
város, melyre meghívást kapott Visegrád város önkormány-
zati vezet sége és testülete, a német nemzetiségi önkormány-
zat és énekkar, valamint az Áprily Lajos Ált. Iskola gyermek 
tánccsoportja.  

Nagy örömmel készültünk az utazásra. Öt óra után néhány 
perccel megtelt a busz és elindulunk végcélunk felé. A hosz-
szú út után este hat órakor érkeztünk meg, ahol népes tömeg 
fogadott minket nagy szeretettel.  

A városházán a finom vacsora közben a helyi polgármester 
köszöntötte a visegrádiak küldöttségét és az elkövetkezend
napokra kellemes id töltést kívánt. A vacsora után mindenki 
a szálláshelyére indult, hogy kipihenhesse az utazás fáradal-
mait, hisz másnap már kirándulás és sok-sok program várt 
ránk. A gyerekeket egy úgynevezett „pajtában” szállásolták 
el a kísér  tanárokkal együtt. A gyerekek ezt nagyon élvez-
ték, sokszor még az alvásra is nehezen tudták a tanárok rá-
venni ket. A feln ttek egy része panzióban, egy része pedig 
családoknál volt elszállásolva, ragyogó ellátással.

A pénteki program Augsburg meglátogatása volt délel tt,
majd a kirándulás után közös vacsorára hívtak a központban 
lév  Goldenen Hirsch (Aranyszarvas) étterembe. A vacsora
után kezd dött az ünnepi m sor, melyen számtalan helyi 
m vészcsoport lépett fel: zenekar, tánccsoport, énekesek és 
természetesen a visegrádi iskolások tánccsoportja és a német 
nemzetiségi énekkar. szinte vélemények alapján – de ezt mi 
is így éreztük – a magyarok m sora nagyon jól sikerült, nagy 
sikerünk volt. A m sorszámok között egy-egy köszönt
beszéd hangzott el mind a magyar, mind a német vezet sé-
gek részér l. A hosszú, de nagyon kellemes m sor után a 
zenekar játékára a színpadon elkezd dött a tánc. Bizony 
sokan csak éjfél után kerültünk haza, olyan jól mulattunk. 

Szombaton azután elvitték a társaságot egy hegyi hasadék-
hoz, mely fantasztikus élményt nyújtott a résztvev knek. A 
víz ereje alkotta hatalmas és több száz méteren tartó hasadék 
keskeny kis útjain sétálva, álmélkodtunk a csodálatos lát-
ványban. Az id  is csodálatos volt, így kellemes fáradtsággal 
ültünk ismét a buszba, mely ebédre mindenkit hazavitt a 
szállásra. Pihenésre kevés id  maradt, mert délután kett  után 
már ismét a városban kellett lennünk. Aznap nyitotta meg 
kapuit a középkori vásár. A korh  öltözékben portékájukat 
kínálgató árusok között kellemes sétákat tehettünk. A vásár 
forgatagában a nemzetiségi énekkar és a kisiskolások tánc-
csoportja m sort adott, mely ismét nagyon nagy sikert ara-
tott. A gyermekek nagyon ügyesek voltak, és – legalábbis mi 
kívülálló feln ttek – csak azt mondhatjuk, hogy nagyon 
rendesen viselkedtek. Lehet, hogy a kísér  pedagógusoknak 
nem mindig volt ez a véleménye, de mi a rosszaságokból 
semmit nem érzékeltünk sem a buszutak alkalmával, sem 
egyébként. Nyugodt szívvel merjük kijelenteni, hogy büsz-
kék voltunk a gyerekekre! 

Hat óra tájban azután mi magyarok el hoztuk a mi „vásár-
fiánkat”: finom házi pálinkát, bort, nagyon finom magyar 

kolbászt, kenyeret és zöldpaprikát. Mindenkit megkínáltunk. 
Olyan nagy sikerünk volt, hogy még másnap is sokan emle-
gették. Este hét órai kezdettel az Aranyszarvas étterem szín-
padán a helyiek egy amat r csapata korabeli vidám darabot 
adott el . Sajnos ezt a magyarok közül nem mindenki értette 
végig, de kellemes szórakozást nyújtott ennek ellenére. Sok 
ismer s is szerepelt a darabban. 

Az el adás után egyik helyi étteremben vacsorára láttak 
minket vendégül. Itt is nagyon jól szórakoztunk, jót mulat-
tunk, a vacsora után magyar nótákat énekeltünk. Bizony ezen 
a napon sem feküdtünk le túl korán. 

Szerencsére a másnap délel tt mindenkinek szabad volt, a 
családok gondoskodtak arról, kinek milyen programot talál-
janak ki. El ször is lehetett aludni tovább, kipihenni az el z
napi mulatozást. Kit elvittek kisebb kirándulásra, ki csak 
sétálgatott a szép id ben a környéken.  

A családdal történ  közös ebéd után fél egyre a város köz-
pontjában kellett lennünk, mert az a megtiszteltetés érte a 
visegrádiakat, hogy az ünnepi felvonuláson mint felvonulók 
részt vehettünk. 43 csoport felvonulása körben, a városban 
bizony több mint egy óra hosszát tartott. A felvonulási útvo-
nal mindkét oldalán tömegek köszöntötték és üdvözölték a 
felvonulókat. Jól éreztük magunkat, itt is nagy sikert arat-
tunk.

Elérkezett a búcsúvacsora ideje. Ezt azon a „tanyán” ren-
dezték meg, ahol a gyerekek laktak. Egy nagy sátrat állítottak 
fel, ebben sörpadokat. Finom sült malachúst kaptunk salá-
tákkal. Rengeteg étel volt, lehetett b ven repetázni, s t a 
maradékból még a másnapi utazásra is csomagoltak. Még 
egy utolsó kellemes estét tudtunk együtt eltölteni, beszélget-
ve, énekelgetve együtt a németekkel. Még egy kis tábortüzet 
is gyújtottak, mire leh lt a leveg , a t z mellett tudtunk 
melegedni. Lassan-lassan mindenki hazament, hogy össze-
csomagoljon, hisz nagyon hamar eltelt ez a néhány nap és 
másnap indulás volt haza. Bizony ami jó, az nagyon hamar 
eltelik. Ezt így éreztük mi is. 

Reggel azután fájó szívvel búcsúztunk mindenkit l, bizony 
többen sírdogáltak is. Sokáig integettünk egymásnak és 
összeszorult a szívünk. Igaz barátokká kovácsolódtunk, 
akikt l nehéz az elválás. Nagyon nagy szeretettel fogadtak és 
láttak vendégül, saját bevallásuk szerint ezt már t lünk,
magyaroktól tanulták az elmúlt néhány év során. Ezt kama-
toztatták nagy sikerrel. 

A hazafelé történ  utazásunk is nagyon kellemes volt. Egy 
kedves kis osztrák városban, Steyrben megálltunk másfél 
órára. Este viszonylag korán, már kilenc óra felé itthon is 
voltunk. Jó érzés volt a gyönyör  táj, a visegrádi vár megpil-
lantása. Ehhez hasonló nincs a világon! 

A teljes csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani az 
önkormányzatnak és személy szerint Hadházy Sándor pol-
gármester úrnak, hogy lehet vé tette ezt a csodálatos kirán-
dulást és finanszírozta a buszutat. Isten tartsa meg jó szoká-
sát! 

Várjuk Obergünzburg apraját-nagyját nagy szeretettel Vi-
segrád ezer éves ünnepségeire, igyekszünk ezt a kellemes 
néhány napot viszonozni!     

Német Kisebbségi Önkormányzat, 
                                                            Visegrád 
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HIRDETÉS!

A Német Kisebbségi Önkormányzat  
szeretettel hívja és várja  

azokat a zeneszeret  fiatalokat és nem fiatalokat, 
akik kedvet éreznek ahhoz,  

hogy a fúvószenekarban játsszanak. 
Fuvola és mélyrézfúvós hangszereken tudók  
és zenei alapképzésben részesül k el nyben! 

Német Kisebbségi Önkormányzat, 

Visegrád 
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Akik a Zsitvay-kiállítás  
létrejöttében segítettek 

A kilátó megújításához az anyagiakat az FM Erdészeti Hi-
vatal, személy szerint Barátossy Gábor biztosította.

A m emlékké nyilvánítás zökken mentes lebonyolításáért 
– Peták István ajánlóját is figyelembe véve – az Országos
M emlékvédelmi Hatóságot illeti köszönet. 

A kiállítás anyagát legnagyobb részben Tóth (Felh ) Fe-
rencnek köszönhetjük (oklevelek és a k címer). 

Képeket és életrajzi leírást Peták István adott át. 
A szobor másolásához az eredetit Schandl János adta, a 

kivitelezés Meszárek György érdeme. 
Képeket kaptunk ifj. Bergmann Károlytól, Szalay Jánostól

és Gróf Pétert l is. 
Köszönet mégegyszer, és kérek minden Olvasót, ha még 

Zsitvay-dokumentumot tud adni a kiállítás b vítéséhez, akár 
eredetiben (amit lemásolunk), akár másolatban a Visegrádi 
Erdészethez juttassa, illetve hagyjon számomra üzenetet.

                                             Erd s Péter

Egy csepp keser ség…
szinte örömmel értesültem a Zsitvay-kilátó új kiállításá-

nak megnyitó ünnepségér l. Örömöm azonban nem teljes. 
Mint a tudósításban olvastam, az ünnepélyes megnyitó az 
,,érdekl d k” el tt zajlott. Vajon kik lehettek k, azok a 
,,kiválasztottak”, akik tudtak a nevezetes eseményr l. A töb-
biek legfeljebb szóban vagy baráti közlés útján szerezhettek 
információt minderr l. Sajnos, a Visegrádi Híreket, sem 
egyéb hirdetési fórumot nem értesítettek id ben, így maradt 
az utólagos öröm. Véleményem szerint a város polgárait 
megillette volna egy olyan meghívás, amelyre felfigyelve 
még nagyobb számban tiszteleghettünk volna Visegrád kivá-
ló fia el tt. Gróh Dániel 

Jó buli volt 
Augusztus 5–10-ig német nyelv  táborban vettünk részt 

Esztergom-Kertvárosban. Hozzánk hasonlóan sok testvér- és 
ikerpár volt ott az ország minden részéb l.

Négyágyas szobákban voltunk elhelyezve. A feln ttek kizá-
rólag németül beszéltek hozzánk. Volt, aki nem is tudott ma-
gyarul. Persze, segítettek a válaszadásban. 

Játékos módon kellett bemutatkoznunk és bemutatni a la-
kóhelyünket is. 

A tábor f  témája az indiánok voltak. Lakhelyük, szokása-
ik, játékaik, dalaik, ruházatuk. Rengeteg indián dalt tanultunk 
(természetesen németül), doboltunk, hangszereket próbáltunk 
ki. De foglalkoztunk még Európával, Afrikával és Kínával is. 

Wir haben uns sehr gut gefühlten.  
Wir haben viel gespielen, und deutschen Liede gesungen.  
Wir haben Freundschaften geschlissen.  
Wir haben die deutsche Sprache üben. 
Táborozásunkat Schmidt Ani néninek köszönhetjük (aki a 

németet tanítja nekünk), mert  javasolt minket és egyben azt 
is, hogy az általa vezetett iskola biztosította Matyi táborozási 
költségeit. De köszönet illeti Jung Vili bácsit is, kinek ala-
pítványa állta Luca táborozását. 

A tábort el adással zártuk, melyen bemutattuk a szül knek,
hogy mit csináltunk öt napig.  

Akit érdekel, az interneten megtekintheti fényképeinket a 
www.methodikzentrum.com címen. Jó volt, szép volt! Kö-
szönjük!                                           

Székely Luca és Székely Matyi

Magyar László 

MÉGEGYSZER
UGYANARRÓL

Névjegyét letette az sz megint. 
 Köd alól, – fátyolon át – 
 felh k húznak: fény, meg árny, 
                          fentebb vadlibák. 
 Nem gágognak, csak szárnyuk suhog, 
 mintha mind lennének szárnyas angyalok. 

Összetapad szálra – szál, 
 sodródik az ökörnyál. 

Patak partján, láposon, 
 tétovázó szél oson. 

Id  el tt, – id  után – 
 lépteim csak lépnek bután. 
 Magamnak maradva ballagok. 
 Nem sietek, 
 nem futok, 
                    – er térben szárnyalok. 

Halvány holdak mámorától, 
 emlékeim távolából 
 lépkedsz itt mellettem, Te lány! 
 Filigrán munkaként, már-már m remek! 

Sárgásbarnán bólongnak a fák, 
 körülöttem tarka körmenet – 

Kegyes szben kegyesek az istenek. 

Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, F TÉS, SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 

és Üröm, Ürömi út 30/C

Hívjon!

Tel./fax: (26) 386-721, (26) 350-997,

06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás:  

h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 

Teka gránit mosogatók, csapteleppel 

 41.000–56.900 Ft 

Teka konyhai gép szettek:  lista –22%  

    (európai gyártású) 

Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 

Európai gyártású, min ségi csaptelepek

    (lengyel, német) 

Gégecsöves mosogató csaptelep       már 13.000 Ft-tól 

RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)  

                                                          10% kedvezmény 

Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 

Gáz- és vegyes tüzelés  álló kazánok 

Radel, Radeco stb. radiátorok 

Szennyvízcsatorna-bekötéshez csövek, idomok 

Áruhitel: Magyar Cetelem 

Kivitelez t keres? Segítünk! 

E-mail:  postmaster@kelemen.t-online.hu

Fizetés bankkártyával is! 



XXIII. évfolyam 9. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                        15

GEKKO Képességfejleszt  Játszóház Szentendrén
Június 15-én nyitott meg a GEKKO Szentendre Képességfejleszt  Játszóház, mely az országos hálózat 30. tagja. A játszóház 

a Dunakanyarban és annak környékén él  gyermekeket várja. Mindazt, amit érdemes tudni a GEKKO Képességfejleszt

Játszóházról, Dorn Gabriella, a játszóház tulajdonosa osztja meg velünk. 

D. G.: Gyermeknevelés során sokszor merülnek fel bennünk ké-
telyek, aggályok gyermekünk fejl désével kapcsolatban, mint 
pl.: ’még mindig nem szólalt meg’, ’egész nap pörög, sosem fá-
rad el, ez normális ebben a korban’, ’nagyon bátortalan, sokszor 
sír gyerekek között’, ’olyan okos gyerek, mégsem sikeres az is-
kolában’. Gyakran átsiklunk olyan dolgok felett, amikr l nem is 
tudjuk, hogy mekkora jelent sége van, vagy elhisszük a ’majd 
kinövi’ vagy a ’fiúk lustábbak’ hangzatos mondatokat. Sajnos 
közismert tény, hogy 4-5 gyermekb l 1 tanulási zavarral küzd, 
amilyen például a diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia. Hány olyan 
esetr l hallottunk, amikor az addig „problémamentes” gyermek, 
szülei legnagyobb meglepetésére az iskolába kerülve kudarcot 
kudarcra halmoz, sikerek hiányában kirívó magatartásával hívja 
fel magára a figyelmet, vagy éppenséggel bezárkózik, majd nem 
ritkán iskolaváltással próbálják megtalálni a megoldást a prob-
lémákra.

Szerk.: Hogyan kaphatunk megalapozott választ gyermekünk 
fejl désével kapcsolatos kérdéseinkre? 
D. G.: A GEKKO-ban történ  állapotfelmérés során képzett fej-
leszt pedagógusaink megnézik, hogy a gyermek az életkorához 
képest hogyan teljesít a különböz  képességek területén. Elma-
gyarázzák a szül nek, hogy hol látnak esetleg lemaradást, mi-
lyen gyanújuk van a kés bb esetlegesen el forduló problémák-
ra, illetve hol vannak kiugróan jó területek a gyermek képessé-
geiben. Régen felismert tény, hogy egy-egy terület magasan ki-
emelked  fejlettsége általában egy másik fejletlenségével jár 
együtt. A gyerekek sokáig képesek kompenzálni a gyengébb te-
rületeket, ilyen például, amikor a kisiskolás fejb l mondja azt a 
szöveget, amit fel kellene olvasnia, és csak sokkal kés bb derül 
ki, hogy olvasási gondok vannak a háttérben. Mi azokat a terüle-
teket zárkóztatjuk fel, amelyekben az átlagos alatt marad. Mivel 

minden gyermek más képességprofillal rendelkezik, testre sza-
bott fejlesztési tervet dolgozunk ki számára. 
Szerk.: Mit nyújt a gyermeknek a GEKKO? 
D. G.: Harmonikus képességprofil kialakítása a célunk. F  pro-
filunk a tanulási képességek fejlesztése és a tanulási zavarok 
megel zése. Minden szül  azt szeretné, hogy gyermeke boldog 
legyen, kiegyensúlyozott, sikeres életet éljen, megtalálja a neki 
való munkát és társat. Ezért állítjuk, hogy az életben való bol-
dogulását minden téren biztosan megalapozzuk. A GEKKO-ban 
komplex fejlesztési munka folyik, tehát a mozgás, beszéd, észle-
lés, figyelem stb. fejlesztése mind egy helyen történik, így nem 
kell ezer helyre hordani a gyermeket, ha azt szeretnénk, hogy 
korrigálják beszédhibáit, ügyesedjen a mozgása, és elmélyítsük 
figyelmét. 
Szerk.: Mennyi id s kortól lehet GEKKO-ba vinni a gyerme-
keket?
D. G.: Nincs alsó határ, minél el bb, annál jobb. Már csecsem -
korú gyermekeket is várunk, s t már szép számmal járnak is 
hozzánk kisbabák. Fontos, hogy a szül k megértsék a korai fej-
lesztés jelent ségét, miszerint az alapvet  képességek, az agyi 
érési folyamatok lezárulásáig, 0–7 éves korig fejleszthet ek
rendkívül hatékonyan. 7–14 éves korban megfelel en képzett 
fejleszt  pedagógusaink még képesek a kisgyermekkor alatt hi-
básan berögzült automatizmusok korrekciójára, persze ez már 
sokkal több id t és energiát igényl  feladat lesz a gyermek szá-
mára. 

Szerk.: Nem terhelik túl ezzel a gyermekeket? 
D. G.: A gyermekek nagyon szeretnek hozzánk járni, hiszen
pontosan tudjuk, milyen korban mivel, mennyi ideig, hogyan 
lehet lekötni a figyelmüket, új képességeket ébreszteni és a 
meglév ket tornáztatni. A képességfejlesztés tudománya a já-
tékra épül. Játékparkunk világszínvonalú, a magyar gyógypeda-
gógia szintén élvonalbeli világszerte. Gondoljunk csak a Pet
Intézet méltán jó hírnevére, vagy a Polgár lányok kiemelked
teljesítményére, akiknek szülei gyógypedagógusok.  
Szerk.: Javulni fog a gyermek tanulmányi eredménye?
D. G.: A szorgalom, a kitartás és az akarat sem helyettesítheti a 
jó tanulási képességeket, amelyek birtokában a hozzánk járó 
gyermekek nem ritkán egy egész jegyet javítanak a tanulmányi 
átlagukon egyetlen félév alatt. Fontos, hogy a fejlesztési munka 
kizárólag akkor eredményes, akkor rögzül a gyermekekben és 
válik automatizmussá, ha minimum egy évig heti rendszeres-
séggel vesznek részt kurzusainkon. 
További információkat a www.gekkonet.hu oldalon találhat. Je-
lentkezését állapotfelmérésre a (26) 500-670 és (30) 742-4451 
telefonszámokon vagy szentendre@gekkonet.hu címen várjuk! 
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ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Visegrádi Hírek azon kedves olvasóit, akik a város küls  öveze-
teiben laknak, és eddig vagy postafiók vagy postai kihordás után kapták kéz-
hez újságunkat, hogy a kipostázást sajnos a jöv ben nem tudjuk vállalni. A 
jöv ben ez olyan magas összeget emésztene fel, melyet az újság költségvetése 
nem bír el. Természetesen a jöv ben is annyi újságot állítunk el , hogy min-
denkinek jusson bel le, de arra kérjük az érintetteket, hogy fáradjanak be a 
polgármesteri hivatalba a Visegrádi Hírekért, és ott vegyék át azt munkaid
alatt.

Megértésüket köszönjük. 
Szerkeszt ség

KÖSZÖNET
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az augusztus 

20-i rendezvények lebonyolításában közrem ködtek. Külön köszönöm Jung
Vilmos segítségét, aki mindent megtett azért, hogy a Dunán rendezett koncer-
tet zökken mentesen tudjuk megrendezni.  

Mikesy Tamás

Dunakanyarban, 
Pilismaróton,,

központtól 5 percre, 
nyugodt környezetben, 

260 négyszögöl  
belterületi,

építési engedéllyel, 
közm vekkel

TELEK ELADÓ 

Ára: 7,5 millió Ft 

Érdekl dni lehet:
06 (30) 265-4679 

Vágott, hasított 
 t zifa

Dunabogdányból
Tel.:

06 (70) 268-4030 

T ZIFA
Hasított

2.000,– Ft/q,
kugliban

1.900,–Ft/q
Az ár

a házhoz szállítás 
 költségét is

magában foglalja 
E ry Csaba

06 (20) 599-9399 

Visegrádon panorámás, 
66 négyzetméteres 

TÁRSASHÁZI LAKÁS 
ELADÓ

Érdekl dni

a 06 (20) 312-7581-es 

 telefonszámon lehet 

Köszönetet mondok 

mindazoknak, akik 

SZIGETINÉ KATIT 
elkísérték utolsó útjára. 

Kiss Lajos és családja, 

a n vérem és családja

nevében
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N E  H O Z Z A  H O Z Z Á N K !  
H T JÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,

MIKROSÜT JÉT, VILLANYBOJLERÉT… 

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

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

ELEKTROSZERVÍZ                    GUELMINO BT. 

Visegrádon
gyönyör  panorámával rendelkez

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdekl dni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Dunakanyarban,

Visegrádon,

gyönyör  környezetben 

hatlakásos társasházban, 

tehermentes,

60 nm-es galériás

LAKÁS ELADÓ 
Ára: 12 millió Ft 

Érdekl dni lehet: 

06 (20) 954-0983,
06 (30) 265-4679 

GUMISZERELÉS,  

CENTRÍROZÁS, 

GUMICSÓNAK-,

MEDENCEJAVÍTÁS

Visegrádon!

Tel.:
06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR

VAGYON-

VÉDELEM

Biztonsági rendszerek
kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet  

biztosításával, 

vonuló
jár r-

szolgálattal
Lénárd Péter

06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor
06 (20) 9205-424 

Visegrádon

külön bejáratú 

kétszobás lakás 

kiadó! 

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

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

telefonszámon 
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Állatorvosi ambulancia 
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt. 

2022 Tahi, Elekfy Jen  u. 4. 

Telefon/fax: (26) 387-177

Mobil: 06 (30) 290-7082 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:
dr. Patócs András 

Rendelési id :
hétf , 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: 
véd oltások,

széles kör  betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,

hasi és lágysebészet, 
csont- és ízületi sebészet, 

 szalagpótló m tétek,
hím- és n ivarú állatok ivartalanítása,

plasztikai és korrekciós m tétek,
traumatológia,

intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),

labordiagnosztika helyben,
röntgen,

UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás), 

 fogászat, 
UH fogk -eltávolítás,

diszplázia sz r állomás,
mikrochip-behelyezés,

állatútlevél- kiadás, 
számítógépes nyilvántartás, 

 tenyészpár-keresés 

Amit háznál  

lelkiismeretesen el lehet végezni  

(oltások, egyszer bb kezelések),  

vállaljuk! 

Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

SÓLYOM!

KÖNNY SZERKEZETES

HÁZAK KIVITELEZÉSE 

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

Megbízható, gyors kivitelezés
kedvez  áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthet k:

www.bark-acs.hu

Elérhet ség:

Telefon: 06 (20) 519-1949 
Fax: 06 (26) 585-030 

E-mail: bark-acs@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít  és értékbecsl  iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni érték-
felmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!

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

 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerz déseket költségmentesen elkészíti 

 Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

Vev inknek eladó házakat, telkeket keresünk 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f )út 125.

06 - 26 - 381 - 431 Mobil: 06 - 209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 

VISEGRÁDI HÍREK 

Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
Megjelenik havonta, 750 példányban 

Felel s szerkeszt : Mikesy Tamás 
A szerkeszt bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerz k vállalják a felel sséget!
Szerkeszt ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163 
Szerkeszt ségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 

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

  

SZEPTEMBERI PROGRAMUNK 
   

az el rehozott lapzártáig még nem alakulhatott ki, 
ezért kérjük kedves Vendégeinket, hogy azt a szórakozóhely honlapján 

(www.donvitovisegrad.hu) kísérjék figyelemmel! 

A m sorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230

Visegrád, F  u. 83. 

Kapható 

A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Szeptember hónapban  

a vákuumfóliás darabolt comb 1320 Ft 

helyett 1100 Ft-os, a Borda sertés párizsi 

900 Ft helyett 800 Ft-os 

kedvezményes áron kapható! 

Grillezni való f szeres tarja folyamatosan 
kapható! 

                                                    HÁZ!                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdít italok, házi tészták, 
mirelit áruk, vecsési savanyúságok  
nagy választékban, 
jó min ségben, kedvez  áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

A megszokott udvarias kiszolgálással 

várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 

                     Nyitva tartás:   

hétf  szünnap A 11-es f út mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehet séggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!

csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  

szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 



 
 
 
 
 

 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Szeretettel hívjuk Visegrád város  
minden polgárát 

az 1956-os forradalom és szabadság-
harc  

51. évfordulójára rendezend� 

ÜNNEPSÉGRE, 
melyet 2007. október 23-án,  

kedden 17 órakor tartunk a moziban 
Beszédet mond: 

Hadházy Sándor polgármester, 
majd az Áprily Lajos Általános és 

Alapfokú  

M�vészeti Iskola 7. osztályos tanulói 
verses-zenés irodalmi összeállítással 

tisztelegnek  

a forradalom és h�sei emléke el�tt 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Szeretettel hívjuk Visegrád város  

minden polgárát 
az 1956- os forradalom és szabadságharc h�seire  

és áldozataira emlékez� 

F�HAJTÁSRA, 
melyet a F� u. 42. számú,  

ún. Scheili-ház falán található 

EMLÉKTÁBLÁNÁL 
tartunk 2007. november 4-én,  

vasárnap 17 órakor 

Mindenkit tisztelettel várunk! 

Kalász Márton 
 

����������
 

ne fogja el a népet az utálat, 
lásson: ne egyetlen kötél-csigázta arcot, 
egy sírgödröt az ország körülállhat, 
itt se gyászoljuk dísszé a kudarcot. 
 

legyen állhatatosság; ma még csak az érvben, 
hogy a vértanúságot tudjuk, s nem felejtjük, 
a te tanúságod az én szégyenkezésem, 
s népek tanulsága a szégyen együtt 
 

ha ugyan az; hisszük s annyi kímélet 
járjon, hitelesítse velünk ma a világ: még 
nemzet vagyunk, mely tudatában élhet 
 

merüljön föl lelkünknek a bajos kép 
e jobbulásról – míg a nép arra vágynék, 
oldja az ítélkezés alól az ítélet. 

  
Márai Sándor 

 

NAPLÓ (részlet) 
 

Október 23. – Isten malmai gyorsan �rölnek  
November 7. – Skóciában szállunk le, Glas-

gow közelében. Fél óra séta a repül�téren, a 
rács mögött, ahová egyenruhás n�k terelik az 
utast. Ez a rács már ismer�s, európai. Szitál a 
köd. Fél óra múltán tovább. A Csatornát 
néhány perc alatt szeli át a gép. Aztán leszál-
lás nélkül át Belgiumon, Hollandián. Tizen-
hat óra repülés után sima leszállás München-
ben. Az utcákon félárbocra eresztett zászlók, 
gyászünnepély Magyarországért, tüntet�k. 

November 10. München. – A menekültek 
beszélnek. Egyik – mérnök – néhány nap 
el�tt még látta Budapesten öcsémet. Egy 
másik azt mondja: ,,Kérem, most már kés�. 
De volt itt néhány nap… október 23-tól talán 
november 2-ig… amikor az országnak olyan 
kormánya volt, amelyet az egész magyar 
társadalom elismert és támogatott… a Nagy 
Imre-kormány… miért nem küldött akkor az 
Egyesült Nemzetek Szervezete egy megfi-
gyel� bizottságot Budapestre?”… ,,Most már 
nem engedik be �ket Kádár és az oroszok.” 

Visegrádi
Hírek 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Beszámoló az elmúlt id�szak  
képvisel�-testületi üléseir�l 

 

2007. augusztus 29. 
 

1. A képvisel�-testület els� napirendi pontként tárgyalta a kitüntet� 
címek adományozásáról szóló el�terjesztést: „Visegrád város díszpol-
gára” kitüntet� címet posztumusz Áprily Lajosnak; „Visegrád tiszte-
letbeli polgára” címet Cseresnyés Attilának, a Parajdi Áprily Lajos 
Általános Iskola igazgatójának és Cseresnyés Irénnek, az iskola titká-
rának; „Pro Urbe” oklevelet a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak; „Pro 
Urbe” emlékérmet pedig Friedrich Istvánnénak és Horváth Margitnak, 
a klub eddigi vezet�inek adományozza a város 2007-ben.  

2. Egy támogató szolgálat igénybe vételér�l és az ehhez szükséges 
anyagi hozzájárulásról szóló el�terjesztést tárgyaltunk meg a további-
akban. Az önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület közre-
m�ködésével kívánja biztosítani a fogyatékkal él� gyerekek szállítását. 
Az egyesület ajánlata napi négy órában a házi segítségnyújtást is ma-
gában foglal. 

3. A városközpont kialakítása projektben való szakmai részvételre, a 
tervpályáztatás el�készítésére és lebonyolítására beérkezett ajánlatok 
közül a ZUTCA Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-t választották ki a testü-
let tagjai, egyúttal döntöttek arról, hogy a céggel hat hónapos id�tar-
tamra szerz�dést kötnek. Október elején a testület elé kerül a város-
központ tervezésér�l szóló pályázati kiírás, maga a tervezési pályázat 
pedig várhatóan februárra zárul le.  
 
2007. szeptember 13.  
 

1. A képvisel�-testület meghallgatta az önkormányzat gazdálkodásá-
ról szóló féléves beszámolóját. A beszámolót korábban a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, s azt kiegészítésekkel elfogadásra javasolta a 
testületnek, így az ülésen a bizottsági és a könyvvizsgálói véleménnyel 
kiegészített el�terjesztést fogadták el a képvisel�k. 

2. A következ� négy évre újra Dobó Istvánnét választotta meg a kép-
visel�-testület a Fellegvár Óvoda óvodavezet�jének. A polgármester 
úr és a testület tagjai meger�sítették, hogy az óvoda vezet�jének és 
pedagógusainak munkájával messzemen�en elégedettek, és sok sikert 
kívánva bízták meg a feladattal az óvoda eddigi vezet�jét. Megtárgyal-
ták az óvoda és az iskola szakmai beszámolóját is, melyeket szintén 
elfogadott a testület.  

3. A továbbiakban Dávid Veronika, önkormányzatunk pályázati part-
nercégének, az ADITUS Kft.-nek a képvisel�je tartott prezentációt az 
önkormányzat jelenlegi és várható pályázati lehet�ségeir�l, mely után 
a képvisel�k egyenként döntöttek a pályázatok sorsáról. 

4. A képvisel�-testület elfogadta a millenniumi emlékbizottság által 
készített elvi koncepciót a 2009-es ünnepi évre, és támogatta az em-
lékbizottság pályázatát a Nemzeti Kulturális Alaphoz a 2008-as rene-
szánsz év programjaira. 
 
2007. szeptember 27. 
 

1. Visegrád képvisel�-testülete támogatta, hogy elinduljon a Min�sí-
tési Testületnél az Áprily Lajos Általános Iskolában a m�vészetoktatá-
si min�sítési eljárás, valamint az iskola Alapító Okiratát kiegészítette 
„szaxofon, zeneelmélet, zenetörténet, kamarazene, zenekar” tanszak-
okkal. 

2. Tárgyaltak a városközpont tervezési pályázati kiírásáról. 
Dobri Imre 

                                                                                           képvisel� 

Pályázati kiírás 

az ifjúsági alapból történ�  
támogatás elnyerésére 

 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok 
támogatására. Pályázhatnak – jogi megkötés 
nélkül – mindazon szervezetek, közösségek, 
magánszemélyek, akik programjukkal a viseg-
rádi gyermekifjúsági korosztály (4–30 év) szá-
mára kulturális, szabadid�-, 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, közrem�kö-
d�k, korosztály stb.), valamint azt a konkrét 
feladatot, amelynek anyagi fedezetét az ifjúsági 
alaptól várják, s ezt konkrét összeg meghatáro-
zásával tegyék. Külön kérjük, hogy a program 
megvalósításának kezdeti és befejez� id�pontját 
tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy más-
hová 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 köz-
m�vel�dési, ifjúsági és sportbizottság, melynek 
beadási határideje a pályázatban megjelölt 
befejezési id�ponttól számított 30 nap. Az 
összeg felhasználását számlával kell igazolni a 
pénzügyi csoportnál. Ennek hiányában a bizott-
ság az elkövetkezend� id�ben kizárja a pályázót 
a további pályázatokból. A pályázat el�finan-
szírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a 
pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.  

A pályázat kiírásával az a f� célunk, hogy az 
érintett korosztály számára a legoptimálisabb 
foglalkozások, programok szülessenek meg. A 
pályázat elbírálásakor el�nyt élveznek azok a 
programok, melyek eredeti ötlettel állnak el�. 
2007-ben az önkormányzat 1.100.000,– Ft-ot 
különített el erre a célra, melyb�l 700.000,– Ft a 
tavaszi pályázati fordulóban már felhasználásra 
került. A jelenleg rendelkezésre álló pályázati 
keret így 400.000,– Ft. 

A pályázat  
benyújtásának határideje: 
2007. november 5., hétf� 

A pályázatokat a következ� címre kérjük be-
küldeni:  

              Visegrád Város Önkormányzata  
közm�vel�dési, ifjúsági és sportbizottság 
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Hadházy Sándor polgármester, Kalotai Árpád alpolgármester 
és Mezei Anna képvisel� köszöntötték NICK ANNUS nénit 
abból az ünnepi alkalomból, hogy belépett 100. életévébe. 

Szeretettel köszöntjük lapunk oldalán minden visegrádi nevében,  
kívánva neki még sokáig jó egészséget, hogy jöv�re 

már a 100. jubileumán is gratulálhassunk Neki!Isten éltesse! 
 

Projekt és pályázati ügyfélszolgálat 
a szentendrei kistérségben 

 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szentendrei kistérségi 
munkatársai, a helybeli Lóska Anikó ÚMFT pályázati tanácsadó és a szintén 
helyi lakos Vajda János projekt koordinátor, valamint Dr. Dietz Ferenc a 
Szentendrei Kistérség Önkormányzatai Társulásának elnöke megállapodtak, 
hogy a társulás irodájában m�ködjön a kistérségi projektek létrehozásában és 
a pályázati munkában segítséget nyújtó ügyfélszolgálat. 

Az ügyfélszolgálaton Vajda János koordinátor a szentendrei kistérségben 
lakó és dolgozó vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok projekt 
ötleteit gy�jti, rendszerezi, összekapcsolja a régiós projekt célokkal, el�segíti 
a kistérségi együttm�ködéseket.   

Lóska Anikó az „ÚMFT Tanácsadó Hálózat” program keretében kistérségi 
tanácsadóként segíti – az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program kivéte-
lével – valamennyi, az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv kedvezményezettjeit és potenciális pályázóit.   

A hálózat célja a hazánknak juttatott európai uniós források minél hatéko-
nyabb felhasználása. Ennek érdekében az ÚMFT Tanácsadó Hálózat munka-
társainak feladata ingyenes tanácsadás, információátadás, a projektötletek 
felkarolása és pályázati projektté történ� el�készítése. Ha kérdései, vagy 
konkrét fejlesztési elképzelései vannak, forduljon bizalommal munkatársunk-
hoz! 
Az ügyfélszolgálat m�ködési rendje: 

Fogadóóra: hétf�nként 9.00–11.00, 16.00–18.00 óra. 
Helyszín: Szentendre, Dunakorzó 18.  

Elérhet�ségek: 
Lóska Anikó: mobil: 06 (30) 660-1372, 
                       E-mail:  loska_aniko@nftkmr.hu 
Vajda János: mobil: 06 (30) 962-0376 
                       E-mail: vajdaja@t-email.hu  
Az ügyfélszolgálat bevezetésére a munkatársak a kistérség minden települé-

sén kihelyezett ügyfélszolgálati fórumot tartanak november végéig. 

HÁZIORVOSI  
RENDELÉSEK  

IDEJE      
Visegrád, F� út 38. 
Dr. Balázs Mária     

(26) 397-507, (30) 9587-289 
október 1-jét�l 

 

Hétf�   7.30–11.30         
Kedd 14.00–16.30                              
Szerda 14.00–16.30 
Csütörtök 14.00–16.30                                       
Péntek   7.30–16.30 
 

N�véri ellátások ideje 
a rendel�ben: 

Hétf�   8.00–12.00 
Kedd   8.00–12.00  
Vérvétel   7.30–  9.00 
(Kérjük, hogy ez id� alatt a rendel�ben 
kizárólag a vérvételre jöttek tartózkod-
janak!) 
Szerda   8.00–12.00 
Csütörtök   8.00–12.00 
Péntek   8.00–12.00 
 

Orvosi ügyelet: 
Tahitótfalu, Ifjúság u. 11.  
Telefon: (26) 387-030 
 17.00–másnap 8.00                 
 

Október hónaptól orvosi bioptron 
lámpa segítheti az Önök gyógyulását a 
háziorvosi rendel�ben!  

Ez a kezelési mód sokféle betegség-
ben hatásos és kiválthatja, helyettesít-
heti a gyógyszeres therápiát is! 

Örömmel segítünk önöknek! 
A részletekr�l érdekl�djenek a rende-

l�ben! 
 

Kedves Betegeink! 
A vérvételre kizárólag személyesen 

vagy telefonon az orvossal történt el�-
zetes id�pont-egyeztetés alapján kerül-
het sor, legkés�bb a vérvétel el�tti na-
pon, rendelési id�ben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral ér-
kezzenek! 

 

Értesítés 
Értesítjük a lakosságot, hogy az 

eddigi gyakorlattól eltér�en ün-
nepnapokon is végzünk szemét-
szállítást a körzetnapnak megfe-
lel�en, így az Önök városában is. 
Visegrádon a keddi körzetbeosz-
tás szerint 2007. OKTÓBER 23-
án (kedd) a hulladékot elszállít-
juk. 

Remondis Duna Kft. 
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Szép gesztus a városvezetés részér�l, hogy a városnapi rendezvénysorozaton méltó és ünnepélyes keretek közt kerül 
sor immár hagyományt teremtve a kiemelked� munkásságú és Visegrádhoz köt�d� személyek elismer� címének 
átadására. 

Ennek értelmében szeptember 8-án adták át a város megtisztel� címeit az arra érdemes polgároknak. Életútjukat, 
Visegrádért folytatott tevékenységüket az elhangzott és itt közölt laudációk tartalmazzák. 

Szerkeszt�ségünk szívb�l gratulál a szép elismeréshez, kívánunk nekik további jó egészséget, sikereket életpályáju-
kon! 
 

VISEGRÁD VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA 

2007-BEN 
 

ÁPRILY LAJOS (1887–1967) 
(POSZTUMUSZ) 

 

1887. november 14-én született Brassóban, Jékely 
Lajos néven. 1890-ben Parajdra költöznek, s az itt 
szerzett gyermekkori élményei irányadóak voltak 
egész életében. Err�l így vall: „Természetlátásomat, 
életutam irányát a parajdi gyermekkor határozta 
meg.” Tizenkét éves, amikor 1899-ben Parajdról 
elköltöznek. Kolozsvárott a református kollégium-
ban folytatja tanulmányait. 1905-ben beiratkozik a 
kolozsvári egyetem bölcsészkarára magyar–német 
szakra. Ekkor már próbálkozik versírással. Egyete-
mi tanulmányait 1909-ben fejezi be, s egy rövid 
párizsi tartózkodás után a nagyenyedi Bethlen Kol-
légium Tanítóképz�jében, majd a gimnáziumban 
kap tanári katedrát. Megházasodik, felesége Schéfer 
Ida. 1918-ban jelennek meg versei Áprily Lajos 
álnéven az Új Erdély c. folyóiratban. A 20-as évek 
legelején már az erdélyi irodalom élvonalába kerül. 
Sorra jelennek meg verseskötetei, 1928-ban az Er-
délyi Helikon szerkesztésével bízzák meg. 1929-ben 
Budapestre költöznek; el�bb a Lónyai Utcai Refor-
mátus Gimnázium tanára, majd 1934-t�l 1943-ig, 
nyugdíjazásáig a Baár-Madas Leánynevel� Intézet 
igazgatója. 1942-ben a munkától és a háborús iz-
galmaktól meggyötörten egy évi szabadságot kér az 
iskolától és visszamegy Erdélybe. Parajdon a Kis-
Küküll� partján felépíti boronaházát, ahol elvonul-
tan élhet a világ zajától. Visszatérése után már nem 
sokáig marad az iskola igazgatója. A diákok felvéte-
lére és kitiltására vonatkozó hivatalos utasításokat 
nem hajlandó végrehajtani. 1943-ban nyugdíjazását 
kéri és letelepszik a visegrádi Szentgyörgypusztán, a 
Nagyvillám-d�l� völgyében, melyet végleges ottho-
nának tekint. Visegrádra kerülésük történetére így 
emlékszik fia, Dr. Jékely Endre: „Apámmal el�ször 
a harmincas évek elején jöttünk ki Budapestr�l Vi-
segrádra. Megnéztük a történeti emlékeket, majd 
egy erd�s részen bekerített bölényeket is felkerestük 
A harmincas évek vége felé apám a nyugdíjas éveire 

gondolt. Azokat szül�földünkre, Erdélyre, f�leg 
pedig a gyermekkorára, Parajdra emlékeztet� kör-
nyezetben kívánta eltölteni... Aztán 1937. májusá-
ban egy visegrádi hajókirándulás alkalmával nyert 
élményei alapján döntötte el, hogy ezen a környéken 
kellene letelepedni.” Verseit félreértve és félrema-
gyarázva bezúzatják a köteteit, és 1939–1957 között 
újabb könyve sem jelenhet meg. A nyilvánosság elé 
m�fordítóként tér vissza., 1952-ben megnyeri az 
Anyegin újrafordítására kiírt pályázatot. 1957-ben 
jelenik meg a csend éveiben írt verseskötet, az Ábel 
füstje. Ezt követ�en sorra jelennek meg versesköte-
tei, melyek a szentgyörgypusztai otthon természeti 
közelségében születnek.  

Gyakran megjelenik Visegrád utcáin; unokái közül 
többen a helyi iskolában tanulnak, barátokat, tiszte-
l�ket szerez a helyi lakosság körében. Cseke Lász-
lóné így emlékszik Áprily Lajos személyére, viseg-
rádi közéleti ténykedésére: „1957-ben elterjedt a 
híre irodalmi berkekben, hogy Kossuth-díjjal jutal-
mazzák életm�vét. Feltett szándéka volt, hogy 
amennyiben a jelent�s összeget megkapja, teljes 
egészében a visegrádi iskolának adományozza. A 
kitüntetés azonban elmaradt – és talán ez a tény lett 
egyik elismerése személyének és költészetének. Nem 
illett bele egyik sem az akkori kor szemléletébe. 
Mikor azonban az iskola megindította a két új tan-
terem megépítését, gazdagon hozzájárult az építke-
zéshez. Jancsó Adrienne segítségével értékes el�-
adókkal mozgósított az iskolaépítés javára szerve-
zett m�soros esthez... A bevétel – mintegy tízezer 
forint, akkor jelent�s összeg – szolgált kezdetnek; az 
építést Szikriszt György épít�mester meg is kezdte.”  

1967. augusztus 6-án halt meg, sírja a visegrádi 
temet�ben található. Visegrádhoz való vonzalmát, 
szeretetét a leghívebben versei tükrözik, s mi viseg-
rádiak, akkor vagyunk méltók erre a szeretetre, ha 
tiszteljük és ápoljuk emlékét. 
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VISEGRÁD VÁROS 
TISZTELETBELI 

POLGÁRA 
2007-BEN 

CSERESNYÉS ATTILA 
és CSERESNYÉS IRÉN 
(szül. KELEMEN IRÉN) 

 

A romániai forradalom után, 1990. januárjában 
kezdeményezte a visegrádi iskola a testvérkap-
csolat felvételét Parajddal, az ottani iskolával. A 
két iskola kapcsolatának a kezdetekt�l megala-
pozói és lelkes ápolói, annak minden mozzana-
tában személyes résztvev�i, szervez�i.  
Az els� levélre hamar megérkezett a válasz, s a 

„testvérek” els� találkozása már 1990. nyarán 
megtörtént, els� lépésként a két iskola igazgató-
jának – Mezei Anna  és  Cseresnyés Attila – 
találkozásával, majd folytatódott októberben, a 
visegrádi delegáció hivatalos részvételével a 
parajdi iskola névfelvételi ünnepségén. 17 éve 
ez a kapcsolat töretlen és évr�l évre gazdag 
programmal telített. „Láncszemr�l láncszemre” 
– ahogy Cseresnyés Attila fogalmazott 1990. 
október 21-én – gazdagodtunk, építkeztünk eb-
ben az igazán testvérinek nevezhet� köt�dés-
ben.  
Visegrádról nyolc alkalommal szerveztünk 

utazást, közös táborozást Erdélybe, az ezeken 
résztvev� mintegy 120 gyermek és kb. 90 fel-
n�tt ismerhette meg Erdély csodálatos természe-
ti tájait (Torda, Torockó, Békás-szoros, Gyi-
mes), a gazdag kulturális örökséget (Csíksom-
lyó, csángó magyarok, moldvai kolostorok, 
Brassó, Háromszék, szász városok), a történel-
mi Magyarország határait. Ugyancsak nyolc 
alkalommal utaztak Visegrádra a parajdi iskolá-
sok kb. 150 gyermek és 50 feln�tt.  
Az anyaországban is hasonló tartalommal töl-

töttük meg táborainkat, amely mindkét iskola 
tanulóinak irodalmi, történelmi, természeti is-
mereteit gazdagította (Ópusztaszer, Sárospatak, 
Kassa, Nádasd, Ják, Balaton-felvidék, Hévíz, 
Székesfehérvár). Jelent�s történelmi évfordu-
lókról is közös táborozások során emlékeztünk; 
a millecentenáriumról, a millenniumról, a Rá-
kóczi-szabadságharcról. A kapcsolat már a kez-

detekt�l több volt, mint két iskola szakmai 
együttm�ködése, hiszen a szül�k, nagyszül�k 
révén kiszélesedett az a családok barátságává. 
Segítették és felkarolták a kapcsolat ápolását 
helyi civil szervezetek, gazdasági vállalkozások, 
a két önkormányzat, és mindvégig élvezhette a 
költ� családjának erkölcsi hátterét. 
A parajdiak részér�l Cseresnyés Attillának és 

Cseresnyés Irénnek köszönhetjük a lelkes szer-
vez�munkát. �k készítették el� a parajdi és 
erdélyi programokat, �k szervezik a parajdi gye-
rekek sok utánajárást igényl� kiutazását. Cse-
resnyés Attila matematika–fizika szakos tanár, 
1990-t�l a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola 
igazgatója. Igazgatói ténykedésének els� lépése 
a visegrádi iskolával való kapcsolat létrehozása 
volt.  
A parajdi iskolában jelent�s fejlesztéseket si-

került megvalósítania, s mint önkormányzati 
képvisel� is a helyi oktatásügy fejlesztésén fá-
radozik. Egyik fontos feladatának tekinti a mód-
szertani tapasztalatok cseréjét a két iskola neve-
l�i és iskolavezetése között.  
Ebben a munkában legf�bb segít�je legköze-

lebbi hozzátartozója, közvetlen munkatársa, 
felesége, Cseresnyés Irén, aki 1986 óta látja el a 
parajdi iskola titkári feladatát, magasabb szinten 
és lelkesedéssel, mint ami munkaköri feladatá-
tól elvárható. Ennek eszmei háttere az a tisztelet 
és rajongás, ami a névadó költ�höz köti, vala-
mint a gyermekek szeretete. Egyik létrehozója 
volt a parajdi Áprily Lajos Emlékház és Alapít-
ványnak. 
Ezért, úgy gondoljuk, hogy Cseresnyés Atilla 

és Cseresnyés Irén eddigi tevékenységük alap-
ján, melyet Visegrád érdekében kifejtettek, min-
denképpen méltók arra, hogy a város kifejezze 
nekik köszönetét e díj odaítélésével, és Vise-
grád tiszteletbeli polgáraivá fogadja �ket. 
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VISEGRÁD VÁROS 
PRO URBE 

EMLÉKÉRMESE 
2007-BEN 

A VISEGRÁDI 
NYUGDÍJAS KLUB 

 

1981. február 1-jén, egy vasárnapi napon alakult 
meg 55 f�vel. Els� vezet�je, alapítója Friedrich 
Istvánné, Rózsa néni volt 1988-ig. Ekkor vette át 
Horváth Margit, aki a mai napig az élén áll ennek 
a közösségnek. A tavalyi évben 25 éves jubileu-
mát ünnepelte a visegrádi nyugdíjasok klubja, s 
ehhez a negyedszázados évfordulóhoz utólag csat-
lakozva köszönti most Visegrád Város Önkor-
mányzata a Pro Urbe díj adományozásával. Lét-
számuk érthet� módon az évek során változott, de 
az átlag létszám 50–65 f� között mozgott mindig. 
Az önkormányzat 1987-t�l nyújt rendszeres költ-
ségvetési támogatást a klub m�ködéséhez. Helyet 
a Mátyás Király M�vel�dési Ház biztosít számuk-
ra, ahol a klubtagok nagy örömére kulturált kör-
nyezetben és szeretetteljes légkörben tarthatják 
meg heti programjukat. A havi programok össze-
állításáról közösen döntenek, és semmi mással 
nem pótolható összejöveteleiken alkalom nyílik a 
világ, a város és a család eseményeinek megvita-
tására, a régi történések felelevenítésére, hagyo-
mányok felidézésére, receptek cseréjére, tanács-
adásra, betegségek és lelki bajok gyógyítására. 
Úgy élnek, mint egy nagy család. Saját gondolata-
ikat idézve: „Szavakkal nem fejezhet� ki, hogy ez 
a klub és különböz� rendezvényei mit jelentenek a 
sok megfáradt nyugdíjasnak, akik legtöbbjének az 
életében többnyire csak a gondok, a nehézségek-
kel való harcok, birkózások jutottak. Hiszen ez a 
korosztály a világ eseményei miatt sokat állt ki, ha 
csak a világháborúkat, kitelepítéseket említjük is. 
Ezért nem véletlen, hogy a tagság annyira szereti 
a kirándulásokat.”… „A klubtagok vallják, hogy a 
nyugdíjasoknak is szükségük van egy olyan közös-
ségre, ahol jól érzik magukat, találkoznak régi 
barátokkal, iskolatársakkal, akikkel jól elbeszél-
gethetnek, esetenként szórakozhatnak. A heti egy-
szeri klubnap e célra nagyon megfelel. Színesebbé 
teszi a nyugdíjas életet.” 
 S azt mondhatjuk, hogy a városnak is szüksége 

van a nyugdíjas klubra! Megnyugtató tudni, hogy 
a munkában megfáradt polgárai jól érzik magukat, 
van egy közösség, amit önként, saját épülésükre 

maguk hoztak létre 26 évvel ezel�tt és azóta is 
tartalommal tudják megtölteni együttléteiket. Az 
természetesen nem várható el, hogy olyan mérték-
ben kapcsolódjanak be a város közéletébe, mint a 
fiatalok – megtették �k ezt aktív korukban! Most, 
a pihen� éveikben azt várjuk t�lük, hogy tapaszta-
latukkal, véleményükkel és tanácsaikkal segítsék 
munkánkat, s legf�képp azt, hogy vigyázzanak 
saját magukra és egymásra, építsék tovább azt a 
közösséget, ami az elmúlt 26 évben Visegrád 
egyik színfoltjává vált.  
Mindez nem jöhetett volna létre az alapító Fried-

rich Istvánné és a jelenlegi klubvezet� Horváth 
Margit lelkes, odaadó munkája nélkül. Friedrich 
Istvánnéról elmondhatjuk, hogy nemzedékek Ró-
zsa nénije, hiszen visegrádi munkásságát az isko-
lában kezdte tanítóként. Diplomáját 60 évvel ez-
el�tt vette át a Kecskeméti Református Tanító-
képz�ben, s ett�l az id�t�l élete szolgálat lett. 
Nyugdíjazásáig sok visegrádi kisgyermeket taní-
tott a számolásra és bet�vetésre, segítette a nap-
köziben felkészülésüket. Nyugdíjazása után saját 
kortársai körében fejtett ki közösségi munkát. 
Létrehozta, és lelkesen szervezte a nyugdíjasok 
klubját 1988-ig. 
Horváth Margit korábbi tevékenysége kapcsán 

szintén alaposan megismerhette a visegrádiak 
életkörülményeit. A rendszerváltozás el�tti köz-
igazgatási rendszer egyik felel�s vezet�je volt 
Visegrádon, s ebben a min�ségében munkáját az 
alaposság jellemezte. Nyugdíjba vonulása után 
bekapcsolódott a nyugdíjas klub életébe, s 1988-
ban szívesen vette át a stafétabotot. Lassan húsz 
éve végzi fáradhatatlanul a programok szervezé-
sét, a szponzorok megkeresését, a nyugdíjasok 
összefogását, a kapcsolattartást az intézmények-
kel, az önkormányzattal. 
Úgy gondoljuk, hogy a Friedrich Istvánné és 

Horváth Margit által vezetett nyugdíjas klub, ma-
gas színvonalú, lelkiismeretesen végzett tevékeny-
sége alapján, melyet a visegrádi id�sek érdekében 
kifejtett, mindenképpen méltó arra, hogy a város 
kifejezze tiszteletét és megbecsülését.  
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, ,A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
…………………. Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttm�ködve 

ezennel kiírja a 2008. évre 
a Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

fels�oktatási  hallgatók számára 
a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév els� félévére vonatkozóan 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez�, hátrányos szociális helyzet� fels�oktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretid�n belül, államilag támogatott, teljes idej� (nappali tagozatos) fels�fokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, fels�fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Figyelem!  
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi 
és katonai fels�oktatási intézmények hallgatói.  
– A középiskolai akkreditált iskolarendszer� fels�fokú szakképzésben résztvev� tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica 
ösztöndíjra. 
– Doktori (PhD) képzésben résztvev�k nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezd� hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya 2008. �szén már nem áll fenn, úgy a 2008/2009. tanév els� félévére es� ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fels�oktatási intézményben a pályázás 
id�pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2007/2008. tanév második félévére már beiratkozzon a fels�okta-
tási intézménybe. 
Az ösztöndíj id�tartama 10 hónap, azaz két egymást követ� tanulmányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév 
els� féléve). 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március. 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második félévében megfe-
leljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a 
fels�oktatási intézménynek.  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejé-
nek módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel� jövedelemnek 
számít. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels�oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati �rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� 
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – átadja illet�leg 
a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.  
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdeké-
ben szükséges mértékben történ� nyilvánosságra hozatalához. 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban 
hozzáférhet� pályázati �rlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje:  
2007. október 31. 

A pályázat kötelez� mellékletei: 
1. A fels�oktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 
Amennyiben a pályázó egy id�ben több fels�oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a fels�okta-
tási intézményt kell megneveznie, amellyel els�ként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A fels�oktatási intézmények 
szerz�dése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos 
képzés esetében a hallgató az állami fels�oktatási intézményt köteles megnevezni.  
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él�k egy f�re jutó havi nettó jövedelmér�l. 
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
– . . .  
A pályázati �rlap csak a fent meghatározott kötelez� mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak min�sül. 
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  

(Folytatás a 8. oldalon) 
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(Folytatás a 7. oldalról) 
– a települési önkormányzat a határid�n túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel� pályázatokat a bírálatból kizárja; 
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményét�l függetlenül történik. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
A települési önkormányzat döntésér�l és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési ön-
kormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegér�l és az ösztöndíj-folyósítás 
módjáról. 
Az ösztöndíjban részesül� hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának id�szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint� 
változásról haladéktalanul (de legkés�bb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító fels�oktatási intézményt, és az OKM 
Támogatáskezel�t (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az aláb-
bi adatok változásakor: 
– tanulmányok halasztása;  
– tanulmányok helyének megváltozása (az új fels�oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító fels�oktatási intézmény részére visszafizetni 
A fels�oktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési 
önkormányzat illetékességi területér�l. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavo-
násáról. A határozat csak a meghozatalát követ� tanulmányi félévt�l ható hatállyal hozható meg. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel� adatokat szolgáltatta vagy a pályázati 
feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésér�l szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 
A Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels�oktatásban részt vev� hallga-
tók juttatásairól és az általuk fizetend� egyes térítésekr�l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. 
 

* * * 
 

 ,,B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
……………….. Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttm�ködve  

 ezennel kiírja a 2008. évre  
Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

fels�oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez�, hátrányos szociális helyzet� fiatalok jelentkezhet-
nek, akik: 
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi el�tt álló középiskolások; vagy 
b) fels�fokú diplomával nem rendelkez�, fels�oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2008/2009. tanévt�l kezd�d�en fels�oktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idej� (nappali tagozatos) 
fels�fokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, fels�fokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban el�ször nyernek felvételt fels�oktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik. 

Figyelem!  
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi 
és katonai fels�oktatási intézmények hallgatói.  
– A középiskolai akkreditált iskolarendszer� fels�fokú szakképzésben résztvev� tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica 
ösztöndíjra. 
Az ösztöndíj id�tartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követ� tanulmányi félév. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév els� féléve. 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév els� félévében megfeleljen 
a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támoga-
tott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a 
fels�oktatási intézménynek.  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejé-
nek módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel� jövedelemnek 
számít. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels�oktatási intézménybe történ� felvételi vizsgája eredményér�l az 
Országos Fels�oktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatóságának, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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(Folytatás a 8. oldalról) 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati �rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� 
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – átadja illet�leg 
a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.  
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen�rzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels�oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdeké-
ben szükséges mértékben történ� nyilvánosságra hozatalához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban 
hozzáférhet� pályázati �rlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje:  
2007. október 31. 

A pályázat kötelez� mellékletei: 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él�k egy f�re jutó havi nettó jövedelmér�l. 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
– . . .  

A pályázati �rlap csak a fent meghatározott kötelez� mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak min�sül. 
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  

– a települési önkormányzat a határid�n túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel� pályázatokat a bírálatból kizárja; 

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményét�l függetlenül történik. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A települési önkormányzat döntésér�l és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési önkormányzat 
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegér�l és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

A pályázó a felvételi értesít� másolatának megküldésével köteles írásban 2008. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezel� Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik fels�oktatási intézmény-
ben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet megel�z�en 
nyert-e felvételt fels�oktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósítá-
sából és az ösztöndíjrendszer következ� évi fordulójából kizárható. 
Amennyiben a ,,B” típusú pályázat során támogatásban részesül� ösztöndíjas a támogatás id�tartama alatt sikeresen pályázik A típu-
sú ösztöndíjra, ,,B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 

Az ösztöndíjban részesül� hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának id�szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint� 
változásról haladéktalanul (de legkés�bb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító fels�oktatási intézményt, és az OKM 
Támogatáskezel�t (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az aláb-
bi adatok változásakor: 

– tanulmányok halasztása;  

– tanulmányok helyének megváltozása (az új fels�oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); 

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 

– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító fels�oktatási intézmény részére visszafizetni 

A ,,B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben 
az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az 
önkormányzattal a vizsgálat során az együttm�ködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociá-
lis rászorultságának megsz�ntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ� tanulmányi félévt�l ható hatállyal 
hozható meg 

A fels�oktatási intézménybe jelentkez�k számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területér�l. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban 
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ� tanulmányi félévt�l ható hatállyal hozható meg 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel� adatokat szolgáltatta vagy a pályázati 
feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésér�l szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 

A Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels�oktatásban részt vev� hallga-
tók juttatásairól és az általuk fizetend� egyes térítésekr�l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. 



10                                                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                 2007. október 
 

Kis Ügyek Biztosa 
 

Els� látásra könnyen eltájékozódik az a turistacsa-
lád, aki kimozdulva a pesti lakótelepér�l volánbusz-
szal érkezik Visegrádra egy szép nyári vasárnap 
délel�tt. Amikor a busz átdöcög a kapu alatt, az 
ablakon eléjük tárul egy fantasztikus látvány – a 
hegyek körülölelte Duna látványa. – „De szép ez a 
Visegrád” – mondja a családf� és siet el�re, meg-
kérdezni a sof�rt�l, hogy hol kell leszállni a város 
központjához. A rév melletti buszmegállónál szól is 
a vezet�, hogy: – „Itt tessék leszállni, a templom 
felé van a központ.” Turistánk családjával lekecme-
reg a buszról. Az els� látvány, ami közelr�l fogadja, 
a buszmegálló betört üvegoldala. – ,,Nana” – gon-
dolja –, ,,lehet, hogy itt vigyázni kell”, és önkénte-
lenül szorosabban fogja csemetéje kezét. Átmenné-
nek a templom felé, de a 11-esen egymást érik az 
autók, átkelni szinte lehetetlen, irány a biztonságos 
aluljáró. Az aluljáróhoz a buszmegállótól a Duna-
parti sétány egy kis szakaszán át vezet az út. Az 
útból veszélyesen kiálló köveket kerülgetve, szemét- 
és csikkhalmok mellett ér el a család az aluljáróig. 
Az aluljárón átmenve – amely már nem csak pisz-
kos, hanem büdös is – vendégeink kezdik magukat 
pesti lakótelepük környékén érezni. Az aluljáró 
után, a Rév utcán át eljutnak a templomig. A temp-
lomtól több irányba lehet továbbmenni, de hiába 
forgatják a fejüket, útbaigazító táblát nem látnak. A 
családf� ekkor észrevesz egy arra járót, és felteszi a 
városunk központjában nyaranta oly gyakran el-
hangzó kérdést: – „Tessék mondani, hol van a város 
központja?” – „Hát itt.” – hangzik a válasz. Embe-
rünk körülnéz, és azonnal átlátja, hogy ebben a vá-
rosközpontban sem gyermekeit nem fenyegeti az 
elkeveredés veszélye, sem �t nem hozza zavarba az 
id�töltési lehet�ségek b� választéka. Rögtön teszi is 
fel a következ� kérdését: – „Akkor tessék mondani, 
merre kell menni a fellegvárba?” A fellegvárba ve-
zet� utat megtudva, némi tanakodás után a család 
nekiindul gyalog a hegynek a Fellegvár felé, gyor-
san maga mögött hagyva Visegrád lakott területének 
házait.  

Ami a turizmus egyéb formáit illeti, hasonló törté-
netet lehetne mesélni a biciklis turistákról, akik 
egészen addig abban a tévhitben éltek, hogy a révt�l 
Lepencéig tartó bicikliút járható és karbantartott, 
amíg orra nem buktak egy kiálló k�ben, vagy besza-
kadt lyukban. 

Az autóval érkez� turisták már jobb helyzetben 
vannak. F�leg azok, akik vasárnap délel�tt 10 és 12 
óra között érkeznek be a városba a kapunál. Akkor 
szokott ugyanis rendszeresen kiülni a Mátyás-
szobor el�tti padra visegrádi polgártársunk, Kovács 
Lajos a kisfiával. Aki nem ismerné Kovács Lajost, 

annak elmondanám, hogy lelkes tagja a Turisztikai 
és Városszépít� Egyesületnek. Tiszta magánszorga-
lomból, társadalmi munkában � segít rendben tarta-
ni a Mátyás-szobor és az ottani buszmegálló kör-
nyékét, évente újramázolja a vízibástya korlátjait és 
ugyancsak minden évben – szabadsága alatt – újra-
festi a Duna-part összes padját a révt�l a hajóállo-
másig. Mindezt egyedül, önzetlenül, a szabad idejé-
ben. Az én szememben � egy igazi visegrádi, egy 
igazi lokálpatrióta.  

 

 
Fellegvár 

a buszmegállón keresztül nézve 
 
Nos tehát, Lajos barátunk ül a Mátyás-szobor alatt 

a padon, autós turistánk pedig éppen áthajt a kapu 
alatt, elér a szoborig, ahol is – eligazító tábla híján – 
befordul balra, hite szerint befelé a városba. Ahogy 
kanyarodik, hirtelen észreveszi a behajtani tilos 
táblát a F� utca torkolatában. Gyorsan lefékez, lete-
keri az ablakot, és már hangzik is a kérdés az ott ül� 
Kovács Lajos felé: – „Tessék mondani, hogy jutok 
el a fellegvárba?” Lajos készségesen útba igazítja az 
érdekl�d�t. Azt is elmondja, merre van a királyi 
palota, vagy a Thermál szálló. Mint egy egyszemé-
lyes városi tourinform iroda. Képes pótolni a hiány-
zó útbaigazító táblákat. Van munkája egész délel�tt. 

De hagyjuk most a turistákat, nézzük bels� kis 
ügyeinket, amelyekkel a visegrádiak oly sokszor 
megállítanak az utcán, nemcsak engem, ahogy hal-
lom, hanem a többi képvisel�t is. Volt például nem-
rég egy lakossági fórum a Visegrádi Szövetség 
Egyesület szervezésében, ahol több téma szóba ke-
rült, többek között a megjelent szentgyörgypusztai 
lakosok panasza: a tavalyi aszfaltozásokat követ�en 
kriminális állapotok vannak a vízelvezetéssel és az 
árkokkal kapcsolatban arrafelé. Többször jelezték a 
hi- 

(Folytatás a 11. oldalon) 
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(Folytatás a 10. oldalról) 
vatalnak, de nem foglalkoznak velük. Az ottaniak 
elvárnák, hogy legalább valaki menjen ki és nézze 
meg, hogy hogyan lehetne a kialakult áldatlan álla-
potokon segíteni. 

Általános kérések több visegrádi részér�l, hogy 
csillapítani, lassítani kellene a forgalmat a 11-esen 
és a városon belül több utcában. Zebra kellene az 
iskola és az óvoda környékére. „Fekv�rend�r” vagy 
más forgalomlassító kellene a F� utcában, a Szé-
chenyi utcában, a Mátyás király úton. A mozgáskor-
látozottaknak felfestett parkoló kellene a közintéz-
mények és forgalmas üzletek el�tt. 

A tör�désre, javításra, megvalósításra váró ügyek 
további sorolása helyett most szeretném megkér-
dezni Önt, Tisztelt Olvasó! Ön hogyan látja, olyan 
nagy ügyekr�l van szó? Egy város számára hóna-
pok, vagy évek óta megoldhatatlan feladatokról? 
Két betört üvegtáblát kicserélni a buszmegállóban? 
(Tavasz óta állnak betörve.) Söpörni rendszeresen 
legalább ott, ahol sokan járnak? Útbaigazító táblákat 
kihelyezni? Foglalkozni a lakosság panaszaival? 
Kerekes kocsi jelet felfesteni, zebrát felfesteni, 
megfékezni a városon belüli száguldozást, miel�tt 
nagy baj nem történik valakivel? Ugye, ezek városi 
szinten nem nagy dolgok. De nekünk, akik itt la-
kunk, ezek bizony nagy dolgok. A mindennapjaink 
részei. Mindannyian tudjuk, hogy ezek els�sorban 
nem anyagi kérdések. Még csak külön testületi hatá-
rozatot sem kell hozni a megoldásukra. Csak intéz-
kedni kellene, tör�dni már ezzel a várossal egy ki-
csit. Nem gondolom, hogy a polgármester lenne 
megfelel� ezeknek az ügyeknek az intézésére. Egy-
részt nem lakik itt, tehát nem szembesül nap mint 
nap azokkal a lakosokkal, akiknek ezek a dolgok 
fontosak. Másrészt, mint ahogy az eddigiek is mu-
tatják, parlamenti képvisel�i elfoglaltsága miatt nem 
várható el az ilyen „kisebb jelent�ség�” gondok ke-
zelése. Van viszont egy hivatalunk a maga appará-
tusával. Megoldásként javasolnám, hogy legyen va-
laki kijelölve a hivatal dolgozói közül, aki Visegrá-
don él és munkaköre szerint rábízhatóak ezeknek a 
kis ügyeknek a felel�s! intézése. Legyen � a Kis 
Ügyek Biztosa. Járjon körbe rendszeresen a város-
ban, és ha valami gond van, mondjuk egy betört 
üveg a buszmegállóban, akkor intézkedjen a kicse-
rélésér�l. Hallgassa meg a lakossági észrevételeket 
és panaszokat, és intézkedjen a gondok orvoslására. 
Ne beszéljen mellé, ne ígérgessen, hanem intézked-
jen. Gyorsan és hatékonyan. Ezzel nem egy újabb 
közterület-felügyel�i munkakörre gondolok. Azt a 
megoldást már próbáltuk. Valami azt súgja, hogy 
nem vált be tökéletesen. Viszont könnyen lehet, 
hogy a hivatal létszámából megfelel� átszervezéssel 

kitelne a munkája mellé valakinek egy ilyen biztosi 
munkakör. 
�szintén remélem, hogy a most újra munkába álló 

jegyz� asszony – mint a hivatal visegrádi illet�ség� 
vezet�je – megfelel� gondot fordít majd városára és 
megtalálja a módját az ilyen „kis” ügyek kezelésé-
nek is. Ha ez elindulna, és sikeresen folyna, akkor 
talán megsz�nne az embernek az a rossz érzése, 
hogy mintha nem tör�dnének kell�en ezzel a város-
sal azok, akiknek ez kötelességük lenne. 

Abonyi Géza  képvisel� 
 

Öltöz�épületi  
fejlemények 

Úgy t�nik, hogy ebben a fociidényben már nem 
sok melegvíz fog lefolyni az öltöz�épületünk 
szennyvízcsatornáján. Ugyanis egyel�re se m�köd� 
szennyvízelvezetés, se gáz nincs. Gáz valószín�leg 
csak novemberben lesz, mert akkor jóval keveseb-
bet kell fizetni a bekötésért. Ezen kívül hátra van 
még belülr�l az épület berendezése, kívülr�l a terep-
rendezés, a megközelít� utak és járdák megépítése, 
valamint parkoló létesítése. Ez sajnos még mind sok 
id� és sok pénz. Színházi hasonlattal élve tehát jó, 
ha az idén meg lehet tartani egy-két próbát. Az el�-
adás már csak jöv� tavasszal kezd�dhet. De leg-
alább elkezd�dik. 

Abonyi Géza 

Tájékoztatás 
 

Tájékoztatunk minden, Visegrádon él� gyermekes 
családot, hogy a helyben m�köd� Gyermekjóléti 
Szolgálat a Mátyás Király M�vel�dési Ház (2025 
Visegrád, Széchenyi u. 11.) emeletén található. 

Az intézmény szolgáltatásai: 
– tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek 

fejl�dését biztosító támogatásokról; 
– tanácsadás családtervezési, pszichológiai, neve-

lési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenve-
délyek kialakulását megel�z� célzattal; 

– hivatalos ügyek intézésének segítése; 
– családi konfliktusok megoldásának el�segítése; 
– családok átmeneti otthonában igénybe vehet� el-

látáshoz való hozzájutás szervezése; 
– különböz� segít� intézményekkel, szakemberek-

kel való kapcsolatfelvétel, együttm�ködés; 
– pályaválasztási tanácsadás; 
– szabadid�s programok szervezése. 
Ha úgy érzi, hogy a fenti szolgáltatásokat igénybe 

venné, keressen fel! 
                                                      Pitz Judit 

Gyermekjóléti Szolgálat 
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Felemel� látvány 
 

volt, ahogyan Németh Jancsi a címeres magyar zászlóval 
körbe szaladt a lancianói bazilika el�tti hatalmas téren, 
sok ezer néz� lelkes tapsától kísérve. A zászló körbevitele 
jelezte, megkezd�dik Visegrád programja a nagy olasz 
ünnepségen. 

De hogy az elején kezdjük, a Szent György lovagrend 
bajvívói augusztus 29-t�l szeptember 2-ig, immár hatodik 
alkalommal vettek részt Visegrád képviseletében a 
délolasz város történelmi ünnepségén, a középkorból 
örökölt Mastrogiurato-rendezvényen. Több száz színpom-
pás középkori jelmezes vonult fel az ünnepélyes vásárbíró 
választásra. Peregtek a dobok, durrogtak az ágyúk a ha-
talmas tömeg óriási lelkesedése közepette. Túlzás nélkül 
elmondhatjuk, hogy a rendezvény egyik leglátványosabb, 
legnagyobb érdekl�dést kiváltó részét dobosaink, íjásza-
ink, bajvívóink, táncosaink biztosították. Lengtek törté-
nelmi zászlaink, csillogtak a páncélok, repültek a nyíl-
vessz�k, csattogtak a fegyverek, a hatalmas teret rotációs 
módon töltötték be m�sorunk szerepl�i. Táncos lányaink 
színre lépésekor a fotósok rohantak jó helyet biztosítani 
készül� képeikhez. Farkas Enik� különösen óriási érdek-
l�dést váltott ki, de a csoport tagjai mindnyájan nagy 
elismerésben részesültek.  

Bár 24 órás autóbuszút után öt napon át felléptek ha-
gyomány�rz�ink a város terein és a római kori hídon, a 
„nagy” el�adáson, vasárnap, szeptember 2-án igazán kitet-
tek magukért. Még humoros jelenetre is sor került. Az 
összes fegyveres egyszerre nekirontott a mit sem sejt� 
óriási, álló tömegnek, majd természetesen a tömeg el�tt 
egyszerre megtorpant. A meghökkenés után hatalmas 
kacagással értékelték a tréfát. 

A gyakori és sokszor fárasztó, éjszakába nyúló szereplé-
sek mellett jókat fürödtünk a tengerben, röplabdáztunk  

stb. (A stb.-t ki-ki behelyettesítheti tetszés szerint.) Jól 
bírtuk a 40 fokos meleget, szállásunk ismét a hatalmas, 
kényelmes Ferences rendházban volt. 

Még egy napot római kirándulásra is szánhattunk. Mivel 
egyik el�z� utunkon a Vatikánt néztük meg, ebben az 
évben a város egyéb nevezetességeivel ismerkedtünk. 
Buszunkat a városközponton kívül hagyva metróra száll-
tunk. Óriási forgatagot láttunk a spanyol lépcs�nél és a 
Trevi-kútnál (pénzt is dobtunk bele, jobb kézzel a bal váll 
fölött, ahogy illik, hogy visszatérésünket biztosítsuk). 
Megcsodáltuk Marcus Aurelius oszlopát, a Pantheon 
leny�göz� kupoláját és restaurált bels� márvány burkola-
tát, majd a Capitolium dombjáról tekinthettük át a Forum 
Romanum nevezetes épületeit. Sétánkat a Colosseumnál 
fejeztük be.  

Visszafelé még megálltunk a Rómától 30 km-re fekv� 
Tivoliban, ahol a Villa d’Este többszintes, 500 szök�kút-
tal díszített parkjában gyönyörködhettünk, melyet II. Estei 
Hyppolit építtetett. 

Vasárnap délel�tt a lancianói városházán fogadást ren-
deztek a külföldi delegációk, többek között a mi tisztele-
tünkre. Ekkor nyílt lehet�ségünk arra, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása jegyében átadjuk ajándékainkat 
lancianói barátainknak. Az ajándékok között szerepelt 
Nagy Lajos királyunk ruhaékszerének aranyozott másola-
ta, mely közös Anjou-gyökereinkre utal.  

Szeptember 2-án a fellépés végeztével elfogyasztottuk a 
közös malacsültet, majd éjfélkor autóbuszunkra szálltunk 
olasz barátaink lelkes éljenzése és némi könnycseppek 
letörlése után. „Viszontlátásra a palotajátékokon Visegrá-
don”. 

A Szent György Lovagrend bajvívói, dobosai, táncosai 
(A képanyag a www.mastrogiurato.it honalapon látható.) 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény hírei 
 

A Visegrádi Hírek szeptemberi számában tájékoztattam 
a szül�ket az iskolát érint� változásokról; most néhány, a 
szül�i értekezleten elhangzott dologra hívom fel az Önök 
figyelmét.  

– Kérjük, hogy a bejárati ajtóra, illetve az ablakra kifüg-
gesztett hirdetéseket olvassák el, aláírásukkal jelezzék, 
hogy a tájékoztatófüzetet vagy az ellen�rz�t látták. 

– Fontosnak tartjuk, hogy a szül�k beleegyezésével je-
lentkezzenek a tanulók a szakkörökre, különórákra, hiszen 
azokat egy tanévre szervezzük. Annyit vállaljanak, ami 
még nem megterhel�. 

– Visszetér� gondunk, hogy az ebéd után iskolában vá-
rakozó, nem tanulószobás gyerekek felügyeletét megold-
juk. Ezt csak úgy tudjuk biztosítani, ha ezek a gyerekek a 
másnapi órákra a tanulószobán készülnek. 

– Kérjük a Kedves Szül�ket, hogy kérdéseikkel, problé-
máikkal a tanárokat fogadóórájukon keressék fel, ne az 
órák el�tt, mivel a pedagógusoknak a gyerekekre kell fi-
gyelniük vagy egyéb munkájuk van. 

– Óralátogasra a nyílt napokon lesz lehet�ség, novem-
berben és márciusban, egyéb esetben csak külön enge-
déllyel lehet az órára bemenni. 

Megértésüket köszönjük! 
Mivel a  szül�i értekezleteken csak a szül�k 40%-a vett 

részt, tájékoztatom Önöket a tanév rendjér�l: 
A szorgalmi id� 

– els� tanítási nap: 2007. szeptember 3. (hétf�) 
– utolsó tanítási nap: 2008. június 13. (péntek) 
A tanítási napok száma 181 nap. 
A szorgalmi id�szak els� féléve 2008. január 18-ig tart. 

Az iskolák 2008. január 25-ig értesítik a tanulókat, illet�-
leg a kiskorú tanulók szüleit az els� félévben elért tanul-
mányi eredményekr�l. 
Tanítási szünetek 

– �szi szünet: 2007. október 29–31. 
A szünet el�tti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a 

szünet utáni els� tanítási nap november 5. (hétf�). 
– téli szünet: 2007. december 22.–2008. január 2. 

A szünet el�tti utolsó tanítási nap 2007. december 21. 
(péntek), a szünet utáni els� tanítási nap 2008. január 3. 
(csütörtök). 

– tavaszi szünet: 2008. március 19–25. 
A szünet el�tti utolsó tanítási nap március 18. (kedd), a 

szünet utáni els� tanítási nap március 26. (szerda). 
A szorgalmi id� alatt a nevel�testület a tanév helyi rend-

jében meghatározott pedagógiai célra öt, a nappali okta-
tás munkarendje szerint m�köd� gimnáziumban és szak-
középiskolákban hat munkanapot tanítás nélküli munka-
napként használhat fel. 
Az öt tanítás nélküli munkanap: 

1. nap:  2007. november 14. szerda, Áprily-nap, 
2. nap:  2008. január 28. hétf�, félévi értekezlet, 
3–4. nap:  2008. március 19. szerda, tavaszi szünet el�tt 

tavaszi nevelési értekezlet és 20. csütörtök, 
5. nap: 2008. június els� hetében kirándulónap. 
Október 13-án családi nap lesz, amit az október 27-i 

szombati munkanap helyett tartunk meg. Ha esik az es�, 
20-án kerül erre sor. A helyszín a Telgárthy-rét, ahol játé-
kos programokkal, közös f�zéssel töltjük együtt a napot az 
egykori és jelenlegi ,,Áprilys” diákokkal. Természetesen 
várjuk volt kollégáinkat, támogatóinkat és a gyerekek szü-
leit is a családi napra. Mindenkit szeretettel várunk! 

Schmidt Anna igazgató 
 

����������������
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vé-
szetoktatási Intézmény állást hirdet 2007. november 16-tól 
betöltend� sportcsarnokgondnok munkahelyre, ahol ap-
róbb karbantartási munkákat is el kell végezni.  

Munkaid�: átlagban napi 6 óra; Bérezés: Kjt. alapján; 
Juttatások: étkezési utalvány, utazási költségtérítés; Felté-
tel: büntetlen el�élet (erkölcsi bizonyítvány). 
A jelentkezéseket a következ� címre kérjük eljuttatni:  

Áprily Lajos Általános Iskola, Schmidt Anna igazgató 
2025 Visegrád, Rév u. 2. 

A pályázatok beadásának határideje: 2007. november 5. 

Ovikezdés 
 

A nyári szünet után ismét benépesült az óvoda minden cso-
portja. Az elmúlt években sem volt kevés gyermek, de ebben 
a nevelési évben több mint hetven kisgyermek iratkozott be 
óvodánkba. Kollégáimmal mindent megteszünk a nagy lét-
szám okozta nehézségek kiküszöbölésére, de szorosabbra kell 
f�zni a szül�kkel való kapcsolatainkat is. Gondolok itt a 
mindennapok problémáira, öltözködés, betegségek, étkezési 
szokások…, melyek els�sorban a kicsiknél jelentkeznek, s 
igen jó eredménye lehet az együttm�ködésnek.  

Már hagyomány a mi óvodánkban, hogy szeptember végén, 
Benedek Elek születésének évfordulóján megrendezzük a 
Népmesék Hetét.  

Minden csoport életkorának megfelel� népmesét választott, 
s azt a hét napjaira felosztva feldolgozta. Megbeszélték a me-
seh�sök jellemz� tulajdonságait, a mesében hallott ismeretlen 
kifejezéseket, elkészítették a díszleteket, s a hét utolsó napján 
eljátszották a mesét.  

A nagycsoportosok külön „házi feladat mesét” is kaptak. 
Egy rövid kis mesét olvastak el együtt szüleikkel s valamiféle 
illusztrációt készítettek hozzá. Remek dolgok születtek: volt 
báb, faházikó, amit apával szögeltek, gyönyör� rajzok s még 
„hamuba sült” pogácsát is hozott az egyik anyuka, hiszen a 
mesében is ilyet tettek a tarisznyába. 

A nagyok vendégségbe hívták a kis- és középs� csoporto-
sokat, s eljátszották a mesehéten kiválasztott meséjüket.  

Nagyon jókedv�, érdekes, tartalmas volt ez a hét; gyermek 
és feln�tt egyaránt nagyon jól érezte magát.  

Kellemes közérzetünk csak fokozódott a napok múlásával, 
hiszen Schüszterl Károly és munkatársai befejezték az óvo-
daudvar burkolatának lerakását. Nagyon szép, igényes mun-
kát végeztek, köszönjük nekik!  

Kihasználva a ragyogó id�t, nagyokat sétálunk, kirándu-
lunk, gy�jtögetjük az �szi terméseket-terményeket, jókat ját-
szunk a kertben. 

Dobó Istvánné  
                                                                            óvodavezet� 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Kedves Olvasóink! 
 

Szeptember 9-én tartottuk meg Mária-napi nagybúcsút a 
Duna-parti Mária-kápolnában. Szeptember 14-én a város-
napok keretében megtartottuk a pincemester-avatót. 

Az idei pincemester diplomát Bagi Péter vehette át az 
önkormányzatunktól. Évek óta nagyon finom borokat ké-
szít, nagy hozzáértéssel. � ugyanis borász, Budafokon 
végzett borász szakon. Gratulálunk neki! Reméljük, még 
hosszú ideig meg fog örvendeztetni bennünket finom, za-
matos boraival. 

Köszönetet szeretnénk mondani a pincetulajdonosoknak  

a boraik önzetlen kínálásáért, Dudás Lászlóné Aninak a 
szép virágcsokrokért, Kárpát Zoltánnak a pincemester dip-
loma elkészítéséért, Jung Andrásnak az oklevél bekerete-
zéséért, Friedrich Istvánnak a zenekar helyének és az 
áramszolgáltatás biztosításáért. Utoljára, de nem utolsó-
sorban mindazoknak, akik sokat dolgoztak e rendezvé-
nyünk lebonyolításában. 

Énekkarunk szeptember 15-én vendégszerepelt a buda-
kalászi kórustalálkozón. Fergeteges hangulatot teremtett a 
pilisvörösvári Mondschein Kapelle sváb zenekar. 

 

>��	�� 	����
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Olvasói ****  levelek 
Tisztelt Visegrádi Polgárok! 

 

Amikor az ország ezeréves fennállását ünnepelte, Visegrád lakói 
úgy találták méltónak, ha erre az alkalomra kápolnát építenek. 
2009-ben, városunk els� írásos említésének ezredik évfordulójára, 
úgy gondolom, ismét magunkhoz méltó emléket kellene állítanunk. 
Erre nézve nem tudok jobbat elképzelni, minthogy állítsunk fel egy 
Szentháromság-szobrot az arra alkalmas helyszínen. Ezzel egy-
szerre fejezhetjük ki elkötelezettségünket városunk iránt és a jö-
vend� id�kre is példát adó hitünket.  

Kérem Kedves Olvasóinkat, hogy minél többen szóljanak hozzá a 
kezdeményezéshez pro és kontra, illetve alkalmas helyszínt találja-
nak ehhez a szoborkompozícióhoz. A lehetséges helyszínek közül 
most egyet említek: a F� utca kis, háromszöglet� terecskéjét a 
Kalotai-ház el�tt. Természetesen várjuk az ottlakók véleményét is, 
hiszen a szobor esetleg megnehezíti házaik megközelítését. A kis 
térr�l (ebben az esetben el is kéne nevezni) egyszerre látni a Mil-
lenniumi-kápolnát és a plébániatemplomot, ami kib�víthetné a 
meglév� szakrális teret. Úgy érzem, a szoborállítás valóban közös 
ügyünk vallási és világnézeti különbségre való tekintet nélkül. 

Ehhez kérem az Önök támogatását és javaslataikat október végé-
ig, hogy következ� lapszámunkban beszámolhassunk a fejlemé-
nyekr�l.                                                      

Gróh Dániel 
 

Hozzászólás Csontos Elek cikkéhez 
 

A rendel�mben van egy falrész, ahová a vendégeim felírhatják 
kedvenc idézetüket, ott találtam: 

 

,,AZ EMBEREK AZÉRT MAGÁNYOSAK,  
MERT FALAKAT ÉPÍTENEK HIDAK HELYETT.” 

                                       Kováts Ildikó 

Hiányérzet 2007.Hiányérzet 2007.Hiányérzet 2007.Hiányérzet 2007.    
 

Szeptember 8-án ismét megünnepeltük várossá 
avatásunkat, ismét megtapsoltuk kitüntetettjein-
ket, meghallgattuk méltatásukat.  

Ez évben Áprily Lajos, Cseresnyés Attila és 
felesége, valamint a visegrádi Nyugdíjas Klub 
kapták a díjakat. Ha az el�z� mondatot figyelme-
sen végigolvassuk, máris támad egy kis hiányér-
zetünk. Áprily Lajos költészete, élete, munkássá-
ga vajon akkor is ilyen ismert lenne Visegrád 
lakói körében, ha nem az � nevét viselné az álta-
lános iskolánk? Biztos vagyok benne, hogy nem.  

Cseresnyés Attilát és feleségét is sokan ismerik, 
�k Parajdról érkeztek a testvériskolából. Ekkor 
támadt újra némi kis hiányérzetem, mert hiszen 
hogyan kerültek Attiláék Visegrádra?  

Úgy érzem, helye lett volna ott a színpadon az 
ünnepeltek között még valakinek, akinek kezde-
ményezésére az iskola felvette Áprily nevét, aki 
kialakította és mélyítette a testvériskolai kapcso-
latot Parajddal. Többen hiányoltuk, hogy Mezei 
Anna nem szerepelt a kitüntetettek között, hiszen 
könny� belátni, hogy így lett volna teljes a kép.  

Polgármester úr a beszédében kiemelte, hogy a 
díjak odaítélésénél nagy figyelmet fordítanak 
arra, hogy mindig méltó helyre kerüljön a kitün-
tetés. Jó helyen lenne Mezei Annánál is, bennünk 
pedig megsz�nhetne a hiányérzet.   

  Dobó Istvánné 

 

 
2007-ben utoljára 

Virágos Visegrádért 2007. 
 

 
 

Ebben az évben utolsó alkalom, hogy a Visegrádi 
Szövetség és a Visegrádi Turisztikai Egyesület odaítéli 
a Virágos Visegrádért díjat.  

Ezt a díjat harmadik éve, tavasztól �szig havonta kap-
ja meg egy-egy visegrádi lakos a szép kertjéért. 

Szeptember hónapban a Nagy Lajos utca egyik lakója 
Gerstmayer János – akit midenki Johannak ismer – 
kapta meg az elismerést.  

Korábban is bármikor odaítélhettük volna a díjat, 
mert mindig gyönyör�en rendben van a kertje; szép 
virágok, bokrok vannak, és nagyon szép a mindig fris-
sen nyírt f�. 

Azt hiszem, méltó befejezése a díjazási id�szaknak 
egy ilyen szép kert látványa. 

Gratulálunk, és további jó er�t, egészséget kívánunk! 

A közterület elismerését a F� utca azon szakaszának 
ítéltük oda, ahol a Galéria és Utazási Iroda található. 
Azt hiszem, házszám nélkül sem nehéz ráismerni a 
szépen gondozott virágládás utca szakaszra.  

Köszönjük azoknak, akik rendben tartják és gondoz-
zák a virágtartókat.  

                                                      Takács Istvánné 
                                                  Visegrádi Szövetség 
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Magyar László 
 

Októberek (október 6., 23.) 
 

Töretlen csontvázak 
      – zörögnek az árván száradt kukoricák 
A föld nagyon fáradt 
   – nem nyel már folyásban minden pocsolyát 
Fel-feléled 
     – felejteni kéne már – 
Ronda szörny 
nem mementó rég a borzadály 
emberi gyökerekben 
puszta lehetetlen 
a meg nem élt 
a már meg se hallott szándékot tisztán tartani 
mert kell a korbács 
hogy ráébredést hozzon a felismerés 
s a verés 
 

jaj történelem lapul a kövekben 
mégis menthetetlen a tárgyi 
tetti elmúlás 
s bizony marad a csarnokok sora 
remek mív� gótika 
 

a lánglélek 
mint eszme 
nem loboghat örök végtelenben 
jeltelen megírva ez is benne rejlik az elfelejtettben 
a még meg sem születettben 
 

Parányi irány 
         – szem szín 
   haj 
         b�r – 
bár mérhetetlen impulzusok halmazait 
rögzítik a loccuszok 
mégis kevés az érthet�ségi jel 
tudatlan tudomány az információ hiány 
az ébren tartott létezés csak mesterkélt reprodukció 
való az ember-millió 
s a számtalan láthatatlan 
hervadást önmagában hordozó 
tengernyi virágzás 
 

Kell a verés és mégsem kell 
sem így 
sem úgy nem közelíthet� fogalom 
   –  f á j  – 
az Ütés nem körvonalaz csattanást 
csak feltételezettje 
fáj az ütlegeltnek 
ám csattan mindegyiknek 
– tudat alatt 
   s után – 
ével� nyom ha mégis marad 
nem fájdalom az emlékpillanat 
 

Kibontott zászló minden jelszó 
e tény magyarázza a sz�nni tudó kétkedést 
nyújt feloldozást 
 

id� szülte magzat az aktualitás 
id�tlen 
ö r ö k  a  t é r b e n 
s ha hordoz realitást 
jelszó és zászló nélkül is lételem 
az emberi megismerésben 
halmazból kikívánkozó reláció a végelszámolásban 
s végérvényesülés az öndics�ülésben 

-�D	��'
�
�		
'
3�
5�&D
3���? 	F		

'�G��	5
�'��7
	
 

Április 11., a költészet napja alkalmával hirdetett 
versmondó versenyt a Dunakanyar Televízió. Az adást 
többször is láthattuk, gyönyörködve a gazdag palettájú 
magyar költészet remekeinek szebbnél szebb el�adásá-
ban. Különösen megható volt, hogy a versmondók kör-
nyékünk költészet iránt fogékony, érz� lelk� amat�rei 
voltak – az általános iskolástól kismamán át nyugdíja-
sig. A verseny magas színvonalú volt, méltóan József 
Attila születésnapjához: az ünnep valódi versünneppé 
lett. 

Külön öröm, hogy szép számmal vettek részt visegrá-
di el�adók, és a bíráló zs�ri – melynek munkája min-
dig hálás, ugyanakkor nehéz is – igyekezett minden 
szempontot figyelembe venni a díjak odaítélésénél. A 
versenyhez ill� rangú volt a bírálók összetétele, hisz 
dr. B�zsöny Ferenct�l, a Magyar Rádió egykori érces 
hangú bemondójától Papadimitriu Athina, Tolnai Mik-
lós és Maday Em�ke színm�vészen át igazán verset ér-
z� és ért� személyek hozták meg az ítéletet. A zs�ri 
munkáját segítette még Jüsztl István is, valamint Cson-
tos Elek, a tv munkatársa. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Mátyás Király 
Múzeum konferenciatermében augusztus 9-én került 
sor, mikor is az ünnepélyes díjkiosztó gálán ismét 
hallhattuk a díjazott el�adókat, akik igen szimpatiku-
san bemutatkozó filmben vallottak magukról, a vershez 
való köt�désükr�l. Érdekes volt bepillantani a nehéz 
döntéseket hozó zs�ri munkáját bemutató filmbe, így 
különleges rálátást kaphattunk az ítészek eszmecseré-
jére, szakmai vitájára is. 

S ami a helyezéseket illeti, nagy örömünkre szolgált, 
hogy az értékes díjakat – 15.000, 10.000, 5.000 Ft – 
,,hazai” versenyz�k érdemelték ki: külön élmény volt 
Gróf Boglárka el�adása, mely minden vershallgatót el-
b�völt. Korcsoportjában az I. hely mellé elnyerte a 
nagydíjat is (egyéves internet-el�fizetés), valamint a 
legsikeresebb 18 éven aluli szavalónak felajánlott kü-
löndíjat, amit 20.000 Ft értékben Mezei Anna képvise-
l�i tiszteletdíjából ajánlott fel. 

Gratulálunk a kezdeményez� Dunakanyar Televízió-
nak, hogy a költészet mai világunkban is fényl� 
gyöngyszem lehet, és nemcsak az el�adóknak jelent 
nagy élményt, hanem a hallgatóságnak is maradandót 
nyújt. Külön örömünkre szolgált, hogy a gyerekek is 
,,vev�k” a min�ségre, igen példamutató az ilyen vál-
lalkozás részükr�l, hogy kiállnak a nagyközönség elé, 
felvállalják az értékközvetítést egyéb tv-adók meglehe-
t�sen silány min�ség� kínálatával szemben. 

A visegrádiak közül Székely Luca, Imre Gerg�, Imre 
Zsófi, Gróf Boglárka, Gróf Anikó, Watzek Luca, Far-
kas Enik�, valamint Kálazy Lászlóné, Mezei Anna és 
az id�sek otthonából Pap Árpádné vállalták a megmé-
retést a tv képerny�je el�tt. 

Mindenkinek köszönet, aki azon fáradozott, hogy a 
szépség és érték lelkünkig hatolhasson!  Borsody István 
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A Mátyás Király M•vel•dési Ház 
hírei 

 

A m�vel�dési ház nevében szeretném mindazoknak a fáradozását meg-
köszönni, akik a városnapi rendezvénysorozat el�készítésében és szerve-
zésében segítségünkre voltak. Miután a hat nap lebonyolításához egy ki-
sebb hadsereg kellett, azért itt név szerint senkit nem szeretnék megemlí-
teni, hiszen minden bizonnyal sokan kimaradnának a felsorolásból. Kö-
szönöm tehát mindenkinek a segítségét, és kérem, a jöv� évi események 
szervezésekor is hasonló módon járuljanak hozzá a rendezvény sikeréhez.                                   

Mikesy Tamás 
 

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

el�adás-sorozatára, mely rendhagyóan 

2007. október 31-én (szerdán)  
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

Péterfy Gergely 
író 

el�adását hallgathatják meg 
 

Pannonia aeterna – Pannónia örök 
címmel 

 

Az el�adást követ�en bemutatjuk 
Gróf Péter–Gróh Dániel 

Visegrád római emlékei cím� kötetét 
A kiadvány a helyszínen megvásárolható  

1000 Ft-os kedvezményes áron! 
 

A belépés ingyenes!  
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Tanfolyamaink 

 

A m�vel�dési házban az alábbi tanfolyamokra lehet jelentkezni: 

KRESZ-tanfolyam 
A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Visegrádon van, a 

vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap két 
órát vesz igénybe, a kora esti órákban. A tanfolyam díját részletekben is 
lehet fizetni. Egy csoport indításához legalább tíz f� jelentkezése szüksé-
ges.  

Jelentkezni a m�vel�dési házban lehet vagy a 06 (26) 398-128-as tele-
fonszámon. 

Könyvköt�, b�rdíszm�ves tanfolyam 
Pénteki napokon 17 órától várja az érdekl�d�ket; mind a két kézm�ves 

technika alapjaival megismerkedhetnek a jelentkez�k. A tanfolyam ingye-
nes, a drágább kellékek beszerzéséhez kell csak hozzájárulni.  

Jelentkezni a m�vel�dési házban lehet vagy a 06 (26) 398-128-as tele-
fonszámon. 

Aki a rövid ismertet�nél részletesebb 
felvilágosítást szeretne kapni, azokat szí-
vesen tájékoztatjuk a 06 (30) 386-8010-es 
telefonszámon is. 
Tudnivalók  
az Áprily Lajos Általános 
Iskolában induló tanfolyamról 

Számítástechnika  
tanfolyam 

 

2007. november elején akkreditált számí-
tástechnikai tanfolyam indul feln�tteknek 
Visegrádon, az Áprily Lajos Általános Isko-
lában.  

A tanfolyamot az Informatika – Számítás-
technika Tanárok Egyesülete (ISZE) szerve-
zi.  

Megfelel� létszám esetén a következ� mo-
dulok egyikéb�l indul képzés: 

Számítógép 
és internet 

alapismeretek 
60 óra, 28.000 Ft + 1600 Ft (tankönyv) 
(OM 274/162/2004) 

Internethasználati 
alapismeretek 

30 óra, 26.000 Ft 
(OM 384/94/2002) 
A tanfolyam vizsgával zárul, a sikeres 

vizsgázók tanúsítványt kapnak.  
Tanfolyamvezet�: Paulusz József. 
Jelentkezni lehet személyesen, vagy a 06 

(33) 482-023-as telefonszámon, az esti 
órákban. 

Jelentkezési határid�:  
október 20. 

Dsida Jen� 
 

�SZI LEFEKVÉS 
 

  Lesz-e még, lesz-e madárkórus, 
  mely víg ütemmel szívre vág? 
  Lesznek-e pazar gyümölcsösben 
  viráglángos cseresznyefák? 
 
  Véremnek lesz-e muzsikája: 
  valami új, valami más? 
  S jön-e leány a kert végér�l, 
  csillagszem�, fehérruhás? 
 
   …Lepkék helyett lámpás szobámban 
  verg�d� álmos kerge moly – 
  zsoltárt süvölt� szél-sirámok 
  s a lelkem csupa ködgomoly. 
 
  A szívem csupa ablakzörgés, 
  és �szutón jéggé mered… 
  Csicsergés, csók, cseresznyefa: 
  Álmos vagyok. Isten veled! 
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Római nap Visegrádon 
 

Szeptember 7-én a gizellamajori ókori er�dben római napot ren-
dezett a Soproni Sándor Egyesület.  

Délután négykor ünnepélyesen bevonultak a korh� jelmezekbe 
öltözött szerepl�k. Hirtelen régi hangulatba csöppentünk, mert az 
er�dben, már szintén ókori ruhákban, vártak minket a rendez�k, 
akik a helyszínt is szépen feldíszítették. Ezután változatos progra-
mokon vehettünk részt. A Legio Brigetio bemutatójából megtud-
hattuk, hogyan folyt a római katonák kiképzése. Sor kerülhetett az 
els� 21. századi gladiátorviadalra Visegrádon, mert többek között 
a Familia Gladiatoria harcát is végigizgulhattuk. Ezután Mezei 
Anna rendezésében az Áprily Iskola ötödikes tanulói el�adták  
Szent Iraeneus mártírságának történetét, aki az ókorban Pannóniá-
ban áldozta életét a keresztény hitért. Néhány verskedvel� gyerek 
Áprily Lajos Római �rvonalon cím� ciklusának verseit szavalta. 
Aki még mindig nem fáradt el a sok látnivalótól, Gróh Dániel ve-
zetésével közelebbr�l is megismerkedhetett az er�d történetével.  

Ezek mellett nagyon jó volt, hogy ókori játszóházat rendeztek az 
érdekl�d�knek malomjátékkal, kockával és kézm�ves foglalkozá-
sokkal. A szerepl�k fegyvereit a bemutatók után kézbe lehetett 
fogni, kipróbálni. Mindezek a bemutatókkal együtt nagy élményt 
nyújtottak a gyerekeknek. 

Az el�adások közben finom falatokkal kínáltak minket a szerve-
z�k. Az ókorban is fogyasztott aszalt gyümölcsöket, magokat kós-
toltunk. A rendezvény végén még ízletes vacsorát is kapott, aki a 
h�vös id� ellenére kitartott. Az estét fáklyás jeladás zárta. 

A városban olyan sok szó esik a középkorról; a palotajátékok is 
ezt a korszakot mutatják be a látogatóknak. Ezenközben elfeledke-
zünk arról, hogy Visegrád az ókori limes védelmében is fontos 
szerepet játszott, ezt tanúsítják az itt talált leletek (a jelent�sebbek 
a Sibrik-dombon, Lepencén és Gizellamajornál kerültek el�). Na-
gyon örültünk ezért, hogy ott lehettünk egy hagyományteremtés el-
s� lépéseinél, és reméljük, hogy tavasszal újra együtt emlékezhe-
tünk a város ókori múltjára. Természetesen ott leszünk a gyere-
kekkel mi is. 

     Jeneiné Vörös Margit 
                      történelemtanár 

 

Köszönet mindenkinek… 
 

2007. szeptembere korántsem sz�l�érlel� id�vel köszöntött ránk. A 
hideg, es�s id� egyaránt próbára tette a városnapi rendezvények szer-
vez�it és látogatóit. Szeptember 7-én, pénteken reggelt�l izgalomban 
voltunk az id�járás miatt. Az égiek végül megkegyelmeztek és 4 óra 
el�tt elállt az es�. A gizellamajori er�dben el�ször megrendezett római 
nap – remélem, nem t�nik szerénytelenségnek, ha ezt mondjuk – jól 
sikerült. Közel 200 ember nézte, élvezte, ette-itta, fagyoskodta végig a 
m�sort. Ezért els�ként elismerés és dicséret a néz�knek. A rendezvény 
sikere a szó legjobb értelmében vett csapatmunka eredménye, így most 
az a kellemes feladat vár ránk, hogy a Visegrádi Hírek hasábjain is 
megköszönjük mindenkinek, aki pénzzel, munkával, jó szóval segítet-
te az élvezetes program létrejöttét. F� támogatónk és segít�nk – nem-
csak mint intézmény – Mikesy Tamás és E�ry Csaba voltak. Köszönet 
illeti Visegrád Önkormányzatát, a Mátyás Király Múzeumot és a vá-
rosközponti ásatáson részt vev� egyetemistákat, az Áprily Lajos Álta-
lános Iskola tanárait és diákjait, Scheili Richárdot, Kováts Ildikót, 
Németh Jánost, Koháry Gábort és a Heim Sütödét. Köszönet a Legio 
Brigetio harcosainak, Weixelbaum Jánosnak és a Familia 
Gladiatoriának, valamint Szigeti Jánosnak.  

Az illem úgy parancsolja, hogy a Soproni Sándor Egyesület e mun-
kában legnagyobb részt magára vállaló tagjainak végül, de nem utolsó 
sorban mondjunk köszönetet. Jöv�re Veletek ugyanitt! 

 A rendez�k 

 
 

 
 

 
 

Áprily Lajos 

Az �rszem 
 Hegyormon állt, kék �szi ég alatt 
 s a völgyben vándorolt tekintetével. 
 Feje felett magasan – �si V-vel – 
 rikoltozó vadlúdcsapat haladt. 
 

 Ott lenn ringó fatörzsek úsztak el 
 a fényesen hullámzó Ister-árban. 
 Vadkan fetrengett egy apadt mocsárban 
 a túlsó part bozótjához közel. 
 

 Kedvvel figyelte. Ámde hirtelen 
 kiugrott a mocsárból megriadtan 
 s a s�r�ség felé rohant a vadkan, 
 hangot fogott fülével messze, lenn. 
 

 Az �r felejtett vadludat, vadat, 
 növekv� foltra nézett izgatottan: 
 a nagy folyóra nyíló völgytorokban 
 felt�nt az els� hun lovascsapat. 
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Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Tamás bácsi! 
Nem hiszem, hogy nagy szavakkal szólnék, amikor 

azt mondom: Visegrád örvendetesen gazdagodó m�-
vészeti eseményeinek sorában jeles alkalomra gy�l-
tünk itt össze. 1973 óta el�ször rendezhettünk kiállítást 
Vigh Tamás Kossuth-díjas szobrászm�vész alkotásai-
ból. Amennyire örömmel tölthet el bennünket, hogy 
Visegrád vonzerejének ilyen rangos m�vész sem tu-
dott ellenállni, s immár több mint fél évszázada tölt 
hosszabb-rövidebb id�t körünkben, csak sajnálhatjuk, 
hogy városunknak – egyel�re – nincs olyan 
kiállítóhelyisége, ahol Vigh Tamás szobrai kell�kép-
pen érvényesülhetnének. Egy biztos, ez nem Mikesy 
Tamás, a kiállítás legf�bb támogatójának, szervez�jé-
nek és házigazdájának a hibája. 

 
 
A m�vész adta cím a „Várbazártól Visegrádig” több 

mint beszédes elnevezés. Benne foglaltatik egy életút, 
és egy furcsa paradoxon. Vigh Tamás m�veinek jelen-
t�s része a Budai Vár alatti, Ybl Miklós tervezte Vár-
bazárban lev� m�termében készült. Mindez múlt id�-
ben. Történt ugyanis, hogy Budapest talán legpatiná-
sabb kerülete hosszadalmas és megalázó procedúrával 
kiebrudalta a m�vészeket az Ybl Bazárból. Minden 
rosszban van valami jó, mondhatnánk némi visegrádi 
önzéssel. Az elveszett m�terem helyett Vigh Tamás és 
Szathmári Gyöngyi felépítette a fest�i Rákóczi utcá-
ban környezetébe szépen ill�, új m�termét. Ráadásul 
egy fura visegrádi hagyományt is folytattak. Úgy tu-
dom, Gobbi Hilda a régi, hatalmi szóval elpusztított 
Nemzeti Színház néhány kövét beépítette visegrád-
szentgyörgypusztai házába. Vigh Tamás szellemes 
iróniával örökítette meg a ki�zetést, amikor m�termé-
nek k�falára véste: „Mini Ybl Bazár”. Hivatalok jön-

nek-mennek, a m�terem és az alkotások megmarad-
nak. Így van ez jól. 

Hölgyeim és Uraim!  
A megnyitóra készülve, Vigh Tamás szobraival kap-

csolatosan, számos gondolat ötlött fel bennem, többek 
között egy verssor is: „… tér és id� keresztjére va-
gyunk mi verve emberek” – írta Pilinszky János. Az 
id�, a történelem egyik fontos témája szobrainak, 
gonduljunk az Életfára, a Városalapítóra, Régészetre, 
vagy egyik legújabb m�vére, a Magyar Tudományos 
Akadémia épületénél álló, az 1956-ban mártírhalált 
halt történészt, I. Tóth Zoltánt ábrázoló szobrára. A 
kiváló m�vészettörténész Kovalovszki Márta így írt 
err�l: „a szobrász személyes élményként éli át és fejezi 
ki a história, a múlt távoli tényeit.” Ugyanakkor szob-
rainak nemcsak térre van szükségük, hanem meg is te-
remtik a maguk terét. A felállítás alatt lev� Vásárhelyi 
szobor-emlékm�, olyan szobrászati-építészeti alkotás, 
amely új teret hoz létre. 

 
 
Mi itt a Kárpát-medencében sokat foglalkozunk 

ezeréves történelmünkkel. Próbáljuk megérteni, pél-
dát, útmutatást kapni, tanulságokat levonni. Igényünk 
van arra, hogy ne csak a tudomány, hanem a m�vésze-
tek tükrében is megláthassuk históriánk hol fényes, hol 
komor oldalait. Nem könny� feladat ez a toll, az ecset, 
a vés�, a filmfelvev�gép mestereinek és m�vészeinek. 
Nem is sikerült mindig, különösen, ha az alkotók a po-
litika perc-embereinek és a fölösleges hivatalok el�írá-
sainak, sugalmazásainak kényszerültek-kényszerülnek 
igazodni, megfelelni. Vigh Tamás ezt a kálváriát több-
ször is megjárta. Megjárta, megszenvedte, és emelt f�-
vel folytatta alkotómunkáját mindannyiunk örömére. A 
történelmi ihletettség� alkotások között némi elfogult-
sággal, az archeológiát megörökít�  m�vér�l  szeret-
nék szólni. A Régészet cí- 
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m� szobor a thomas manni mélység� múlt feltárulásának 
megismételhetetlen és szakembert, laikust egyaránt magá-
val ragadó csodáját közvetíti. E szobor plakett változata 
nem is szolgálhatott volna kevésbé magasztos szerepet, 
minthogy a magyar régészet nagy egyéniségének, László 
Gyulánál 80. születésnapján ajándékául szolgáljon.  

 
 

Hölgyeim és Uraim! 

Vigh Tamás 55 éve köt�dik Visegrádhoz. Az els� köl-
csön faházból barátságos saját ház lett, pincével, hegyol-
dali szaletlivel – ahonnét a szemben épült új házzal elvett 
dunai panorámát is láthatja –, kis m�teremmel, majd szép, 
új m�teremházzal a szomszédban. Úgy gondolom, nincs 
ellenére, ha nemcsak visegrádi polgárként, hanem viseg-
rádi m�vészként is emlegetjük.  

Vigh Tamás  számos  módon  képviselte  városunkat. A  

bajorországi Obergünzburgban, illetve a franciaországi 
Saumur-ben más visegrádi m�vészek társaságában állítot-
ta ki m�veit. Kevés város dicsekedhet azzal, hogy a dísz-
polgárainak átadott emlékérem az ország egyik legkivá-
lóbb m�vészének alkotása.  

2008-ban Mátyás királyra és a reneszánszra emlékezünk. 
Visegrád önkormányzata által életre hívott Millenniumi 
Emlékbizottság jöv� évi programjának egyik alapgondola-
ta, hogy a reneszánsz alatt nemcsak egy adott történelmi 
korszak m�vészeti, irodalmi, filozófiai irányzatát értjük, 
hanem a 15. századtól máig ível�, folyamatos szellemi 
újjászületésre gondolunk. Mi lehet megkapóbb, jellem-
z�bb szimbóluma ennek a gondolatnak, mint Vigh Tamás 
Visegrád város díszpolgárai számára készített plakettje, 
amelyen Visegrád egyik jelképét, a magyarországi rene-
szánsz m�vészet kiemelked� szobrászati alkotását, a kirá-
lyi palota díszudvara Herkules-kútjának figuráját jeleníti 
meg, az � egyéni m�vészi felfogásában. Egy m�vészeti 
újjászületés, egy közösség és a közösség elismerésére 
méltó személyek örömére. 

Hölgyeim és Uraim! 
Befejezésül engedjék meg, hogy két témában is hangot 

adjak reményeimnek. �szintén kívánom, hogy Vigh Ta-
más visegrádi m�termében számos alkotás szülessen, 
amelyeket Visegrád miel�bb létrejöv� új kiállítóhelyén is 
be lehet mutatni. 

Miel�tt megköszönném figyelmüket és felkérném kedves 
vendégeinket a kiállítás megtekintésére, a költ� és m�kri-
tikus Rozgonyi Iván szavait szeretném idézni:  

„Vigh Tamás révén – vagyis nem a vámon át, nem kül-
földi reprodukciók gyorssegélye folytán – eddig is az 
eredetiség és a következetesség olyan értékeivel gyarapo-
dott a magyar szobrászat, amelyekkel el�bb-utóbb hozzá-
járul a világ m�vészetéhez.” 

Így legyen. 
Köszönöm megtisztel� figyelmüket. 

Gróf Péter 
 

KIÁLLÍTÁS 
 

2007. szeptember 27-én 17 órakor volt Szentendrén a Ferenczy Múzeumban a 

Barbizon francia és magyar ecsettel – Az európai tájfesté-
szet mesterei 

cím� kiállítás megnyitója. 
A kiállítás számos kiemelked� külföldi m�alkotáson túl felvonultatja azokat a jeles magyar tájfest�ket és alkotásai-

kat, melyekre a barbizoni tájkép fest�i iskola nagy hatást gyakorolt. Igen ritka és dicsérend� alkalom ez a mostani, 
amikor egy kis vidéki múzeum ilyen nagy és kiemelked� tárlattal lepi meg látogatóit. Remélhet�leg ezt a példát má-
sok is követik, és nemcsak Budapesten találkozhatunk a jöv�ben európai színvonalú kiállításokkal. 

Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a kiállítást, mely 2007. november 11-ig tekinthet� meg Szentendrén, a Feren-
czy Múzeumban.                

Mikesy Tamás 

?���"@���0����*
A�
 

Kedves cikk jelent meg Visegrádról a Die Heimatzeitung der Deutschen aus Ungarn c. ulmi lapban, 
Donauschwäbisches Kulturfest in Plintenburg (Visegrád) címmel. Az újság a Németországban él� magyarok számára 
jelenik meg. Az írás a júniusban rendezett Duna menti németek kulturális fesztiváljáról számol be. A cikket teljes terje-
delmében az érdekl�d�k a könyvtárban elolvashatják német nyelven.  

A Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottsága 
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F  Ó  R  U  M 
2007. augusztus 29. 

 

A Visegrádi Szövetség által szervezett nyitott fórumról 
elmondható, hogy jól sikerült, mert sokan eljöttek – rá-
adásul nagyon felkészültek a megjelentek: pontosak és lé-
nyegre tör�k voltak. És elmondható az is, hogy nem úgy 
sikerült, ahogy kellett volna, hiszen a helyi képvisel�k kö-
zül összesen ketten jöttek el: Abonyi Géza  és Bártfai  Ist-
ván urak, pedig minden képvisel�t meghívtunk már július 
közepén, s a téma is igazi közügy volt: Utak, járdák, köz-
terek problémái városunkban. 

Az alpolgármester úr, Kalotai Árpád személyesen jelez-
te, hogy ekkor nem tartózkodik Visegrádon, így nem tud 
eljönni, de sem a polgármester, sem a többi képvisel� nem 
jelzett vissza semmit, és nem is jött el. 

Nagyon sajnálatos, hogy Visegrád polgárait, választóit 
ily mértékben semmibe veszik és a köz felvetései nem ér-
deklik, vagyis megmutatom ki az úr bojkottot csinálnak: 
pedig ez nem bojkott, hanem intelligencia és a közössé-
gért vállalt felel�sség kérdése. 

Az alábbiakban az elkészült jegyz�könyv rövidített, a 
tartalomra törekv� kivonatát szeretnénk megosztani azok-
kal a visegrádiakkal, akik nem tudtak eljönni az esemény-
re. 

Mindenek el�tt a megjelent két képvisel� kapott szót. 
Bárfai István elmondta, hogy ismeri a küls� területek, így 
többek között a Dobos-hegy, Diós, Szentgyörgypuszta út-
jainak, járdáinak állapotát és a képvisel�i munkája során 
szorgalmazza azok javításának, fejlesztésének ügyét. 
Abonyi Géza ismertette az önkormányzat 2007. évre szóló 
útfelújítási terveit, valószín�sítve, hogy az elmúlt évekhez 
képest a közeli jöv�ben szerényebb mérték� felújításra 
lesz lehet�ség, különösen, ha a település kimarad az ilyen 
jeleg� pályázatokból.  

Ezután következtek az észrevételek és hozzászólások: 
mindig egy területet megvitatva. 

1. A szentgyörgypusztaiak felolvasták 23 szentgyörgy-
pusztai lakos aláírásával az önkormányzatnak címzett és 
helyben, Bártfai István képvisel�nek átadott levelet, 
melyben részletesen írják le az ottani utak állapotát, a csa-
padékvíz elvezetés hiányosságait. 

– Hozzászólásban felvetették, hogy az általuk jelent�s 
mérték� ipar�zési adó fizetése ellenében joggal elvárható 
az utak jó állapotba hozatala és tartása, a csatornázás 
megvalósítása. A Somfa utca, Mogyorófa utca korábbi 
felújítása hiányossággal történt: azonos szinten van a be-
csatlakozó út a 11-es f�úttal, emiatt es�zések idején sár-
tenger keletkezik. 

– Más hozzászólás fontosnak tartja, hogy az út és vízel-
vezetés hiányosságainak feltárására ne csak a szövetség és 
egy-két képvisel� tartson bejárást, hanem a hivatal m�-
szaki osztálya végezze el a helyszíni állapot pontos, szak-
szer� felmérését. 

2. További problémafelvetések Szentgyörgypusztáról:  
– A Szociális Otthon és a kisoroszi rév között a gyalogos 

közlekedés nincs megoldva, szükség lenne az otthonnál a 
11-es úton egy gyalogos átkel�hely felfestésére is. Ha már 

nincs járda, legalább kaszálni kellene az útpadkát az Ott-
hon és a rév közötti szakaszon. 

– Rendelet várható, hogy a járda nélküli f�útvonalak 
mentén a gyalogosoknak sárga mellényt kell viselni. A 
rend�rség büntetni fogja az ott botorkáló gyalogosokat!? 

 – A F�városi Önkormányzat tervezi az otthonhoz vezet� 
lépcs�feljáró felújítását, a pénzforráshoz pályázat van fo-
lyamatban. 

– A kisoroszi révnél a buszmegállón nincs üveg, átfúj a 
szél, bever az es�. Szükség lenne a forgalom lassítására is 
a buszvárók környékén. 

– Jó lenne egy lassító járdasziget a szentgyörgypusztai 
buszmegállóknál. 

Bártfai István: jogosak a Szentgyörgypusztán lakók fel-
vetései. 

Abonyi Géza: jogosak a felvetések, nem szándék, hanem 
pénzkérdés az el�bbre jutás. A jöv� évi költségvetés ter-
vezésekor kell lobbizni ez ügyben. Jöjjenek el az érdekel-
tek a költségvetést tárgyaló testületi ülésekre. 

Megjegyzésként elhangzott: most, a 2008. évi költségve-
tés tervezésekor lehetne a képvisel�-testületnek kiemelten 
foglalkozni a szentgyörgypusztai utcák, járdák ügyével. 
Igénybe kell venni a pályázati lehet�ségeket is, hiszen 
most jelentek meg a pályázatok és els� körben november 
második feléig lehet utak készítésére, felújítására és vízel-
vezet� rendszerekre pályázni mindösszesen 20 százalékos 
önrésszel. 

3. A következ� nagy témakör a járdák voltak: 
– Járhatatlan a visegrádi rév és az újtelep közötti gyalo-

gosjárda! – vetik fel többen is. 
– Más hozzászólás a rév–strand közötti járda gondozat-

lanságát, rossz állapotát veti fel. Felhívja a figyelmet, 
hogy a házuk el�tt a 11-es út ismét megsüllyedt, ez még az 
árvíz következménye, az önkormányzatnak kellene lépni 
az út kezel�je felé. 

– További észrevétel a parkoló és a palota közötti F� ut-
cai járda még az árvíz következményeként tönkrement, 
es�zés idején megáll a víz, sártenger keletkezik. Miért 
nem hozták rendbe azóta, hiszen erre kapott árvízi támo-
gatást az önkormányzat. 

– Jó elgondolás és döntés volt, hogy a F� út valamelyik 
oldalán a járda végig jól járhatóra legyen kiépítve, úgy, 
hogy a babakocsi, tolókocsik ne kényszerüljenek az úttest-
re. Ez sajnos még nem valósult meg, nincs befejezve. A 
patak-hidra is döntés született két éve. 

4. A következ� nagy témakör a közutak állapota volt. 
– A deltánál az úttestr�l a csapadékvíz elvezetése to-

vábbra sincs megoldva! (F� út–református templom ív 
mentén), így az elkészült ív felesleges, s�t balesetveszé-
lyes. 

– Egy érintett kéri és a hivatalnál már korábban is kérte a 
Nap utca burkolatának javítását! 

– Más érintett elmondja, hogy a korábbi rendezési terv-
ben is szerepelt már a Nap utca. 

(Folytatás a 23. oldalon) 
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(Folytatás a 22. oldalról) 
A társasház-tulajdonosok részér�l írásos felajánlás tör-

tént az önkormányzat felé a tulajdonjog átadására, amiért 
a tanács elkészítette az utca szilárd útburkolatát. Sajnos e 
beadvány további intézése a hivatal részér�l megakadt: 
nincs átírva a terület, de közterületként használják. 

– Más elmondja, hogy az önkormányzat vagyonleltárá-
ban a Nap utca nem szerepel, de a jelenleg érvényes ren-
dezési terv tartalmazza az utca jöv�beni kialakítását.  

– Egy további hozzászóló elmondja: a Rév utca, Nagy 
Lajos utca, Mátyás király út rossz állapotát. Korábban 44 
aláírással beadványt nyújtottak be a polgármesteri hiva-
talhoz. A válasz meg is jelent a Visegrádi Hírekben, azóta 
(10 év óta) semmi nem történt ez ügyben. A víznyel�k, 
csatornabekötések meg vannak süllyedve. Elmondta, hogy 
az utcákon száguldozó motorosok, autósok elviselhetetlen 
zajt okoznak, zavarják az ott él�k nyugalmát. Az úthibák 
még fokozzák a zajhatást. Valami megoldást kell találni a 
nagy buszokra és az életveszélyesen száguldó motorosok-
ra. 

– További észrevétel: a Malomhegyi útnál is meg van-
nak süllyedve a víznyel�csatorna rácsai és a bekötések 
feletti útburkolat. 

– A Berkenye utcát az önkormányzat jelölte ki az árvíz 
idején használható közlekedési útnak! Az út akkor káro-
sodott. Jelenleg is 3 tonnánál nagyobb tehergépjárm�vek 
hajtanak be Visegrád fel�l (a dömösiek nem engedik ezek 
behajtását), emiatt az út állapota tovább romlik. 

Tessék az árvízi kártalanításra kapott állami pénzb�l 
megcsináltatni, megjavíttatni. 

5. Vegyesen egyéb észrevételek is elhangzottak. 
– Egy résztvev� megköszöni a Málé Platz szép kialakí-

tását, emellett észrevételezi, hogy a csapadékvíz elvezeté-
se nincs megoldva, a lefolyó víz kimossa a földet a virá-
gok alól. 

– Egy érdekl�d� kíváncsi, hogy kinek számolnak be a 
helyi sebességkorlátozás betartását ellen�rz�, mér� rend-
�rök az általuk végzett munkájukról, tapasztalataikról? 

– Felvetik a „fekv� rend�r” mint sebességkorlátozó léte-
sítésének kérdését. Éjszaka is száguldozó autók, motorok 
hangja félelmetes. Különösen a Nagy Lajos, a Mátyás 
király és a F� utca az érintett, de újabban ismét a Széche-
nyi utca is. 

– Többen a közterület felügyel� „kékruhást” és munká-
ját hiányolják. Mi hasznot hozott? 

– Hozzászóló: a képvisel�-testület vizsgálja felül a 
templom–posta útszakasz forgalmi rendjét az egy-
irányúsítás kérdésében. Nincs elegend� parkolóhely a 
környéken. 

– Egy hozzászóló sérelmezte, hogy korábban már döntés 
született, hogy a deltánál, az épül� református vártemp-
lommal szemben egy nagyméret� játszótér épül, de nem 
épül azóta sem. 

Továbbá, hogy a m�vel�dési házban az udvari játékokat 
le kell festeni, néhányat cserélni kell. 

 

A fórum eredményességéért a Visegrádi Szövetség az 
alábbiakat teszi: 

1. Eljuttatja a képvisel�-testület minden tagjának a rövi-
dített jegyz�könyvi adatot és biztosítja, hogy bárki a teljes 
jegyz�könyvet elolvashatja. 

2. A felvetések alapján az utakról, járdákról készült 
videóanyagot is átmásolhatják. 

3. Az anyagot a Visegrádi Hírekben megjelenteti. 
4. A Visegrádi Szövetség és a Turista Egyesület – be-

vonva az érintett szül�ket is – lefesti a müvel�dési ház 
udvarán lév� játékokat. 
                                                                 Kiss Károly  
                                                                     elnök 

                                                         Visegrádi Szövetség 
 

M E G H Í V Ó 
 

A Visegrádi Szövetség Tisztelettel meghívja Visegrád lakosait és minden érdekl�d�t 
 

a Zsitvay-emléktábla,  
valamint  

a világháborús emlékm� megkoszorúzására  
és erre az alkalomra szervezett megemlékez� m�sorra 

 

Visegrád város díszpolgárának emléktábláját és a világháború helyi áldozatainak emlékhelyét évek óta  
megkoszorúzzuk; így külön is szeretnénk, ha az eseményhez Visegrád Önkormányzata,  

Visegrád más intézményei, vállalatai és vállalkozói, valamint a város civil szervezetei is csatlakoznának. 
 

Helye:  
a F� utca eleje, Mátyás király szobránál 

 

Id�pontja:  
2007. november 9-én, pénteken este 17 óra 

 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Visegrádi Szövetség és Elnöksége 
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Október 13-án, szombaton délután 4 órakor  
az Áprily Lajos Általános Iskolában  

újra lesz  

táncház.  
Havonta 1-1 alkalommal zenél és táncot tanít  

Túri András és Jámbor Rita. 
Sok szeretettel várjuk a kicsiket  

és a nagyokat! 

Szabóné Mayer Katalin 

 
Néhány szó  

egy új szolgáltatásról,  
a házi segítségnyújtásról 

 

Ismertet�nk f� célja, hogy a Visegrádon él�, valamennyi 
segítségre szoruló emberhez eljusson az alábbi informá-
ció.  

A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület (2023 Dunabog-
dány, Kossuth L. 5/A) Visegrád Város Önkormányzatával 
kötött ellátási szerz�dés keretében házi segítségnyújtás 
szolgáltatást indít.  

Ez az ellátási forma mindazok számára segítséget nyújt, 
akik otthonukban és lakókörnyezetükben végzett napi te-
end�iket egészségi állapotuk miatt részben vagy csak se-
gítséggel képesek elvégezni.    

Szakképzett gondozón�ink: 
– Segíteni tudnak az ellátott napi tevékenységeinek el-

végzésében, alapvet� szükségletei kielégítésében (például: 
étkezés, mosdatás, öltözés); 

– Biztosítják a közvetlen környezet higiéniáját (ágyaz-
nak, portalanítanak), segítenek az étkezés utáni rendra-
kásban, tisztálkodásban; 

– Az ellátott egészségi állapotától függ�en segédkeznek 
a helyzet-, ill. helyváltoztatásban; 

– Leveg�ztetnek, igyekeznek mobilizálni az ellátottat; 
– Szükség esetén felügyeletet biztosítanak; 
– Igény szerint segítenek a bevásárlásban, a gyógysze-

rek, segédeszközök kiváltásában, illetve ügyintézésben.  

A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület személyszállító 
szolgálata szükség szerint segítséget nyújt azon, szociáli-
san rászorulók számára, akik a mindennapi életvitelt segí-
t� szolgáltatások helyszínére szeretnének eljutni (pl.: or-
vosi rendelés, egészségügyi kezelések, személyes ügyinté-
zés, nagybevásárlás). A gépjárm� speciálisan átalakított, 
ezért kerekes székesek szállítására is alkalmas.   

Alapelvünk, hogy ellátottaink emberi méltóságát és önál-
lóságát szem el�tt tartva, igényeit figyelembe véve alakít-
suk ki minden esetben az elvégzend� segít�i feladatokat. 

További információért, id�pont egyeztetésért hívja 
Spáth Gottfriedné Jutkát a (26) 390 324-es vezetékes 
vagy a 06 (20) 448 5253-as mobil telefonszámon. 

K ö z l e m é n 5y 

 

A Pilis Segély Alapítvány az 1996. évi CXXVI. tör-
vény lehet�ségei alapján az adófizet�k 1%-ából 
172.280,– Ft támogatást kapott.              

Erd�s Péter  
kuratóriumi elnök 

 
Aki tette,  

szégyellje magát! 
 

Kénytelen vagyok megírni észrevételeimet a Visegrádi 
Hírekben. 

Sajnos, a város egyes részein nagyon sok rombolás tör-
ténik. Nem tudom, hogy kinek okozhat ez örömet, hogy az 
útjába kerül� dolgokat összetöri. Tény, hogy a platánsor 
melletti parkban lév� szeméttartókat összetörték, az aszta-
lokat, padokat megrongálták, letördelték a WC körül kiül-
tetett virágokat. Aki ilyet tesz, nincs tisztában azzal, mibe 
kerül mindezek rendbehozatala. 

Valaki Szigeti Antal kopjafáját is kitörte, és valahol el-
dobta. Vajon kinek volt útjában? Miért kellett tönkretenni 
a park berendezését és a virágokat? Ez a park nagyon sok 
helybelinek és hozzánk látogatónak sétáló- és pihen�he-
lye. Szeretném hinni, hogy nem csak volt az, hanem lesz 
is! Szeretnék bízni abban is, hogy a rongálót (vagy rongá-
lókat?) megtalálják és elmarasztalják. 

Pintér Istvánné 
 

AEGON MAGYARORSZÁG  
Általános Biztosító Zrt. 

 

Biztosítások kötése: 
– ingatlan-, gépjárm�-, élet-,  

baleset-, betegség-, 
– Euromaxx befektetési biztosítás... 

Nyugdíjpénztárba beléptetés: 
– magán- (pályakezd�knek, 30 év alattiaknak) 

– önkéntes (öngondoskodás) 
AEGON hitel (és más banki hitelek is) 

– ingatlanvásárlásra, hitelkiváltásra,  
szabadfelhasználásra 

KELLNER LÁSZLÓNÉ 
06 (30) 201 2946 és 06 (26) 390 228 

E-mail cím: keller.laszlone@t-online.hu 

 

Friss pogácsa és édes sütemény 
kapható, rendelhet�, 

1.100,– Ft/kg egységáron 

Fornetti látványpékség 
Visegrád, Rév u. 6. 

Tel: 06 (20) 347-3914 
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Becsengettek – ne ébredjünk kés�n! 
 

Az iskolarendszer nehezen tolerálja a problémás gyerekeket. Aki az els� pillanattól kezdve nem hozza a 
követelt szintet, csak komoly er�feszítések árán vagy egyáltalán nem tudja behozni a lemaradást. Ezek a 
problémák motiválták a GEKKO Képességfejleszt� Játszóház létrejöttét, melynek els�dleges tevékenysége 
a tanulási zavarok megel�zése. Dorn Gabriellával, a szentendrei játszóház tulajdonosával beszélgettünk: 
 
D. G.: A gyermekek iskolába lépéskor a kötelességek, fel-
adatok, követelmények, felel�sség világába csöppennek, 
és ezzel megsz�nik a felh�tlen, gondtalan gyermekkor. 
Szerk.: Mit�l lesz egy gyermek sikeres az iskolában? 
D. G.: Ahhoz, hogy az iskolai feladatok megoldásában jól 
teljesítsen a gyermek, számos részképesség helyes m�kö-
désére van szükség, méghozzá ezeknek önmagukban és 

egymással össze-
kapcsoltan is helye-
sen kell funkcio-
nálniuk.  
Szerk.: Mi az, ami 
alapvet�en szük-
séges a jó teljesít-
ményhez? 
D. G.: A figyelem 
kérdése kulcsfon-
tosságú. Mindenhez 

szükség van a figyelmünkre, amire nem irányítjuk rá, az 
,,nem megy be a fejünkbe”. Akármilyen okos, értelmes 
lehet egy gyermek, ha nem figyel, nem tudja megoldani a 
feladatot. Sikerélmények hiányában a gyermeknek köny-
nyen elmehet a kedve az egész tanulástól, elkezd 
,,rosszalkodni”. Felhívja magára a figyelmet eleven mo-
corgásával, pad alatti játékával, bekiabálásaival, csúnya 
beszédével stb. Az ilyen gyermek könnyen kerül a rossz 
gyerek–rossz tanuló kategóriába.  
Szerk.: Van olyan gyerek, aki imád, és van, akit képte-
lenség rávenni a rajzolásra. Hatással lesz ez az írásá-
ra? 
D. G.: A finom mozgások az ábrázolással kapcsolatos te-
vékenységeknél különös hangsúlyt kapnak, ilyen a rajzo-
lás is, ami az írástanulás fontos eszköze. A finommozgás 
megfelel� képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy az isko-
lában a hármas vonalközbe „a” bet�t kanyarítson. Annál a 
gyermeknél, akit nem tudunk rávenni a rajzolásra, nem 
bagatellizálhatjuk el a dolgot azzal, hogy „senki sem tö-
kéletes, nem mindenki szeret rajzolni”. A gyermekek azo-
kat a dolgokat nem csinálják szívesen, melyben nem jut-
nak sikerélményhez. Ennek pedig az az oka, hogy képes-
ségük azon a téren gyengébb.  
Szerk.: Egy konkrét iskolai feladaton keresztül be tud-
ná mutatni, hogy milyen részképességek összhangjára 
van szükség a gyermekeknél? 

D. G.: Vegyünk egy szemléletes pél-
dát: nézzük meg, milyen képességek 
birtokában tudja helyesen leírni toll-
bamondás során egy kisiskolás gyer-
mek az asztal szót? A környezetben 
el�forduló sokféle hanginger közül ki 
kell emelnie a lényeges információt, 
azaz a tanító néni beszédét, mindezt 
pontosan észlelve. Ismernie kell va-
lamennyi beszédhangjának bet�-
megfelel�jét. Helyes ceruzafogással, 

megfelel� vonalvezetéssel és nyomatékkal kell tudnia le-

írni az elhangzottakat. Jól kell ismernie az irányokat 
(jobb, bal, fönt, lent) és a viszonyokat (alsó, középs�, fel-
s�, mögötte, mellette stb.) kifejez� szavakat. Ezeket he-
lyesen alkalmazva tudja odaírni a hármas vonalközbe a 
bet�ket. Helyesen kell észlelnie és (produkálnia) a sor-
rendet, nehogy kihagyjon, betoldjon, felcseréljen bet�ket. 
Az irányok ismerete azért is fontos, mert számolás, írás, 
olvasás közben balról jobbra, föntr�l lefelé haladunk. 
Szerk.: Melyek azok a konkrét jelek, melyek arra utal-
nak, hogy gyermekünk nehezen fogja venni az iskolai 
akadályokat? 
D. G.: Amennyiben a következ�kben felsoroltak többsége 
jellemzi a gyermeket, számíthatunk a rosszabb eredmé-
nyekre: ügyetlen a mozgása, görcsös a testtartása, nem 
szeret rajzolni, emberrajza kevésbé kidolgozott, nem lehet 
pontosan tudni, hogy jobb vagy bal kezes-e, bet�ket, szó-
tagokat téveszt, sokszor nem talál egyszer� szavakat, nem 
tudja kiemelni a lényeget, nem szereti a verseket, mesé-
ket, nem jegyzi meg azokat, rossz a ritmusérzéke, gyakran 
visszakérdez, feledékeny, figyelmetlen, csapong, rövid 
ideig koncentrál.  
 

 
 
A részképességek nem az iskolába lépés napján alakulnak 
ki. Jól nyomon követhet� fejl�désen mennek át, így lehe-
t�ség van az esetleges eltérések normál mederbe terelésé-
re. Az agyi érési folyamatok lezárulása el�tt (6–7 éves ko-
rig) rendkívüli eredménnyel fejleszthet�ek az alapvet� 
képességek. Ezeket az egész életet meghatározó alapké-
pességeket már kés� az iskolában elkezdeni fejleszteni. 
Természetesen fejleszt�pedagógusaink felkészültek a már 
kialakult problémák kezelésére is, amely azonban sokkal 
nagyobb energiákat kíván mind a gyermek, mind a szül�k 
részér�l. 
 
További információkat a www.gekkonet.hu oldalon ta-
lálhat.  
Jelentkezését állapotfelmérésre a 06 (26) 500-670-es és 
a 06 (30) 742-4451-es telefonszámokon várjuk! 
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Vágott, hasított t�zifa  
Dunabogdányból 

Tel.:  
06 (70) 268-4030 

 

T�ZIFA 
Hasított 2.000,– Ft/q,  
kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás költségét is  
magában foglalja 

E�ry Csaba  
06 (20) 599-9399 

 

Már 10 éve a Szigeten 
KELEMEN KFT. 

����������	
������������������
Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
és Üröm, Ürömi út 30/C 

Hívjon!    
Tel . / fax :   

(26)  386-721 ,  (26)  350-997 ,   
06  (30)  951-5484  

Nyitva tartás:  
h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 

Teka gránit mosogatók, csapteleppel 
 41.000–56.900 Ft 
Teka konyhai gép szettek:  lista –22%  
    (európai gyártású) 
Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 
Európai gyártású, min�ségi csaptelepek  
    (lengyel, német) 
Gégecsöves mosogató csaptelep       már 13.000 Ft-tól 
RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)  
                                                         10% kedvezmény 
Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 
Gáz- és vegyes tüzelés� álló kazánok 
Radel, Radeco stb. radiátorok 
Szennyvízcsatorna-bekötéshez csövek, idomok 

Áruhitel: Magyar Cetelem 
Kivitelez�t keres? Segítünk! 

E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu 
Fizetés bankkártyával is! 

 

Visegrádon, a F� utcában 
KERTES CSALÁDI HÁZ 

hosszú távra kiadó 
Tel.: (26) 310-755, 

(30) 495-2086, 
(30) 928-8351 

HÁZI TEJ 
 

 – HÁZI TEJ házhoz szállítását vállaljuk Vise-
grádon hétf�, szerda és pénteki napokon 
200,–Ft/l áron; 

 – FRISS TÚRÓ (900,– Ft/kg) és TEJFÖL 
(600,– Ft/l) is vásárolható pénteki szállítással, 
amennyiben a rendelés szerdáig megtörténik. 

 

Amennyiben felkeltettük érdekl�dését,  
kérem, jelezze rendelési szándékát 

a 06 (30) 418-8487-es 
 vagy a 06 (30) 245-2941-es telefonszámon 

 

Fontosabb címek és telefonszámok 
 

 Áprily Lajos Általános és Alapfokú  
 M�vészeti Iskola  
 Rév u. 2. 398-312 
 Atlantis-Club Kft. 
 Révállomás 398-344 
 DMRV hibabejelent� 310-798 
 ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
 Dunakanyar Erdei Iskola 
 Mátyás király u. 94. 397-430 
 Fellegvár Óvoda 
 F� u. 18. 398-130 
 Fogorvos 
 F� u. 38. 397-574 
 Gyámhivatal 
 F� u. 38. 397-050, 597-051 
 Gyógyszertár 
 F� u. 44. 398-365 
 Kábel Tv 
 Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073 
 Kórház (Gizellatelep) 801-700 
 Mátyás Király Múzeum 
 F� u. 23. 398-026 
 Mátyás Király M�vel�dési Ház 
 Széchenyi u. 11. 398-128 
 Ment�k 104 
 Okmányiroda  
 F� u. 57. 597-072 
 Orvosi rendel� 
 F� u. 38. 397-507 
 Pilisi Parkerd� Rt. 
 Mátyás király u. 4. 598-000 
 Plébániahivatal 
 F� u. 40. 398-006 
 Polgármesteri hivatal 
 F� u. 81. 398-090 
 Postahivatal 
 F� u. 77. 398-099 
 Rend�rség 107 
 Takarékszövetkezet 
 Rév u. 9. 398-150 
 T�zoltók 105 
 Visegrádi Erdészet 598-080 
 Visegrádi Rend�r�rs  
 F� u. 57. 398-273 
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N E  H O Z Z A  H O Z Z Á N K !  
 

H�T�JÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,  
MIKROSÜT�JÉT, VILLANYBOJLERÉT… 

 

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 
 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG  

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 
 

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

 
ELEKTROSZERVÍZ         GUELMINO BT. 

 
 

Visegrádon 
gyönyör� panorámával rendelkez� 
hét szoba összkomfortos lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó,  

illetve eladó! 
Érdekl�dni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

 

Dunakanyarban, Visegrádon, 
gyönyör� környezetben 

hatlakásos társasházban,  
tehermentes, 

60 nm-es galériás  

LAKÁS ELADÓ 
Ára: 12 millió Ft 
Érdekl�dni lehet: 

06 (20) 954-0983, 06 (30) 265-4679 

 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 
GUMICSÓNAK-,  

MEDENCEJAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYON-VÉDELEM 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet  

biztosításával,  

vonuló  
jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter  
06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor  
06 (20) 9205-424 

 

Visegrádon 
külön bejáratú 
kétszobás lakás 

kiadó! 
Érdekl�dni lehet: 

a 06 (30) 966-9288-as, 
ill.  

a 06 (26) 398-287-es 
telefonszámon 

 

Dunakanyarban, Pilismaróton, 
központtól 5 percre,  

nyugodt környezetben, 
260 négyszögöl  

belterületi, 
építési engedéllyel, közm�vekkel 

TELEK ELADÓ 
Ára: 7,5 millió Ft 
Érdekl�dni lehet:  
06 (30) 265-4679 

 

Visegrádon panorámás, 
66 négyzetméteres 

TÁRSASHÁZI LAKÁS 
ELADÓ 

Érdekl�dni 
a 06 (20) 312-7581-es 
 telefonszámon lehet 
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Állatorvosi ambulancia 
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt. 

2022 Tahi, Elekfy Jen� u. 4. 
Telefon/fax: (26) 387-177 

Mobil: 06 (30) 290-7082 

E-mail: patocsandras@t-online.hu 

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

Rendelési id�: 
hétf�, 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: 
véd�oltások,  

széles kör� betegellátás,  
szülészeti ellátás éjjel is,  

hasi és lágysebészet, 
csont- és ízületi sebészet, 

 szalagpótló m�tétek, 
hím- és n�ivarú állatok ivartalanítása,  

plasztikai és korrekciós m�tétek, 
traumatológia,  
intenzív terápia,  

monitorozott gépi (isoflurán altatás),  
labordiagnosztika helyben,  

röntgen,  
UH, 

endoskopia (idegentest-eltávolítás), 
 fogászat, 

UH fogk�-eltávolítás,  
diszplázia sz�r�állomás, 
mikrochip-behelyezés,  

állatútlevél- kiadás, 
számítógépes nyilvántartás, 

 tenyészpár-keresés 

Amit háznál  
lelkiismeretesen el lehet végezni  
(oltások, egyszer�bb kezelések),  

vállaljuk! 

Jelszavunk: 
mindent egy helyen, mindent az állatért! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

 
 
 
 
 

SÓLYOM! 
 
 
 

    

����
 

KÖNNY�SZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

 

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

 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvez� áron! 

Referenciával és garanciával! 
 

A referenciák megtekinthet�k:  
www.bark-acs.hu 

 

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

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetít� és értékbecsl� iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

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

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

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerz�déseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 
l  Vev�inknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (f�)út 125. 

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

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
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Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA!   

 Október hónapban  
 a vákuumfóliás darabolt comb 1320 Ft 
 helyett 1100 Ft-os, a nyári turista és  
 fokhagymás rúd 1280 Ft helyett 1100 Ft-os 
 áron kapható! 
 Grillezni való f�szeres tarja folyamatosan 
 kapható! 
                                                    HÁZ!                                                  Az árak a mindennapi készlet erejéig 
 érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
 ásványvíz, üdít�italok, házi tészták, 
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok  
 nagy választékban, 
 jó min�ségben, kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
  

 A megszokott udvarias kiszolgálással 
 várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 
  

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

Szervizszolgáltatásaink köre: 
– teljes kör� kárfelvétel az Allianz Hungária és a Generali 

Biztosítók megbízásából, kárügyintézés egyéb biztosí-
tóknál, 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés, 
– környezetvédelmi vizsgálat, 
– kerékszerelés, centrírozás, 
– m�szaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 
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Áprily-hét 2007. 
A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel meghívja Önt  

az Áprily-hét programjaira 

2007. november 11., vasárnap  
11.30 Istentisztelet Áprily Lajos emlékére a visegrá-
di református imaházban 

2007. november 12., hétfő
16.00 A középkori Visegrád városképe, a  legújabb 
régészeti kutatások tükrében 
Kováts István régész előadása 
17.00 Találkozó az iskola egykori és jelenlegi taná-
raival, támogatóival 
Emlékek felidézése videófelvételek segítségével 

2007. november 14., szerda 

Áprily-nap 

9.00 Köszöntő
9.15 ,,Álom a vár alatt” című verses mese 
Előadják: az iskola tanulói 
9.45 A rajzkiállítás megnyitója 
10–10.30 Szünet, vendéglátás 
10.30–11.30 A vers ünnepe 

Legkedvesebb verseiket mondják el a gyerekek és 
felnőttek 
A délelőtti programok 12 órakor befejeződnek, utána 
koszorúzás a temetőben Áprily Lajos sírjánál 
Régi pályázatok anyagából (1987–2006) kiállítás 
látható egész héten át az iskola termeiben 
Délután: Kézműves foglalkozások 

2007. november 16., péntek 
17.00 „Jelentés a völgyből”  
Szakolczay Lajos irodalomtörténész előadása 
Közreműködik: Faragó Laura 
Helyszín: 
Mátyás Király Művelődési Ház (Visegrád, Széche-
nyi u. 11.) 

2007. november 17., szombat 
9.00 „Szomszédolás”: séta délelőtt Kisorosziban és 
az Áprily-völgyben 
15.00 ,,Álom a vár alatt”: a verses mese előadása a 
visegrádi moziban 
Szeretettel várjuk a szülőket és minden érdeklődőt! 

Áprily-kupa 
kedden 14 órától floorball,  
csütörtökön 13 órától alsós versenyek,  
pénteken 13 órától labdarúgás 

Meghívott iskolák:  
Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót, 
Grund- und Hauptschule Általános Iskola, Duna-
bogdány, 
Dunakanyar Erdei Általános Iskola, Visegrád 

Tanár–diák labdarúgó-mérkőzés 
2007. november 12-én, hétfőn 14.30-tól 

Visegrádi
Hírek
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Összefoglaló a képviselő-testület  
2007. október 18-i üléséről 

1.  A testület meghallgatta Cseke László, a Pa-
lotajátékok Kht. ügyvezetőjének beszámolóját a 
2007. évi Nemzetközi Palotajátékokról és a kht. 
jövő évi terveiről.  

2.  A második napirendi pont a Visegrád jövője 
szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró 
városközpont-fejlesztés finanszírozási kérdésé-
vel foglalkozott. Az ülésen dr. Szebellédi István,
az önkormányzat könyvvizsgálója tájékoztatta a 
képviselőket a finanszírozási lehetőségekről, 
azok előnyeiről és kockázatairól. A város életé-
nek eddigi legnagyobb beruházását rendkívül 
alapos, minden részletre kiterjedő előkészítő
munkának kell megelőznie, és a testület számára 
különösen fontos, hogy a beruházás és a finan-
szírozás minden részletét alaposan mérlegelje. 
Több órás megbeszélés után további tárgyalások 
folytatása mellett döntöttek a képviselők.  

2007. október 19-én, pénteken sor került már a 
városközpont-tervpályázat részét képező bejárás-
ra, ahol a pályázaton induló tervező konzorciu-
mok megismerkedhettek a projekt helyszínével. 
Az építészeti tervpályázat kiírása teljes terjedel-
mében az építészkamara honlapján, a 
www.epiteszforum.hu címen megtekinthető.  

A városközpont-tervezés és -beruházás előké-
szítéséről és további lépéseiről részletes és fo-
lyamatos tájékoztatást adunk a Visegrádi Hírek 
hasábjain. 

3.  A továbbiakban a képviselők többek között 
a Duna–Vértes Köze Hulladékgazdálkodási 
Társulás társulási megállapodásának és alapító 
okiratának módosításáról, az orvosi ügyeletre 
vonatkozó szerződés módosításáról, a városköz-
pont-tervpályázat határozatának módosításáról 
és a KisDuna TV támogatási szerződésének 
módosításáról tárgyalt a képviselő-testület, va-
lamint döntött a Hét Határ Önkormányzati Szö-
vetség Egyesülethez, egy határokon átnyúló 
kapcsolatokat ápoló önkormányzati szövetség-
hez való csatlakozásról. 

Dobri Imre képviselő

Egy kis odafigyelés kellene…
Szomorú, hogy még mindig téma az Visegrá-

don, hogy egy-egy nemzeti ünnep után miért 
tűnik el a villanyoszlopokról 25–30 nemzeti 
zászló, miért lopják el, törik le, rongálják meg 
nemzeti trikolórjainkat? Legtöbbször az a válasz, 
biztosan az ünnepek alatt ide érkező kirándulók 
teszik ezt. De hol mászkál itt ennyi turista éjsza-
ka? Ráadásul a zászlók többsége a Nap utcából 
és a Széchenyi utcából tűnt el. Hiányzik egy pár 
a temető környékéről is; erre mondhatjuk, idegen 
tette, de a többi helyen nem valószínű. 

Mégis csak meg kellene valahogy értetni azok-
kal, akik ezt teszik, hogy nem csak nem helyes 
ez, de nagyon kisstílű is.                               S. K.

Önkormányzati bizottsági hírek 
Visegrád Város Népjóléti Bizottsága a Közművelődési, Ifjúsági és 

Sportbizottsággal együtt döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjak odaítélé-
séről. 2007-ben 13 helyi fiatal pályázott az önkormányzathoz, és a bizott-
ságok november 7-i együttes ülésén mindannyiuk kérését támogatásra 
méltónak találták. Így a következő évben 13 fiatal havonta 5.500,– forint 
támogatásban részesül az önkormányzattól, amit az állam további 5.500,– 
forinttal egészít ki. 

A közművelődési, ifjúsági és sportbizottság döntött az Ifjúsági Alap 
őszi fordulójára beérkezett pályázatokról. Hat pályázó összesen 
695.000,– forintnyi támogatást kért az önkormányzattól. Mivel mindösz-
szesen 400.000,– forint felosztható keret állt a bizottság rendelkezésére, 
sajnos egyik pályázó kérését sem tudtuk maradéktalanul teljesíteni. 
Szándékunk szerint arányosan osztottuk fel az összeget a pályázók kö-
zött, és reméljük, hogy a megítélt támogatásból minden tervezett program 
megvalósulhat.       

Az Ifjúsági Alap 2007. őszi fordulójában megítélt támogatások: 
A Mátyás Király Cserkészcsapat számára  
   az Országos Regösbál megrendezésére 30.000,– Ft 
A Junior Kör téli foglalkozásainak anyagköltségeire 40.000,– Ft 
A Primavera Táncegyüttes számára  
   új ruhák varratására 50.000,– Ft 
Az Áprily Lajos Általános Iskola sítáborának 
   felvonóbérleteire 80.000,– Ft 
Az Áprily Lajos Általános Iskola zeneiskolai 
   programjainak bérleteire és jegyeire 80.000,– Ft
A nagycsoportos óvodai szülői munkaközösség 
   számára úszásoktatás biztosítására     120.000,– Ft  

Dobri Imre, Visegrád Város Közművelődési, Ifjúsági 
és Sportbizottságának elnöke 

Mezei Anna, Visegrád Város Népjóléti Bizottságának elnöke

A ,,régi-új” jegyző  újra a hivatalban… 
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Visegrádi Lakosokat, hogy 2007. ok-

tóber 1-jétől ismét munkába álltam, mivel Anna lányunk már büszke 
óvodás. 

Az aljegyzői feladatokat ellátó Tóth Tivadar közös megegyezéssel tá-
vozott. Úgy gondolom, hogy Visegrád városának – habár a település 
rangja megengedi – nincs szüksége kettős hivatali vezetésre, a munkakör 
nem igazán osztható. 

Már több évtizede a közigazgatási feladatok ellátásának vezetését egy 
ember látta el a településen. Amikor 2001. évben engem jegyzővé kine-
veztek, akkor is léteztek már a városi rangból eredő többletfeladatok 
(gyámhivatal, okmányiroda, építéshatóság 3 településre vonatkozó illeté-
kességgel stb.), és akkoriban a palotajátékok rendezvényét is a hivatal 
szervezte, nem volt még erre a célra önkormányzati kht., sem turisztikai 
referens, sem 4 fős pénzügyi csoport. Jelentős többletfeladatot adó új 
körülmény azóta nem merült fel, ezért indokolatlannak tartom a munka-
kör kettős betöltését. Ezzel a megoldással legalább a város kasszájában 
marad egy jelentős összeg. 

Tisztelettel:                                          Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző

Pénztári nyitva tartás  
a polgármesteri hivatalban 

Hétfő 13.00–16.00     Szerda 8.00–11.00    Péntek 8.00–11.00 
         13.00–16.00 
Kedden és csütörtökön a pénztár szünetel! 
Kérjük, a ki- és befizetéssel kapcsolatos ügyeket a nyitva tartás időtarta-
ma alatt szíveskedjenek elintézni! 

Fótos Tünde pénzügyi csoportvezető
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VÁROSHÁZI HÍREK 
A városközpont-tervpályázat rövid összefoglalója 

Az önkormányzat kiírta a városközpont tervezésére vonat-
kozó pályázatot. Ahogy a Visegrádi Hírek hasábjain is ol-
vashattak róla, a beruházás előkészítése rendkívül felgyorsult 
az utóbbi hetekben, hónapokban. A testület kiválasztott egy 
céget a pályázat lebonyolítására, októberben tárgyalta a fi-
nanszírozás kérdéseit, és kiírta a városközpont tervpályázatát. 
A pályázat eredményhirdetése és a nyertes tervek nyilvános 
bemutatása 2008. február 1-jén lesz. Az alábbiakban a pályá-
zat céljainak összefoglalását olvashatják. 

A tervezett városközpont szabályozási tervének kialakításá-
ra az önkormányzat 2004. őszén ötletpályázatot írt ki, amely-
re igen sok színvonalas pályamű érkezett. A pályázat alapján 
elkészült a terület szabályozási terve. A mostani tervpályá-
zatban a tervezési terület és a település karakteréhez legjob-
ban illeszkedő tervmegoldást és a tervezésre legalkalmasabb 
tervezőket kívánjuk kiválasztani. Az idén ősszel kiírt tervpá-
lyázat célja olyan tervek megtalálása, amelyek megteremtik a 
város lakossága és az idelátogató turisták számára ma hiány-
zó városközpont épületeit. 

Visegrádnak jelenleg nincs kialakult városi főtere. A régé-
szeti feltárások alapján a mára már teljesen elpusztult közép-
kori városnak azonban igen nagy főtere lehetett, mely a Rév 
utca, Fő utca, Mozi köz és a 11-es főút között elterülő, jelen-
leg beépítetlen tömb közepén terült el. A városi rang vissza-
szerzésével és a település intenzív fejlődésével együtt egyre 
inkább szükségessé válik egy városközpont és egy találkozási 
pontként, rendezvénytérként szolgáló új főtér kialakítása, 
melynek helyszíne megegyezik a középkori városközpont és 
főtér helyszínével.  

A tervezési feladat igen összetett. Egyrészt a szabályozási 
tervnek megfelelően ki kell alakítani a terület köztereit, a 
beépítési tömböket, ki kell alakítani a környező közterekhez 
való kapcsolódást, önkormányzati, kulturális és kereskedelmi 
funkciókat valamint lakásokat. Biztosítani kell a kialakuló 
főtér kapcsolatát a Duna-parttal. A beépítéshez igazodó 
mélygarázst kell elhelyezni a térszín alatt, biztosítva a terület 
közművesítését is. Gondoskodni kell a régészeti emlékek 
bemutatásáról, revitalizálásáról, a kialakuló közterek zöldfe-
lületi rendezéséről. 

A tervpályázat elemei 
Polgármesteri hivatal: Az önkormányzati irodák jelenleg 

több épületben elszórva találhatóak meg a városban. Ezért a 
tervezett új városközpontban egy új polgármesteri hivatalt 
kell kialakítani, amely az összes önkormányzati funkciót be 
tudja fogadni, és rendelkezik egy rendezvények, ünnepi 
ülések megtartására alkalmas díszteremmel is. A polgármes-
teri hivatal a főtér kitüntetett pontjára kerül.  

Egészségház: A jelenlegi egészségház egy régi lakóházban 
található rossz műszaki állapottal, a funkcióra alkalmatlan 
alaprajzi elrendezéssel. Az új központban egy új egészséghá-
zat is ki kell alakítani, amely a jelenleginél több szolgáltatást 
tud nyújtani és jól megközelíthető.  

Mozibővítés: A város jelenlegi művelődési háza a tervezett 
városközponttól messze, a Széchenyi utcában található egy 
régi villaépületben. A villaépület a jelenlegi igényeknek mára 
kissé szűkössé vált, ezért a mozi épület bővítésével a műve-
lődési ház egyes funkcióit is át kívánjuk telepíteni az új 
központba. A régi épületben megmarad a könyvtár és a kiál-

lító tér, a mozi melletti bővítménybe pedig átkerülnek az 
egyesületek, szakkörök irodái, műtermei, előadó terei. 

CBA áruház: A jelenlegi áruház egy elavult, panelos tech-
nológiával épült, lapos tetős épületben található a Rév utcán. 
Ezt az épületet el kívánjuk bontani, az áruházat pedig az új 
központ területén egy újabb, korszerűbb épületben kívánjuk 
elhelyezni. 

Egyéb kereskedelmi és vendéglátó funkciók: A városköz-
pont új épületeinek földszintjén további kereskedelmi és 
vendéglátó funkciókat kívánunk elhelyezni. Étterem, 
pizzéria, kávézó, söröző, cukrászda, műszaki és ruházati 
üzletek stb. A vendéglátóhelyeknél biztosítani kell a főtérre 
kitelepíthető teraszok lehetőségét.  

Lakások: Az új épületek emeleti és tetőtéri szintjein szol-
gálati, bér- és értékesíthető lakásokat kívánunk kialakítani. A 
lakások nagyobb részt egy-másfél, legfeljebb kétszobás 
garzon legyen egyedülállók, fiatal házasok illetve egy gyer-
mekes családok számára, a többi lehet nagyobb két-három 
szobás többgyermekes családok részére. 

Egyéb funkciók: A terület fennmaradó részére szabadon 
lehet javaslatot tenni a pályázat keretében az idegenforgalmat 
elősegítő, vagy a helyi lakosságot kiszolgáló egyéb – első-
sorban turisztikai – funkciókra.  

Közterek: A városközponti tömb belső tereibe nem kíván-
juk beengedni a gépkocsi forgalmat (kivéve az árufeltöltést a 
nap meghatározott időszakában), ezért az egész tömb belső
köztereit sétálóutca, illetve sétálótérként kívánjuk kialakítani 
díszburkolattal, rendezett zöldfelületekkel, árnyékot adó, de 
a városképet nem zavaró, arányos lombozatú fákkal, díszkút-
tal, vagy díszmedencével, szobor vagy térplasztika elhelyezé-
sének lehetőségével, formatervezett térbútorokkal, kandelá-
berekkel. Biztosítani kell a főtér és a Duna-part vizuális és 
közlekedési kapcsolatát.  

Közlekedés: A terület körül ki kell alakítani a működéshez 
szükséges forgalmi rendet, forgalmi kapcsolatokat, a mélyga-
rázs megközelítését, a mélygarázs jól használható, de lehető-
leg költséghatékony kialakítását. A nagyobb közforgalmat 
bonyolító üzleteket és funkciókat a terület gépkocsival is 
könnyebben megközelíthető helyeire kívánjuk elhelyezni. 

Régészeti emlékek: A terület régészeti feltárása során igen 
sok régészeti emlék került elő a térszín alól. A tervezésnél 
figyelembe kell venni az előkerült értékeket, ahol erre lehe-
tőség nyílik, biztosítani kell a bemutatásukat, esetleges hasz-
nosításukat. 

Építészeti karakter: Rendkívül fontos, hogy az új beépítés 
megtalálja az egyensúlyt a mai kor építészetével, a város 
virágkorát idéző középkori hangulattal, a természeti környe-
zettel, a feltárt építészeti emlékekkel, a fennmaradt építészeti 
környezettel, ugyanakkor be tudja fogadni a városközpont 
funkcióit, ki tudja szolgálni a turizmus igényeit, és mind-
emellett gazdaságosan kivitelezhető és fenntartható.  

A tervpályázat teljes kiírása megtekinthető a 
www.epiteszforum.hu oldalon a pályázatok között. 

Dobri Imre 
                                                                                 képviselő
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Családi nap a Telgárthy-réten 

Tréfában sem volt hiány 

Gyerekzsivajtól volt hangos október 13-án a Telgárthy-
rét. Az Áprily Lajos Általános Iskola egykori és jelenlegi 
tanárai és diákjai közös játékkal, főzéssel töltötték e szép 
őszi napot.  

Minden osztály gyalog tette meg az utat, közben hét ál-
lomáson különböző feladatokat oldottak meg. A szülők 
ezalatt a réten készítették a finom ebédet.  

Sorakoznak a csapatok 

Jól esik a pihenés 

Az őszi pompájába öltözött Füvészkert sétára hívogatott, 
a patakpartot és a rétet focizó, játszó, kergetőző gyerekek 
vették birtokba. Ebéd után csapatok alakultak szülőkből, 
tanárokból és gyerekekből. Paulusz József tanár úr ver-
senyfeladatai sok mókára, kacagásra adtak alkalmat, az 
„idősebbeknek” csak nehézségek árán sikerült teljesíteni. 
Fantasztikus, mozgalmas számháborúval, amelyet Bártfai 
István irányított, ért véget a nap.  

Elkészült a finom ebéd 

Kupaktanács a napsütésben 

Közel 170 gyerek és 60 felnőtt élvezte az együttlétet. 
Abban mindenki egyetértett, hogy minden évben tartsunk 
családi napot. Jól érezték magukat a Kisorosziból érkezett 
szülők és gyerekek is, ők most először voltak jelen az 
iskola rendezvényén, azóta, hogy tagiskolaként a visegrádi 
iskolához tartoznak.  

Schmidt Anna igazgató

Figyelem! 
A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben rendezett Áprily-hetek 
történetét Áprily anno címen figyelemmel kísérhetik Ked-
ves Olvasóink a Visegrádi Hírek 2004./12.–2006./6. kö-
zötti számaiban Mezei Anna tollából, a könyvtárban. 

Szerkesztőbizottság 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

Tisztelt Olvasóink! 
Nemrég kezembe került egy újságcikk fénymásolata. A 

cikk képei között ismerős arcokat fedeztem fel, így na-
gyobb érdeklődéssel kezdtem a cikket olvasni. Már a cikk 
címe is felkelti az érdeklődést: ,,Sem folyó, sem országha-
tár…” 

A borlovagok felvonulása 

A szlovákiai Párkány Város Önkormányzata szeptember 
28–30-án tartotta a Mária Valéria hídi Ünnepi Napokat. 
Jobban beleolvasva, kiderül, hogy Esztergom és Párkány 
szorosabb együtt működést ápol 2001 óta, a Mária Valéria 
híd felújításától és átadásától kezdve. Az esztergomi pol-
gármester ötlete volt, hogy a régi Esztergom vármegyét 
Ister-Granum Eurorégiónak nevezzék el. (Az Ister, a Du-
na, a Granum a Garam római kori neve.) Ekkor már a 
magyar borászok szorosabb kapcsolatban álltak a szlovák 
borászokkal. Így összefogva 2004. december 21-én meg-
alakították a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagren-
det. A lovagrend szlogenje: sem folyó, sem országhatár 
nem tud elválasztani ezer éve együtt dolgozó és gondol-
kodó, a szőlőt és a bort szerető embereket. A lovagrend 
nagymestere, Nyergesi Rezső Nyergesújfalun él. A lovag-
rend tagjai között örömmel fedeztem fel Tóth Tivadar 
urat, akit mi visegrádiak is jól ismerünk, hiszen a közel-
múltig városunk aljegyzőjeként tevékenykedett. 

A másik képen pedig Friedrich István látható amint a 
borlovagrend tagjai közé választják. Gratulálok neki. Ő
sem nagy szőlőtermelő, de a bort szerető és jó kedvvel 
készítők közé tartozik. Úgy gondolom, hogy a lovagrend 
tagjainak küldetése van, megszerettetni, megismertetni a 
magyar borfajtákat a hazai és a külföldi közönséggel. 

Istvánnak még egyszer gratulálok. Viselje ezt a címet 
örömmel, egészséggel még nagyon sokáig. 

Kívánom, hogy itt Visegrádon is találjon követőkre, hi-
szen már egy egész kis csapat készít saját bort kis város-
unkban. Az ő példáján látszik és a borrend tagjai között is 
sokan vannak, akik nem kereskedelmi célra termelnek 
bort, mégis lehetnek a lovagrend tagjai. 

Az új borlovag, Friedrich István 

Nemzetiségi önkormányzatunknak egyik távolabbi célki-
tűzése is az, hogy a helyi pincemesterekből és borkészí-
tőkből létrehozzon egy helyi borlovagrendet, ami később 
bővülhetne környékbeli borkészítőkkel. Ezt a célkitűzést, 
távoli tervet még megboldogult Schandl Lajos dédelgette. 
Azon fáradozott, hogy megvalósuljon. Sajnos, nem tudta 
létre hozni, mert egy ilyen dolog több ember egyidejű
közös együttgondolkodását és elhatározását igényli.  

Friedrich Istvánnak remélhetőleg majdan sikerülni fog.  

 B. I. 

MEGHÍVÓ 
A Német Kisebbségi Önkormányzat  

szeretettel hívja és várja Önt  

a 2007. december 18-án tartandó  

közmeghallgatásra 

Helye:
Mátyás Király Művelődési Ház  

I. emeleti nagyterme 

Időpont:
2007. december 18., este 18 óra 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A Német Kisebbségi Önkormányzat  
                                   Vezetősége 
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a szolnoki Damjanich János Múzeum 

  „„……AA  bbuuddaaii  ppaassaa……bbeelleekkeezzdd  vvaallaa    

hhiiddaatt  rraakknnii……””  
ccíímműű kkiiáállllííttáássáánnaakk mmeeggnnyyiittóójjáárraa,, mmeellyy

22000077.. nnoovveemmbbeerr 1188--áánn vvaassáárrnnaapp 1155 óórraakkoorr lleesszz
aa MMűűvveellőőddééssii HHáázzbbaann

AA ttáárrllaatt aa sszzoollnnookkii ttöörröökk kkoorrii TTiisszzaa--hhíídd
rrééggéésszzeettii kkuuttaattáássáátt mmuuttaattjjaa bbee aazz éérrddeekkllőőddőőkknneekk

A kiállítást megnyitja: 
Gróf Péter régész

A kiállítás 2006. december 17-ig 
tekinthető meg a művelődési házban 

a könyvtár nyitva tartása szerint. 
(Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128) 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit a hónap utolsó péntekein 

tartandó előadás-sorozatának következő alkalmára, mely 

2007. november 30-án (pénteken) 18.30 órától 
 lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

Kőrösi Andrea archeozoológus
vetítettképes előadását hallgathatják meg

EGYIPTOM 
föld alatt és föld felett 

– képes régészeti és úti beszámoló – 
címmel 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Ismét lesz Visegrád naptár! 
A hagyományoknak megfelelően idén is megjelenik a jövő

évre szánt visegrádi falinaptár a művelődési ház gondozásában.  
A naptár alapelgondolása az idén sem változik, hiszen Viseg-

rád témájú képeket láthat a közönség a naptár lapjain hónapról 
hónapra. 

Aki úgy gondolja, előre rendelhet a naptárból, vagy jelezheti 
vásárlási szándékát, hiszen tavaly minden egyes naptárat sike-
rült eladnunk, sőt többeknek nem jutott. Akik többet szeretné-
nek vásárolni, azok kérjük, feltétlenül jelezzék előre szándéku-
kat. Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
kívánjuk megoldani. 

Szeretnénk, ha a tavalyi árhoz képest minimálisan emelve 
1.500,– Ft körül tudnánk tartani a naptár árát. 

Reméljük, hogy a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk ezzel 
mindenkinek, és boldogságban, egészségben fogják nézegetni a 
2008-as év minden napján! 

Mikesy Tamás 

Tanfolyam! 

60 órás angol nyelvtanfolyam indul a művelődési 
házban igény szerint kezdőknek és haladóknak. A 
kezdéshez minimum négy fő jelentkezése szükséges.

A heti 2-2 órás foglalkozásokat Kangas Kinga vezeti. 
Ára: 24.000,–Ft 
Érdeklődni és jelentkezni a művelődési házban lehet 

személyesen vagy a (26) 398-128-as telefonszámon, ill. 
Kangas Kingánál a (30) 680-8687-es telefonon, vagy 
Mikesy Tamásnál a (30) 210-8580-as számon. 

EMLÉKMŰAVATÓ 
2007. november 30-án, pénteken 11 órakor adják át 

Tiszlökön azt a monumentális szoborkompozíciót, 
mely Vásárhelyi Pálnak, a folyamszabályozó mérnök-
nek és munkásainak állít emléket. 

Az emlékmű városunk lakójának Vígh Tamás Kos-
suth-díjas szobrászművésznek az alkotása. Vígh Tamás 
egyik nagy álma valósult meg ezzel, hiszen a terv már 
több mint 40 éve megszületett, és mostanáig kellett 
várni arra, hogy végre elkészülhessen. 

Ez úton gratulálunk Tamás bácsinak, és kívánjuk, 
hogy még több tervének a megvalósulását tudja kivite-
lezni egészségben. 

Visegrádi Hírek szerkesztősége    

A Bernády-gy•jtemény 93 év után 
ismét Magyarországon látható! 

Az 1913-ban a Budapesti Szépművészeti Múzeum 
anyagaként ideiglenesen Marosvásárhelyi letétbe került 
Bernády-gyűjtemény 93 év eltelte után ismét látható 
hazánkban. 

A gyűjteményben több Barabás-, Lotz-, Munkácsy-, 
Ferenczy- és Fényes-festmény látható, amelyek a ma-
gyar képzőművészet szerves részét képezik.

Az 50–60 éven keresztül raktárak és pincék mélyén 
porosodott anyag most méltó helyre kerülhet: 2007. 
október 20. és 2008. február 17. között a szentendrei 
MűvészetMalomban állítják ki a Bernády-gyűjteményt.

AEGON MAGYARORSZÁG  
Általános Biztosító Zrt.

Biztosítások kötése:
– ingatlan-, gépjármű-, élet-,  

baleset-, betegség-,
– Euromaxx befektetési biztosítás...

Nyugdíjpénztárba beléptetés:
– magán- (pályakezdőknek, 30 év alattiak-

nak)
– önkéntes (öngondoskodás)

AEGON hitel (és más banki hitelek is)
– ingatlanvásárlásra, hitelkiváltásra,  

szabadfelhasználásra

KELLNER LÁSZLÓNÉ
06 (30) 201 2946 és 06 (26) 390 228

E-mail cím: keller.laszlone@t-online.hu
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Hídavatás 
2007. augusztus 31-én a délutáni órákban egy megemlékezéssel 

egybekötött hídavatás volt Visegrádon. 
Az erdészet ezen a napon adta át a Budai-bányánál elkészült gya-

logos fahidat. (Ez a ,,műszaki” része a dolognak.) 

A család, a barátok és a kollégák jelenlétében ekkor emlékeztünk 
meg Dobri Imrénéről, a mindenki által tisztelt és szeretett Stefiről. 

Ocsovai Zoltán erdészetvezető méltató szavai és Kertész József 
szavalata után a ,,Stefánia” hídon átmenve a Budai-bányába, egy jó 
hangulatú együttlét volt, amiről csak STEFI hiányzott, de nagyon.                                                                         
Erdős Péter 

Magyar László 

Egy kiállítás margójára 

A képzelet lélek-lajtorján lépeget, 
A ráérzés hajlít vagy tör épp íveket. 

A gondolat már szinte valóságot ölt. 
A lélek: ember – ISTEN szövetségre tör. 

A művész meg közben – hány? – százszor elbukik, 
Míg egy új szoborban újra mutatkozik. 
Összhang, ha hibádzik magában, …valahol, 
Jaj, ezerszer jaj, mert az anyag visszaszól! 
Reves-rozsdás-repedés… mindenütt a baj…
Véső csorbul… tű karcot hagy… szó is elhal…
Ábrándok maradnak annyira szép igék…? 
Rossz módszer, rossz technika, – van más segítség? 
Még egy halálból még egy születés veszi 
Kezdetét, s a küzdelem úgy lesz gigászi, 
Hogy belerendül a tudat, ám az utat, 
Melyet az agy észlelések útján mutat 
Nem megfoghatóan, de érezhetően, 
Bronzban, kőben, örök térben és időben; 
(kétségek közt vívódva tán nem is egyszer, 
Dühöng és ordít, acsarkodik a mester, 
Ágál, keres, kutat, sző szelíden fohászt, 
Vagy már bűnők-gyóntán vár vég feloldozást); 
Mivé törpül a tudás, a tapasztalás…! 
Számtalan fortély és az újra akarás 
Küzdelméből az lesz, mi lehetően lesz, 
S mi lett, vállalhatóan az lett, mi lett, 
Nemcsak, hogy torzónak, de öntecsnek se jó, 
Holtnak született holt, kimondhatatlan szó, 
Vagy sugár, mely lánggá lesz, miért érdemes 
Élni, végigszenvedni a gyötrelmeket, 
Mert lám végül mégis csak összeállt eggyé 
Tartalom és forma: lehetséges egység! 

Kobátfalvi  
tapasztalatok 

Nemrégiben Kobátfalván jártak néhányan a Vi-
segrádi Hírek szerkesztőbizottságának tagjai 
közül. Mint köztudott, a 2005-ös nagy árvíz 
ebben a kis székelyföldi faluban igen nagy pusz-
tításokat okozott.  

Visegrád is megmozdult, és több mint 1 millió 
forinttal járult hozzá, hogy egy többgyermekes 
család elpusztult otthonát pótolhassák egy családi 
ház felépítésével.  

Már tavaly télen is láthattuk, hogy a ház már 
állt, épp a parkettát rakták le. Azóta tovább szé-
pült a kis otthon, s most meggyőződhettünk arról, 
hogy a család már véglegesen birtokába vette az 
újonnan épült otthont. 

Az apróságok az új ház lépcsőjén 

A gazdával a ház előtt 

Egy másik családnak Parajd nyújtott segítséget. 
Itt egy idősebb házaspár lakik, csaknem két éve. 
Jól eső érzés volt most is megtapasztalni a háziak 
szeméből áradó hálát, és az el-elismételt köszönő
szavakat.  

Az egyszerű emberek őszinte köszönetét tolmá-
csoljuk most is Visegrád segítőkész polgárainak, 
akik már számos esetben tanúsították, hogy ha 
baj van, lehet rájuk számítani, s emberségből, 
segíteni akarásból mindig kitűnőre vizsgáznak.  

A Visegrádi Hírek  
                                                 szerkesztői 
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GRÓH JÁNOS 
1923–2007

Szeretve Tisztelt Család, Tisztelt Gyászolók! 
A Műegyetem Rajzi Tanszéke meghatározó személyiségét 

vesztette el. Egy rendkívüli embert, Gróh Jánost búcsúztatunk 
ma. Rendkívüli volt ő maga, rendkívüli a családja, az, ahogy élt, 
amit létrehozott, és amit örökül hagyott ránk.  

Miben is érhető tetten ez a rendkívüliség? Talán – mindenek-
előtt – abban a mélységes természetszeretetben, természetes 
egyszerűségében és bölcsességében, egy mindent átható huma-
nizmusban, amely Jánost jellemezte. 

Ez egy olyan tágabb értelemben vett humanizmus, mondhat-
nám Albert Schweitzer-i humanizmus, ami sokkal több annál, 
mint az egyes embernek a többiekhez való viszonya, sokkal 
inkább egy Embernek az összes többi élőlényhez való viszonyu-
lásával jellemezhető. Mert Gróh János ilyen ember volt. Már 
nehezére esett a mozgás, de fáradságos munkával, állott vizű
öntözőkannákkal locsolta a növényeit – a sokkal egyszerűbb slag 
helyett –, és kérdésemre, hogy miért teszi ezt, azt válaszolta: nem 
szeretném, ha sokkolná őket a hidegvíz…

Rendkívüli volt a családja is: édesapja, Gróh Gyula világhírű
(Nobel-díjra is felterjesztett) kémiaprofesszor, ősei századokra 
visszamenően rajzolók, kézművesek, szorgalmas tudósok. 
Gyermekkorát nagy tudású, híres, ám szerény és természetszere-
tő környezetben tölthette. Különösen szívesen emlékezett a liptói 
Rózsahegyen töltött gyermek- és ifjúkori nyaraira. Talán a legin-
kább ott érezte otthon és boldognak magát. Ugyanezzel az érzés-
sel gondolt vissza szüleire is, az édesapjával kettesben eltöltött 
napokra, azok finom, szellemes humorú légkörére. Meghatározó 
élménye volt az a nyár is, amit Niels Bohr és családja meghívá-
sára, az ő körükben édesanyjával Dániában töltött. Nem érdekte-
len azt is fölidézni, hogy ebben a találkozásban nagy szerepe volt 
édesapja Nobel-díjas barátjának és kutatótársának, aki a háború 
utáni nehéz években is sokat segített a családnak. Ezek a találko-
zások nemcsak szeretetteljes légkörükkel gazdagították, hanem 
elmélyítették benne azt, hogy az igazi szellemi nagyság emberi 
közvetlenséggel és természetességgel társul. Ezt a magatartást 
később kimondatlan egyszerűséggel és természetességgel közve-
títetett felénk. („Az akkor 16 éves Tage Bohr „játszótársa” ké-
sőbb szintén Nobel-díjas lett, de megfordult a Bohr-házban a 
már – kár is említeni itt is most – Nobel-díjas atomfizikus, 
Werner Heisenberg is…) 

Azt szokás mondani, hogy a polihisztorok kora lejárt, de egy-
valami, János életében mégis elgondolkodtató: anyanyelvén 
kívül négy nyelven beszélt (angol, német, francia, szlovák), jogi 
doktorátussal bírt, és – mellesleg – festőművész, tanárember 
volt. Olyan ember, aki a lehető legeltérőbb dolgok között is 
rendet tudott tenni.  

1942–48 között Szőnyi István növendékeként végezte el a 
Képzőművészeti Főiskolát és ugyanitt ismerte meg feleségét – a 
hozzá méltóan nagyszerű –, Nagy Nóra művész-pedagógust is. 

Ha döntenie kellett, Gróh János világéletében habozás nélkül 
választotta a kényelmetlenebb, a nehezebb megoldásokat a köny-
nyű, de nem a lényéből fakadó döntésekkel szemben. Az ötvenes 
években a művészi megalkuvás helyett műszaki rajzoló lett, 
vállalva a gyötrelmes, nemritkán több mint 12 órás robotot. Ezt a 
nehéz korszakot követte az a 30 év, amelyet a Rajzi Tanszéken 
töltött el. 

Élete döntő élménye volt számára az 1956-os forradalom és 
szabadságharc. Idős korában is megrendítő lelkesedéssel és hittel 
beszélt az akkori napokról. Az eredmény – természetesen – nem 
maradt el: sokévi kiszorítottság, szakmai félretaszítás, esetenként 
megalázás lett a jutalma. János ezt is méltósággal fogadta, annak 
bizonyosságával, hogy mindez: megérte. Talán erre is utalt, 
ahogy sokszor mondta kisebb-nagyobb igazságtalanságok miatt 

háborgó kollégáinak vagy tanítványainak: „Hiába, a jó mindig 
elnyeri méltó büntetését”. Ez a sajátos gróhi humor talán édesap-
jától eredt, aki Dánia és Hollandia 1940-es náci lerohanásakor – 
csöndes tudós emberként csupán annyit jegyzett meg: „szegény 
németek, hány csatát kell még megnyerniük, amíg elveszítik a 
háborút…” 

Gróh János nem csak mélyen érző ember, tanár, de nagy mű-
vész és tudós elme is volt. Több mint 350 oldalas, eredetileg is 
angol nyelven írt műve máig kiadásra vár, Betű és írás című
jegyzete évtizedek óta állja az idő próbáját. 

Ha igaz az, hogy a szem a lélek tükre, akkor legalább ennyire 
igaz ez a rajzra és a festményre is. János színei és alakjai időtle-
nek, a „fény festője” (akárcsak Szőnyi István és Egry József), de 
ebben a fényben a ködös-puha, sfumatós hangulatok legalább 
olyan fontosak, mint a harsogó életkedvet sugárzó, sziporkázóan 
ragyogó képei: mély érzéseit közvetítik melankolikus füstös 
barnái és szürkéi, optimista rózsaszínnel futtatott álomszerű
látomásai. 

Nagyon szerette a családját. Majd minden képén megfestette 
őket, a legtöbbször időtlen köntösbe burkolva, de legalábbis 
feleségét, Nóra nénit, akár közvetlen utalásként, akár a család 
szimbólumaként. Mélyreható érzéseit elrejtette a világ elől, de 
lépten-nyomon feltört belőle, megjelentek képein is. Festői 
világában nemcsak Rózsahegy, Szigliget, a Dunakanyar volt 
életre szólóan meghatározó élmény számára: már nem is elsősor-
ban a hegyek, vizek, fények játékát festette meg, hanem a termé-
szeti szépség mélyebb jelentését, metafizikai, panteisztikus 
sugárzását. 

22 csoportos és 9 egyéni kiállítása volt, ezek közül az utolsó 
Zebegényben, szeretve tisztelt mestere, Szőnyi István hajdani 
házában. 

Tanári működésének eredményessége a legszembeötlőbben 
hajdani tanítványainak szeretetében, figyelmességében és bizal-
mában nyilvánul meg. Külföldi tanítványai közül különösen 
közel állt hozzá egy amerikai-kínai és egy amerikai-koreai leány. 
Ez utóbbi még valamikor a 80-as évek végén, a meghitt Kiss 
János altábornagy utcai műtermében – melyet különösen szere-
tett, és amely sok kedves emlék helye volt – az alábbiakkal 
búcsúzott tőle: „Tanár Úr szeretnék még visszatérni ebbe az 
országba azelőtt, mielőtt a pénz ezt is teljesen tönkre nem teszi”. 

Gróh János csendes szívósságával, mély tudásával és békés 
szerénységével hatott. Mint minden a természetben, ami tartós és 
nyomot hagy, ő is lágy volt, abban az értelemben, ahogy az itt, a 
végső nyughelyétől alig néhány méterre csörgedező Malom-
patak, amely ezt a völgyet mégis ki tudta mélyíteni magának, 
helyenként a sziklákba vágva magának impozáns mélységű
medret. 

A mai, reklámoktól harsogó, magamutogató világban Gróh 
János egy magasabb rendű erkölcsi parancsnak engedelmeskedve 
élt és alkotott, mintegy manifesztálva egy jobb világ ígéretét, 
amelynek ő már – minden bizonnyal – részese lett. 

Mireánk – a nélküle maradottakra – nehezebb feladat vár. Meg 
kell próbálnunk megfelelni erkölcsi-szellemi hagyatékának. Hála 
Istennek joggal gondolhatunk arra, hogy mennyi örömben és 
szeretetben, és a mai nap kivételével aránytalanul több jóban volt 
részünk mellette, mint amennyi szomorúság ért most minket. 

Ezen a verőfényes őszi napon, amelyet annyira szerettél, mert 
éppen az ilyen időjárás volt a legkedvesebb neked, búcsúzom 
tőled, János a Műegyetemi Rajzi Tanszékének nevében, és – 
mint legjobb barátomtól – a magam nevében is.  

Örülök, hogy a közeledben lehettem. Nyugodj békében! 

(Balogh Balázsnak 2007. október 20-án a visegrádi  
temetőben elhangzott búcsúztatóját szerkesztve közöljük.)
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Lassan időszerű lesz!  

Készítsünk madáretetőt! 

Segítsük a telet itt átvészelő madarakat! 
Télvíz idején az ablaknál állva a meleget adó radiátor 

teszi kellemessé a benti létet. Kinn a zord hideg télben, a 
fagyott talajon, a kopár fák ágaira rárepülő madarak sa-
nyarú sorsának jobbá tételét már nyáron – kora ősszel 
segíthetjük, ha gondos állatbarát módjára, előre madárete-
tőt készítünk a hideg napokra. 

Madáretető iskola 
Az Orpheus Állatvédő Egyesület különböző programjain 

már nyáron elkezdte a madáretető-készítés fortélyaiba 
betekintés segítését. Az állatbarátok hulladék faanyagok 
felhasználásával készítettek madarak számára életmentő
eledeltartókat.

Az intenzív etetésre csak a zord fagy és összefüggő hó-
takaró esetén van szükség, ilyenkor a kis vendégeknek a 
megszokottnál is több energiára van szükségük – már az 
életben maradáshoz is. Lehet szó vörösbegyről, aprócska 
cinkéről, feketerigóról és még sokféle kedves madárkáról, 
akik megtelepedhetnek a kertekben vagy akár az ablakok-
ban, ha rendszeresen gondoskodunk az etetésükről.  

Ha tudjuk, miért ne tegyük könnyebbé az életüket? Lás-
sunk hozzá a madáretető készítéséhez! Egy kis gondosko-
dással segíthetünk a környezetünkben élő madárkáknak 
átvészelni a zord időszakot, amíg a természet vegetációja 
újra nem éled. Ennek több formája lehetséges: 

Étket szórni az ablakpárkányra
Ez a legegyszerűbb. Napi rendszerességgel megtehetjük, 

így a kis madarak odaszoknak enni az ablakunkhoz. Bent-
ről ezáltal megfigyelhetjük az odaszálló állatokat közelről 
is. Ennek megtételéhez nem szükséges nyári- tavaszi elő-
készület sem. Gondot okozhat, ha emeletes házban la-
kunk, és az alsóbb szinteken élő (nem állatbarát) lakókat 
esetlegesen zavarja, ha bepiszkolják az állatok evés köz-
ben a lentebb lévő ablakokat (maghéjakkal, ürülékekkel). 
Kerüljük el minden esetben a konfrontációt, és inkább 
készítsünk komolyabb etetőt, ami nem az ablakok közelé-
ben van, és nem zavarja meg lakótársaink nyugalmát sem. 

A legegyszerűbb madáretető
Eldobható üdítős flakonból is készíthetünk madáretetőt. 

Első lépésként az üveg szájára tekerjük vissza a kupakját, 
de úgy, hogy közben rácsíptetünk kötöző zsineget vagy 
drótot. A flakon testéből vágóeszközzel ajtóként funkcio-
náló nyílást vágunk. Ezen fognak be- és kiszállni a mada-
rak az etetőből, és itt töltjük be a táplálékot is. Miután 
megraktuk madáreleséggel a pár perc alatt elkészült etetőt, 
már tehetjük is ki a közeli bokorra vagy fára. Ha van rá 
lehetőségünk, készíthetünk egyszerre több ilyen eledeltar-
tót is. Eldobható üdítős flakon van bőven, azok felhaszná-
lása hulladékcsökkentő alternatívaként is értelmezhető. 

A kihelyezett eleségtartókat érdemes két-, háromhetente 
ellenőrizni, eledellel utántölteni. 
Madáretető építmények 

Komoly ,,mérnöki” munkával (rajzokkal, tervekkel) is 
kezdhetjük a madáretető készítését. Miután megálmodtuk, 
hogy hogyan nézzen ki álmaink etetője, vessük papírra 
terveinket. Számoljuk ki az anyagok fajtánkénti mennyi-
ségeit, majd szerezzük be a hozzávalókat (új vagy régi 
faanyagokból is összeválogathatjuk). Miután kiszabtuk a 
fő elemeket, nem marad más hátra, mint azok összeszere-
lése.  

Ha készen van a madáretető, eleséggel feltöltjük, és ki-
helyezzük lakókörnyezetünk fáira, bokraira. 

Ha kertek alján (fákon vagy bokrokban) helyezzük ki az 
etetőt vagy toronyházak ablakaiba-erkélyeibe kerül is ki 
az eledeltartó, minden esetben ügyelni kell arra, hogy 
lehetőleg szélvédett helyen kapjon végleges helyet. Az 
etetőt ne tegyük ki túl alacsonyra, hogy egy kóbor macska 
vagy a házi kedvenc semmiképpen se érhesse el az etetőt 
(mint tudjuk, a macskák a madarakra veszélyes ragado-
zók).  

Mit rakjunk az etetőbe?  
Olajos magvak (napraforgó-, tökmag), kalászos termések 

(búzaszemek, kukoricadara) rendszeresen kerülhetnek az 
eledeltartókba. Az eleség sose kerüljön a hóba; mindig 
olyan helyre kell tenni, ahol szárazon marad. Energiában 
gazdag (és kedvelt) még az adagolt, nyers szalonnacsík is. 

A madáretető-készítési procedúra lehet közös hétvégi, 
családi program vagy csoportos foglalkozás is. Fontos, 
hogy gyerekek felnőtt jelenléte nélkül veszélyes szerszá-
mokkal (fúróval, fűrésszel, kalapáccsal) ne dolgozzanak, 
mert maradandó sérüléseket okozhatnak maguk és társaik 
bánatára. A magasba való madáretető-kihelyezést is bíz-
zuk felnőttekre. 

Jó barkácsolást  
és sok-sok tollas barátot kívánunk  

mindenkinek! 

Seres Zoltán 
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SPORTHÍREK 
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a lakosságot a Visegrád SE működéséről és legfrissebb híreiről: 
Zeller Márton egyesület elnöke, tel: 06 (20) 9552-220, 
Bártfai István egyesület titkára, tel: 06 (30) 2516-383. 

Szakosztályok és vezetőik: 
• Labdarúgó Szakosztály: Szedlacsek János  tel.: 06 (20) 599-9430 
• Kerékpáros Szakosztály: Müller Antal  tel.: 
• Sakk Szakosztály:  Gróh Dániel  tel.: 06 (70) 270-8337 
• Tenisz Szakosztály:  Zeller Tibor  tel.: 06 (20) 219-0303 
• Túra Szakosztály:  Bártfai István  tel.: 06 (30) 251-6383 

Labdarúgó Szakosztály hírei 
Az öltöző-kiszolgáló épület elkészült és már nagyon vár-

juk azt a pillanatot, amikor birtokba vehetjük az épületet. 
A sportegyesület fennállása óta nem volt lehetősége a 
szakosztálynak saját pálya és öltöző együttes használatára. 
Köszönettel tartozunk Visegrád Város Önkormányzatá-
nak, köszönjük! 

A sportegyesület társadalmi munkában elhelyezte a lab-
dafogó hálót, ill. tartó oszlopokat. Ezúton szeretnénk 
köszönet mondani a résztvevőknek. 

A labdarúgók a 2007/2008-as bajnokságban a Pest me-
gye III. osztályban szerepelnek, a 10. forduló után a 4. 
helyen állnak a 12 csapatos bajnokságban. 

Következő mérkőzés: 12. forduló Dunakeszi–Visegrád 
2007 november 10., 13.00 Dunakeszi 

A Magyar Kupa selejtező pest megyei csoportjában 3 
nyert mérkőzéssel tovább jutott a csapat.  

A felnőtt csapatban jelenleg 4–7 fő visegrádi, 3–5 fő
dömösi, 2–3 fő szentendrei, 1–2 fő tahitótfalusi fiatal 
játszik. 

Edzések minden héten két alkalommal vannak, szerdán 
és pénteken Szedlacsek János vezetésével. Kérjük a fiata-
lokat, akinek kedve van játszani a csapatban, jelentkezzen 
a szakosztályvezetőnél. 

U19 megyei III. osztályú csapatunk 7 mérkőzés 6 győze-
lemmel vezeti a tabellát 39-9 gólaránnyal 

A 7. forduló eredménye Visegrád–Páty 6-0 
U19 csapat tagjai: 9–15 fő visegrádi, 1–3 fő kisoroszi, 1 

fő dömösi fiatal. A csapat tagjai rendszeresen részt vesz-
nek az edzéseken, melyet Szendrei Lajos vezeti. 

Szendrei Lajos és Szedlacsek János kezdeményezésére a 
„Bozsik-program” alapjaként elkezdték az U6–U14 kor-
osztályok rendszeres edzését, heti két alkalommal. 

40–50 fő 6–14 éves fiú, illetve leány látogatja rendszere-
sen az edzéseket. 

Nem tévedés, a lányok is szeretik a focit. Rendszeresen 
részt vesznek tornákon, vagy szerveznek felmérő jellegű
tornákat. Jó látni szerdán és pénteken a sok gyereket a 
pályán amint vidáman csinálják végig a feladatokat és 
bíztatják egymást a feladatsor teljesítésére. 

Ezekből a fiatalokból már 4 fiú szerepel az U19 csapat-
ban: 7. osztályos Galszter Richárd, 8..osztályos Berkesi
Gergő, Melcher Máté, Meszárek Norbert.  

Nem kis szerepük van a gyerekeket elkísérő szülőknek, 
testvéreknek az edzésre, illetve a tornákra való szállítás 
segítésében. Nagy problémát okoz jelenleg még a kulturált 
WC-használat, mosdási, öltözési lehetőség hiánya, de ez 
már hamarosan megoldódik. Legnagyobb problémát a 11-

es fő útvonalon a kétszeri átjutás okozza, a nagy sebes-
séggel érkező járművek között kell átjutni a másik oldalra, 
ami még felügyelettel is veszélyes.  

Kérnénk az illetékeseket, mielőbb próbáljanak valami 
megoldást találni a biztonságos átkelés érdekében. 

Állandóan frissülő információk www.pmlsz.hu, 
www.szklsz.uw.hu, illetve www.visegradse.hu weboldala-
kon találhatóak. 

Terveinkről 
Szeretnénk egy ütőképes megyei II. osztályú felnőtt és 

U19 csapatott kialakítani, s emellett egy U14-es korosz-
tályt is el szeretnénk indítani a következő bajnoki idényre. 
Minél több visegrádi származású fiatalt szeretnénk a csa-
patokba beépíteni, ezzel nem kizárni a környékbeli fiata-
lok szereplését a csapatokban. Sajnos a fiatalokat nagyon 
nehéz rendszeres sportra rábírni. Jobb időtöltésnek hiszik 
a hévégi szórakozást. 

Az őszi edzések a korai sötétedés miatt csak korlátozott 
időben lehetségesek, ezért a Visegrád SE a pálya megvi-
lágítását tervezi. Szeretnénk ezúton segítséget kérni min-
denkitől, aki tud, hogy támogassa munkánkat. 

A tervezéstől a kivitelezésig szeretnénk társadalmi mun-
kában elvégezni ezt a feladatot. Kérünk mindenkit ötleté-
vel, tudásával, munkájával akár pénzzel is támogasson 
minket. 

Sakk Szakosztály hírei 
Sakkosok az idei évben is készülnek a bajnoki fordulók-

ra, heti rendszerességgel Művelődési házban. 
Aki szeretne bekapcsolódni a sakk életbe, keresse a 

szakosztályvezetőt. 

Tenisz Szakosztály hírei 
Az idén nagy munkával megújult a teniszpálya, korábban 

a szakosztályvezető felhívást tett közzé a visegrádi lako-
sok, fiatalokhoz, amely szerint: „Örömmel értesítünk 
minden teniszkedvelő sportbarátot, hogy megújult formá-
ban újra megnyitotta kapuit a visegrádi teniszpálya. A 
használat feltételeiről érdeklődni a Sirály étteremben 
lehet. A visegrádi diákok részére a használat térítésmen-
tes.” (Visegrádi Hírek 2007. június Zeller Tibor szakosz-
tályvezető) 

Sajnos a felhívás nem járt sikerrel. Kérjük, kérdésekkel, 
ötletekkel keressék meg Zeller Tibor szakosztályvezetőt! 

(Folytatás a 11. oldalon) 
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(Folytatás a 10. oldalról) 

Kerékpáros Szakosztály hírei 
Idén alakult meg a Visegrádi Sport Egyesület „legfiata-

labb” szakosztálya, a Kerékpáros Szakosztály. 
Az idei évben csapatunk rengeteg túrán, közös tekerésen 

van túl. Számos kerékpáros túrát tettünk a környező he-
gyekben hosszabb, rövidebb távokon. Az idei év verse-
nyekben is rendkívül gazdag volt.  

Jártunk a szilvásváradi, Mátra-, Duna- és Bükk-
maratonokon, amelyeken szerény csapatunk derék módon 
helytállt. Az idei év betetőzése a már 4. alkalommal meg-
rendezett 24 órás hegyikerékpár-verseny volt, amelyen 
már harmadik alkalommal vettünk részt, és ami igen nagy 
szó, hogy idén már két csapattal neveztünk. 

Szeretnénk meghívni minden érdeklődőt, ha szeretne ve-
lünk tartani, akkor azt jelezze bármelyikünknél. 

További híreinkről folyamatosan tájékoztatjuk a lakos-
ságot, várjuk a sportolni vágyók jelentkezését szakosztá-
lyainkba! 

VSE Elnöksége 

KÖSZÖNET 
A Visegrád SE Labdarúgó Szakosztálya nevében ezúton 

is tisztelettel szeretném megköszönni Bagi Istvánnak,
hogy felajánlotta számunkra a két labdafogó hálót. 

AA llaabbddaaffooggóó hháállóó ffeellééppííttééssee kköözzbbeenn ssookkaann ttööbbbb nnaappoonn
kkeerreesszzttüüll ffeelláállddoozzttáákk sszzaabbaaddiiddeejjüükkeett ééss sseeggíítteetttteekk nneekküünnkk..
HHáálláássaann kköösszzöönnjjüükk aa ssookk mmuunnkkáátt ééss sseeggííttssééggeett aazzookknnaakk,,
aakkiikk sseeggíítteetttteekk::

HHaajjóóss JJóózzsseeffnneekk,, ZZeelllleerr MMiihháállyynnaakk,, ZZeelllleerr MMiihháállyynnéénnaakk,,
DDuuddááss LLáásszzllóónnaakk,, DDuuddááss LLáásszzllóónnéénnaakk,, HHoonnttii LLáásszzllóónnaakk,,
iiffjj.. HHoonnttii LLáásszzllóónnaakk,, CCsséékkeeii RRóóbbeerrttnneekk,, SSzzeeddllaaccsseekk IIsstt--
vváánnnnaakk,, SSzzeeddllaaccsseekk BBaalláázzssnnaakk,, BBáálliinntt ZZssoollttnnaakk,, aa KKeerréékk--
ppáárr SSzzaakkoosszzttáállyynnaakk,, TTrroommppoosscchh ÁÁddáámmnnaakk,, DDuubbnniicczzkkyy
ÁÁrroonnnnaakk,, SSzzaallaaii GGáábboorrnnaakk ééss SSzzaallaaii IIssttvváánnnnaakk..

A labdafogó hálók elkészülte úgy a felnőtt csapat, mint 
az ifi csapat, valamint a gyermekek számára is óriási örö-
met okozott! Köszönjük ismételten MINDENKINEK! 

Szedlacsek János 
szakosztályvezető

Helyreigazítás 
Az előző hónapban a Virágos Visegrádért 2007. című

cikkből hiányzott egy fontos információ. A díjazott 
Gerstmayer János (Johann) kertjének szépsége, gondo-
zottsága párja, Kati érdeme is.  

A Visegrádi Hírekben megjelent fotón ő is látható, 
azonban a cikkben nem tettem róla említést.  

Ezért a hibáért elnézést kérek mindkettőjüktől. 
                                                                   Takács Istvánné 

Visegrádi Szövetség 

Dsida Jenő: 

SÍRFELIRAT 
 Megtettem mindent, amit megtehettem, 
 kinek tartoztam, mindent megfizettem. 
 Elengedem mindenki tartozását, 
 felejtsd el arcom romló földi mását. 

A gyászoló család nevében 
köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik Gróh János elhunytakor 
és temetésén osztoztak gyászunkban. 

Gróh család 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett Édesanyám, 

id. Eőry Gyuláné, 
Erzsike néni, de sokak számára 

egyszerűen csak ,,NANÓ” elhunyta alkalmából 
együttérzésüket nyilvánították, 

és utolsó útjára elkísérték. 
Emlékét szívünkben őrizzük! 

A család nevében 
Eőry László 

VAN KÉPE HOZZÁ?
Elkészítjük Önnek a teljesen 
egyedi ajándékot!
Póló, óra, hűtömágnes, naptár
és még sok más tárgyat saját fotó alapján!
Tel.:06/20 412 24 21
www.dekoralom.hu
info@dekoralom.hu
Műhely:
Dunabogdány
Táncsics Mihály u.23
Nyitva:
hétfő, kedd, szerda: 10-18-ig
más időpontban, telefonos egyeztetés alapján!

NOVEMBERBEN-10%

Vágott, hasított tűzifa  
Dunabogdányból 

Tel.:  
06 (70) 268-4030 

TŰZIFA 
Hasított 2.000,– Ft/q,  
kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás költségét  
is magában foglalja 

Eőry Csaba  
06 (20) 599-9399 
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Történelmi emlékeink nyomában…

Őszi kirándulás Székesfehérvárra és Tácra 
Kirándulásunk apropóját a Visegráddal egyidős vármegye-

székhelyek meglátogatása adta. Ennek jegyében látogattunk 
2007. október 21-én Székesfehérvárra, illetve Tácra. Az őszi 
október fényei sütöttek be a busz ablakán, amikor útnak indul-
tunk. Nagyon szép út végén értük el a királyi koronázóváros, 
Székesfehérvár belvárosát. Itt terül el a Romkert, ahol szent 
királyunk, István egykori sírját megtalálták. A helyi István Ki-
rály Múzeum vezetője, dr. Fülöp Gyula igazgató úr fogadta 
csapatunkat, hogy bő órában ismertesse és bemutassa a törté-
nelmi légkört sugárzó hely több évszázados sorsfordulóit.  

István királyunk szarkofágja 

Már a bejáratnál található mauzóleum is lenyűgözött: Aba 
Novák Vilmos gyönyörű falképei a körülölelő négy falon bemu-
tatták a Szent Korona történetét, a Szent Jobb legendáját, a 
magyar koronára felesküdő uralkodók portréit, az ország kor-
mányzóit, Vajk megkeresztelési jelenetét. A szépséges színes 
üvegablakokat, melyek Szent István életének mozzanatait mutat-
ják be, a háború pusztítása után helyreállították. A mauzóleum 
közepén tekintélyt parancsolóan állt az a kőkoporsó, melyben 
István király teste nyugodott a megtalálásig. Végignéztük a 
bazilika történetét bemutató kiállítást, majd a monumentális 
méretű, 61×32,5 m alapterületű, 2500 főt befogadó Nagy-
boldogasszony-bazilika területén található középkori romokat. 
Árpád-házi királyaink közül 37-et itt koronáztak, 17-en pedig itt 
is nyugszanak. A szentély közepén láthattuk a sírhelyet, melyben 
első szent királyunk teste nyugodott, és épen maradt jobbja 
előkerült. Az immár Nemzeti Emlékhely bemutatta a templom 
nyugati területén található középkori romokat, melyek fedett 
térben, érdekes technikai védettségben helyezkedtek el. Mind-
nyájan éreztük, hogy szent helyen jártunk. 

Következő állomásunk Tác, az egykori Gorsium–Herculia, 
Pannónia tartomány szakrális központja volt, ahol egykor hét út 
találkozott minden irányból. Itt egy tehetséges régész fiatalem-
ber, Kovács Lóránt kalauzolt végig a Sárvíz mellett fekvő, óriási 
– 200 hektárnyi – területet elfoglaló római kori régészeti park-
ban. Nagyon érdekfeszítő előadást tartott a hely létrejöttéről, 
jelentőségéről, az ott folyó helyreállítási munkákról, s közben 
kényelmes sétát tettünk a régi városfalak, termek, kutak, oszlo-
pok, templomok, pince, fürdők, palotarészek, freskórészletek, 
oltárok, fórum közt. Nyaranta itt is rendeznek tavaszköszöntő
ünnepet, nyári játékokat, gladiátor-bemutatót, hiszen az amfite-
átrum erre kiváló lehetőséget nyújt. Még római kori fűszeres 
kertet is láthattunk, melyben az akkori világ konyhai növényei 
virultak. Érdekes volt a temető látványa, a különleges sírfedé-
sekkel. A történelmi sétát, a tartalmas előadást még szebbé tette 
a szelíd októberi napsütés, bár a romok közt meg-megélénkült a 

friss szél is. Kár, hogy a leleteket bemutató kiállítást nem láthat-
tuk technikai okok miatt. 

A gorsiumi romok között 

A két program után közbeiktatott ízletes és bőséges ebéd után 
visszatértünk Székesfehérvár belvárosába. Itt helyezkedik el az 
országalmát szimbolizáló térdísz, s a téren áll az Egyházmegyei 
Múzeum épülete. Az egykori ferences kolostorba bejutva a 
Szent Imre-kiállításban gyönyörködhettünk egy órán át. Remek, 
tartalmas idegenvezetésben volt részünk: egy igen kellemes 
megjelenésű, nagy tudású hölgy, Sófalvi Katalin vezetett végig a 
folyosón és számtalan kis cellán, melyek Szent Imre élettörté-
netét mutatták be különböző művészeti ábrázolásokon.  

A jubileumi kiállítás szórólapja 

Számos festmény, szobor, könyv, zászló, rézkarc, szebbnél 
szebb képzőművészeti alkotás emlékezett István király fiáról, aki 
a tisztaság eszményképe lett, lemondva ezzel a trónutódlás 
lehetőségéről. A mindössze 24 évet élt ifjú 1007-ben született, s 
a kerek évfordulóra rendezett kiállítás méltó módon emlékezett 
meg Szent Imre herceg életéről és emlékeztetett jelentőségére. 
Megérintett itt is a magyar történelem, és a vastag falakból igazi 
szellemiség áradt. Nehéz volt megszólalni a nagyon tartalmas, 
sűrített élményt adó kiállítás megtekintése után, melyet Smohai 
András művészettörténész rendezett. 

Mindenki nagyon sok, tartalmas élménnyel gazdagodva tért 
haza, hogy várja a tavaszt, amikor is majd egy másik történelmi 
városunkat kereshetjük fel a vármegyeszékhelyeket bemutató 
kirándulásunk során. Ezúton is megköszönjük a szervezőknek 
ezt az igényes, lelki feltöltődést nyújtó őszi napot! 

Borsody István 
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N E  H O Z Z A  H O Z Z Á N K !  
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,  

MIKROSÜTŐJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG  

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

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

ELEKTROSZERVÍZ         GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos lakás 
(panzió) 

a Thermál Szálló mellett  
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó,  
illetve eladó! 

Érdeklődni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

Dunakanyarban, Visegrádon, 
gyönyörű környezetben 

hatlakásos társasházban,  
tehermentes, 

60 nm-es galériás  

LAKÁS ELADÓ 
Ára: 12 millió Ft 
Érdeklődni lehet: 

06 (20) 954-0983, 06 (30) 265-4679 

 Ne kockáztassa Ön  
 és járműve biztonságát, 
 épségét! 
7 ºC A nyári gumiabroncs 7 ºC alatt 
 nem biztosít megfelelő tapadást 
 az útburkolaton 
 még száraz időben sem! 
A kopott tél i  abroncsra legyen gondja! 
Téli  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés, centrírozás, javítás 
Visegrádon! 
Tel.:  06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter

06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor
06 (20) 9205-424 

Dunakanyarban, Pilismaróton, 
központtól 5 percre,  

nyugodt környezetben, 
260 négyszögöl belterületi, 

építési engedéllyel, közművekkel 

TELEK ELADÓ 
Ára: 7,5 millió Ft 
Érdeklődni lehet:  
06 (30) 265-4679 

Már 10 éve a Szigeten 
KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNYBOLT 
Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
és Üröm, Ürömi út 30/C

Hívjon!   
Tel./fax:  

(26) 386-721, (26) 350-997,  
06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás:  
h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 

Teka gránit mosogatók, csapteleppel 
 41.000–56.900 Ft 
Teka konyhai gép szettek:  lista –22%  
    (európai gyártású) 
Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 
Európai gyártású, minőségi csaptelepek  
    (lengyel, német) 
Gégecsöves mosogató csaptelep       már 13.000 Ft-tól 
RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)  
                                                         10% kedvezmény 
Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 
Gáz- és vegyes tüzelésű álló kazánok 
Radel, Radeco stb. radiátorok 
Szennyvízcsatorna-bekötéshez csövek, idomok 

Áruhitel: Magyar Cetelem 
Kivitelezőt keres? Segítünk! 

E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is! 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

NOVEMBERI–DECEMBERI PROGRAM 
   

 november 16., péntek: Ton Ton Phoenix 
 november 23., péntek: Billy Idol Tribute Band 
  Sipos F. Tamással 
 november 30., péntek: Rácz Kati és a Flös 
 december 14., péntek: Sárga Taxi 
 december 22., szombat: Karácsonyi Rockabilly est 
  a Mystery Gang-gel 
                        előzenekar: Bells együttes 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

www.donvitovisegrad.hu 
Visegrád, Fő u. 83. 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
November hónapban  
a házi sütőkolbász 990 Ft helyett 
850 Ft-os, a vákuumfóliás grillkolbász 
1080 Ft helyett 950 Ft-os kedvezményes 
áron kapható! 
Grillezni való fűszeres tarja folyamatosan 
kapható! 

                                                    HÁZ!                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták, 
mirelit áruk, vecsési savanyúságok  
nagy választékban, 
jó minőségben, kedvező áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK

                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

A megszokott udvarias kiszolgálással 
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 

                     Nyitva tartás:   
  hétfő szünnap A 11-es főút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

Szervizszolgáltatásaink köre: 
– teljes körű kárfelvétel az Allianz Hungária és a Generali 

Biztosítók megbízásából, kárügyintézés egyéb biztosí-
tóknál, 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés, 
– környezetvédelmi vizsgálat, 
– kerékszerelés, centrírozás,  
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 



VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

XXIII. évfolyam 12. szám                                                                                                                            2007. december 

Dsida Jenő: 
 

KARÁCSONYKOR 
 

 Találjátok ki: mire gondolok? 
 Arra, hogy ottkünn hófehér a táj 
 és közelg a szép mesés karácsony, 
 – s valami fáj. 
 

 Sok-sok testvérre gondolok, 
 kik görnyednek az átoksuly alatt 
 és velem együtt nézik a karácsonyt 
 és a havat. 
 

 Az élet sürgős utain 
 be mennyi minden tarkaság elér 
 és milyen ritkán jön egy igazi ünnep, 
 ami fehér! 
 

 Azután arra gondolok, 
 hogy hoz-e most a kis Jézus fenyőt? 
 és jaj, de máskép irnám ezt a verset 
 – tiz év előtt… 

Rendezvények  

a karácsony jegyében 
 

Idősek karácsonya 
2007. december 21-én, pénteken 

15 órakor 
a Magyar László Tornacsarnokban, 

melyre szeretettel várjuk  
a 70 év felettieket, 

de a 70 évnél fiatalabbakat is! 
(Szállítási igényüket kérjük  

a polgármesteri hivatal telefonszámán  
(398-255) jelezni szíveskedjenek!) 

MEGHÍVÓ 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház szervezésében 
 

2007. december 27-én csütörtökön 17 órakor 

az MS3 barokk trió 
(Mester Sándor, Papp Györgyi és Vázsonyi János) 

 

KARÁCSONYI KONCERTET  
ad a visegrádi római katolikus plébániatemplomban 

 

A műsorban klasszikus gitár művek és karácsonyi hangulatú barokk 
átiratok csendülnek fel a trió előadásában,  

a szóló műveket Mester Sándor gitárművész adja elő 
  

Szeretettel várjuk városunk minden lakóját! 
 

A belépés ingyenes! 

Áldott és békés karácsonyt, 
boldog és szerencsés új évet kívá-

nunk 
minden kedves Olvasónknak! 

�
Wir wünschen Ihnen frohe 

Weihnachten 
und ein glückliches Neujahr! 

Visegrádi
Hírek
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VÁROSHÁZI HÍREK 
Beszámoló a képviselő-testület  

novemberi üléséről 

1.  A november 22-ei testületi ülés első napirendi 
pontjaiként tárgyaltuk a helyi adórendelet módo-
sítását, a lakások és helységek bérleteinek és 
lakbéreinek módosítását, valamint a kéménysep-
rői közszolgáltatások díjainak módosítását, me-
lyekről a Visegrádi Hírekben részletes tájékozta-
tást is olvashatnak. 

2.  A következő napirendi pontok az önkormányzat 
költségvetési ügyeiről szóltak. A képviselők elé 
került az önkormányzat 3/4 éves előirányzatának 
módosítása és a költségvetési rendelet módosítá-
sa, az önkormányzat költségvetésének éves telje-
sítéséről szóló beszámoló, valamint a következő
évi költségvetés koncepciója, amiről az intéz-
ményvezetők (az iskola, az óvoda és a művelő-
dési ház vezetőinek) véleményét is meghallgatva 
részletes vitát folytattunk. 

3.  Megállapodtunk a közmeghallgatás előkészítésé-
ről, és városi tulajdonosi hozzájárulásunkat ad-
tuk információs táblák kihelyezéséhez az Együtt 
Kulturális Egyesület számára. 

4.  Több önálló képviselői indítvány is érkezett a 
testület elé, ezek közül csak azt tudtuk tárgyalni, 
amelynek előterjesztője jelen volt: Bártfai István 
önálló indítványában a Bányatelep utca, a 
Schulek utca, az Erdőalja utca, a Berkenye utca 
és a Tölgyfa utca burkolatának javítását, rend-
behozatalát szorgalmazta.   

Dobri Imre 
képviselő

MEGHÍVÓ 
A képviselő-testület  

155/2007. (XI. 22.) számú  
határozata alapján 

közmeghallgatást  
tart 

Az ülés helye:

Visegrád  
moziépületének helyiségében

Az ülés ideje:

2007. december 12-én, szerdán,  
18 órakor 

A közmeghallgatás témája: 

általános 

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

                                          Hadházy Sándor s. k. 
                                                 polgármester 

A Visegrádi Önkormányzat  
12/2007. (XI. 22.) ör. rendelete 

a helyi adókról szóló  
22/2005. (XII. 16.) ör. rendelet módosításáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-nak felhatalmazása alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

I. fejezet 
Építményadó 

l. §
A rendelet 5.§. (2) bek. helyére a következő rendelkezés lép: 
(1) Az adó mértéke: üdülő 700,– Ft/m2, egyéb 500,– Ft/m2

II. fejezet 
Telekadó 

2. § 
A rendelet 8.§.(2) bek. helyére a következő rendelkezés lép. 
(1) Az adó mértéke 30,– Ft/m2

III. fejezet 
Magánszemélyek kommunális adója 

3. § 
A rendelet l2.§-nak helyébe a következő rendelkezés lép. 
1. Az adó mértéke: 14.000,– Ft/adótárgy 

V. fejezet 
Idegenforgalmi adó 

5. § 
A rendelet 21. §-nak (2) bek. a) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép. 
1. Az adó mértéke, kereskedelmi szálláshelynél 360,– 
Ft/vendégéjszaka. 
Jelen rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba, és ezzel egyidejű-
leg a 20. §. (3) bek. hatályát veszti. 
Visegrád, 2007. november 13. 

Hadházy Sándor                                    Eőryné dr. Mezei Orsolya 
   polgármester                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve: 2007. november 26. 

    Eőryné dr. Mezei Orsolya 
         jegyző

A Visegrád Város Önkormányzat  
13/2007. (XI. 22.) ör. rendelete 

a kéményseprőipari közszolgáltatások  
kötelező igénybevételéről szóló  

2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet módosításáról 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes 
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 
XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
következő rendeletet alkotja: 

1. § 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet 1. sz. melléklete helyé-
be jelen rendelet melléklete lép. 

2. § 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Visegrád, 2007. november 22. 

Hadházy Sándor                                    Eőryné dr. Mezei Orsolya 
    polgármester                                                       jegyző

A rendeletet kihirdetése megtörtént 2007. november 26-án. 
                                                     Eőryné dr. Mezei Orsolya 

                                                                               jegyző
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A  13/ 2007. (XI. 22.) visegrádi ör. melléklete 
A kötelező kéményseprőipari szolgáltatások  

2008. évi díjai 
1. Háztartási szabvány kémény 
Lakossági LKS ÜKS és Közületi KKS (gáz-vegyes)     1.370 Ft/év 
Lakossági LKS és Közületi KKS (gáz-vegyes) „tartalék” 890 Ft/év 
Zártégésterű (Turbós) LKS és KKS                                3.200 Ft/év 

2. Gyűjtő kémény 
Lakossági LKS és Közületi KKS                           1.020 Ft/szint/év 

3. Központi kémények 60 kW felett                            15.300 Ft/db 

4. Mászható kémények                       5.666 Ft/ó bruttó rezsióradíj 

5. Megrendelésre kötelező munkák 
Kéményvizsgálatok                                                   8.300 Ft/vizsg. 
Kéményvizsgálat (Központi kémények)                 23.282 Ft/vizsg. 
Kéményvizsgálat (Turbós kémények)                     28.948 Ft/vizsg. 
Tervfelülvizsgálat                                                       6.900 Ft/egys. 
A díjak az áfát tartalmazzák. 

 Visegrád Város Önkormányzat 
14/2007. (XI. 22.) ör. rendelete 

az önkormányzat és intézményei  
2007. évi költségvetéséről szóló  

4/2007. (III. 9.) ör. rendelet módosításáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekez-
désében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi 
CXXVII. törvényben foglaltakra, a következő rendeletet alkotja: 

1. § 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 
4/2007. (III. 09.) ör. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának helyé-
be a következő rendelkezés lép: 
„(3) Visegrád Város és intézményei együttes költségvetését 
584.498 e Ft bevétellel,  
és 652.874 e Ft kiadással, ezen belül: 
224.450 e Ft    személyi kiadással 
  69.920 e Ft    munkaadót terhelő járulékkal 
171.772 e Ft    dologi jellegű kiadással 
  38.172 e Ft    átadott  pénzeszközzel 
123.764 e Ft    felhalmozási kiadással 
    4.600 eFt     lízingdíj törlesztés 
    1.000 eFt     munkáltatói kölcsön 
   14640 eFt     célhitel törlesztés  
….4456 eFt     tartalék   
állapítja meg. 
A hiány fedezetét a hitelek biztosítják, mely 68.376 e Ft.” 

  2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetését köve-
tő napon hatályát veszti. 

Visegrád, 2007. november 22. 

Hadházy Sándor                                    Eőryné dr. Mezei Orsolya 
    polgármester                                                      jegyző

A rendeletet kihirdettem 2007. november 26-án. 
Eőryné dr. Mezei Orsolya 

                                                                              jegyző

2008-tól új cég végzi  
a kommunális hulladék  
elszállítását 

Tisztelt  
Visegrádi Polgárok! 

Az Önök városában a jövő évtől a Kaposvári Vá-
rosgazdálkodási Zrt. végzi a kommunális hulladé-
kok begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhe-
lyezését, hisz az önkormányzat által meghirdetett 
közbeszerzési eljárás során cégünk nyerte el ezen 
tevékenység jogát.  

Társaságunk 1992-ben alakult és jogelődeivel 
együtt mintegy 38 éves múltra tekint vissza a kom-
munális szolgáltatások területen.  

Tevékenységünk kiterjed a lakossági és közületi 
hulladékok begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítá-
sára, a közterületek téli és nyári takarítására, park-
gondozásra, az újrahasznosítható hulladékok szelek-
tív gyűjtésére és a háztartási veszélyes anyagok be-
gyűjtés, szállítására. 

Jelenleg az ország legtöbb településén dolgozó 
közszolgáltatóként négy megyében mintegy 220 
település közel 250 ezer lakosának, több ezer vállal-
kozás és intézménynek nyújtunk szolgáltatást.  

Három telephelyen 160 munkatársunk korszerű, 
európai színvonalú gépparkkal dolgozik nap mint 
nap azért, hogy a szolgáltatásunkat minél magasabb 
színvonalon tudjuk teljesíteni.  

A KVG Zrt. tulajdonosi szerkezete garancia arra, 
hogy üzleti partnereinknek emberközpontú, környe-
zetbarát megoldást kínálunk, hisz a többségi tulajdo-
nos Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
mellett az osztrák Energia AG olyan szakmai befek-
tető, amely Európa egyik legnagyobb, ezen a terüle-
ten működő vállalata és Magyarországon is piacve-
zető.       

Az önkormányzati többségi tulajdont és irányítást 
megtartva a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-nél 
tehát Európa egyik legnagyobb konszerncsoportjá-
nak tudása, tőkeereje párosul magyar szakembereink 
tapasztalatával, felkészültségével, szorgalmával és 
helyismeretével.   

A minőségi garancia érdekében ISO 9002 minőség-
irányítási és ISO 14001 környezetirányítási szabvány 
szerinti menedzsment rendszert működtetünk. 

A 2008. január 1-jétől induló közszolgáltatásról, 
illetve elérhetőségeinkről részletes tájékoztatót fog-
nak kapni annak érdekében, hogy a szolgáltató váltás 
az Önök számára minél zökkenőmentesebben történ-
jen.  

Amennyiben a közszolgáltatással kapcsolatban 
bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, a jövő
évtől munkatársaimmal együtt készséggel állunk 
rendelkezésükre. 

                                         Petes Tamás 
                                     marketing igazgató 

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
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Közérdekű információ  
a Pest Megyei  
Kéményseprő  

és Tüzeléstechnikai Kft.-től 
Szolgáltatóként fontos szempont számunkra, 

hogy rugalmasan együttműködjünk Önnel, 
hogy az élet-, a tűz- és a vagyonbiztonság érde-
kében kifejtett tevékenységünk maradéktalan és 
garantált legyen. 

A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996. BM 
rendelet és a helyi rendelet együttesen írja elő. 
Ezen rendeletek alapján évente egyszer ellenőri-
zendők és tisztítandók a gáztüzeléshez tartozó 
kémények, illetve a tartalék kémények. Évente 
kétszer ellenőrizendők és tisztítandók a vegyes 
tüzeléshez tartozó kémények (olaj, fa, szén), a 
vízzáró bélés nélküli gáztüzeléshez tartozó ké-
mények és a gyűjtőkémények. Üdülőnek minősü-
lő ingatlanok kéményeit négyévente kell ellen-
őrizni és tisztítani. Minden kéményre vonatkozik, 
hogy négyévenként ún. műszaki felülvizsgálatot 
kell végezni.  

Cégünk négyévente egyszer kötelezően elvégzi 
minden egyes, a körzetünkhöz tartozó épület 
kéményállományának műszaki, építésrendészeti 
és tűzvédelmi és tömörségi vizsgálatát. Teljes 
körű felmérésünk nyomán ön megtudhatja, hogy 
milyen állapotban vannak házának kéményei, 
mennyire biztosított a mérgező égéstermékek 
elvezetése. 

Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”, a ké-
mények rendszeres ellenőrzése kötelezően 
igénybe veendő közszolgáltatás. Aki nem ellen-
őrizteti kéményeit, illetve nem teszi lehetővé 
munkatársainknak a kémények vizsgálatát, sza-
bályt sért. Vállalatunk kénytelen jelenteni a tűz-
védelmi hatóságnak az ilyen eseteket, mely ható-
ság végső esetben megszüntetheti az adott ingat-
lan gázellátását. 

De minden szabálynál és szankciónál ijesztőbb, 
hogy a szénmonoxid csendes gyilkos! Semmi-
lyen jele nincs annak, hogy a kémény már nem 
vezeti el az égésterméket. Nem fog szagot érezni, 
nem lesz füst, csak a szomszédok gyanítják, hogy 
Önnel és családjával valami történhetett. Az 
esetek többségében ekkor már késő. 

Kérjük, ne tegye kockára saját és családja életét 
évi 1440 Ft-ért!  

Magasan képzett, tapasztalt munkatársaink ga-
ranciát jelentenek arra, hogy a tűz barátságos 
meleget, s ne veszélyt jelentsen az Ön számá-
ra.  

Tevékenységünket eddig is a kölcsönös biza-
lomra építettük, s a jövőben is azon leszünk, 
hogy a kéményseprő szerencsét, biztonságot 
hozzon Önnek. 

Pest Megyei Kéményseprő  
és Tüzeléstechnikai Kft. 

Levél a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetségtől 

Tisztelt leendő civil partnerünk! 

 Tárgy:  
 szociális szövetkezet,  
 „szövet-kezdjünk” 

Egy „új” és most támogatási aktualitást élvező lehetőségre és a 
szervezeteink közötti segítő szakmai együttműködésre szeretném 
felhívni figyelmüket: a szociális szövetkezetre. 

– Az Országgyűlés egy éve fogadta el az új szövetkezeti törvényt, 
hozzárendelt egy kiegészítő kormányrendeletet is a szociális 
szövetkezetről. (Gazdasági alapú, ám működésében, szellemi-
ségében közösségi összefogásról van szó.) 

– Egyesületünk szervezi a szociális szövetkezetről szóló kommu-
nikációs programot a KM Régióban. 

– Regionális szakmai konferenciánkat 2008. január 16-án rendez-
zük meg a KM Régió érdeklődői, érintettjei számára, melyre 
ezúton is meghívjuk (helyszín Szentendre). 

– További hasznos információkért érdemes keresni az alábbi hon-
lapokon: 

www.ofa.hu (szociális szövetkezetek létesítése, megalakítása, ak-
tuális pályázati információk, leírás, adatlapok, projektötlet benyúj-
tási határidő: január 31.). 

www.nepfoiskola.hu/szocszov (kommunikációs program aktuális 
anyagai). 

Jó „szövet-kezdést” kívánok, egyúttal ajánlom figyelmükbe a ré-
gióhoz kapcsolódó segítő szakembereket. 

Barátsággal: 

Nagy Júlia 
Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség 

2000 Szentendre, Pátriárka u. 7. 

VÁR GYÓGYSZERTÁR 
ÜNNEPI  

NYITVA TARTÁSA 

 2007. december 22. szombat  zárva 
 december 23. vasárnap  zárva 
 december 24. hétfő  zárva 
 december 25. kedd  zárva 
 december 26. szerda  zárva 
 december 27. csütörtök  leltár 
 december 28. péntek  leltár 
 december 29. szombat  zárva 
 december 30. vasárnap  zárva 
 december 31. hétfő  zárva 
 2008. január 1. kedd  zárva 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 
EGÉSZSÉGBEN GAZDAG  

ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
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Új rendőrfőkapitány  
Pest megyében 

A novemberi közgyűlésen elbúcsúzott a megyi rend-
őrfőkapitány. Ignácz István elsőként is megköszönte a 
Pest Megyei Önkormányzat támogatását, majd elmond-
ta, hogy három Pest Megyei Közgyűléssel dolgozott 
együtt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon eltöltött 
hét éve alatt. Ignácz István Ez az elmúlt időszak legna-
gyobb eredményének tartja, hogy 14.000-rel csökkent a 
megyében elkövetett bűncselekmények száma. 

Dr. Ármós Sándor rendőr dandártábornok 2007. no-
vember 15-től irányítja a főkapitányságot, korábban 
pedig a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
volt. Dr. Ignácz István rendőr dandártábornok nyugál-
lományba vonult, ezért volt szükség új rendőrfőkapi-
tány kinevezésére. 

PMÖK

Meghívó 
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése nevében  

tisztelettel és szeretettel meghívom  
a Pest megyében élő állampolgárokat  

Pest Megye Közgyűlésének hivatalos évi  

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA 
Helyszín: Megyeháza, Budapest, Városház u. 7. 

Időpont: 2007. december. 14., 10 óra 
                                             Szűcs Lajos 

Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

2007-től a nyugdíj adóterhet nem viselő
járandóság 

2007-től az adóterhet nem viselő járandóságok fo-
galmába beletartozik a nyugdíj és a nyugdíjban részesü-
lő magánszemély baleseti járadéka, továbbá a meghatá-
rozott törvényi előírások szerinti nevelőszülői díj. Mi-
vel a nyugdíj idéntől adóköteles, csak technikailag 
mentesül az adófizetési kötelezettség alól azzal, hogy a 
ráeső adó levonható, az összes jövedelem része, így 
módosíthatja a más jövedelmek adókulcsát, illetőleg 
különadó fizetési kötelezettséget keletkeztethet. 

Az adóterhet nem viselő járandóságok köre kiegészült 
a Magyar Állami Eötvös-ösztöndíjjal, a Deák Ferenc-
ösztöndíjjal, továbbá a Kormány rendeletével alapított 
ösztöndíjjal is.  

   APEH Közép-magyarországi  
Regionális Igazgatósága 

Munkáltató hozzájárulása  
az önkéntes kölcsönös pénztárakba 

2007-ben a jövedelem kiszámításánál nem kell figye-
lembe venni a tárgyhónap első napján érvényes havi 
minimálbér, azaz 65.500,– Ft 50%-át meg nem haladó 
magánnyugdíjpénztárba és önkéntes kölcsönös biztosí-
tó pénztárakba történő, a magánszemély javára szóló 
munkáltatói befizetést. A korlát az önkéntes kölcsönös 
egészségpénztárak, illetve önsegélyező pénztárak ese-
tében a befizetett összeg 20%-a. 

   APEH Közép-magyarországi  
Regionális Igazgatósága 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Levél a Pest megyei polgármestereknek  

az önálló régióvá válás ügyében 
Pest Megye Közgyűlése határozatának megfelelően megkeres-
tem a megye 187 településének polgármesterét annak érdeké-
ben, hogy támogassák az önálló régióvá válás ügyét. Ez közös 
ügyünk, közös érdekünk és közös harcunk a megyében élő 1 
millió 300 ezer ember érdekében.  

A Közgyűlés nevében a következő levelet küldtem a polgár-
mestereknek: 

„Tisztelt Polgármester Asszony/Tisztelt Polgármester Úr! 

Támogatja Ön, hogy Pest megye új, önálló régióvá váljon 
2013 után? 

Pontosabban: Támogatja-e Ön, hogy Pest megye új, önálló régi-
óvá válása érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
kezdeményezze az Országgyűlés ezzel kapcsolatos döntésének 
megváltoztatását? 

Amikor öt éve, 2002. augusztusi közgyűlésünkön megyei nép-
szavazás kiírásáról döntöttünk, ezt a kérdést szándékoztunk fel-
tenni Pest megye választópolgárainak. 

A Közép-magyarországi Régió fővárosra és Pest megyére osztá-
sa a kitörés lehetőségét teremti meg Pest megye lakói számára. 

A fővárostól különválasztva Pest megye saját gazdasági mutatói 
lehetővé teszik, hogy az eddigi európai uniós támogatásnak akár a 
kétszeresét is magunkénak tudhassuk. Ráadásul Budapest esélyeit 
a szétválás egyáltalán nem rontja, gazdasági besorolását csak 
minimális mértékben befolyásolja. A főváros által elérhető támo-
gatás összege nem csökken. 

A főváros nem veszít. Pest megye, Pest megye lakói nyernek. 
A népszavazás akkor megtartására mégsem került sor, mert a 

hatályos jogi szabályozás e kérdésben megyei népszavazást nem 
tesz lehetővé. Ezért határozatunkat a Pest megyei Bíróság 1.Kpk. 
26.827/2002/5. sz. végzésével megsemmisítette. Most, öt évvel 
később, új lehetőséget látunk a rég remélt lehetőség valóra váltásá-
ra. 2007. októberi 26-án határozatban fogadtuk el, hogy a megye 
lakóinak érdekében Pest megye településein megtartott helyi nép-
szavazások útján kezdeményezzük Pest megye önálló statisztikai 
régióvá válását. 

Az önálló Pest megye statisztikai régió megvalósításához az Ön 
és az önök települési önkormányzatának segítségére van szük-
ség. A lehetőség és döntés a kezükben van.  

Arra kérem, támogassa, támogassák közös ügyünket. 
1. Kérem, hogy a Pest megyei önálló statisztikai régió létrehozá-

sának szükségességéről alkotott véleményükről mihamarabb levél-
ben tájékoztasson. Ha a támogatásról testületi döntést hoznak, 
vagy hoztak, kérem, csatolja leveléhez az erről szóló határozatot. 

2. Kérem, hogy levelében értesítsen arról, egyet ért-e, hogy az 
ügyben helyi népszavazást tartsanak. 

3. Végül kérem, hogy válaszlevelében arra is térjen ki, támogat-
ja-e, támogatják-e, hogy a helyi népszavazást az országos népsza-
vazással egy időben, várhatóan 2008. tavaszán tartsák meg. Ez 
lehetőséget teremt arra, hogy a helyi népszavazás költségeit mini-
málisra csökkenthessék. 

Pest megye Önkormányzati Közgyűlése és személyesen én ma-
gam is, arra kérjük Önt és az Ön által vezetett önkormányzati 
testületet, legyen társunk a cselekvésben. Érjük el együtt a kitű-
zött cél: kétszerezzük meg az itt élők számára a gazdaság fejlesz-
tésének az EU pályázatokkal elérhető esélyét. 

Ezzel csak használunk, és senkinek sem ártunk. 

Szűcs Lajos 
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Novemberben történt  
a Fellegvár Óvodában 

Óvodánkban hagyománnyá vált, hogy ősszel a nagycsopor-
tosok kis műsorral kedveskednek a kisebbeknek. 

Ebben az évben két eseményt kapcsoltunk össze: egy őszi 
vásári játékot és a Márton-napot. Bővítettük azzal, hogy a kis 
műsorra délután meghívtuk a nagycsoportosok szüleit is. 
Néhány hetes elfoglaltságot jelentett számunkra ez a két ese-
mény, mivel a szükséges kellékeket, eszközöket mi készítettük 
el. Igazi sósperecet sütöttünk, ami a vásárban kapható volt, 
papírtrombita, „lacikonyhai termékek”, papírmasé almák 
készültek. Verseket, mondókákat tanultak a gyerekek, és ezen 
belül rengeteg új fogalommal, kifejezéssel ismerkedtek, pl.: 
portéka, fitying, alku.  

A műsor után kezdődött a Márton-napi lámpás felvonulás, 
melyen az óvoda apraja-nagyja részt vett. A kis lámpásokat 
előre elkészítettük, majd sötétedéskor a szülők segítségével 
meggyújtottuk a mécseseket és a nagycsoportosok vezetésével 
indult a menet. Az óvodától a Széchenyi utcán keresztül a ’48-
as emlékműig, menet közben a témával kapcsolatos énekeket 
énekeltünk. Az emlékműnél libás körjátékokat játszottunk, 
majd megkerestük a napközben „elveszett” ludainkat. Közben 
a kis sátor alatt libazsíros falatkák, sósperec várták a gyereke-
ket, a felnőttek újborkóstoláson vehettek részt. 

Köszönjük a szülők, nagyszülők, ismerősök segítségét a kis 
„vendégség” lebonyolításában! 

Izgatottan várjuk a Mikulást, aki december 6.-ra jelezte jöve-
telét, elkészültek az adventváró naptárak és az adventi koszo-
rúk is. Ebben az időszakban sok-sok énekkel, mesével, kará-
csonyi történettel készítjük fel a gyerekeket a karácsony ünne-
pére. Szeretnénk, ha a gyermekekben a természetes ajándékvá-
ráson kívül a következő versike két sora is tudatosulna: 

  „Ég a gyertya ég, el ne aludjék 
 A szívünkből a szeretet ki ne aludjék!” 

Békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendőt kívá-
nunk mindenkinek! 

A Fellegvár Óvoda dolgozói  

„Jubileumi összeállítás  

1987–2007” 
Versek, mesék, ének és zenedarabok szólalnak meg az Áprily 

Iskola jubileumi CD-jén. Előadók az iskola volt és jelenlegi diák-
jai, tanárai: Csereklye Dóra, Czikora Rita, Dányi Balázs, Dobai 
Dániel, Fabi Eszter, Farkas Enikő, Fenyvesi Cecília, Galszter 
Beáta, Halper Judit, Kecskés András, Márkosi Kitti, Pálmai Ár-
pád, Paulusz Anna, Petz Dani, Valentin Virág, Vass Henrietta. A 
felvétel a Pro Musica Antiqua stúdióban készült, L. Kecskés 
András művészeti vezetésével. A borítót Száraz Bence rajzolta. 
Kiváló ötlet volt ennek a CD-nek a megjelentetése, hiszen „hang-
zó képet” nyújt az iskolában folyó művészeti nevelésről, az elért 
eredményekről. Büszkeséggel töltheti el azokat, akik szerepelnek 
és azokat is, akik eljuttatták erre a szintre tanítványaikat, gyerme-
keiket. 2007. mindenképpen egy jelentős állomás az iskola életé-
ben; 220 éve működik jelenlegi épületében, mint a település isko-
lája, és 20 évvel ezelőtt vette fel Áprily Lajos nevét. Az Áprily-hét 
programjai is méltók voltak az évfordulókhoz. Különösen tetszett, 
hogy a fiatal nevelői gárda lelkesen kapcsolódott be a hét esemé-
nyeibe, a sport- és kulturális programokba, mintegy hitet téve 
arról, hogy készek vállvetve együttműködni a hagyományteremtő
„öregekkel”, és készek arra, hogy átvegyék a stafétabotot, új ötle-
tekkel gazdagítsák, színesítsék és tegyék vonzóvá a gyerekek előtt 
is az Áprily Iskola hagyományait. A CD kiadása is ilyen újításnak 
tekinthető. Szerencsések vagyunk, hogy iskolánkban a zeneoktatás 
egyik oszlopa lehetett L. Kecskés András, aki szívét-lelkét, tudá-
sát, a technikai hátteret biztosította a lemez kiadásához. Ezt nem-
csak az iskola nevében, hanem a város nevében is köszönjük! 
Talán megbocsátható, ha némi elfogultsággal hiányolom a lemez-
ről azokat, akik megalapozói és az eltelt 20 évben képviselői 
voltak iskolánk jó hírnevének akár a versmondás, ének, akár a 
zene területén. Szívesen hallottam volna Kiss Judit és tanítványai 
(Szigeti és Csímár testvérek) közül néhányuk zongorajátékát, vagy 
a színésznő Pokorny Aurélia versmondását. Ettől vált volna szá-
momra igazán „jubileumi összeállítássá”. Természetesen ez sem-
mit sem von le a kezdeményezés értékéből, amit ezúton is köszö-
nünk a kiadványért felelős Schmidt Anna igazgatónőnek!  

                                                                   Mezei Anna 

Hát ezen is túl vagyunk! 
– valószínűleg így sóhaj-
tottak föl az illetékesek a 
Bartók-év után és talán 
így sóhajtanak föl a lassan 
elmúló Kodály-év után is. 
Hiszen – gondolatban erre 
kérem olvasóimat – tegye 
föl a kezét, aki szerint 
Kodály Zoltán életműve 
előtt méltóan tisztelegtünk 
2007-ben. Amint látom 
csak igen-igen kevés kéz 
lendült a magasba. Való-
ban, a nagy mester szüle-

tésének és halálának kettős évfordulója lehetőséget adhatott 
volna arra, hogy ez az év a magyar zenekultúra éve legyen. 
Hogy újra számba vegyük zenei kincsestárunk szebbnél szebb 
darabjait, díszbe öltözzünk, lássuk illik-e még mai önmagunk-
hoz, hétköznapjainkhoz, ünnepeinkhez egy-egy népdal, nép-
ének, ballada. Nem így történt. Ezen már az sem változtat, 
hogyha december 16-án, a zeneköltő születésének 125. évfordu-
lóján esetleg mindenre kiterjedő, országos ünneplésben részesít-
jük emlékét. Ehelyett az ország leghallgatottabb rádióadóján 
megszűntek az utolsó komolyzenei műsorok, „száműzettek” a 
Bartók-adóra, sugallva, hogy a kultúra ebben az országban itt és 

most: rétegműsor. Elesett a zenei ízlés nevelésének utolsó vára-
csa, a legtöbb hallgató szívének kedves „Ki nyer ma”. A Kos-
suth-rádió valaha mindenki rádiója volt, könnyedebb és súlyo-
sabb hangvételű műsorok váltogatták egymást, kinek-kinek 
igénye szerint. Ma már célzott hallgatóság van, s egy-egy jó 
lövéssel sikeresen le is terítik a mit sem sejtő áldozatot. Mert 
miközben megajándékozták őt a végtelen szabadság illúziójával, 
elvették előle az éltető közeget, a tiszta forrást, a nemzeti kultú-
rát, s vele együtt örvendeznek igénytelenségének (természetesen 
tisztelet a kivételnek). Kodály közérthető zenei kifejező készsé-
ge a népzene minden elemét otthonunkba hozza. De megőrződ-
tek a legszebb dallamok a „Galántai táncok”-ban és a 
„Marosszéki táncok”-ban, hogy az ismertebb műveket is említ-
sük. E rövid számadásban nincs lehetőség a zeneköltő, pedagó-
gus, néprajztudós egész életművét méltatva rámutatni mai kultu-
rális életünk sok-sok fonákságára és csak reménykedhetünk, 
hogy életműve mégis segítségünkre lesz magyarságunk fel- és 
megismerésében, ill. megszeretésében. Kászonimpéren 1912-
ben Kodály által gyűjtött dal szövege legyen ehhez az útmuta-
tónk: 

„Napom, napom, fényes napom,
 Homályba borult csillagom, 
 Süss fel egyszer világoson, 
 Ne süss mindig homályoson!” 

    -grád 
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Jubileumi Áprily-hét 2007 novemberében 
2007. november 14-én ünnepeltük iskolánk névadója, 

Áprily Lajos születésének 120. évfordulóját. 20 éve 
Áprily Lajos neve összefonódik a település általános isko-
lájának történetével. Akkoriban, 1987-ben a község és az 
iskola vezetői névadó ünnepségre készültek – egészen 
más feltételek között. Amit ma természetesnek tartunk, 
akkor bátor vállalkozás volt. Ennek hátterét igazán az 
ismét levetített archív videók érttették meg velünk. No-
vember 12-én este meghatódva néztük a régi felvételeken 
ránk mosolygó, ma már felnőtt gyermekeket és körünkből 
már eltávozott kollégákat. Hogy mit is jelent „Áprily”-s 
diáknak lenni, azt olyan kedves gesztusok árulják el, mint 
az, ami az elmúlt napokban történt: reggel fél nyolckor 
megjelent 2006-ban végzett diákunk virágcsokorral a 
kezében, és megköszönte osztályfőnökének a bátorítást, 
segítséget, amivel elindulhatott az előadói pályán.  

Szívet melengető találkozások tették emlékezetessé ezt a 
hetet: Parajdról, a testvériskola üzenetét hozta Kiss 
Károlyné Odett igazgatóhelyettes, aki néhány napig ven-
dégünk volt. Örültünk, hogy egykori diákjaink, pártfogó-
ink is eljöttek az Áprily-napra, közülük Márkosi Kitti 
szavalatával, Farkas Enikő énekével járult hozzá az ünne-
pi hangulathoz.  

November 14-én, részben a hagyományokat követve 
rajzkiállítást rendeztünk és összehívtuk az Áprily-vers 
kedvelőket a környező iskolákból. A hagyományokat úgy 
változtattuk meg, hogy a versengés helyett a bemutatkozás 
volt a lényeg. Olyan művet választottunk idén, ami a kép-
zeletet is megmozgatta: az Álom a vár alatt című verses 
mesét. Erre közel 100 gyermekrajz a bizonyság, és a fi-
gyelő tekintetek az előadás során. Rapsonné történetének 
szereplői, a díszleteket készítő pedagógusok, a felkészí-
tők, Mezei Anna, Szigetiné Lőrincz Mária közreműködé-
sével olyan előadás született, amely valamennyiünk szá-
mára nagy élmény volt. Szombaton sok kíváncsi szülő jött 
el a moziba, hogy megnézze a gyerekek előadását, ösztö-
nözve bennünket arra, hogy ilyen bemutatót többször 
rendezzünk a tanév során. Csak szülői támogatással sike-
rülhetnek így az iskolai programok. Szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, mert a város művészei, cégei, a múzeum 
régészei is segítettek bennünket.  

Az Áprily-hetet számon tartják a környék iskolái  és 
minden évben részt vesznek a rajzpályázaton és a vers-
mondó versenyen. Az idei Vers ünnepre felnőtteket is 
vártunk, hiszen tudjuk, közülünk is sokan szeretik Áprily 
Lajos költeményeit. Vendégeinknek különleges ajándék-
kal kedveskedhettünk: a jubileumi év alkalmából készített 
iskolai CD-t adtunk át, amelyen egykori és jelenlegi taná-
rok, diákok szerepelnek. A CD bemutató koncertjét má-
jusban tartottuk. Gazdag programunkból még meg kell 
említeni Kováts István hétfői régészeti, Szakolczay Lajos 
irodalomtörténész péntek esti előadását, amelyet Faragó 
Laura művészi vers- és mesemondása, éneke maradandó 
élménnyé emelt.  

Mozgásra, sportra is maradt természetesen idő: az 
Áprily-kupa versenyei, a tanár–diák focimeccs, a szom-
szédolás Kisorosziban és az Áprily-völgyben tett séta 
kellemes kikapcsolódást jelentettek. A kupa nálunk ma-

radt! Pilismarót, Dunabogdány és Erdei Iskola csapatait 
idén legyőztük, de nem volt könnyű! 

Szombaton, csípős hideg reggelre ébredtünk, de nagyon 
sokan szálltunk fel a buszra, hogy Szentgyörgypusztán 
elsétáljunk Áprily Lajos házához. Kedves meglepetésben 
volt részünk: Péterfy László szobrászművész behívta kis 
csoportunkat műtermébe, ahol nagy szeretettel válaszolt a 
gyerekek kérdéseire. A völgyből Kisorosziba mentünk. 
Azért gondoltuk, hogy megismerjük a falut, mert a helyi 
általános iskola az Áprily Lajos Általános Iskola tagisko-
lájaként hozzánk tartozik és a mi diákjainknak is tudniuk 
kell, hogyan tanulnak összevont osztályban egy ilyen kicsi 
iskolában a gyerekek. Rendkívül barátságosan fogadott 
bennünket Makkai Lilla, a református templomban, Ka-
lász István tisztelendő úr és az általános iskola pedagógu-
sai. A szülők süteménnyel, teával készültek, ami a nyirkos 
hidegben jól felmelegített mindenkit. Köszönjük! 

Remélem, hogy a 2007-es év Áprily-hete emlékezetes 
marad valamennyi résztvevő számára.  

Kedves kollégák, gyerekek! Köszönjük, hogy Nagyma-
rosról, Szobról, Márianosztráról, Zebegényből, Pilis-
marótról, Dunabogdányból, a Visegrádi Erdei Iskolából, 
Erdélyből a Parajdi Áprily Lajos Általános Iskolából 
rajzokkal, szavalatokkal, személyes részvétellel megtisz-
teltetek bennünket, tovább viszitek, ápoljátok a 20. száza-
di magyar irodalom egyik legnagyobb költőjének, Áprily 
Lajosnak emlékét.  

Tájékoztatás 
Téli szünet: december 22-től január 2-ig. Utolsó tanítási 

nap, amely egyben iskolanap is: december 21.  

Első tanítási nap: 2008. január 3.  

A csarnokban „zsibvásár” lesz december 19-én, du. 14–
15.30-ig: a megunt játékokat, kinőtt sportfelszerelést cse-
rélni, árulni lehet.  

Szertettel várunk mindenkit karácsonyi koncertünkre a 
polgármesteri hivatal nagytermébe, amely december 18-
án, 16.30-kor kezdődik. 

Schmidt Anna igazgató 

Köszönet a könyvekért! 
Az olvasók és a leendő olvasók nevében köszönöm a 

könyvtárunk részére ebben az évben adományozott 
könyveket, amelyek gyarapították a könyvállományt, 
bővítették a választékot. 

2007-ben értékes könyveket adományozott:  
Almássy Krisztián, Anthony Mária, Csonka Károlyné, 

Gróf Péter, Horváth István, Kotsy Krisztina, Magyar 
László, Mikeházi Szilvia, Szlovák Erzsébet.

Kedves Olvasóinknak és városunk minden Polgárának 
áldott, békés karácsonyt, örömökben, sikerekben gaz-
dag boldog új esztendőt kívánok! 

Kálazy László 
                                                                    könyvtáros
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel várja a város kicsinyeit 

2007. december 12-én, szerdán 10.30 órától 
 a MOZIBA,  

ahol

a MASZK Bábszínház előadásában  
megnézhetik 

A VÁRKASTÉLY TITKA 
című bábjátékot 

A belépőjegy ára: 300,– Ft 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja a város minden lakóját 

a mozi felújított vetítőtermének  
átadó ünnepségére, 

mely 2007. december 13-án (csütörtökön)  
18 órakor lesz 

A köszöntő után  
Szkok Iván festőművész  
mutatja be alkotását, majd

,,Északfok, titok...” –  
lappföldi útinapló címmel 

Papp János színművész  
előadóestje 

két részben – sok zenével,  
képpel és irodalommal 

A szünetben  
koccintás az alkotó tiszteletére 

Papp János az alábbi gondolatokkal ajánlja műsorát a 
visegrádi közönségnek: 

1987 Országos Kék Túra, 2005 El Camino, 2006 
Lappföld, 2007 Japán, ...és még sok ezer kilométer ha-
zai tájakon. 

Hogy mi űz, mi hajt új és új utakra? – A töprengés a 
Bibliában lel magyarázatot. A Könyvek Könyvét lapról 
lapra próbatétel, megvallás elé állított alakok népesítik 
be. Engem is ez hajt. Próbát tenni, megvallani. Az élet 
értelmét a kínban is. – Vándorlásaimban nem a megtett 
kilométerek száma a fontos, hanem a belső utak. – Ha 
az El Camino kulcsszava a szeretet, akkor Lappföldé a 
béke és a tisztaság. ,,Északfok, titok...” című útinap-
lómban arról mesélek, az előadást képekkel, zenével, 
irodalommal gazdagítva, hogy a kietlennek gondolt 
csodálatos sarkkörön túli táj bíztatást, hitet ad, hogy 
szerethető, lakható ez a Föld. 

Szeretettel várjuk városunk minden lakóját! 

A belépés ingyenes! 

Egy valóra vált álom 

Az ünnepség pillanata 

2007. november 30-án a tiszalöki vízlépcső tőszomszéd-
ságában lévő arborétumban avatták fel Vigh Tamás alko-
tását, a Vásárhelyi Pál-emlékművet. A 40 év után felállí-
tott együttes a Tisza-szabályozás hőseit, Vásárhelyi Pált és 
az alföldi kubikosokat a folyómedret és gátat jelképező
monumentális építészeti térben jeleníti meg.  

Megtisztelő volt számunkra, hogy Visegrád képviseleté-
ben részt vehettünk az alkotáshoz méltó és megindító 
avatóünnepségen.  

                                                                       Gróf Péter 

Magyar László: 

ŐR 

 Nem óvatos lesőként a vártán, 
 ám nyílt büszkeséggel áll a sáncán 
 sárga szoborként a templomtorony. 

 Mit száz, meg még száz gyermeklépéssel, 
 épp oly nehéz beérni felnőtt ésszel, 
 hogyan sugároz örök fáklyaként 
 a hegyek felől, a völgyeken át 
 törvényt, bizalmat, tisztet és talányt. 
 Boldog béke az ő némasága. 
 Mert szavának mintha kondulása 
 intőjel, felhívás, – a már menni kell 
 lagziba, táncra, tor-temetésre, 
 akasztottat vágni, vagy éppen a 
 gátra kívánkozik a tisztesség, 
 tűzvészt oltani a kötelesség. 

 Múltba gyökeredzik, egekbe tör. 
 Kémlel a távol jövendő felé. 
 Ameddig áll, addig él: a remény. 
 Ameddig él: áll! Szemlél, vár és vár. 
 Oszlopként, mint egy lét-letétemény. 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

NYÍLTLEVÉL     
Tisztelt, kedves Zenekari Tagok! 

A Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége a 2007. 
november 21-én megtartott vezetőségi ülésén, azt az 
egyhangú döntést hozta, hogy 2007. december 1-jén, 10 
órakor, rendkívüli fúvószenekari megbeszélést tart. 

A megbeszélésen minden egyes fúvószenekari tag meg-
jelenése kötelező! Hiányzást csak nagyon rendkívüli eset-
ben fogadunk el. Valamelyik tagnak mégis nyomos oka 
van a hiányzásra akkor, azt előre kérem jelezni, a követ-
kező telefonszámra: 06 (20) 448-3304-en
Burgermeisterné Edit kisebbségi elnök asszonynak, vagy: 
06 (20) 415-4724-en Schandlné Tubi elnökhelyettes asz-
szonynak szíveskedjetek. A nálatok lévő hangszert fel-
tétlen hozzátok magatokkal! 

Megbeszélésünk tárgya: a fúvószenekar további sorsa. 
Indoklás: Külső jelzések késztettek arra bennünket, hogy 

ezt a lépést megtegyük. Elég régóta tapasztalható, hogy a 
zenekar minőségi színvonala hanyatlik, nincs fejlődés. Ez 
a megállapítás nem csak a mi véleményünk, hanem a köz, 
véleménye is. Ezen szeretnénk változtatni.  

Sajnálattal vettük, hogy az elmúlt tanév végén, a 2 meg-
beszélésünkön, nagyfokú érdektelenség mutatkozott azon 
zenekari tagok részéről is, akik már az alapítástól kezdve 
tagjai fúvószenekarunknak. 

A kisebbségi önkormányzatunknak nagyon sok pénzébe 
kerül a zenekar fenntartása. Az éves költségvetésünknek a 
felét fordítjuk rá.  

A kéréseket, kívánságokat lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk teljesíteni.  

A kisebbségi és városi rendezvényeken megadjuk a lehe-
tőséget, hogy szerepeljenek, ez évi 7-8 alkalmat jelent, de 
ez az utóbbi időkben elég nehézkesen megy. Ez annak 
tudható be, hogy a próbákon igen foghíjas a részvétel. Így 
a különböző vendégszereplések szóba sem kerülhetnek, 
kivéve a dunabogdányi Pünkösdi fesztivált és a pomázi 
fúvószenekari találkozót. Ide már szinte hazajárnak gye-
rekeink. 

Ha  már ennyit fordítunk a zenekarra, akkor ennek fejé- 

ben viszont önkormányzatunknak vannak feltételei, elvá-
rásai. 

A jelenlegi és a leendő zenekari tagoktól nagyobb fele-
lősség tudatot kérünk. Gondolják át, hogy belefér-e a 
napi, illetve heti beosztásukba, csak így, ennek tudatában 
vállalják a zenekari tagságot. A gyermekek a szülők segít-
ségével nézzék át programjukat, és ennek tudatában dönt-
senek. 

Egy zenekarban való részvétel nagy megtiszteltetés, de 
nagy felelősség és komoly kötelezettség nem csak maga, 
hanem a többi zenekari taggal szemben is. Egy közösség 
csak így tud működni. 

A próbákon való részvételét maradéktalanul teljesítse.
Olyan tagokra nem lehet építeni, akik nem járnak a pró-
bákra, ha meg részt vesznek, felkészületlenül érkeznek. Ez 
a többi zenekari tagokkal szemben egy nagyfokú tisztelet-
lenség.  

Itt kérnénk a szülők segítségét, figyeljenek oda, hogy 
gyermekük a hét folyamán gyakorol-e, és megy-e zenekari 
összpróbára. Ha nem, akkor küldjék. 

Aki elkezdi, jól gondolja át, egy, vagy két év után ne 
hagyja abba. Ennek következménye, hogy nincs minőségi 
fejlődés. Ez a közvélemény és egyben önkormányzatunk 
tagjainak meglátása és véleménye. 

A fúvószenekar szakmai vezetésétől, pedig kidolgozott 
írásos anyagot kérünk. Mi a zenekar rövid és hosszú 
távú elképzelései, céljai. Belátható időn belül erről a 
minőségileg gyenge mélypontról, milyen színvonalra lehet 
eljutni. Ezt az anyagot mi már jeleztük, hogy decemberig 
kérjük vezetőségünknek leadni. Mi a 2008-as költségve-
tést, csak ennek ismeretében tudjuk felelősséggel összeál-
lítani, elvégezni. 

Önkormányzatunk a jobbítás, segítségnyújtás szándéká-
val keres meg benneteket. Éljetek a lehetőséggel.  

Ne felejtsétek! Részvétel a megbeszélésen mindenkire 
nézve kötelező! 

                Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége 

Pár gondolat a december 1-jén megtartott zenekari megbeszélésünk után 

Köszönjük, hogy felkeltette érdeklődéseteket levelünk. 
Ugyanígy köszönjük annak a pár szülőnek is, akik a zene-
karral kapcsolatban, megfogalmazták gondolataikat, vé-
leményüket írásban, vagy szóban elmondták nekünk. 

Az önkormányzatunk is tiszteli és becsüli Ott Rezső kar-
nagyot, aki állhatatos munkájával képzi gyermekeinket a 
zenei pályán, és azokat a fiatalokat is, akik önzetlenül 
kitartanak, és részt vesznek a zenekar munkájában. 

Úgy gondoljuk, ez a megbeszélés eredményes volt. Va-
lamelyest sikerült tisztázni a problémákat és előbbre moz-
dítani a továbblépést ez ügyben. 

A megbeszélés folytán önkormányzatunk lát valamilyen 
koncepciót, célt, amit a zenekar kitűzött maga elé. 

Látunk valamiféle nyitást más fajta, konkrétan a rene-
szánsz zene iránt is. Ez nem baj, sőt nagyon is jó, mivel a 
2008-as esztendő a reneszánsz éve lesz városunkban. 
Persze elsődleges cél a sváb zene megőrzése kell, hogy 
legyen. Kívánjuk, hogy ezt meg is tudjátok valósítani. 
Ehhez önkormányzatunk igyekszik a tőle telhető legtöbbet 
megadni. A fúvószenekar fennállásának 12 éve alatt költ-
ségvetésünkből biztosítjuk működését. Ezek a követke-
zők: Ott Rezső tiszteletdíja, aminek járulékos költségvon-
zata is van. Útiköltség-térítését is finanszírozzuk. Szer-
dánkénti óraadását 2007-ig önkormányzatunk, majd az 
idei évtől az iskola biztosítja. 

(Folytatás a következő oldalon) 
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(Folytatás az előző oldalról) 
Azoknak a zenekari tagoknak, akiknek nincs saját hang-

szerük, önkormányzatunk adja. Tandíjat nem kérünk, 
ezzel is ösztönözve, ha van kedve, tudjon zenét tanulni. 
Ennek tudatában töröltük el már három éve a hangszer-
használati díjat is. A hangszerek karbantartását, javítását 
elvégeztetjük. Nemzetiségi napon és más egyéb fellépések 
alkalmával zenekarunk részére is biztosítjuk a megvendé-
gelést. Dunabogdányban és Pomázon még a házigazdák 
megvendégelésén túl is igyekszik önkormányzatunk ked-
veskedni zenekari tagjainak. 

Lehetőségeinkhez mérten minden évben legalább egy 
alkalommal egynapos kirándulást szervezünk részükre. 

A zenekarunk tagjai részére ezután is biztosítani kíván-
juk az ingyenes zenei oktatást, a fellépésekhez való utaz-
tatást. 

Úgy érezzük, hogy amiket itt felsoroltunk, nem kevés. 
Mindezeket fontosnak tartottuk leírni.  

Ha bármilyen, a zenekarral kapcsolatos problémátok 
vagy gondotok merül fel, bátran fordulhattok önkormány-
zatunk valamennyi tagjához. Lehetőségeinkhez képest 
igyekszünk orvosolni a kérést, problémát. 

Jó egészséget a további munkához! 

Német Kisebbségi Önkormányzat  
                                                  vezetősége

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

A közelgő ünnepekre való tekintettel 
önkormányzatunk valamennyi tagjának,  

a Visegrádi Hírek olvasóinak,  
városunk valamennyi lakójának, kicsiknek és felnőtteknek  

egyaránt 

  

BBÉÉKKÉÉSS    
ÉÉSS    

SSZZEERREETTEETTBBEENN    
GGAAZZDDAAGG    

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII    
ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT    

ÉÉSS    
BBOOLLDDOOGG    

ÚÚJJ   EESSZZTTEENNDDŐŐTT!!   
  

��   
  

FFRRÖÖHHLLIICCHHEE  
WWEEIIHHNNAACCHHTTEENN    

UUNNDD    
EEIINN    

GGLLÜÜCCKKLLIICCHHEESS    
NNEEUUEESS    
JJAAHHRR!!   

  

kkíívváánn  aa  NNéémmeett  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  

                                                                                                                                        

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 
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 Visegrád a legnépszerűbb turisztikai célpont! 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése megköszöni 

a turisztikai vállalkozók, a programgazdák, a turisztikai 
civil szervezetek, a Tourinform irodák dolgozóinak és az 
önkormányzatok dolgozóinak a megye turizmusáért vég-
zett munkáját.  A Közgyűlés ezzel együtt elfogadta a me-
gye turizmusának helyzetéről szóló beszámolót 

Támogatja azt a törekvést, hogy Pest Megye Önkor-
mányzata az ,,Utazás 2008” kiállításon a kistérségek rész-
vételével önálló standdal jelenjen meg, ahova meghívja a 
külföldi testvérmegyéket. A stand megvalósításához a 
2008. évi költségvetésben forrást biztosít. Kezdeményezi 
a megyei és települési identitás erősítése érdekében, hogy 
a megyei iskolákban a diákok ismerjék meg a megye és a 
saját településük történetét. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény a megyei ön-
kormányzat kötelező feladataként határozza meg az ide-
genforgalmi értékek feltárását, bemutatását és propagálá-
sát, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározását 
valamint az idegenforgalomban résztvevők tevékenységé-
nek összehangolását. 

Az előterjesztés rámutat ugyanakkor arra is, hogy a 
kötelező idegenforgalmi feladat ellátásához az elmúlt 
17 évben a központi költségvetés semmilyen normatív 
forrást nem biztosított. 

A Pest Megyei Turisztikai Iroda 2004 évi megszüntetése 
óta a hivatal Oktatási, Művelődési és Turisztikai Irodáján 
belül működik a Pest Megyei Tourinform Iroda. A csoport 
munkatársai információszolgáltatáson, adatgyűjtésen, 
adatszolgáltatáson felül bel- és külföldi kiállításokon, je-
lentősebb rendezvényeken, eseményeken képviselik Pest 
megyét, ismertető kiadványokat, eseménynaptárt állítanak 
össze és adnak ki. 

A megye 1992 és 2006 között az idegenforgalmi alap-
ból, illetve keretből összesen kb. 60 MFt-tal támogatta a 
kistérségi, települési turisztikai kiadványok, turisztikai tá-
jékoztató táblák, valamint a kistérségi turisztikai honlapok 
elkészítését. A megye az éves megyei turisztikai 
eseménynaptárak, megyetérképek, valamint egyéb megyei 
turisztikai információs és tematikus kiadványok – össze-
sen kb. 300.000 példány – elkészítésére, 1996–2007-ig 80 
MFt-ot fordított. 

2005-ben pályázati támogatással elkészült a 
www.pestmegye.info.hu Pest megyei turisztikai honlap 
magyar nyelven a 800 eFt saját erő és 1,5 MFt támogatás 
felhasználásával. 

Külső kiadók többszöri kiadásban összesen 55.000 pél-
dányban megjelentették és értékesítették a Vendégváró 
Pest megye, a Pest megyei kastélyai és kúriái, valamint a 
Pest megye Településeinek Atlasza kiadványokat, ame-
lyekhez a megye összesen 5 MFt-tal járult hozzá. 

Pest megye legtöbb települése csak rövid ideig tud prog-
ramot kínálni az idelátogató turistáknak, így csak néhány 
helyet keresnek fel például Szentendrét, Visegrádot vagy 
Gödöllőt. 

A megye turisztikai forgalmát csak a szálláshelyet 
igénybevevők számának és az itt eltöltött időnek a szám-
bavételével lehet mérni, ami a megyére nézve kedvezőtlen 
képet mutat. A vendégforgalom alakulásának másik prob-
lémája, hogy a megyében kevés a színvonalas szálláshely. 

Vannak városok például Vác, Gödöllő és Nagykőrös ahol 
nincs szálloda.  Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyít-
ják, hogy ahol 3-4 csillagos szállodák épültek – például 
Visegrádon, Gödön –, ott tartósan emelkedett a vendég-
forgalom.   

Vendégéjszakák alakulása Pest Megyében 1990-től 
2005-ig a kereskedelmi és magánszálláshelyeken
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A megye vendégforgalmának sajátja, hogy a vendégek 
1/3-a külföldi és 2/3-a belföldi. Pest megye szálláshelyeit 
2005-ben 308 ezer vendég – ebből 29 ezer magánszállás-
helyen - vette igénybe, 670 ezer vendégéjszakára, amiből 
103 ezer a magánszálláshelyeken realizálódott.  

A települések adatait elemezve pedig megállapítható, 
hogy a szálláshelyet igénybe vevő vendégek 20%-a 
(60197) a vendégéjszakák 18%-át (119296) Visegrádon 
töltötte el.  
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Pest Megye Önkormányzata 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel várjuk Olvasóinkat szokásos év végi  

szerkesztőségi délutánunkra, 
melyet 2007. december 27-én 16–17 óra közt tartunk 

a könyvtárban 
Minden Olvasónkat szeretettel várunk! 

A Visegrádi Hírek szerkesztői
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Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, 
akik szeretett Édesapám,  

ID. OBTRIZSÁLI JÁNOS 
elhunyta alkalmából  

együttérzésüket nyilvánították,  
és utolsó útjára elkísérték. 

Emlékét szívünkben őrizzük! 
A család nevében: Kiss Gergelyné

Cseppnyi jókívánság…
  

Nem régiben kezembe került egy „recept”, s mivel egyéb-
ként is napok óta töröm a fejem, mit is kívánhatnánk kará-
csonyra kis városunk lakóinak, úgy döntöttünk, ezt osztjuk 
meg mindenkivel, hisz nagyon egyszerű elkészíteni, a világ 
legolcsóbb „süteménye”, amely mégis a legfantasztikusabb 
tortacsodáknál is jobban megédesítheti mindennapjainkat: 

Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet, 
szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön 

bele! 
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, és takard le tiszta 

jókedvvel. 
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél! 
Szórd meg asszonyi kacagással, 
és tégy rá pár csepp nyugodt megfontolást. 
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több legyen, 

mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen mindig akad valaki, 
aki még rászorul. 

Reméljük, lesz mindenkinek elég hozzávaló a szívében! 

„Karácsonykor, ha megbékül a lélek, 
 minden ember újra testvéred. 
 A jó, mert jó, a bűnös, mert gyenge, 
 S nem vetsz követ az idegenre. 
  

Karácsonykor, ha visszanézel, 
 Keserűséget és szánalmat érzel. 
 Hogy nem volt erőd többet tenni, 
 Társaidat még jobban szeretni.” 
                                          (Korondi F. János) 
  Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt 

kívánunk mindenkinek! 
Bártfai István és Bártfainé Répás Ildikó

SPORTHÍREK 
A Visegrádi Sport Egyesület szervezésében immár 4. alka-

lommal kerül megrendezésre a Visegrádi Karácsonyi Te-
remlabdarúgó kupa. 

Időpont: 2007. december 16. (vasárnap) 
Helyszín: Visegrádi Sportcsarnok 
Program: 
9.00–12.00 óra: 6-7-8 éves korosztály mérkőzései 
12.00–18.00 óra:  9-10-11 éves korosztály mérkőzései  
Összecsap egymással a Dunakanyar SE, Pilisvörösvár, Tát, 

az FTC és Visegrád két csapata. 
Az eredmények, képek később megtekinthetik a 

www.visegradse.hu weblapon. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Hajrá Visegrád! 

VSE vezetősége 

Hasznos tanácsok  

a télen közlekedőknek 

Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, tv és kht. ügye-
letek). Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki 
állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a gumik 
állapotára! 

Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, fonó-
kötél, alkalmanként kis mennyiségű érdesítő anyag. 

Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy 
a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefa-
gyott területek. 

Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figye-
lembe a megnövekedett fékutat! Ne kockáztasson az elő-
zésnél! 

A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só ol-
vasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan 
tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt 
gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a 
sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre, és gyakori 
féklámpa-villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt követő
járművet is! Lemaradva kövesse a munkagépet, és ne 
próbálkozzon az előzéssel, nem tudhatja, milyen az út 
állapota a munkagép előtt! 

Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett sebes-
séggel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás 
esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában 
és biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű méreten 
túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást. 

Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg 
azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), mert a bal-
esetveszély lényegesen megnő! Itt a fő szabály az, hogy a 
hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi. Kerülje az el-
akadást! Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a 
legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze biztonságba 
gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható! Az 
elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását, és a 
legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a 
munkagépek vagy a ráekézett hó. 

Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja az úton, vagy 
ha mégis, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg 
feltűnően látható helyen! 

Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és 
enni-, innivalót is becsomagol. Útközben időben gondos-
kodjon üzemanyagról! 

PEMÁK 
Köszönet  

az odafigyelésért 
Tisztelettel szeretném megköszönni mindazok közbenjárá-

sát, akik segítettek abban, hogy a Széchenyi u. 16. előtti 
járdát három év után helyrehozták. Köszönöm mindazon 
embereknek, akik dolgoztak rajta, hogy helyre állítsák. Kö-
szönöm megértésüket, de itt nem csak rólam szólt a dolog. 
Ez egy veszélyes kanyar, sem idős, sem babakocsis, sem én 
jómagam betegen nem tudtunk rajta már közlekedni. Min-
denkinek nagyon köszönöm a közbenjárását és a sokszori 
kérelmeim elfogadását. 

Tisztelettel:                                            Kapornai Zoltánné 
Ui.: Mindennemű segítséget köszönök, ami felém irányult. 

Isten áldása érte és köszönöm szépen. 
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SZILVESZTEREZZEN  

DÖMÖSÖN, 

A SZŐKE-FORRÁS 

ÉTTEREMBEN 

2007. december 31-én  

19 órától 

Érkezéskor: 

eperpálinka 

Vacsora: 

korhelyleves csülökkel, 

ropogós malacsült 

pezsgős párolt káposztával, 

hagymás tört burgonyával 

Egyéb finomságokkal is várjuk 

kedves Vendégeinket 

Részvételi díj: 

3000 Ft/fő 

Asztalfoglalás: 

06 (20) 591-9848 

 

Közhasznú címek  
és telefonszámok 

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 
    Fő u. 38. 397-050, 597-051 
Gyógyszertár (Robicsek Katalin) 
    Fő u. 44. 398-365 
Hajóállomás 
    Duna-part 398-296 
Kábel Tv 
    Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073 

Kórház: Gizellatelep 801-700 
Lepencei strand 
    Lepencevölgy 398-208 
Mátyás Király Múzeum (Szőke Mátyás)  
    Fő u. 23. 398-026 
Mátyás Király Művelődési Ház (Mikesy Tamás)  
    Széchenyi u. 11. 398-128 
Mentők 104 
MOLGÁZ hibabejelentő (27) 370-639 
MOL töltőállomás 
    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  
    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 

 

Vágott, hasított  
tűzifa  

Dunabogdányból 
Telefonszám: 

 06 (70) 268-4030 

TŰZIFA 
Hasított 2.000,– Ft/q,  
kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás  
költségét is 

magában foglalja 

Eőry Csaba  
Telefonszám: 

06 (20) 599-9399 
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        CSONKA CSÁRDA       �
Újra megnyílt 
családias hangulatú éttermünk! 

Szeretettel várjuk 
minden kedves régi és új Vendégünket házias ételekkel, 
szolid árakkal! 

Decemberi ajánlat: 
  – Sörhabos malacsült     Egyen Józsinál,
  – Töltött káposzta      biztos, 

 – Harcsapaprikás      hogy jól jár!
 – Rétesek 

Élőzenés szilveszter! 

Helyfoglalás: 
06 (30) 409-2223 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 244.

Balázs  
kerékpárbolt 

és szerviz 
Nyitvatartási idő: 

hétfőtől péntekig 8–16ig 
  szombat 9–13-ig 

Cím: 2000 Szentendre, Előd utca 2/a 
Telefon: (26) 312-111 

Csak egy telefon és kész a bringa

Karácsonyi akció 
– November 20-tól a raktáron lévő 2007-es  

kerékpárok hatalmas árengedménnyel 

– továbbiakban november 20-tól 
a munkadíjból 25% engedmény 

– ingyen elmegyünk a kerékpárért, 
majd javítás után visszaszállítjuk 

– minden, karácsonyra vásárolt kerékpárt és 
alkatrészt december 22-ig ingyen eltároljuk 

A szállítást  
Szentendre, Leányfalu, 

Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, 
Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer 

településeken végezzük 

VAN KÉPE HOZZÁ?

Elkészítjük Önnek a teljesen 
egyedi ajándékot!
Póló, óra, hűtőmágnes, naptár
és még sok más tárgyat saját fotó alapján!
Tel.:06/20 412 24 21
www.dekoralom.hu
info@dekoralom.hu
Műhely:
Dunabogdány
Táncsics Mihály u.23
Nyitva:
hétfő, kedd, szerda: 10-18-ig
más időpontban, telefonos egyeztetés alapján! 

Visegrádon, a Fő utcában 
KERTES CSALÁDI HÁZ 

hosszú távra kiadó 
Tel.: (30) 495-2086, 

  (30) 928-8351, (26) 310-755 

HIRDESSEN  
A VISEGRÁDI HÍREKBEN! 

ÁRAINK 2008-BAN NEM VÁLTOZNAK! 
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N E  H O Z Z A  H O Z Z Á N K !  
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,  

MIKROSÜTŐJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG  

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

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

ELEKTROSZERVÍZ         GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyörű panorámával rendelkező

hét szoba összkomfortos lakás (panzió) 
a Thermál Szálló mellett  

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 

Érdeklődni lehet: 
06 (30) 423-0517-es telefonon 

Dunakanyarban, Visegrádon, 
gyönyörű környezetben 

hatlakásos társasházban,  
tehermentes, 60 nm-es galériás  

LAKÁS ELADÓ 
Ára: 12 millió Ft 
Érdeklődni lehet: 

06 (20) 954-0983, 06 (30) 265-4679 

Visegrádon  
külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS 
KIADÓ! 

Érdeklődni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as, 

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

 Ne kockáztassa Ön  
 és járműve biztonságát, 
 épségét! 
7 ºC A nyári gumiabroncs 7 ºC alatt 
 nem biztosít megfelelő tapadást 
 az útburkolaton 
 még száraz időben sem! 
A kopott  té l i  abroncsra legyen gondja!  
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centr írozás,  javí tás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter

06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor
06 (20) 9205-424 

Dunakanyarban, Pilismaróton, 
központtól 5 percre,  

nyugodt környezetben, 
260 négyszögöl belterületi, 

építési engedéllyel, közművekkel 

TELEK ELADÓ 
Ára: 7,5 millió Ft 
Érdeklődni lehet:  
06 (30) 265-4679 

Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZERELVÉNYBOLT 

Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten, 
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 

és Üröm, Ürömi út 30/C 
Hívjon!   
Tel./fax:  

(26) 386-721, (26) 350-997,  
06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás:  
h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 

Teka gránit mosogatók, csapteleppel 
 41.000–56.900 Ft 
Teka konyhai gép szettek:  lista –22%  
    (európai gyártású) 
Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 
Európai gyártású, minőségi csaptelepek  
    (lengyel, német) 
Gégecsöves mosogató csaptelep       már 13.000 Ft-tól 
RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)  
                                                         10% kedvezmény 
Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 
Gáz- és vegyes tüzelésű álló kazánok 
Radel, Radeco stb. radiátorok 
Szennyvízcsatorna-bekötéshez csövek, idomok 

Áruhitel: Magyar Cetelem 
Kivitelezőt keres? Segítünk! 

E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is! 
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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 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

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 

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! 

SÓLYOM! 

    

KÖNNYŰSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetőfedés, autóbeállók, előtetők  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvező áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetők:
www.bark-acs.hu

Elérhetőség:
Telefon: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: bark-acs@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítő és értékbecslő iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, 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, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
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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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

DECEMBERI PROGRAM 
   

 december 14., péntek: Sárga Taxi 

 december 22., szombat: Karácsonyi Rockabilly est 

  a Mystery Gang-gel 

                        előzenekar: Bells együttes 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   

www.donvitovisegrad.hu 

Visegrád, Fő u. 83. 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
December hónapban  
a nyári turista 1280 Ft helyett 1100 Ft-os, 
a fokhagymás rúd 1220 Ft helyett 
1100 Ft-os kedvezményes áron 
kapható! 
Grillezni való fűszeres tarja folyamatosan 
kapható! 

                                                    HÁZ!                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták, 
mirelit áruk, vecsési savanyúságok  
nagy választékban, 
jó minőségben, kedvező áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK

                                                        étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

A megszokott udvarias kiszolgálással 
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 

                     Nyitva tartás:  A 11-es főút mellett
  hétfő szünnap jó parkolási lehetőséggel várjuk
 kedd 7.00–13.00 Önöket!
  szerda 7.00–17.00 2008. január 1–13-ig szabadság miatt zárva! 
  csütörtök 7.00–17.00 Nyitás: 2008. január 15-én 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 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

Szervizszolgáltatásaink köre: 
– teljes körű kárfelvétel az Allianz Hungária és a Generali 

Biztosítók megbízásából, kárügyintézés egyéb biztosí-
tóknál, 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés, 
– környezetvédelmi vizsgálat, 
– kerékszerelés, centrírozás,  
– műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 


