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Gyimóthy Gábor:  

Nyelvlecke  
(Firenze 1984. X. 12.) 

 

Egyik olaszóra során, 
Ím a kérdés felmerült: 
Hogy milyen nyelv ez a magyar, 
Európába hogy került? 
 

Elmeséltem, ahogy tudtam, 
Mire képes a magyar. 
Elmondtam, hogy sok-sok rag van, 
S hogy némelyik mit takar, 
 
És a szókincsben mi rejlik, 
A rengeteg árnyalat, 
Példaként vegyük csak itt: 
Ember, állat hogy halad? 
 
Elmondtam, hogy mikor járunk, 
Mikor mondom, hogy megyek. 
Részeg hogy’ dülöngél nálunk, 
S milyen, ha csak lépdelek. 
 
Miért mondom, hogy botorkál, 
Gyalogol, vagy kódorog, 
S a sétáló szerelmespár 
Miért éppen andalog? 
 
A vaddisznó, hogy ha rohan, 
Nem üget, de csörtet - és 
Bár alakra majdnem olyan, 
Miért más a törtetés? 
 
Mondtam volna még azt is hát, 
Aki fut, mért nem lohol? 
Mért nem vág, ki mez�n átvág, 
De tán vágtat valahol. 
 

  Aki tipeg, mért nem libeg, 
  S ez épp úgy nem lebegés,  
  Minthogy nem csak sánta biceg, 
  S hebegés nem rebegés! 
 
  Mit tesz a ló, ha poroszkál, 
  Vagy pedig, ha vágtázik? 
  És a kuvasz, ha somfordál, 
  Avagy akár bóklászik. 
 
  Lábát szedi, aki kitér, 
  A riadt �z elszökell. 
  Nem ront be az, aki betér… 
  Más nyelven, hogy mondjam el? 
 

  Jó lett volna szemléltetni, 
  Botladozó mint halad, 
  Avagy milyen �gyelegni? 
  Egy szó – egy kép – egy zamat! 
 
  Aki 'slattyog', mért nem 'lófrál'? 
  Száguldó hová szalad? 
  Ki vánszorog, mért nem kószál? 
  S aki kullog, hol marad? 
 
  Bandukoló mért nem baktat? 
  És ha motyog, mit kotyog, 
  Aki koslat, avagy kaptat, 
  Avagy császkál és totyog? 
 
  Nem csak árnyék, aki suhan, 
  S nem csak a járm� robog, 
  Nem csak az áradat rohan, 
  S nem csak a kocsi kocog. 
 

 Aki cselleng, nem csatangol, 
 Ki 'beslisszol', elinal, 
 Nem 'battyog' az, ki bitangol, 
 Ha mégis: a mese csal! 
 
 Hogy a kutya lopakodik, 
 Sompolyog, majd meglapul, 
 S ha ráförmedsz, elkotródik. 
 Hogy mondjam ezt olaszul? 
 
 Másik, erre settenkedik, 
 Sündörög, majd elterül. 
 Ráripakodsz, eloldalog, 
 Hogy mondjam ezt németül? 
 
 Egy csavargó itt kóborol, 
 Lézeng, �döng, csavarog, 
 L�dörög, majd elvándorol, 
 S többé már nem zavarog. 
 
 Ám egy másik itt tekereg, 
 Elárulja kósza nesz. 
 Itt kóvályog, itt ténfereg… 
 Franciául, hogy van ez? 
 
 S hogy a tömeg mért özönlik, 
 Mikor tódul, vagy vonul, 
 Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik, 
 Hogy mondjam ezt angolul? 
 
 Aki surran, mért nem oson, 
 Vagy miért nem lépeget? 
 Mindezt csak magyarul tudom, 
 S tán csak magyarul lehet…! 

 

Boldog új esztend�t kívánunk minden kedves Olvasónknak! 
 

Wir wünschen ein glückliches Neues Jahr! 
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Visegrád város civil szervezeteinek  
önkormányzati támogatási rendje 

 

1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást 
nyújt – az éves költségvetésen belül meghatározott ke-
retösszeg felosztásával – a városban m�köd� civil 
szervezetek részére: folyamatos m�ködésük és prog-
ramjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevé-
kenységük, programjuk Visegrád és lakosságának ér-
dekeit szolgálja. 

 
2. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak 

be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére 
az alábbi témakörökben: 
– m�ködésre általában, évi maximum 50 eFt ereéig, 
– Visegrádon megrendezésre kerül� programok meg-

valósítására, konkrét programok és id�pontok meg-
nevezésével, 

– kis érték� eszközök vásárlására, maximum 50 
eFt/eszköz értékhatárig, 

– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati ön-
részhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással és 
egyéni elbírálással. 

 
3. A pályázat benyújtásának feltétele: 

– a cégbírósági bejegyzés, 
– Visegrád városban folytatott, folyamatos tevékeny-

ség. 
 

4. A pályázat benyújtásának határideje: 
minden év február 28. 

 
5. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 

– a szervezet éves programtervét, 
– a szervezet éves költségvetésének tervezetét, 
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához 

csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az 
önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támoga-
tási összeget.  

6. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat oktatási, 
kulturális, sport és ügyrendi bizottsága bírálja el, és 
tesz javaslatot a képvisel�-testületnek minden év már-
cius 15-ig. 

 

7. A szervezetek támogatásáról – a bizottság javaslatai 
alapján – a képvisel�-testület dönt a márciusi ülésén, 
legkés�bb március 30-ig. 

 

8. A KT döntése alapján a hivatal pénzügyi vezet�je 
gondoskodik az éves támogatási szerz�dés megkötésé-
r�l, és gondoskodik arról, hogy a megítélt támogatás 
els� félévi átutalása április 30-ig megtörténjen. A má-
sodik félévi támogatást szeptember 15-ig kell teljesí-
teni. 

 

9. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden 
esetben legkés�bb a tárgyévben december 30-ig le kell 
adni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolást pedig 
a tárgyévet követ� év január 15-ig kell készíteni. 

Az elszámolásnak két részb�l kell állnia. A pénzügyi 
beszámoló a törvényi el�írásoknak megfelel�en, az 
önkormányzat pénzügyi vezet�je által kidolgozott 
formában kell, hogy megtörténjék. A tartalmi beszá-
molónak pedig a pályázott cél megvalósulásának be-
mutatását kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mellé-
kelni kell az önrész, ill. az egyéb támogatások megva-
lósulásának számlamásolatait is.  

Amennyiben a teljes támogatás összegér�l nem tud-
nak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó 
összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat kasszá-
jába. Ha ez nem történik meg, a következ� évi támo-
gatásból kizárja magát a szervezet. 

 

10. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi 
Sport Egyesületre, valamint a Visegrádi Polgár�rség-
re. 

Felhívás 
 

Ezennel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2010. évre vonatkozóan fennálló, 20.000,– Ft összeget meg-
haladó helyi adóhátralékkal rendelkez� magánszemélyek és vállalkozások név szerinti felsorolását a Visegrádi Hí-
rek február havi számában nyilvánosságra hozzuk. 

Az érintetteknek személyre szóló felszólítást is küldünk, amelyben ismételten tájékoztatjuk fennálló tartozásának 
összegér�l és arról, hogy a tartozás meg nem fizetése esetén megindításra kerül a végrehajtási eljárás. 

Fenti intézkedést Visegrád Város Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete indokolja.  
Kérünk minden érintettet, hogy az adó végrehajtási eljárás elkerülése érdekében miel�bb rendezze tartozását, 

amely el�segíti a város anyagi helyzetének javulását. 
Megértésükért köszönettel: 

Abonyi Géza polgármester 
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Régi vágyunk teljesült 2010. november 24-én, hiszen a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét�l, Márta Istvántól át-
vehettük azt az oklevelet, mely szerint a palotajátékok jó min�sítés� fesztivál besorolást nyert el. Ezzel hivatalosan is 
bekerültünk a min�sített magyar fesztiválok rangos táborába. Az ünnepségre a százhalombattai rendezvény és konfe-
rencia központban került sor, ahol a fesztiválszövetség elnöksége külön köszönetet mondott a fesztiválszervez�k ál-
dozatos munkájáért. 

Nagyon örülünk ennek az elismerésnek, és még jobb rendezvényekkel igyekszünk megszolgálni az elnyert díjat. 
Cseke László szervez� 
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Új és izgalmas év 
 

2011. január 1-je. Kint hideg van, és mindent hó borít. 
Az ünnepek hangulata lassan eloszlik a leveg�ben, és a 
kapuk el�tt a két téli fickó, január és február állnak egy-
más mellett, fehéren, fagyosan és mozdulatlanul. De a 
nappalok már egyre hosszabbak és a március, a tavasz 
els� hónapja lassan-lassan el�t�nik a látóhatár szélér�l. 
Városunk lassan ébredezhet, megkezdheti felkészülését, 
nekigyürk�zését egy újabb évnek. Vagy ahogyan Visegrád 
esetében okkal használjuk ezt a kifejezést, egy újabb sze-

zonnak.  
Hát ez a mostani, egy valóban új és izgalmas év lesz. 

Nem csak az eddig még nem tapasztalt nagylépték� városi 
beruházások indulása miatt. Inkább azért, mert nehezebb 
helyzetben van a lakosság is, a város is, az ország is, mint 
az el�z� években. Hogy a három sorsa és helyzete össze-
függ, az kétségtelen. F�leg, ami a várost és lakosságát 
illeti. És most nem kizárólag Visegrád sanyarú pénzügyi 
helyzetére gondolok. Pedig nem könny� eset. Én mégsem 
aggódom túlzottan miatta. S�t! Azt mondom, hogy most 
itt van egy olyan helyzet, amikor megmutathatjuk, hogyan 
lehet takarékoskodni és kevés pénzb�l is továbbfejl�dni. 
Az elmúlt néhány hónapban volt alkalmam megtapasztal-
ni, hogy milyen sokan állnak készen önzetlenül dolgozni, 
feladatot vállalni, akár anyagi áldozatot is hozni és csak 
annyit mondanak mellette: „Visegrádért szívesen teszem.” 

 Mérnökök, vállalkozók, munkanélküliek, nyugdíjasok, 
fiatalok, elszármazottak, víkendesek, nemrég idetelepül-
tek, �slakosok, régi ismer�sök és eddig általam ismeretlen 
emberek adták tudtomra, hogy csak szólni kell, jönnek 
szívesen, ha tehetnek valamit a városért. Három hónap 
alatt különböz� formában több mint két és fél millió forint 
érték� önkéntes adományt kapott Visegrád, illetve annak 
lakossága saját polgáraitól. Volt ebben a mérnöki terve-
zést�l a városi disznótorosig minden.  

Kell-e meggy�z�bb példa arra, hogy a város anyagi ne-
hézségeit pótolni képes az önkéntesség, az összefogás, a 
lelkesedés ereje. A társadalmi munka, a civil kezdemé-
nyezések, a jó ötletek, az új és régi mecénások. Nem szé-

gyen még többet tanulnunk e téren más országoktól, még a 
leggazdagabbaktól sem, ahol a polgárok nem kívülr�l 
várják a segítséget, hanem ki-ki saját munkáját, vagy 
pénzét nyújtja sz�kebb hazája fejl�dése, szépülése érde-
kében.  

Nem titkolom, hogy a következ� években nagymérték-
ben szeretnék számítani a lakosság minden rétegének 
segítségére. Legyen szó akár szellemi, akár fizikai munká-
ról, akár pénzbeli vagy egyéb tárgyi adományokról. Sze-

retnék számítani, hogy a nehézségek 
ellenére is fejl�djön Visegrád. Ki 
tudja, milyen id�k jönnek? De ha a 
nehéz id�kben is tud fejl�dni és gaz-
dagodni a város, akkor vele fejl�dnek 
és gazdagodnak polgárai is. Szeretnék 
minél több alapítványt, jótékony szer-
vezetet, társas kört és klubot látni 
Visegrádon, ahol a lakosok újra egy-
másra találhatnak és saját erejükb�l, 
saját belátásuk szerint támogathatnak 
rászorulókat, vagy felkarolhatnak új, 
esetleg már szinte elfeledett szokáso-
kat, ápolhatnak emlékeket. A jöv� 
kérdése, hogy vajon hányan és hogyan 
vesznek majd részt az ilyen feladatok-
ban? Lesznek-e elegen? Vagy óhatat-
lanul ide is elért és itt is maradt a több-
ség részér�l a visszahúzódás, a csak 
magunknak élés szokása. 

Még két téli hónap és itt a március, 
beköszönt a tavasz. Ha eljön a jó id�, újítsunk fel közösen 
járdákat és parkokat, ültessünk fákat, tisztítsuk ki végig 
Duna-partunkat, tegyünk ki még több padot az utcákra és 
sétányokra. Szervezzünk jótékonysági estet az iskolánk 
vagy az óvodánk javára, indítsunk gy�jtést a tornacsarno-
kunk felújítására, tervezzük meg az új városi szabadid�-
parkot és játszóteret. Számtalan feladat van itt lelkes és 
tenni vágyó emberek részére és a város tárt karokkal fo-
gad bármilyen hasznos és szép kezdeményezést. 

Új és izgalmas feladatok várnak Visegrádra, várnak szin-
te valamennyiünkre. Kívánok sok kezdeményez� er�t, 
elszántságot, kitartást és egészséget hozzá mindnyájunk-
nak! 

Abonyi Géza polgármester 
 

KÖSZÖNET 
 

Köszönetet mondunk ifj. Lelkes Lászlónak és barátai-
nak, hogy négy sertést biztosítottak a városi évbúcsúz-
tató disznótoros rendezvényre. 

Egyúttal köszönetet mondunk a Szent György Lovag-
rend, a Visegrádi Fiatalok Klubja, a Sziget Egyesület, a 
Visegrádi Polgár�rség, valamint a Visegrádi Szövetség 
tagjainak önzetlen munkájukért, ill. minden résztvev�-
nek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Rövid összefoglaló a választások óta eltelt id�szak testületi üléseir�l 
 

Az új megválasztott képvisel�-testület 2010. október 14-
én tartotta meg a törvényi el�írásoknak megfelel�en ala-
kuló ülését. 

 

Az els� nyílt ülésre 2010. október 19-én került sor. Az 
ülésen el�ször az új önkormányzat munkájához szükséges 
technikai rendeletek megalkotására került sor (Zeller 
Tibor átvette megbízólevelét, képvisel�k tiszteletdíjáról 
szóló rendelet módosítása, polgármester költségtérítésé-
nek meghatározása, önkormányzati bizottságok létrehozá-
sa). Kisebb vita csak a képvisel�k tiszteletdíjáról volt. 
Egy másik nagy blokk a tájékoztatók voltak: az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetér�l, a folyamatban lév� pályá-
zatokról, a helyettes jegyz� jogviszonyának megsz�nteté-
sér�l, az átvett folyamatban lév� ügyekr�l és az átadás-
átvételr�l, valamint az azt követ� eseményekr�l. Három 
fontos és aktuális kérdés került napirendre. Az egyik az 
OTP Bank Nyrt.-vel kötend� beruházási célhitel keret-
szerz�dés megkötése, mely hosszú távon lehet�séget 
biztosít városunk esetleges beruházásai számára a finan-
szírozás biztosításához. A másik egy folyamatba lév� 
kártalanítási per esetleges elvesztésének fedezetét jelent� 
célhitel felvétele. A harmadik fontos ügy a Rákóczi utca 
254 hrsz.-ú út kiépítésének ügye, mely kérdés végleges 
megoldása valószín�leg hónapokat fog igénybe venni, és 
tulajdonképpen az ülésen csak a tájékozódásig jutott el a 
testület. 

 

2010. november 2-án megtartott nyílt ülésen el�ször a 
bizottsági tagok és elnökök megválasztására került sor.  

Az ülésen döntés született arról, hogy a már elvégzett 
beruházásokkal, ill. a pályázati el�készítések kapcsán 
beérkezett számlák kiegyenlítése a rendelkezésre álló 
hitelkeretb�l történjék. Tájékoztatót hallgatott meg az 
önkormányzat az árvízvédelmi mobilgát elemeinek táro-
lására kialakítandó építmény létesítésér�l. Nagyon fontos 
napirendi pont volt a városközpont fejlesztési pályázat 
keretében megvalósuló új városháza épületének áttervezé-
se, és a pályázati program átgondolása. Err�l a kérdésr�l 
ezt követ�en az önkormányzat közmeghallgatást tartott, a 
kérdés fontosságára való tekintettel 2010. december 2-án 
a moziban. Ennek kép- és hanganyaga a Danubia TV 
honlapján elérhet�. A testület három napirendet 
el�készítetlenség miatt levett az ülésr�l, ezek a követke-
z�k voltak: a KMOP 4.5.1. Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
cím� pályázat keretében kialakítandó szociális ellátó 
intézet (Csek� ház) kialakítására benyújtott pályázat visz-
szavonása, Kiss Károly egyéni képvisel�i indítványa a 
civil szervezetek és egyesületek támogatási rendjének 
kialakítására, Kiss Károly egyéni képvisel�i indítványa a 
TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) pályázat 
megismerésére, valamint a VKTME (Visegrád és Kör-
nyéke Turisztikai és Marketing Egyesület) közötti 
együttm�ködési szerz�dés újratárgyalására. 

Az egyebekben többek között a szelektív hulladékgy�j-
tés, a homokzsákok elszállítása került szóba. Több az 
önkormányzathoz beérkezett számlára kérdeztek rá a 
képvisel�k, valamint kérték egyes ki nem fizetett tételek 
minél hamarabb történ� teljesítését, ill. kérdés volt az 
önkormányzati faházának kiadásából származó bevétel 
sorsa. 

2010. november 18-án megtartott nyílt ülésen a képvise-
l�-testület el�ször beszámolót hallgatott meg a 2010. évi 
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényr�l. Ezt 
követ�en módosította az október 19-én elfogadott kártala-
nítási célhitel felvételét. Harmadik és egyben legérdeke-
sebb napirendi pont a 2011. évi költségvetési koncepció 
megvitatása volt. Minden képvisel� elmondta a költségve-
téssel kapcsolatos gondolatait, elképzeléseit. Ebben a 
szakaszban a költségvetésr�l számok nélkül csak elvek 
hangzottak el, melyben a testületi tagok nagyrészt egyet-
értettek. Ennél sokkal érdekesebb lesz, azt gondolom, 
amikor ezt át kell ültetni a számok világába. Az ülés hát-
ralév� részében elfogadása került a 2011. évi bels� ellen-
�rzési terv, majd az el�z� ülésr�l elhalasztott döntéssel az 
önkormányzat visszavonta a szociális ellátó intézet (Cse-
k� ház) kialakítására benyújtott pályázatát. Hatodik napi-
rendi pontként az önkormányzat hozzájárult egy magán-
személy vízvezeték építési kérelméhez. A nap utolsó két 
napirendjeként döntés született a Bursa Hungarica tanul-
mányi ösztöndíjra, ill. az Ifjúsági Alap II. fordulóra beér-
kezett pályázatokról. 

Az egyebekben a közmeghallgatás kiírása került szóba, 
ill. egy petanque pálya és egy magán múzeum létesítési 
kérelme. Ezt követ�en a Visegrádi Hírek szerkeszt�bi-
zottságának meghallgatása vet�dött fel, majd képvisel�i 
kérések között az alábbi témák vet�dtek föl: az új ciklus-
program megalkotása, hogy a munka ne ad hoc jelleggel 
haladjon, a kintlév�ségek listáját kérték a képvisel�k és a 
behajtás gyorsítását, az óvoda pályázat kérdése, az iskola-
busz díjtételei, a Sziget utcai bérlakások bérleti díjainak 
kezelése, felújítási számlák átnézése.  

 

2010. november 25-én megtartott nyílt ülésen három 
napirend szerepelt, de mind a három igen fontos kérdés 
volt. Els�ként a helyi adórendelet módosítására került sor. 
Zeller Tibor bizottsági elnök javaslatára a testület elfo-
gadta, hogy két ponton változzon a helyi adórendelet: a 
kommunális adó mértéke 16.550 Ft/évre, az ipar�zési adó 
mértéke 1,9%-ra módosult. Az indoklás szerint az ipar-
�zési adó emelése kb. 5%-os, ami nagyjából inflációköve-
t�, így kibírható a vállalkozók számára is, míg a kommu-
nális adó esetén a befizetések és a település hulladékszál-
lítási díja közt olyan nagy a különbség, hogy sajnos ennek 
kis részét tovább kell hárítani a lakosság felé. Elhangzott 
az a vélemény is, mellyel mindenki egyetértett, hogy ha a 
mai helyzetben ilyen döntést hoz az önkormányzat, akkor 
a költségvetés összeállításakor is példát kell, hogy mutas-
son, és takarékoskodást magán kell kezdenie. 

Második napirendi pont a körzetközponti státusszal járó 
szakfeladatok felülvizsgálata volt. De miután ezzel kap-
csolatban pontos kimutatások nem álltak rendelkezésre, a 
testület felkérte a jegyz� asszonyt, hogy január 31-ig 
terjesszen el� egy olyan anyagot, melyb�l egyértelm�en 
kiderül, hogy a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban 
milyen kötelezettségeink vannak, ill. milyen átalakítások-
ra kerülhet sor a takarékosság jegyében, az ésszer�ség 
mentén. Harmadik napirendként a Sziget utcai bérlakások 
pályáztatása került napirendre. Miután több lakó szerz�-
dése lejárt, a testület hosszas vita után úgy döntött, hogy 
akik kevesebb id�t laktak bent a lakásban, mint az eredeti- 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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CSENG�SZÓ 
A december különös hónapja az évnek. A gyerekek ek-

kor cseng�szóra várnak – persze, nem az iskolai cseng� 
hozza különösen lázba �ket –, el�ször a legendásan jólel-
k� és adakozó Mikulás szánjának csilingelése, majd a 
karácsonyi csengetty�k lágy csendülése hinti varázsát a 
Földre.  

Mikulás ajándékait az alsósok osztályaiban osztotta b�-
kez�en, akinek, Krampuszain kívül – helyi hagyomá-
nyokhoz híven – a fels�sök is segítettek, hogy minden 
kicsi ajándékhoz juthasson. Természetesen az ajándékot 
illend�en kell fogadni: gyermekeink verssel, dallal viszo-
nozták a gondosan csomagolt ajándékokat. 

A hét gazdag volt programokban, hiszen kedden a helyi 
moziban remek és tanulságos történetet láthattak alsósa-
ink egy bátor kis sünr�l, pénteken pedig igazi író–olvasó 
találkozót szerveztünk iskolánk els� négy osztálya számá-
ra: Galántai Csaba író-rendez� mutatta be sikerrel Ormá-
nyos Hüntyüllérr�l szóló könyvét a gyerekeknek. Közben 
két napig zajlott az esztergomi múzeum ásványkiállítása 
is, amelyen a gondos el�adó a több millió évvel ezel�tti 
földi életet is felelevenítette el�ttünk, miközben a hajdan 
volt növények és állatok megkövesedett maradványait 
mutatta be minden osztályban. 

 

 
 

Az els� hét szép rendezvénye volt a zeneiskolások ad-
venti koncertje is, amelyet idén a mozi épületében tartot-
tunk meg, ünnepélyesebbé téve ezzel is az alkalmat. Nö-
vendékeink több, az ünnepkörhöz kapcsolódó muzsikát is 
játszottak, ami még meghittebbé varázsolta az el�adást. A 
következ� héten rendeztük a zeneiskolai vizsgákat és 
tanszaki koncerteket, amelyekre a gyermekek többsége 
tanárai megelégedésére szépen felkészült. Különösen 
meghittre sikerültek a tanszaki koncertek, ahol gyertya-
fény mellett zenéltek ifjú m�vészeink. Nagy örömmel 
láttuk, hogy idén sok esetben léptek színpadra zenetanár 
kollégáink is, tanítványaikkal vagy egymással zenélve 
koncertjeinken. A gyerekek kíváncsian és nem titkolt 
örömmel figyelték tanáraikat.  

Az utolsó napok lázas készül�déssel teltek. Egyre köze-
ledvén az év vége felé, a másodikosok szorgalmasan 
tanulták a betlehemes játékot, s mikor elkészültek, útra 
keltek. Bejárták Visegrádot játékukkal (mindenhol öröm-
mel és persze kisebb-nagyobb ajándékokkal fogadták 
�ket, ahogy az régen is szokás volt), s�t még a dömösi 
óvodásokhoz is ellátogattak.  

Kisorosziban tagintézményünk diákjai is felelevenítették 
a betlehemes hagyományokat az óvodások és a falu lakói 
el�tt, s a falukarácsonyon szép összeállítást adtak el� a 

„sulitévé” néz�inek a m�vel�dési ház el�tt kialakított 
szabadtéri színpadon, elgondolkoztatva az ünnepl�ket 
arról, miért is fontos nekünk annyira karácsony. 

A visegrádi id�sek karácsonyán is igyekeztünk színes 
programmal kedveskedni az ide látogatóknak: zenéltünk, 
énekeltünk magyarul és németül, verseltünk és táncol-
tunk. A gyerekek gondosan készültek tanáraik vezetésé-
vel, remélhet�leg a vendégek örömére. 

Az utolsó nap méltó lezárása volt az idei évnek. Az osz-
tályok reggel termeikben gyülekeztek, s egymást ajándé-
kozták meg (hosszas töprengés után elkészített) ajándéka-
ikkal. Kedves szavak, ünnepi zene, együtt éneklés, süte-
mény, üdít� italok tették az utolsó napot szeretettelivé az 
osztálytársak körében. Kés�bb a mozi épületébe vonul-
tunk át, hogy iskolai ünnepségünkön vegyünk részt, 
amelynek végén karácsonyi dalokat énekeltünk közösen. 
Az épület méltó helyszíne volt ennek az eseménynek.  

Az ünnepély után kézm�ves és sportfoglalkozások kö-
vetkeztek a fels� tagozatosok számára öt helyszínen. 
Természetesen volt mézeskalács-készítés. Mutatóba nem 
sokat láttunk, valahová elt�ntek a sütik kifelé jövet... 
Másutt a rézdomborítás kissé bonyolulttá vált egyesek 
számára a tükörírás miatt, de némi gyakorlat után mes-
term�vek (is) jöttek létre. A szomszédos teremben kará-
csonyi ablakkép készült angyalkákkal. Asztali díszt vihet-
tek haza azok, akik vállalták, hogy egy kicsit megszurkál-
ja �ket a feny�t�. A fonalangyalkák hófehérsége az ünnep 
tisztaságát is jelképezhette. Halk zene, finom, türelmes 
kézmunka… nem lehet a koncentrációt mozgás nélkül 
fenntartani. Pihentet�ül a tornacsarnok várta a mozdulni 
vágyókat egy kis csapatversenyre.  

 

 
 

Az alsósok ez id� alatt tanító nénijük vezetésével készí-
tettek ajándékokat, illetve fejezték be azokat, hiszen volt 
olyan osztály, amely e napra készült el a több hete meg-
kezdett munkával. Reméljük, a szül�k örültek a gyerekek 
saját kézzel készített ajándékainak! Természetesen az 
alsósok köreiben sem hiányoztak a meghittség és ünnepé-
lyesség egyéb kellékei sem – volt id� a társaktól való 
elbúcsúzásra és a csendes együtt örülésre, alkotásra a 
székhelyen és a tagintézményben egyaránt. 

Az ünnep közeledtén persze voltak prózai teend�ink is, 
amelyeknek sorából jelent�ségében kiemelkedik, hogy 
nyolcadikosaink beadták a jelentkezési lapokat az írásbeli 
felvételire. Nagyon drukkolunk nekik, hiszen hamarosan 
nagy megmérettetés vár rájuk! Aki szorgalmasan tanul, 
alaposan készül, jelent�sen nagyobb reményekkel indul-
hat a megmérettetésre, mint a puszta szerencsére hagyat-
kozó társak.  Most nem szabad lazítani! – nemcsak a gye- 

(Folytatás a 6. oldalon) 
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(Folytatás az 5. oldalról) 
rekeknek, hanem a lépéseik fölött gondosan 
�rköd� feln�tteknek sem, hiszen a felel�sség a 
jöv� szeszélyességét már jobban ismer� gondvi-
sel�ket legalább annyira illeti, mint a gyerekeket. 

 

 
 

Miel�tt a második félévbe lépnénk, köszönetet 
kell mondanom azért a sok segítségért, amit 
kaptunk a szül�kt�l, s a támogató szervezetekt�l, 
magánszemélyekt�l. Szállítják gyermekeiket 
rendezvényekre, versenyekre tanulóink szülei és 
támogató szervezetek. Kisebb-nagyobb adomá-
nyokkal is gyarapodunk – a kicsinek is olyan 
hálás a fogadtatása, mint a nagynak. Örülünk, 
hogy – amint az el�sz� lapszámban olvashatták –
, játszóterünk a tavasszal tovább b�vül (reméljük, 
az aljzatot is sikerül korrigálni), s végre – a szin-
tén nagyvonalú felajánlást követ�en – ugrószek-
rényeink és zsámolyaink is balesetmentesen 
használhatók. 

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden 
magánszemélynek, szervezetnek, aki iskolánk 
munkáját támogatja – sokan és egyre többen 
vannak. Köszönjük, hogy  nem felejtenek el 
tenni iskolánkért, gyermekeinkért.  

Lezárult egy újabb esztend�, s az iskolában 
kezd�dik a második félév. Ahogyan már szept-
emberben írtuk, sok minden változott az iskolák 
világában. A második félévt�l – módosított és 
elfogadott pedagógiai programunk alapján – már 
osztályozunk a második évfolyamtól kezd�d�en, 
s e tanév végén már ismét a pedagógus kompe-
tens eldönteni, hogy a tanuló – teljesítménye 
alapján – a következ� évfolyamba léphet-e.  

Kérjük a Tisztelt Szül�ket, hogy gyermekeik 
iskolai és iskolán kívüli tevékenységét kísérjék 
figyelemmel, segítsenek a gyermekeknek a he-
lyes napirend kialakításában, adjanak segítséget  
a felkészüléshez, biztosítsanak kell� id�t a pihe-
nésre,  hiszen a család gondoskodását semmilyen 
intézmény pótolni nem képes. Reméljük, hogy a 
félévi értesítés kevés meglepetéssel szolgál, 
hiszen fél év munkájának összegzését nyújtja.  

Kívánunk mindenkinek nyugodt munkát, jó 
eredményeket a második félévre! 

Bozóki Marianna 
igazgató 

és Pauluszné Tóth Anna 
igazgatóhelyettes 

����������	

 

Forog az esztend� kereke – Barabás László könyve alapján mu-
tattam be a decemberi Gyerekkuckóban a karácsonyi ünnepkör 
sóvidéki szokásait Nektek. 

Kedves Gyerekek! Talán érdekel Benneteket a folytatás is!? Az 
újévköszöntés, kántálás még az én gyermekkoromban is általános 
volt. Ezt az új évi versikét még lehet, hogy Ti is elmondjátok ott-
hon: ,,Kicsi szívem, kicsi szám / boldog új évet kíván.” 

De arra is emlékszem, hogy Visegrádra kerülésemkor (70-es 
évek) még itt is szokás volt, hogy cigánymuzsikusok jöttek Nagy-
marosról és az ismer�s, kedves családokat muzsikával köszöntöt-
ték. Barabás László ezt írja err�l a szokásról: ,,A házicigányok 
Parajdon is sorra vették a háziakat új évi jókívánságokkal, de itt 
nem énekeltek. Szívesen fogadták �ket, mert a cigány újévkor 
szerencsét hoz, és hogy Isten után kezdje jól � is az új esztend�t. 
Kalácsot, szalonnát, pityókát tettek a zsákjukba.” 

Mai napig él� szokás a vízkereszt ünnepe január 6-án. ,,A római 
katolikus egyház Jézus megkeresztelésére emlékezik e napon. 
Szertartásai szerint vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelé-
sének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar víz-
kereszt elnevezés is. Vízkereszt napján járja végig a pap és kísérete 
a katolikus híveket, ekkor szokásos a házszentelés. A házszentelést 
a család rendszerint a tisztaszobában, az els� házban ég� gyertyá-
val fogadja. A pap rövid imát mond és szentelt vízzel megszenteli 
a hajlékot. Távozáskor a segédkez� egyházfi az ajtófélfára felírja a 
házszentelés évszámát és a három napkeleti bölcs (Gáspár, Meny-
hért, Boldizsár) nevét: 20 + G + M + B + 11. A háziasszonyok 
adománnyal (legtöbbször tojással) köszönték meg a házszentelést, 
napjainkban pénzt adományoznak.” 

Kedves Gyerekek! Ha van köztetek olyan, aki tanúja, résztvev�je 
volt már ilyen házszentelésnek, írja meg, milyen érzés volt ezt 
megélni!  

Nos, az is egy új évi szokás, hogy fogadalmat teszünk, mit aka-
runk megvalósítani az új esztend�ben. Az a jó, ha olyasmit foga-
dunk, amit teljesíteni tudunk. Bevallom, én is tettem fogadalmakat, 
mégpedig azt, hogy – ha csak valami rajtam kívülálló ok nem 
akadályozza – minden nap elviszem a kutyámat egy olyan terepre, 
ahol szabadon futkározhat. �sszel inkább a Kis-Villám tanösvé-
nyét jártuk körbe, mostanában az öbölben teljesítem a fogadalma-
mat. Az egészségügyi jó hatásán túl csodálatos élményt nyújtanak 
ezek a séták. A Dunakanyar téli képe igen változatos. Ha süt a nap, 
akkor levél nélkül, kopaszon is színesek a fák; a f�zfák sárga, 
vörös hajtásai, a fák barna, fekete törzse, az ég kékjével, a felh�k 
szürke fodraival, háttérben a hegyek elmosódó kontúrjával és a vár 
sziluettjével csodálatos képet tár elénk, de ugyanilyen megragadó a 
fehér zúzmarás fák, bokrok látványa az ékben úszó vadludakkal. 
Szabó L�rinc Nyitnikék c. versét mormolom ilyenkor magamban: 
,,Alszik a hóban…/ s halotti csipke / a díszük is, / az a törékeny / 
tündéri dísz, / mit rájuk aggat / éjszaka / fehér kezével / a 
zuzmara.” 

Kedves Gyerekek! Ha van kedvetek megosztani velünk az új 
évi fogadalmatokat, név nélkül írjátok meg, hátha tudunk 
egymásnak segíteni a fogadalom megtartásában. Mert közösen 
talán ez is könnyebb! 

Elárulom, hogy a fogadalmon kívül van még egy ,,titkos” új évi 
kívánságom is! Nagyon örülnék, ha 2011-ben a TI munkáitokkal 
sikerülne a Gyerekkuckót megtölteni! Például most akár megörö-
kíthetnétek Visegrád téli hangulatát! 

A legegyszer�bb ceruzarajz is nagyon jól mutatna az újságban! 
Várom, hogy teljesítsétek kívánságomat! 
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NEMZETISÉGI OLDALAK  – Szerkeszti  a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

A magyarországi németek disznóölési szokásai 
Schlachtmethoden der Ungarndeutsche 

 

A december 30-án ismét megrendezett, jól sikerült városi disznóölés okán szeretnénk bemutatni egy régi dél-baranyai német ölési 
szokást, mely eltér a visegrádi hagyományoktól; folklórtörténetileg igen egyedülálló és vidám esemény lehetett. 

 

Régebben 
minden házban 
öltek legalább egy 
disznót, ebb�l 
fedezték aztán az 
évi szükségletüket 
húsból, kolbászból, 
zsírból.  

A disznóöléseket 
rendszerint az 
adventi id�szakban 
tartották, így 
biztosították az 
ünnepekre való 
szükséges hús-
mennyiséget. 

 Általában a 
disznótor családi 
ünnepnek számí-
tott, legtöbbször 
még a böllér is a 

rokonsághoz 
tartozott.  

Ezen a napon 
sokat viccel�dtek, f�leg a gyerekekkel: elküldték �ket az 
ismer�sökhöz hurkatölt�ért a falu másik végébe, amit egy 
zsákban kellett elhozniuk. A gyerekeknek köveket és min-
denféle nehéz tárgyakat raktak a zsákba, és meghagyták 
nekik, hogy útközben le ne tegyék a földre, mert eltörik. A 
lóvá tett gyerekeket kés�bb jól kinevették. Máskor pedig 
megkérték �ket, hogy mérjék le a nekik szánt kolbászokat, 
hurkákat. Ehhez be kellett szerezniük egy mogyoróvessz�t, 
amivel a böllér el�ször úgy tett, mintha valójában azzal mér-
ne, de aztán jól elverte vele a gyereket. 

A jól végzett disznóölés estéjén tort ültek, melyre meghív-
ták az ún. Spießstechereket (nyársforgatókat), akik különféle 
maszkokat hordtak, nyársukra t�zve hozták a 
Schlachtbriefnek (az ölésr�l írt vicces versek) nevezett írásu-
kat. Ebben tréfásan kicsúfolták az ölés résztvev�it. Jutalmul 
a jó hangulat keltéséért puttonyukat mindenféle ölési finom-
sággal töltötték meg a háziak. 

 
A házi disznóölésekkor megvolt az étkezések id�beni és 

étekrendje.  
Említett tájunkon a reggeli 11 órakor volt, ún. 

„Schlachtfrühstück” (hagymán dinsztelt, savanyított, papri-
kázott és krumplival készre f�zött vegyes húsdarabok); ebéd 
15 órakor Metzelsuppe (hurkaleves) mit Leberknödel (máj-
gombóccal), majd az üstházban f�tt húsok következtek ece-
tes tormával; vacsorára ettek hurkalevest, toroskáposztát 
töltve, sült véres-májas hurkát, sült kolbászt, sült húst sava-
nyúsággal; édességnek farsangi fánkhoz hasonló ún. ölési 
fánkot (Visegrádon hájas tészta a neve). 

Ízelít�ül egy jó hangulatú ,,Schlachtbrief”. 

Früher wurde in einem jeden Haus mindestens ein Schwein 
geschlachtet, daraus deckte man den größten Teil des 
Jahresbedarfes an Fleisch, Wurst und Schmalz. Das 
Schweineschlachten fand in der Regel in der Adventszeit 
statt, so war die nötige Fleischmenge für die Festtage 
gesichert. Das Schweineschlachten war immer ein 
Familienfest, sogar der Schlachter gehörte meist zur 
Verwandtschaft. An diesem Tag wurde auch viel Spaß 
getrieben, vor allem mit den Kindern. Man schickte sie zu 
Bekannten ans andere Dorfende, damit sie in einem Sack die 
Schwartenpresse (Schwoadegenderpress) holen. Die 
Bekannten legten Steine oder andere schwere Gegenstände 
in den Sack und befahlen den Kindern, den Sack unterwegs 
nicht abzustellen, sonst zerbreche die Presse. Die so an der 
Nase herumgeführten Kinder wurden dann ausgelacht. Man 
ließ von den Kindern auch die für sie gedachten Würste 
„anmessen”. Zu diesem Zweck mußten sie eine lange 
Haselnußrute besorgen. Der Schlachter tat mit der Rute 
zuerst so, als würde er Maß nehmen, und anschließend 
verhaute er das Kind mit der Rute. 

Am Abend fand der sogenannte Stichbraten bzw. Sautanz 
statt, zu dem gewöhnlich auch Maskierte sowie Spießstecker 
kamen. Sie hatten einen Korb oder einen Tornister bei sich, 
wohin sie die Gaben (Würste, Kräppel) legten. Die 
Spießstecker brachten auch einen Schlachtbrief mit sich, der 
in einen Stecken bzw. Spieß gestochen war. Im Schlachtbrief 
wurden die Teilnehmer des Schweineschlachtens scherzhaft 
verspottet. 

 

Schlachtbrief aus Bawaz 
 

Ich hab’ gehört, ihr habt geschlacht’ 
und habt mir eine Wurst gemacht, 
nicht so groß und nicht so klein, 
daß sie g’rad für mich kann sein. 
Der Hannes Vetter will ein geschickter Schlachter sein, 
er sticht dem Schwein ins Hintern hinein. 
Der Joschka Vetter faßt das Schwein beim Schwanz, 
er meint, er hat seinen Rosenkranz. 
Die Wawi Wos will eine geschickte Köchin sein, 
sie kocht den Abwaschlappen in die Suppe ’nein. 
Die Nani schaut den ganzen Tag hin und her 
und denkt, wenn nur schon der Franz da wär’. 
Der Toni mit seinem großen Magen 
kann 25 Krautknödel vertragen. 
Der Hans mit seinen großen Schlappen 
tut nur immer der Resi nachtappen. 
Der kleine Seppl sitzt auf der Ofenbank 
und hat die Saublase in der Hand. 
Wollt ihr wissen, wie ich heiße? 
Hans Franz Kirschenkern, 
beim Fressen und Saufen bin ich gern. 
Doch weil ich nicht dabei kann sein, 
gebt mir viel in den Tornister hinein! 
Gute Nacht!                                Herendi–Vajda–Zeller 
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Disznóölési képek Visegrádon az 1960-as évekb�l  
 

 
              Fridrich István Stefi bácsi, a böllér  
 

 
                       Zeller Nelli a félbe vágott disznóval 

Rövid összefoglaló a testületi ülésekr�l 
 

(Folytatás a 4. oldalról) 

leg mások számára is felkínált id� volt, azok szerz�dése 
pályáztatás nélkül hosszabbodjék meg. Azokra a lakások-
ra, ahol a bérl� kitöltötte a el�re kijelölt id�t, ott a lakások 
bérleti jogára szerz�dést kell kiírni. 

Az egyebekben az árvízvédelmi beruházáshoz szükséges 
tulajdonosi hozzájárulási kérelmek elbírálása mellett, 
ismét el�került a Rákóczi utca 254 hrsz.-ú út kiépítésének 
ügye, valamint az önkormányzat ingatlan vagyoni helyze-
te, annak felmérése, hasznosítási lehet�sége, és az elké-
szül� terv garanciája is. Kérdésként vet�dött fel az intéz-
mények 2010. évi megtakarításának kérdése, hogy melyik 
intézmény mennyi pénzr�l tudott lemondani a rossz a 
anyagi helyzetre való tekintettel. Kérés hangzott el az 
érvényes háziorvosi szerz�dés bemutatására, ill. újra szó-
ba került a Sziget utcai bérlakások bérleti díjainak kezelé-
se.  

 

A tavalyi év utolsó testületi ülésére 2010. december 16-
án került sor. Ezen az ülésen történtekr�l sem feltétlenül a 
napirendek sorrendjében számolok be. A testület levette a 
napirendr�l a 2010. III. negyedévi teljesítésr�l szóló be-
számolót, így 14 napirend került megvitatásra. Két kétség 
kívül nagy érdekl�désre számot tartó kérdés került megvi-
tatásra ezen a napon. Ezek közül az els� az alpolgármester 
választása volt. Abonyi Géza polgármester úr Kiss Károly 
képvisel�t javasolta e tisztség betöltésére. A titkos szava-
zás eredménye értelmében a testület 3 igen és 4 nem sza-
vazattal nem választotta meg Kiss Károly alpolgármester-
nek. A másik fontos kérdés, melyben dönteni kellett az 
„Integrált településfejlesztés Pest megyében” cím� pályá-
zat 2. fordulóján való részvétel kérdése volt. A sokak által 
csak városközpont építésként emlegetett pályázat beadása 
mellett döntött a testület 5 igen és 2 nem szavazattal. Itt 
kell leszögezni, hogy a döntés a pályázat beadásáról szólt, 
és arról, hogy a testület a programot jelen állás szerint 
tovább viszi. Ez nem jelenti még automatikusan az építke-
zés megkezdését, többek között azért sem, mert még érte-
lemszer�en nem nyertünk a pályázaton, de azért sem, mert 
többen a tervek átgondolásához és átdolgozásához kötöt-
ték további támogatásukat. Tudni kell azt is, hogy ezen 
döntés következtében, és az esetleges építkezést�l való 

elállás esetén plusz terhek nem rakódnak a város költség-
vetésére. Ezek után kanyarodnék vissza a többi napirendi 
ponthoz, melyek közül els�ként tájékoztató hangzott el a 
2010. évi beruházásokról, majd a 2011. évi költségvetési 
koncepciót tárgyalta újra a testület, még mindig számok 
nélkül. A korábbi elvekhez képest nagy lényegi változás 
nem történt, így érdekes vita nem zajlott ebben a kérdés-
ben. A testület a F�városi Önkormányzat rehabilitációs 
Szakkórháza Felügyel� Tanácsába delegálta tagként Dr. 
Balázs Máriát. Még egy egészségügyi kérdés volt, Duna-
kesziért Ment�k Alapítvány ajánlata Visegrád és környé-
kének ügyeleti betegellátásra vonatkozóan. E kérdésben a 
b�vebb tájékozódásra és tájékoztatásra kértük fel a pol-
gármester urat.  

A testület továbbá megadta a hozzájárulást a már több-
ször említett Rákóczi utcai útépítéséhez, ill. hozzájárult a 
85. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítá-
sához. Felbontásra került a C.C. Audit Kft.-vel kötött 
könyvvizsgálói és az Aditus Kft.-vel kötött pályázatfigye-
lésre vonatkozó szerz�dés. Elfogadásra került a civil szer-
vezetek támogatási rendjér�l szóló rendelet, valamint az 
Ars Danubiana Alapítvánnyal kötend� együttm�ködési 
megállapodás. Szintén elfogadta a testület Bártfai István 
képvisel� önálló indítványát a város vízelvezetési problé-
máinak megoldására. Végül jóváhagyta a testület Dömös 
község csatlakozását a Duna–Vértes Köze Hulladékgaz-
dálkodási Társuláshoz. 

Az egyebekben az a kérés fogalmazódott meg, hogy az 
iskolabusz szabályzata teljes kör� átdolgozás után kerül-
jön a testület elé. Beszámoló hangzott el a Duna Stratégi-
ával kapcsolatos konferencián elhangzottakról, majd tájé-
koztató a kulturális bizottság december 9-i ülésén történ-
tekr�l. Ezt követ�en a városi disznóvágás részletkérdései-
r�l, a kemping területének és az Apát-kúti-patak rendezé-
sér�l volt szó, majd ismét a Sziget utcai önkormányzati 
lakások elkülönített számlájáról esett szó, ill. az Ásvány-
víz Kft. felé történt elmaradt számlázásról kértek tájékoz-
tatást a képvisel�k.                         

 Mikesy Tamás 
                                                                    képvisel� 
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M E G H Í V Ó 
 

A Don Vito pizzéria és éttrerem, 
valamint 

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

 

2011. január 23-án vasárnap 19 órára 
a DON VITO pizzériába, ahol a 

2011. évi 
ZOLLER-DÍJ 

átadására kerül sor 
 

A díjátadást követ� emlékkoncerten a zene  
Zoller Attila emlékére szól 

 

Fellép:  

a ’Round Nine zenekar 
 

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 
 

2011. január 28-án (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Gróf Péter 

régész 
tart  

vetített képes el�adást 
 

Húsz év után 
egy csúcstalálkozóról 
– 1991. február 15. –  

visegrádi szemmel 
címmel 

 

Az idei év els� félévében el�adásainkkal  
a Visegrádi Egyezmény aláírásának  

20. évfordulójára emlékezünk 
 

A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja  

Visegrád minden lakosát 
 

SSiimmoonn  ZZoollttáánn  
tteerrmméésszzeettffoottóóss  

  

„„TTaalláállkkoozzááss  aa  tteerrmméésszzeetttteell””  
ccíímm��    

kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa  
  

22001111..  jjaannuuáárr  2299--éénn  
sszzoommbbaattoonn  1166  óórráárraa    
aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  

 

Köszönt�t mond: 

Kalász István 
esperes, plébános 

 

A kiállítást megnyitja: 

Békefiné Moór Györgyi 
erdeiiskola-vezet� 

 

Közrem�ködik: 

Kertész József 
erdész 

 

A kiállítás 2011. február 21-ig tekinthet� meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint. 

[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 
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„Szoros barátság f�zött Zoller Attilához” 
BESZÉLGETÉS SCHEILI LÁSZLÓVAL 

 

Városunk híres szülötte Zoller Attila, aki a templom mellet-
ti házból elindulva hosszú utat tett meg a világhírnévig. 13 
éve halott. Visegrád, a szül�város úgy �rzi emlékét, hogy 
minden év januárjában emlékdíjat ad át a zeneiskola egy 
növendékének a szül�házában (Don Vito étterem) rendezett 
koncert keretében. Tavaly születésnapján (június 13-án) 
neves jazz zenészek fellépésével emléktáblát helyeztünk el a 
szül�ház falán és a születésnapi megemlékezést is hagyo-
mánnyá szeretnénk tenni. A Visegrádi Hírek hasábjain – az 
emléknapokhoz kapcsolódóan – Zoller Attila életének egy-
egy epizódját idéztük Simon Géza Gábor Mindhalálig gitár 
c. életrajzi könyvéb�l. 

Scheili László játszópajtása, ifjú- és feln�ttkori barátjaként 
idézi föl emlékeit Attiláról: ,,Öcsinek hívtuk, mert a család is 
így hívta. Egy évvel vagyok fiatalabb, s mivel szomszédok 
voltunk, sok id�t töltöttünk együtt. Együtt játszottunk, rosz-
szalkodtunk, a n�vére, Mityu és barátn�i (Magas Ica, Jákó 
Kató) is sokszor velünk játszottak. Óvodába és az elemi 
iskolába is itt jártunk egészen a negyedik osztályig. Negye-
dikben az Öcsi a váci piaristáknál tanult, én ötödikt�l Nagy-
maroson a polgári iskolában tanultam, de a szabad id�nket, a 
nyarakat mindig együtt töltöttük. 

 

 
Színiel�adás résztvev�i a Balázs vendégl�ben (ma mozi) 

 

 Az apja, Zoller József, sokat tett Visegrádért. Zenekart 
szervezett (n�i zenekart is!), színiel�adásokat tanított be. A 
gyerekeit szigorúan nevelte. Minden napra volt heged�lecke, 
addig nem mehettek játszani, amíg azt be nem mutatták 
apjuknak. Szigorú volt, de mindent el�teremtett a családjá-
nak, a gyerekeknek. Minden játékot, sporteszközt megkap-
tak: szánkót, korcsolyát, biciklit. A Zolleréknak volt el�ször 
autójuk Visegrádon, egy Opel. Öcsi jó sportoló volt: szeretett 
síelni, korcsolyázni, úszni, biciklizni, csónakázni. Sokat 
mentünk kirándulni, virágot szedni. A labdarúgást nem sze-
rette. A házukban kialakítottak egy cukrászdát, és kés�bb egy 
szódásm�helyt. Mi, gyerekek, ott is sokat segítettünk, mert 
Attila bevont minket a munkába. A fagylaltkever� gépbe 
Attila adagolta a belevalókat, mi, haverok, hajtottuk a keve-
r�masinát, hordtuk a jeget a jégveremb�l.  

Sokat mókáztunk, bolondoztunk és nagyon szerettünk éne-
kelni, mulatni. A sz�kebb baráti csapatban Rabanek József 
tangóharmonikázott, �t közrefogtuk mi: Attila, Friedrich 
Pista, Niedermüller Tóni és én, volt egy szövegírónk, a helm 
Feri, aki fodrászsegéd volt a Scheili házban lév� üzletben. 

Amikor a Neiser Jani és Czeller Irma esküv�je volt 1938. 
február 8-án (a Visegrádi Hírek 2009. januári számában egy 
esküv�i fotó található az eseményr�l), az Öcsi ezt a dalt 
énekelte el: ,,Zoller-féle cukrászda, / aki még azt nem látta – 
/ azért kell, hogy bemenjen, és egy tortát megegyen! / 
Bumsztaratta – bumsztara. / Zoller-féle szódagyár, / olyan, 

mint egy szikvízgyár! / Azért megy ott jól a bolt, / mert ott 
régen mozi volt! / Bumsztaratta – bumsztara.” 

 

 
Ifjú bohémek a templom el�tti Szt. János-szobor talapzatánál  

 

1945-ben, érettségi után volt Attila, akkor itthon összeve-
r�dtünk. Az akkori tanítók: Szabady Béla, Nádler Mici és 
Zoller Imre emlékestet szervezett Szent Imre és Erzsébet 
tiszteletére, ezeken mi is szerepeltünk. 45–46 telén mi fiata-
lok egy farsangi ,,bulit” rendeztünk az iskolában az össze-
nyitható termekben. A Rabanek Józsi erre az alkalomra sze-
rezte azt a kuplét, amit ott elénekeltünk: ,,Mennél többen 
vannak itten, annál jobb nekem. / Legalább most elmondom, 
hogy mi történt velem. Tegnap este hazamentem, gyanús volt 
nekem, / miért pirul el úgy a feleségem? Körülnéztem a 
szobában; / minden rendben van, csak a sezlon alatt egy pár 
férficip� van! Megfogom, hogy eltegyem a rendes helyére, / 
közben rálépek egy ,,pofa” kezére! El�ször is azt hittem, 
hogy ébren álmodok, / belenéztem a tükörbe: ,,józan-e va-
gyok?” Rákiáltok: ,,Másszon el�!” – / Óh, csak most látom! 
Képzeljék el ki volt? – Az Öcsi barátom! Így jár mindaz, aki 
n�s, / ahol az asszony kimen�s, férje-ura öreg már, / ott 
mindenért jaj, de kár!’ 

Ez a mókás kis dal is mutatja, hogy vidámak voltunk, sokat 
hülyéskedtünk, mint minden fiatal. Külföldre kerülése után, 
amikor már tehette, hazajárt, és mindig kijött Visegrádra. 
Összejöttünk vagy a vendégl�ben, vagy nálunk, akik épp 
itthon voltunk; a Garami Pista és a testvérei, a Szebeni Marci 
és még mások is. 

 

 
Scheili Julikával a Diófa vendégl�ben 

 

Az utolsó koncertjén én nem voltam itthon, de el�tte is volt 
egy koncert a Sirályban, akkor nagyon jót mulattunk, szóra-
koztunk, táncoltunk. Így maradt meg emlékezetemben Zoller 
Attila. Tudtuk mindig, hogy tehetséges, hogy világhír� gi-
tárm�vész, de nekem a gyermekkori pajtást, az ifjúkori ha-
vert és a feln�ttkori barátot jelenti Zoller Attila, az ÖCSI.” 

Lejegyezte:                                                        Mezei Anna 



XXVII. évfolyam 1. szám                                        VISEGRÁD HÍREK                                                                   11 
 

Egy cip� készítése régen… 
�

Az én mesém valójában nem mese volt, igaz történetet 
fogok most leírni.  

Valamikor, 60–70 évvel ezel�tt voltak régi suszterok 
(cipészek), mert akkor így hívták a mestereket. 

Akkoriban igen divatos volt és korszer� a magas szárú 
cúgos cip�. A cip�t két oldalán 5–6 cm gumi fogta össze, 
ami igen praktikus volt, könnyen bele lehetett bújni és 
fogta a lábfejet. Abban az id�ben a legtöbb cúgos cip�t 
Schüszterl Mihály bácsi csinálta. Az én apám is csinálta-
tott egy pár cúgos cip�t, nagyon szerette és vigyázott rá. 
Múlt az id�, jött a háború és utána a béke. Lassan az id�s 
mesterek is elhaltak. Jöttek az új generációs mesterek, 
akkor már nem igen csináltattak új cip�t az emberek, 
mert szegénység volt. A cip�ket toldozták-foltozták, nem 
jutott újra. 

Újra divatba jött a szöges bakancs, a talpát teleütötték 
Jancsi-szöggel, a sarkára pedig patkóvas került. Az új 
demokráciában már más szelek fújtak, s jöttek az új igé-
nyek. Már nem a régi módit, hanem az új divatot kérték 
az emberek. Akkortájt voltak, akik már nem a régi id�k 
cip�it keresték, hanem új felfogásban kérték a cipészt�l a 
cip�t. Amikor bement az egyik megrendel� a mesterhez 
és azt mondta, hogy nekem kell egy vonat-cip� a cipész 
nem tudta, hogy mi is az a vonat-cip�, mit is szeretne a 
vev�. Ugyanis a „vonat” szó svábul van és cúgot jelent, 
de az új mester már nem értette a régi kifejezést. 

Köszönöm, hogy e pár sorral vissza tudtam emlékezni 
ezekre a szép id�kre. 

Szinay István 
 

Spinracing oktatás Visegrádon  
a Sziget Egyesületnél 

 

A spinracing, zenés, koreografált teremkerékpár-edzés, 
mely kit�n�en alkalmas az állóképesség fejlesztésére. Az 
edzések a számtalan variációs lehet�ségnek köszönhet�en 
változatosak, szórakoztatóak. Tehát, ha állóképességet 
szeretnél fejleszteni, zsírt akarsz égetni, ügyesebb, koor-
dináltabb vagy er�sebb akarsz lenni, akkor szívesen vá-
runk vidám óráinkra.  

 

 
 

Érdekl�dni és jelentkezni a következ� telefonszámon 
lehet kezd� és haladó csoportokba:  
                                                                         Müller Anti  

06 (20) 343-9374 

��
��
�������

 

lesz január 15-én szombaton du. 4-t�l 6-ig  
az Áprily Lajos iskolában 

Szabóné Mayer Katalin 

 

Tisztelt Olvasóink!  
 

Ebben az évben Szirmay Antal Magyarország szóképekben 
(Hungaria in parabolis)* c. könyvecskéjéb�l szeretnénk némi 
ízelít�t adni. Szirmay Antal 1747. január 20-án született 
Eperjesen. Iskoláit Sátoraljaújhelyen a pálosoknál, Eperjesen 
végül Kassán végezte a jezsuitáknál. 1777-ben Zemplén vár-
megye f�jegyz�je, 1787-ben udvari f�tanácsos. 1797-ben hi-
vatali pályájának vége szakadt, visszavonultan élt vékei, 
majd szinyéri birtokán, itt is halt meg 1812 szeptember 19-
én.  

Munkásságáról saját értékelését idézzük: „Magánosságom-
ban, téli unalmas napokban, nem tudván, hogy mulassam 
másképp magamat, ezen mindenfélét összveírtam, hol a ma-
gam, hol a mások munkáiból, s�t, hogy valóban mindenféle 
légyen, amennyire lehetett, az inszurgensek,a katonák, a pa-
rasztlegények- és leányok énekeiket is összveszedtem. Cse-
kélységeknek látszanak ugyan, de ezekben is láthatni a ma-
gyar nemzetnek elevenségét és az anyai nyelvünknek minden 
kifejezésekre alkalmatos voltát; azért az én vélekedésem sze-
rint ezeknek is kár lett volna örökös felejdékenységbe temet-
tetni.” 

Ízelít�ül a Példabeszédek, Közmondások fejezetb�l:  
Guta Jakab Ung vármegyéb�l való, komorói származású 

rosszhír� útonálló volt, aki parittyak�vel oly ügyesen tudta 
eltalálni az utasembert, hogy ritkán volt elkerülhet� a halálos 
ütés. Jolsvai Eustachius nádori ítélete alapján nyomorultan 
végezte életét, mert vashoroggal oldalba szúrták, s magas bi-
tófára felakasztották Ungvárt 1393-ban. Mivel Komoró köz-
ség közelében szokott cselt vetni az utasoknak, közmondásos 
lett, hogy úgy meghúzta magát, mint Komoró végén a Guta.  

Az apoplexiát magyarul szélütésnek, szélkórságnak mond-
ják, de err�l a gazemberr�l gutaütésnek is nevezik, mert vá-
ratlan halállal teríti le az embert. 

 

* Szirmay Antal. Magyarország szóképekben (Hungaria in 
parabolis) Fordította Vietórisz József, Sajtó alá rendezte Csörsz 
Rumen István. Kriterion 2008 

 

FELHÍVÁS 
 

A szerkeszt�bizottság nyomatékosan kéri, hogy a 
cikkeket, írásokat, hirdetéseket változatlanul a tárgy-
hó 1. napján, déli 12 óráig (ünnepnap esetében a kö-
vetkez� napra tolódva) szíveskedjenek eljuttatni. 

Írásaikat Word doc formátumban, 10 pontos Times 
bet�vel gépelve, a fotókat pedig jpg formátumban 
kérjük az alábbi e-mail címekre elküldeni: 

mikesytamas@freemail.hu  
vagy borsody.istvan@freemail.hu 
A képek szkennelésére a m�vel�dési házban van 

lehet�ségük. 
A határid�n túl leadott cikkeket, hirdetéseket csak a 

következ� számban tudjuk közölni! 
Írásuk tartalmáért a szerz�k vállalnak felel�sséget. 
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50 éves  
a Dunakanyar Takarékszövetkezet 

 
A Dunakanyar Takarékszövetkezet 2010. november 26-án ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját.  
A megalakulás a szövetkezeti mozgalom keretében történt. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez a mozgalom, 

egészen a 19. századig kell visszanyúlnunk. Magyarországon az els� magyar szövetkezet hitelszövetkezet volt, 
mely 1886-ban Károlyi Sándor gróf kezdeményezésére jött létre Pesten, neve Pest Megyei Hitelszövetkezet. 

A hitelszövetkezetek száma rohamosan n�ni kezdett, mert a hitelszövetkezetekre akkor már nagy szükség volt. 
1905-ben, alig húsz évvel az országos els� szövetkezet után már Tahitótfaluban is megalakult egy hitelszövetke-
zet. 

A század derekán azonban a hitelszövetkezetek funkcióit átvették a Magyar Nemzeti Bank és az 1949-ben fris-
sen alakult OTP. Ez id�t�l fogva a hitelszövetkezeteket megszüntették. Ekkor a falusi lakosság hitelellátása terén 
problémák mutatkoztak, hiszen ezek a nagyobb pénzintézetek nem tudtak minden helységben jelen lenni. 1956-
ban születtek meg végül azok a jogszabályok, melyek lehet�vé tették takarékszövetkezetek szervezését. 

Az els� takarékszövetkezet 1956. október 14-én, Tolna megyében, Dunaföldváron alakult. Pest megyében már a 
következ� évben sorban jöttek létre a takarékszövetkezetek.  

A Dunakanyar Takarékszövetkezetet 1960. november 27-én alapították. M�ködését 1961. május 2-án kezdte 
meg.  

Most pedig nézzük meg, hogy milyen személyek álltak a szövetkezet alakítása mögött! 
Varsányi István, aki a Felvidékr�l került Dunabogdányba, már nyugalmazott pedagógus volt, mégis nekifogott 

egy intézmény létrehozásának. Társakat is talált Franta Dezs� és Láng Mihály személyében. �k hárman járták a 
lakosságot és egyesével igyekeztek �ket meggy�zni a szövetkezet alapításának szükségességér�l. Ez annál is ne-
hezebb feladat volt akkor, mivel az alapító tagoknak 100 Ft-ot be is kellett fizetniük részjegyként. Ez a pénz pedig 
az akkori néhány száz forintos fizetések mellett meglehet�sen nagy összeg volt.  

Gondoljuk csak el, hogy ezeknek az embereknek mekkora elhivatottságuk lehetett, hogy abban az id�ben, ami-
kor az emberek szájíze még keser� volt a szövetkezet szó puszta hallatán is, össze tudták gy�jteni az alapításhoz 
szükséges 100 f�t.  

Gondoltak-e �k akkor arra, hogy mi lesz ezekb�l a szövetkezetekb�l, milyen fejl�désen mennek majd keresztül!  
Ötven év a történelemben nem nagy id�, viszont ha a szövetkezet fejl�dését nézzük, akkor bizony ez az ötven év 

nagyon nagy gyarapodást takar. 
Mi lett azokból a betett 100 Ft-okból? 
Ma 13 kirendeltséget m�ködtetünk. A saját t�kénk 940 millió forint, betét állományunk pedig meghaladja a 11 

milliárd forintot. Ügyfeleink száma pedig több mint 12 ezer.  
Kirendeltségeinken forgalmazott bankkártyáinkat a világ szinte minden pontján elfogadják.  
Számláikhoz ügyfeleink a bevezetésre került internetbank szolgáltatáson keresztül már otthonról is hozzáférhet-

nek. 
Mondhatjuk, hogy ezeket a nagy bankok is megteszik, méghozzá magasabb színvonalon. De amíg �k a külföldi 

anyabanktól megkapják a támogatásokat, az anyagi er�forrásokat, addig a szövetkezetek saját erejükb�l és t�ké-
jükb�l jutottak el idáig. Pontosan ez a legnagyobb érdemük. Erre kell büszkének lennünk, és lehetünk is. Ez adja 
az igazi okát az ünneplésnek.  

Gróf Széchenyi István szerint „Mindenki annyit ér, amennyit másoknak használ”. 
A szövetkezetben dolgozók, az �ket segít�k, tisztségvisel�k ebben a felfogásban élnek és dolgoznak. A szövet-

kezeti munkát csak ebben a hitben lehet végezni és el�rébb vinni. Ez a lelkesedés és szolgálat, amely áthatotta 
el�deinket és jelenlegi dolgozóinkat, ez az, ami a nagy bankoktól megkülönbözteti a takarékszövetkezeteket. Ez a 
légkör, amiért érdemes bejönni hozzánk.  

És itt kell megemlíteni két nagyon lényeges személyt, Bártfai Sándort és Knáb Mihálynét, akik közel 20 évig 
vezették szövetkezetünket. 

Hálával és köszönettel tartozunk els�sorban alapító tagjainknak, akik lelkesedése nélkül a szövetkezet nem jött 
volna létre, illetve kés�bbi tagjainknak, akiknek a bizalma a fejl�déshez elengedhetetlen lett volna. 

Köszönet illeti a takarékszövetkezet vezet�inek, tisztségvisel�inek, dolgozóinak kemény, áldozatkész munkáját. 
Külön köszönet azoknak az ügyfeleinknek, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat és kitartanak mellettünk. 
Reméljük, hogy töretlen fejl�désünkkel ügyfeleink további megelégedésére leszünk. 

Rudolf Jánosné 
elnök ügyvezet� 
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A hónap fotója: Tél a temet�ben (Greguss Tamás fotója) 
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Kérdések Kiss Károly Képvisel� Úrhoz 
 

Mint a Visegrádi Hírek rendszeres olvasója, TÖBBEK ne-
vében kérdezem: 

1. Mit ért Tisztelt Képvisel� Úr a fent idézett min�sít� 
mondatán, különösen az ,,�smagyar szépség” jelz�n? 

2. Kinek címezte a min�sítést? 
– Makovecz Imrének, a világ tíz legjobb építésze között 

szerepl�, a hazai ,,organikus” és nem ,,�smagyar” stí-
lus megteremt�jének, aki a 60-as, 80-as években is 
bátran vállalta nemzeti elkötelez�dését minden hiva-
talos politikai iránnyal szemben? 

– Visegrád 1986–89-es döntéshozóinak – melynek 
Képvisel� Úr is tagja volt –, akik egyéni áldozatok-
kal, sok vita és a használók részér�l felmerült jogos 
kritika mellett vállalták, hogy felépítsék a tornacsar-
nokot, biztosítva ezzel a helyi fiatalok és lakosság 
sport- és kulturális lehet�ségét akkor, amikor járá-
sunkban egyedül Visegrádon épülhetett ilyen létesít-
mény? 

– Obergünzburgnak szánja a számukra ,,hízelg�” meg-
jegyzést, akik feltételezhet�en jobb anyagi és techni-
kai kondíciókkal építették fel saját városuk és kör-
nyékük sportcentrumát, és akikt�l valóban nem vár-
ható el, hogy ,,�smagyar szépséget” építsenek? 

Tisztában vagyok azzal, hogy kérdéseimmel egy vélemény-
lavinát indíthatok el, mégsem hagyhatom szó nélkül egy, a 
cikk tárgyához igazán nem ill� megjegyzést, mert ez is – 
napjainkban gyakori – törekvés arra, hogy városunk minden 
múltbéli eredményét megkérd�jelezze, és sárba tiporja az 
el�dök Visegrádért tett er�feszítéseit.                  Mezei Anna 

Magyar László: 
 

TÉL 
 

 Kis, hegyes t�kristályok a jégvirágok szirmai. 
 Az ablakon átsüt� lámpa a fényt fókuszálja 
 úgy, akár prizma-üvegek élein orgiázna, 
 s e sík lapok fagyos, rajzkarc-tünemény vonalai 
 
 szinte üzenni akarnának nekünk és mondani 
 valamit, csak a lélek mélyén szület� igéket, 
 mintha látomásokat képpé lényegítenének, 
 s e látvány sz�tte gondolatból születnek hangjai, 
 
 s a hangra mozdul, vesz ki magának szállást a béke; 
 tisztességre tisztes kéz fogása nyújt tisztes kezet 
 és öröklétet lehell maga köré az emlékezet; 
 test és lélek egyidej�sége: 
                                           � megígérte! 
 

Nyílt szerkeszt�ségi ülés után 
 

Évek óta megtartjuk nyílt szerkeszt�ségi üléseinket az év 
végén, ahol módot kínálunk az Olvasókkal való találkozásra, 
véleménycserére. A tavaly december 30-i összejövetelünkre 
is jött néhány olvasó, többek közt a Ferenczi házaspár Bu-
dapestr�l. Tibor személyében a szerkeszt�bizottság egyik 
régi tagját is üdvözölhettük. 

E napon több rendezvény is volt Visegrádon (disznóölés, 
templomi hangverseny), így érthet�, hogy ülésünk iránt is 
szerényebb volt az érdekl�dés, mint máskor. Bízunk abban, 
hogy idén is sor kerülhet majd az Olvasók és szerkeszt�k 
nyilvános találkozójára, és az újság aktuális kérdéseir�l fehér 
asztal mellett eszmét cserélhetünk!            

Szerkeszt�bizottság 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 
 

JANUÁRI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Pfeifer Ferenc 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 9241-070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 

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

 

Az elmúlt év utolsó napjaiban egy kis piros Ferrari 
matcboxot találtunk a Pillangós ház el�tti parkban. 
Úgy gondoljuk, kis gazdájának nagyon hiányozhat, 
ezért ha bejön a könyvtárba, itt átveheti! 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 

KRESZ-tanfolyam 

 

Kresz-tanfolyam indul a m�vel�dési házban 2011. február 
1-jén 17 órakor. Az elméleti képzés itt, Visegrádon lesz, a 
vizsgákat Pomázon kell letenni. A gyakorlati képzést úgy 
próbáljuk megszervezni, hogy a lehet� legkevesebb utazással 
járjon a tanulók számára. Az oktatást a tanfolyamon résztve-
v�kkel egyeztetett id�pontban tartjuk, heti két alkalommal. 

Jelentkezni lehet A, B, C, C + E kategóriákra. A tanfolyam 
díját lehet részletekben is fizetni. A csoport indulásához már 
4-5 f� jelentkezése is elegend�! Az árakról, és az els� alka-
lomra szükséges felszerelésr�l a m�vel�dési házban adunk 
részletes felvilágosítást, vagy a (26) 398-128, ill. 06 (30) 
210-8580-as telefonszámon. Jelentkezni szintén a fent felso-
rolt helyeken lehet! 

Mikesy Tamás 
 

Fontosabb  
közérdek� címek, telefonszámok 

 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
    Rév u. 2. 398-312 
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 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
Id�sek Otthona Mogyoróhegy u. 10. 597-016 
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 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-507 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
REND�RSÉG 107 
Segélyhívó 112 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
T�ZOLTÓSÁG 105 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
 

Hirdessen 
a Visegrádi Hírekben! 

A Dunakanyarban  
újságjai között 
a legkedvez�bb  

hirdetési tarifával várjuk 
kedves Hirdet�inket! 

Díjkedvezményes lehet�ségek! 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 
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Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  

tet�tér-beépítést és bádogos munkákat garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 

www.tetosik.hu  
e-mail cím: tetosik@freemail.hu 

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287 telefonszámon 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 

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

 
�  

 Ne kockáztassa Ön 
 és járm�ve biztonságát, 
 épségét!  
 A nyári gumiabroncs 7 °°°°C alatt  
 nem biztosít megfelel� tapadást  
 az útburkolaton  
 még száraz id�ben sem! 
  
A kopott  té l i  abroncsra legyen gondja!  
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centr í rozás,  javí tás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

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

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
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 Kapható 
 A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA! 
 Januári ajánlatunk: 
 bogdányi sonkás páros 1100 Ft helyett 900 Ft, 
 nyári turista felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft, 
 fokhagymás felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft, 
 KARÁCSONYRA PULYKARENDELÉST FELVESZÜNK 
 [személyesen a boltban, telefonon: (26) 390-350] 
 A sertéshús beszerzési árának kedvez� alakulása 
 folytán az árakat mi is csökkentettük! 
 Grillkolbászok már pizzás és zöldf�szeres ízben is! 
 Többféle mustár, majonéz, torma!  
 A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:  
 többféle ízesítés� f�szeres húsok, sertéstarja, oldalas stb. 
 többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf�szerek 
 nagy választékban, sertés- és juhbeles  
 grillkolbász, csemege debreceni! 
                                                                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 
                                                         HÁZ!   érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 Sertés-, m�- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható! 
                                      Min�ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
 ásványvíz, üdít�italok, száraz- és házi tészták, 
 mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- 
 és grillf�szerek nagy választékban, 
 jó min�ségben, kedvez� áron! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési és ajándék utalványok beválthatók! 
                                                         

                                                 Nyitva tartás:  
  hétf� szünnap  
 kedd 7.00–13.00  
  szerda 7.00–17.00  
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 
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Húsz éve, 1991. február 15-én írták alá Visegrádon Magyarország, Cseh-Szlovákia  

és Lengyelország ,,együttm�ködésér�l” szóló megállapodást,  
s ett�l  kezdve a fenti országokat  „Visegrádi Országok”,  ill. Csehország és Szlovákia  

szétválása óta „Visegrádi Négyek” néven emlegetik a nemzetközi diplomáciában és a sajtóban 
 

 

A nyilatkozat aláírásának helyszíne, a királyi palota 
 

 
Tudósítás az eseményr�l egy korabeli napilapban 
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Nagyobb összeg� 
helyi adóhátralékkal rendelkez�  

magánszemélyek 
és gazdasági társaságok 

 

  1 Báder Orsolya   
  2 Bensák Zoltán 
  3 Bohonyi Sándor   
  4 Castrum Visegrád Kft. 
  5 Cs�re Miklós 
  6 Czobor Miklós   
  7 De la Bretoniere Sandra 
  8 Dezs� Balázs 
  9 Dietrich Ing. Kez. Kft. 
10 Drótos Imréné   
11 Egedy Tamás 
12 Elszöv. U.P.S. Kft. 
13 Farkas Bertalanné   
14 Fellegvár Kft. 
15 Formafood Kft. 
16 Geoszolg Kft.   
17 Gerlei József   
18 Gombár Péter   
19 Heves László   
20 Hexagonum Kft. 
21 Héder Albert   
22 Iche Zoltán   
23 Imreh Csaba   
24 Incze Zoltán   
25 Innvestra Kft.   
26 Juhászné Molnár Marianna 
27 dr. K�vári Sándor 
28 Kvarc Kft. 
29 Láng István 
30 Lukasik Miklós 
31 Magyar Toll Bt. 
32 Managment Strategy Advice Con. 
33 Máté József 
34 Muckstadt József 
35 Murányi Jánosné 
36 Nagy Dániel 
37 Nyíri Tiborné 
38 Ottroba Antalné 
39 Rencsicsovszki Enik� 
40 Sato Kft. 
41 Stocker Terézia Eszter 
42 Strategos Kft. 
43 Styx Oktatás Stúdió 
44 Szabó László ifj. 
45 Team-Bauem Kft. 
46 Thurzóné Galántai Ildikó 
47 Tóth Zsuzsanna  
48 Tóth Zsolt 
49 Tschuppi Autolack Kft. 
50 Vidra Design Kft. 
51 Visishop Kft. 
52 Vogel Gyula 
53 Wittmann Andreas dr. 
54 Zeller Jánosné 
Ebb�l adódó önkormányzati kintlév�ség:        

8 375 929 Ft 
                                   Abonyi Géza polgármester 

HIRDETMÉNY 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  

pályázatot hirdet KÖNYVVIZSGÁLÓI feladatok ellátására 
 

A feladat meghatározása: megbízási szerz�dés keretében Visegrád 
Város Önkormányzat gazdálkodásának teljes kör� könyvvizsgálata. 
Az önkormányzat részére véleményt alkot a költségvetésr�l szóló 
beszámoló (a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány- és 
eredménykimutatás, valamint a kiegészít� melléklet) megbízhatóságá-
ról, valódiságáról és összhangjáról a törvényes el�írásokkal; továbbá 
véleményt alkot az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér�l, 
gazdálkodásáról, m�ködésének eredményér�l.  

Észrevételeivel, javító véleményével segíti a tervezés, gazdálkodás 
és beszámolás áttekint�, célorientált kialakítását. 

Megbízott az alábbi jogszabályi el�írásokból fakadó reá vonatkozó 
feladatokat végezze el: 

– A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevé-
kenységr�l szóló 1997. évi LV. tv., 

– a számvitelr�l szóló többször módosított 2000. évi C. tv., 
– az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

tv., 
– a Magyar Köztársaság érintett évekre vonatkozó költségvetési tör-

vényei, 
– a helyi önkormányzatok és szervek feladat- és hatáskörér�l szóló 

1991. évi XX. tv., 
– a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 

LXV. tv., 
– az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele-

zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány-
rendelet, 

– a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámo-
lásának rendszerér�l szóló többször módosított 217/1998. (XII. 
30.) Kormányrendelet, valamint a könyvvizsgáló a Megbízó Ön-
kormányzat által biztosított információk alapján a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást. 

Visegrád Város Önkormányzatának mérlegf�összege 2009-ben 
2.507.961 eFt volt. 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: 
– A pályázónak csatolnia kell az elmúlt öt év (2010., 2009., 2008., 

2007., 2006.) legjelent�sebb, önkormányzatoknak teljesített szol-
gáltatásainak ismertet�jét (legalább a teljesítés ideje, a szerz�dést 
köt� másik fél, szolgáltatás tárgya). 

– Csatolnia kell továbbá vezet� tisztségvisel�i (akik a szolgáltatásért 
felel�sek), valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
végzettségének és képzettségének ismertet�jét, ide értve a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által kibocsátott bejegyzést igazoló okira-
tuk (könyvvizsgálói igazolvány) egyszer� másolatát. 

Alkalmassági minimum követelmények: bejegyzett és érvényes 
könyvvizsgálói min�sítés a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál. 

Bírálati szempont: összességében legel�nyösebb ajánlat. 
A pályázat benyújtási határideje: 2011. március hó 10. nap. 
A pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, kizárólag 

postai úton Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
címezve. (Postacím: 2025 Visegrád, F� u. 81.) A borítékra rá kell 
írni: „Pályázat könyvvizsgálói feladtok ellátására” 

A pályázatok felbontásának ideje: 2011. március 17. csütörtöki 
napon 17 óra. 

A pályázat elbírálásának módja: A nyertes pályázóról Visegrád 
Város Képvisel�-testülete dönt. 

A szerz�déskötés tervezett id�pontja: pályázat elbírálásától számí-
tott 5 munkanapon belül. 

További információ kérhet�: Visegrád Város Polgármesteri Hiva-
tala, Abonyi Géza polgármester.  

Tel.: 06 (26) 398-255, 06 (26) 398-090 
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Sport, sport, sport 
 

Mi a titka hosszú életének? – kérdezte egy riporter Wins-
ton Churchillt 90. születésnapja környékén. ”No sports”, 
azaz „Semmi sport”– felelte tömören az agg politikus, 
akir�l egyébként közismert volt, hogy nagy dohányos és 
az italt sem vetette meg egész életében. Itt egy kicsit most 
meghazudtolta magát a nagy államférfi, hiszen közel 
ötvenéves koráig aktívan lovaspólózott, ami az angol 
fels� osztály egyik kedvelt sportja volt abban az id�ben.  

Mindenesetre az � életét nem lehet alapul venni és pél-
dának állítani ilyen téren, hiszen amennyire kivételes 
szellemi képességekkel rendelkez� ember volt, annyira 
ritka és egyedi az � esete, hogy valaki az általa gyakorolt 
életmóddal elérje akár az ötvenedik évét is. 

Azt a tényt, hogy a mozgás magát az életet jelenti az 
ember számára, gondolom, nem kell hosszasan bizony-
gatni. Az �sid�kben ez teljesen magától értet�d� volt. A 
mamut nem hozta önként a húsát házhoz, el kellett menni, 
vadászni rá, és ha közben egy éppen arra járó medve el�l 
nem sikerült megpucolnia �sünknek, akkor sajnos egy 
másik családf� után kellett nézni az otthon maradtaknak, 
aki talán majd fürgébb lesz a következ� alkalommal. 

 Ezzel szemben manapság csak a mobiltelefont kell a 
fülünkhöz emelni, és tíz perc múlva helyben van a pizza, 
vagy más esetben csak az autónkig kell megtenni húsz 
métert, hogy azután fél óra alatt olyan távolságra eljus-
sunk, amelyek elérésére régebben egy nap kellett. És 
mindezt ráadásul megtehetjük anélkül, hogy a lábunkat 
felemelnénk. 

Lehet, hogy sokan örül-
nének, ha lustálkodhatná-
nak minden következ-
mény nélkül, de az elmúlt 
néhány millió év nem 
múlt el nyomtalanul az 
emberiség életében. A 
mozgás kényszere belénk 
lett kódolva. Napjaink 
orvostudománya kimutat-
ta, hogy a legtöbb nyava-
lyánknak f� oka az, hogy 
nem mozgunk eleget.  

Tisztelet a kivételnek, de 
általában igaz ez a megállapítás kicsire és nagyra, fiatalra 
és id�sre egyaránt. Nem kellene ennek így lennie. Ameri-
kában akár minden nap lehet tornaórára járni az iskolá-
ban. Minden feltételt megteremtenek a sportoláshoz az 
ifjúságnak és a további korosztályoknak. Lehet mondani, 
hogy �k megtehetik, de ez nem kizárólag pénzkérdés.  

Kíváncsi lennék, hogy Visegrádon Magyar László vagy 
Szigeti Antal idejében mekkora volt a városi költségvetés 
sportra jutó része? Vagy, hogy ne menjek nagyon messzi-
re: Vidosits Béla sportvezet�i idejében meg volt-e adva 
minden feltétel magától a focicsapatunknak? Persze, hogy 
nem. Valljuk be, hogy nem a pénzen múlik els�sorban ez 
a dolog, hanem a szándékon és az akaraton. A mai ember 
egészsége, lelki egyensúlya, önbecsülése, magabiztossága 
nem lehet teljes a mozgás, a sport nélkül. Ez igaz függet-
lenül az életkortól. De van egy különösen veszélyeztetett 
korosztály: a gyerekek. Nincs más, ami mozgásra késztes-

se �ket, csak a sport. Ha nincs változatos sportolási lehe-
t�ség, ha nincs cél, ha nincs példa, akkor bizony marad az 
internet, a tv és a virtuális játékok sehova sem vezet� 
világa – jó esetben. A rosszabbat, a drogot és az italt nem 
is részletezem.  

Hihetetlenül nagy a mi felel�sségünk a gyerekek nevelé-
sében, hiszen a mai szédületes technikai fejl�dés követ-
keztében olyan csábító kihívásokkal kell szembenéznünk 
ezen a téren, amelyek eddig ismeretlenek voltak szüleink, 
nagyszüleink és összes el�dünk nevelési gyakorlatában. 

Nagy szerencsének tekinthetjük, hogy támaszkodhatunk 
a sportra és a mozgás, a küzdelem mai napig is m�köd� 
�si ösztöneire. 

Az elmúlt hetekben elindult valami Visegrádon ezen a 
téren. Lelkes emberek jelentkeztek, hogy felvállalják a 
sport ügyét, a legkisebbekt�l az id�skorúakig bezárólag 
teljes kör�en. Igazi, önzetlen civil kezdeményezés révén 
új szakosztályok alakulhatnak, rendszeres sportfoglalko-
zások kezd�dhetnek az óvodások és az iskoláskorúak 
számára, beindulhat a családi és egyéb kisközösségi 
sportélet.  

Ha van valami mai világunkban, ami mindenféle egyéni 
érdekt�l, politikától, világnézett�l független, hát akkor ez 
az ifjúsági és közösségi sport. Kérem hát, hogy forduljunk 
teljes szívvel a visegrádi sport új szervez�i felé, támogas-
suk teljes er�nkkel törekvéseiket, mert �k vállalják a 
munkát gyermekeink és unokáink egészsége, jöv�nk egy 
kis darabja érdekében. Jó esélyekkel indulhatnak harcba. 
Visegrádon vannak elkötelezett és hozzáért� emberek, 
vannak létesítmények, vannak pályázati lehet�ségek, van 
m�köd� sportszervezetünk és sport alapítványunk.  

Ezen kívül csak egységes akaratra és támogatásra van 
szükség, szül�k és pedagógusok, városvezet�k és helyi 
személyiségek, áldozni képes vállalkozók, a teljes lakos-
ság részér�l. Bizonyos vagyok, hogy ebben pedig nem 
lesz hiány, ha gyerekeink, unokáink egészsége, jöv�je a 
tét. 

Abonyi Géza 
polgármester 

 

A polgármesteri hivatal címe, elérhet�sége, 
ügyfélfogadási ideje 
Visegrád, F� u. 81. 

Tel,: 398 090 
h 13–16, sze 8–12, 13–16, p 8–12 

 
Az okmányiroda címe és elérhet�sége, 

ügyfélfogadási ideje 
Visegrád, F� u. 57. 

Tel.: 597-072 
h 13–16, k 8–12, sze 8–12, 13–16, cs 8–12 

 
A gyámhivatal címe és elérhet�sége, 

ügyfélfogadási ideje 
Visegrád, F� u. 38. 
Tel.: 597-050, 051 

h 13–16, sze 8–12, 13–16, p 8–12 (Dunabogdány) 
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Tájékoztatás  
a gyámhivatal munkájáról 

 

Tisztelt Olvasó! 
Az elmúlt id�szakban városunkban elég sokszor szóba 

került a gyámhivatal. Szeretnék megosztani Önökkel 
néhány közérdek� adatot, melyb�l látni lehet, hogy évr�l 
évre egyre nagyobb igény van a munkánkra, az utóbbi 
évek gazdasági-társadalmi változásai következtében egyre 
több ember fordul hozzánk, ki azért, mert konkrét segít-
ségre szorul, ki azért, mert nem igazodik el a jogszabály-
ok s�r�jében. 2007-hez képest 2010-re 40%-kal n�tt a 
gyámhivatal szolgáltatásait és segítségét igénybe vev�k 
száma. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nem ügyek-
r�l, vagy aktákról beszélünk, minden egyes esetben embe-
ri sorsok állnak a háttérben.   

A város rendelkezésére álló sz�kös anyagi keretek miatt 
felmerült, hogy meg kell sz�ntetni a gyámhivatalt, vagy 
hogy az okmányirodához hasonlóan pénzt kellene kérni a 
segítségnyújtásért, jelenleg ugyanis a gyámhivatali ügyin-
tézés az esetek nagy részében – törvényi el�írások alapján 
– ingyenes.  

Amikor ilyen gondolatok merülnek fel, akkor azonban 
komolyan mérlegre kell tenni, hogy mindent azonnal 
megjelen� pénzben kell-e mérni, lehet-e üzletiesíteni, 
szolgáltatás-pénzbeli ellenszolgáltatás alapúvá tenni a 
szociális szférát. Ha megvizsgáljuk az eddigi modelleket 
és azok társadalomra gyakorolt hatásait, akkor a válasz 
egyértelm�en nem. A jól m�köd� társadalmakban az 
életkoruk, testi fogyatkozásuk, speciális élethelyzetük 
miatt segítségre szoruló emberek támogatása bizonyos 
mértékig ingyenes.  

A szociális szféra mindig is az a terület volt, amelyik 
pénzt legalábbis látványosan nem termel. Miért lehet azt 
mondani, hogy csak látványosan nem? Mert ha megvizs-
gáljuk a szociális segítségnyújtás hosszú távú hatásait, 
akkor egyértelm�en kiderül, hogy óriási összegeket taka-
rít meg az a társadalom, amelyik hajlandó preventív mó-
don az alapvet� szociális támogatásokra és segítségnyúj-
tásra pénzt áldozni. A gyámhivatal például, amennyiben 
sikeresen közvetít egy gyermekláthatás kapcsán felmerült 
vitában, máris rengeteget tett azért, hogy az érintett csa-
ládból, f�leg a gyermekekb�l lelkileg egészségesebb 
ember legyen. Egy kiegyensúlyozott ember jobban tanul, 
jobban dolgozik, kevesebbet beteg és könnyebben alakít 
ki emberi kapcsolatokat. Ha a gyámhivatal megmenti egy 
id�s ember ingatlanát a lakásmaffiától, megmarad az id�s 
ember vagyona, amiért cserébe tartási vagy életjáradéki 
szerz�dést köthet akár bankkal, akár magánszemélyekkel. 
Így megel�zhet�, hogy a vagyonát vesztett embert az 
államnak kelljen eltartani. És lehetne tovább sorolni a 
példákat. A megel�z� és segítségnyújtó munka hatalmas 
kés�bbi kiadásoktól menti meg a társadalmat. Ha ezeket a 
szempontokat figyelembe vesszük, akkor azt kell megál-
lapítanunk, hogy a szociális területen végzett munka igen 
is rentábilis, s�t hosszú távon profitot, jelent�s profitot 
termel a társadalomnak.  

És most lássuk egy kicsit részletesebben, mi mindennel 
is foglalkoznak a gyámhivatalok. Ezek az intézmények az 
Alkotmány, a Polgári Törvénykönyv és egyéb jogsza-
bályok felhatalmazása alapján olyan személyek védelmé-
vel és jogainak érvényesítésével foglalkoznak, akik élet-

korukból, testi vagy szellemi állapotukból, ill. egyéb 
körülményekb�l adódóan nem képesek saját érdekeiket 
képviselni. Az Alkotmány kimondja, hogy a Magyar 
Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biz-
tonsághoz. Hogy öregség, betegség, árvaság és önhibáju-
kon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén jogosul-
tak a megélhetésükhöz szükséges ellátásra. Továbbá, 
hogy minden gyermeknek joga van a családja, az állam és 
a társadalom részér�l arra a védelemre és gondoskodásra, 
amely a megfelel� testi, szellemi és erkölcsi fejl�déséhez 
szükséges. Az ellátáshoz való jogot az állam a társada-
lombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszeré-
vel valósítja meg. Ilyen szociális intézmények többek 
között a gyámhivatalok is.  

 
A gyámhivatal legfontosabb feladatait  

alapvet�en két nagy csoportra lehet bontani 

– I. Gyermek-, ifjúság- és családvédelem 
– II. Korlátozottan cselekv�képes és cselekv�képtelen 

személyek jogainak védelme; róluk való gondosko-
dás, gondnokok felügyelete. 

 
I. Gyermek-, ifjúság- és családvédelem érdekében 

A városi gyámhivatal többek között: 
− Védi a gyermekek érdekeit (átmeneti nevelésbe vétel, 

tartós nevelésbe vétel, gyámrendelés, utógondozás, 
szül�i felügyeleti joggal kapcsolatos kérdések, elvált 
szül�k esetén kapcsolattartás). 

− Szükség esetén rendezi a gyermekek családi jogállá-
sát (teljes hatályú apai elismer� nyilatkozat, jogállás 
rendezése ügyében perindítás). 

− Pénzbeli támogatásokról dönt (tartásdíj, otthonterem-
tési támogatás). 

− Közrem�ködik a vagyonkezelésben, ennek során cél, 
a kiskorúak vagyonának védelme (gyámi betét, ingat-
lan). 

− Örökbefogadási eljárást folytat le. 
− Pert indít (gyermekelhelyezése, kiadása, szül�i fel-

ügyelet megsz�ntetése, visszaállítása, tartási követe-
lés érvényesítése) 

− Gyermeke veszélyeztetése vagy gyermek sérelmére 
elkövetett b�ncselekménynél feljelentést tesz. 

− Kiskorúak esetében gyámság alá helyez, gyámot ren-
del (gyám kirendelése, ellen�rzése, felügyelete, fel-
függesztése). 

− Együttm�ködik a szociális bentlakásos intézmények-
kel. 

 

II. Korlátozottan cselekv�képes és cselekv�képtelen 
személyek jogainak védelme,  

róluk való gondoskodás, gondnokok felügyelete 
Lássuk, kik is tartoznak ebbe a jogi kategóriába. A Pol-

gári Törvénykönyv azokat a nagykorú személyeket sorol-
ja ide, akiknek a belátási képessége általános jelleggel, 
vagy egyes ügyek vonatkozásában, tartósan, vagy id�sza-
konként visszatér�en nagymértékben csökkent, vagy 
teljesen hiányzik, mégpedig az érintett személy pszichés 
állapota, szellemi  fogyatkozása vagy valamilyen  szenve- 
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délybetegsége miatt. Ilyen esetekben a gyámhivatal fel-
adata:  

− gondnokság alá helyezés, 
− perindítás, 
− vagyonvédelem, vagyonkezelés, 
− gondnokok nevezése, felügyelete, elszámolások el-

len�rzése, 
− jogi képviselet biztosítása, 
− igazságügyi orvos szakért�i eljárások kezdeményezé-

se, 
− gondnoksági felülvizsgálatok, 
− eseti, zárgondnok, méhmagzat gondnok kirendelése 

és felmentése, 
− hagyatéki eljárásokban való közrem�ködés, 
− együttm�ködés a szociális bentlakásos intézmények-

kel stb. 
hogy csak néhányat említsünk a jogszabályok által a 
gyámhivatalok számára el�írt feladatok közül.  

A bevezet�ben már említésre került, hogy az utóbbi évek 
társadalmi-gazdasági változásai következtében nagymér-
tékben megn�tt a gyámhivatalhoz fordulók száma. Ha a 
konkrét adatokat vizsgáljuk (lásd alábbi táblázatot és 
diagramot), akkor megállapíthatjuk, hogy 2007 óta 40%-
kal n�tt az esetek száma, és ismét emlékeztetnünk kell rá, 
hogy minden esetben emberi sorsokról van szó. 

Mind a táblázat, mind az ábra jól mutatja, hogy az utób-
bi években az esetek száma folyamatosan n�, egyre több 
embernek van szüksége az Alkotmányban is rögzített 
szociális segítségére. Míg 2007-ben még csak 151 esetben 
kellett határozatot hozni, addig 2010-ben ez a szám már 
213 volt.  
 

 
 

A tapasztalatok és a statisztikák is azt mutatják, hogy a 
gazdasági-társadalmi válság egyre több embert sodor 
olyan helyzetbe, hogy a gyámhivatalok vagy egyéb szociá-
lis intézmények segítségére szorul, így egyre több pénzt 
kell ebbe a területbe fektetni. Nem szabad azonban elfe-
lejteni, hogy a szociális szféra csak látszólag nonprofit 
terület, valójában azonban olyan preventív munkát végez, 
amelyik összességében sok kés�bbi felesleges kiadástól 
óvja meg a társadalmat. Egy gyámhivatal m�ködésének 
szükségességét e szempontok alapján kell átgondolni. 

      Vaik Mónika 
gyámhivatal-vezet�

 

 
 

 

 
Rövid tájékoztató  

a 2011. január 27-i testületi ülésr�l 
 

Az ülésen els� napirendi pontként a Tahitótfaluban ter-
vezett t�zoltó�rs kialakításáról hallgatott meg beszámolót 
a képvisel�-testület.  

Tahitótfalu polgármestere elmondta a projekt el�zetes 
egyeztetéseinek tartalmát és azt, hogy a korábbi elvi nyi-
latkozat alapján Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu, illetve Visegrád 
venne részt a megvalósításban. Jelen pillanatban az anyagi 
források megteremtése jelenti a legnagyobb problémát. 
Szakmailag mindenképpen indokolt a létesítmény létreho-
zását, hiszen a települések jobb helyzetbe kerülhetnének a 
kiérkezési id� jelent�s csökkenésével.  

Az OKF a létesítend� t�zoltó�rs m�ködtetéséhez szük-
séges létszámot, eszközöket, szakmai és a technikai felté-
teleket biztosítani tudja. A hét településnek együtt kellene 
vállalni a beruházás anyagi terhét. Erre egy megoldási 
javaslatot próbálnak kidolgozni; a településeknek kocká-
zatelemzés alapján kellene hozzájárulniuk a megvalósí-
táshoz. A polgármestereknek fel kellene vállalni, hogy a 
helyi vállalkozásokat is bevonják a finanszírozásba.  

A Visegrádra es� támogatási rész körül kisebb vita ala-
kult ki, melyet a kés�bbiekben tisztázni kell. A testület 
alapvet�en jó elképzelésnek tartja a t�zoltóság létrehozá-
sát.                                                 (Folytatás a 6. oldalon) 

Év Határozatok száma

2007. 151

2008. 161

2009. 178

2010. 213

1 1 9 1 3 6 1 5 0 1 6 4

8 7 5

1 2 5 9
14 9 8

1 73 3

9 9 4

1 3 9 5
1 6 4 8

1 8 9 7

2 0 0 7 . 2 0 0 8 . 2 0 0 9 . 2 0 10 . 

F �  sz á m A ls zá m Ö ss ze se n

É v F�  s z á m A ls z á m Ö s s z e s e n V is e g r á d K is o r o s z i D b o g d á n y E g y é b

2 0 0 7 . 1 1 9 8 7 5 9 9 4 6 5 1 5 3 8 1
2 0 0 8 . 1 3 6 1 2 5 9 1 3 9 5 7 7 1 3 4 5 1

2 0 0 9 . 1 5 0 1 4 9 8 1 6 4 8 8 0 1 2 5 4 4
2 0 1 0 . 1 6 4 1 7 3 3 1 8 9 7 8 4 2 0 5 3 7

G y á m h iv a ta li  e s e te k
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(Folytatás az 5. oldalról) 

Rövid tájékoztató 
a 2011. január 27-i testületi ülésr�l 

 

A második napirendi pont Bártfai István képvisel� indít-
ványa volt a Duna Marathon rendezésével kapcsolatban. 
A szervez�k képviseletében Dózsa György elmondta, 
hogy ez Közép-Európa legnagyobb mountain bike verse-
nye, kiemelt rendezvény.  

Véleménye szerint a verseny színvonal nem csökkenthe-
t�, így vagy szereznek plusz pénzt, vagy szponzorok hiá-
nyában inkább abba hagyják a rendezvényt. Szeretné kérni 
a város segítségét anyagi források felderítésében, pályáza-
ti lehet�ségek figyelésében. A legjobb megoldás szerinte 
az lenne, hogyha a város tudna pályázni, és ebb�l a for-
rásból támogatni tudná a versenyt.  

A testület álláspontja ebben a kérdésben az volt, hogy 
miután a rendezvénynek tényleg hagyománya van, a helyi 
idegenforgalmi vállalkozásoknak is jelent�s bevételt je-
lent, a segít� szándék mindenképpen megvan, de idén a 
pénzügyi támogatás kizárt. 

 
Harmadik napirend az SZMSZ módosítása volt. Az ügy-

rendi bizottság tárgyalta az el�terjesztést, és azt javasolta, 
hogy erre a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza, 
mert most nem látják a logikáját a módosításnak. A pol-
gármester úr elfogadta az érvelést, ennek tükrében az 
el�terjesztést visszavonta. 

 
A nap legizgalmasabb napirendje a negyedik volt. Az 

el�terjesztés arra irányult, hogy a beruházási hitelkeretb�l 
a hivatal lehívhasson mintegy 7 millió forintnyi összeget a 
már kifizetett beruházási számlák ellenértékeként. A pol-
gármester úr elmondta, hogy a számlák átnézése után az a 
véleménye, hogy a mellékelt tételek ellenértékének önré-
sze lehívható.  

Több képvisel� adott hangot annak, hogy mivel ezek a 
számlák sem a városközpont, sem az óvoda beruházáshoz 
nem kapcsolódnak, ezért a lehívással nem ért egyet, hi-
szen annak idején arra szavazta meg a testület a hitelkere-
tet, hogy e két beruházás költségeit fedezze.  

A polgármester úr válaszában elmondta, hogy sajnálatos 
módon olyan rossz az anyagi helyzet, hogy el�fordulhat 
az, hogy februárban bért sem tudni fizetni, viszont ha 
ezeket a tételeket lehívják, akkor ez a pénz átmenetileg 
kihúzza az önkormányzatot a rossz helyzetb�l. Tulajdon-
képpen ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a beruházási 
hitelkeretb�l valójában a m�ködési költségeit kívánja 
finanszírozni.  

A képvisel�-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat-
tal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a hitel lehívását. 

 
Ezt követ�en a képvisel�-testület elfogadta a városgaz-

dálkodási bizottságnak azt a javaslatát, hogy a KVG a 
szemétszállítási díját 2011-ben 7%-kal emelhesse. 

Következett az Áprily Lajos Általános Iskola alapító ok-
iratának módosítása, melyre a sajátos nevelési igény� 
tanulók normatívájának igénylése miatt volt szükség. Ezt 
a testület egyhangúlag fogadta el. 

A hetedik napirend a megüresedett bizottsági helyek fel-
töltésér�l szólt. Erre a napirendre azért volt szükség, mert 
miután Kiss Károly lemondott az egészségügyi, valamint a 
kulturális bizottságokban betöltött helyeir�l. Így újra 
kellett gondolni a bizottságok helyzetét. Az ügyrendi 
bizottság tárgyalta az el�terjesztést, és az volt az állás-
pont, hogy alapvet�en nem helyesli a képvisel� úr lemon-
dását. Jó lenne, ha mindenki annyi munkát vállalna, amit 
el is tud látni, mert az nem szerencsés, ha mindig újra kell 
szabni az önkormányzat bizottságait.  

Bártfai István jelezte, hogy mivel ilyen kellemetlen 
helyzet állt el�, szerepet tud vállalni az egészségügyi 
bizottság munkájában is, leginkább azért, mert ennek a 
bizottságnak kell foglalkoznia a környezetvédelemmel, és 
ebben tevékenyen részt tudna vállalni. 

 
Ezt követ�en elfogadásra került a képvisel�-testület 

2011. évi munkaterve.  
 
A nyolcadik napirend a közigazgatási hivatal törvényes-

ségi észrevételének megtárgyalása volt az alpolgármester 
választással kapcsolatban. Az észrevétel lényege, hogy a 
törvény értelmében már a képvisel�-testület alakuló ülé-
sén alpolgármestert kellett volna választani.  

Miután erre nem került sor, mulasztásos törvénysértést 
követett el a testület. Azonban azt is tudni kell, hogy a 
törvény semmilyen szankciót nem helyez kilátásba arra az 
esetre, ha a testület nem választ alpolgármestert. A testület 
az észrevételt tudomásul vette. 

 
Az utolsó három napirendben a testület hozzájárulást 

adott a városközpont ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
tulajdonosi és közútkezel�i jogainak gyakorlásához, hogy 
a tervezés megindulhasson, és az engedélyek beszerezhe-
t�ek legyenek, valamint lemondott TEUT pályázat során 
fel nem használt támogatási összegekr�l, és szintén le-
mondott egy belterületi ingatlan el�vásárlási jogáról. 

 
Az egyebekben szó esett a Zách Klára utca kockak�bur-

kolatának pótmunkáiról, illetve a kivitelezés során elvég-
zett munkák pótkiadásairól, melynek kifizetését kéri a 
kivitelez�. A Patak fogadó tulajdonosa megkereste az 
önkormányzatot, hogy a fogadó szomszédságában elhe-
lyezked� önkormányzati telket szívesen megvásárolná. A 
testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson el�ze-
tes tárgyalásokat ez ügyben.  

Ezzel összefüggésben merült fel kritikaként a városköz-
pont területére ledeponált föld kérdése.  

Ezt követ�en több kérdés hangzott el: Mi a helyzet a vá-
rosközpont épületének áttervezésével? Mikor kapják meg 
a képvisel�k a tételes kimutatást a kintlév�ségekr�l? Mit 
lehet tudni arról, hogy a Tegzes Dániel vezette cég szám-
láit a ProRegio nem fogadja be? Ha ez így van, utána 
kellene nézni ennek, mert a cég a mi önkormányzatunknak 
is dolgozik. Mikor kerül kiírásra a könyvvizsgálói pályá-
zat?  

Az iskolabusz szerz�déseit átnézve kiderült, hogy az is-
kolabusz nem is Visegrád város tulajdona, hanem a kistér- 

(Folytatás a 7. oldalon) 
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(Folytatás a 6. oldalról) 

ségé, tehát vett az önkormányzat 7 millió forintos ráfordí-
tással egy olyan buszt, amit ha öt év után eladnak, akkor 
sem lesz bel�le bevételünk. Valamint megfogalmazódott 
az az igény, hogy a testület teljes kör�en vizsgálja ki a 
busz m�ködtetését, és hogy egyáltalán van-e értelme így 
fenntartani a buszt.  

 

Kérésre a testület elviekben támogatta a Kis Visegrád 
találkozó megrendezését. Ez egy pályázat benyújtásához 
volt szükséges.  

Befejezésképpen elhangzott egy kérés az önkormányzat 
felé, hogy a GAMESZ „bobcat” munkagéppel segítsen 
elkészíteni a sportolók edz�pályáját. 

                                                         Mikesy Tamás 
önkormányzati képvisel� 

 

 
 

A hónap fotója: Visegrádi látkép 
(Greguss Tamás fotója) 

 
Fontosabb címek, telefonszámok 

 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
Belvárosi kávéház 398-063 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Don Vito pizzéria 397-230 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430 
Fekete Holló étterem 397-289 
Fellegvár 398-101 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gulyás csárda 398-329 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
Id�sek Otthona Mogyoróhegy u. 10. 597-016 
Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073 
KÁOSZ üzletház F� u. 104. 398-374 
Kórház: Gizellatelep 801-700 
Korona Galéria F� u. 46. 397-127 
MAHART Hajóállomás 398-296 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
398-128 
Mátyás Tanya 397-331 
MENT�K 104 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 

MOL tölt�állomás Duna-part 398-056 
Nagyvillám vadászcsárda 398-070 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Nóra fodrászat F� u. 85. 397-450 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-507 
Patak fogadó 397-486 
Pilisi Parkerd� Rt. Mátyás király u. 4. 598-000 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
REND�RSÉG 107 
Reneszánsz étterem 398-081 
Segélyhívó 112 
Sirály étterem 398-376 
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés (Karakas), Dunabogdány 390-813 
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900 
T�ZOLTÓSÁG 105  
Utilis Kft. F� u. 67/a 398-205 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
VIFA Kft. 398-240 
Virágbolt Schulek u. 397-295 
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160 
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Városközpont 
 

Szükségét érzem, hogy a városköz-
pontról, illetve a kapcsolódó pályá-
zatról és lehet�ségr�l a Visegrádi 
Hírekben is minél többen fejtsék ki 
véleményüket. Ezt a szükséget most 
különösen a testületi ülésekr�l szóló 
Rövid összefoglaló a testületi ülések-
r�l c. újságcikk is indokolja. Szerin-
tem a szerz� szubjektíven fogalmazta 
meg az összefoglalónak szánt cikk 
több pontját is.  

A városközponttal kapcsolatos na-
pirendet „nagy érdekl�dés� témá-
nak” nevezte a szerz�. De akkor 
legyünk a közlésben is pontosak. A 
tervek finomítását és folyamatos 
egyeztetését a tervez�kkel és a helyi 
építési szakemberekkel eleve minden 
képvisel� evidensként kezelte, és 
javasolta továbbra is, hiszen az els� 
ilyenre már a decemberi közmeghall-
gatás után sor került, s napjainkban 
lesz a második egyeztetés. Ehhez 
képest pedig más „úgynevezett felté-
tel” fel sem vet�dött, tehát értelmez-
hetetlen „… a további támogatás…” 
kérdése.  

Magunkat min�sítjük egy-egy dön-
tésünkkel. Ez így van annál a képvi-
sel�nél is, aki az el�z� ciklusban 
megszavazta a városközpontot, a 
választási beszédében is erre tett 
ígéretet, de a megválasztása után már 
nemmel szavazott… 

A témában követend� példakent 
említem Gróf Pétert, aki az el�z� 
ciklusban megszavazta, támogatta a 
városközpont elindítását (a terveket, 
a pályázatot), s bár helyzete változott 
és a közmeghallgatáson sem tudott 
megjelenni, de a közép és hosszú 
távú városfejlesztési fórumon el-
mondta, hogy továbbra is támogatja a 
beruházást és nem érti, hogy miként 
keverték �t a városközpontot nem 
támogatók csoportjába. Ez egyenes 
és tisztességes. 

Nagyon szeretném, ha az elmúlt 
ciklus más képvisel�i is kifejtenék, 
hogy miért is támogatták szavazatuk-
kal a terveket és a pályázatot?!  

Az anyagiak tekintetében is nyugtat 
a cikk szerz�je: „az esetleges építke-
zést�l való elállás esetén plusz terhek 
nem rakódnak a város költségvetésé-
re.” Ténylegesen még sincs így, mert 
a pályázattal kapcsolatos köztes 
munkákat, egyéb kiadásokat a kft. 
alkalmazottnak ki kell fizetni, de ez 

az egészhez képest valóban nem 
jelent�s. Azonban ne hallgassuk el, 
hogy 

– csak erre a projektre eddig ráköl-
töttünk 27 millió forintot. Ez 
mindenképpen elvész, ha lemon-
dunk a jelenlegi pályázatról és a 
városközpont megvalósításának 
elindításáról; 

– de értelmetlenül vész el az a közel 
80 milliós kiadásunk is, melyet az 
elmúlt két évtizedben költöttünk 
el�tervekre, tervekre, tervverse-
nyekre és zs�rizésre, tanulmá-
nyokra és a terület megfelel� el�-
készítésére; 

– elveszítenénk (megel�legezve, 
hogy a második körben is nye-
rünk pályázatunkkal) több mint 
550 millió forintot, melyet vissza 
nem térítend� támogatásként ka-
punk a beruházás megvalósításá-
hoz; 

– tudni kell azt is, hogy ilyen „in-
gyen pénz” az elkövetkez� évti-
zedben (évtizedekben?) nem lesz 
Visegrád számára sem, ha ezt a 
mostani lehet�séget elszalasztjuk. 
Ezt Hadházy Sándor polgármes-
ter is jól látta meg 2009 végén (ez 
a szocializációs EU pályázati alap 
2013-mal lezárul, és nem is kí-
vánják folytatni); 

– s ha egy évtized múlva mégis pá-
lyázhatnánk valamilyen összegre, 
akkor bizony újra elölr�l kellene 
sok mindent kezdeni, vagyis 
olyan kiadások jelentkeznének 
milliós tételben, melyeket most is 
ki kellett adni dokumentumokra, 
engedélyezésekre és másra, de 
ezeket akkor már nem lehetne 
felhasználni… 

A leírtakhoz képest lehet beszélni 
arról, hogy hogyan is nézzen ki a 
leend� városháza. Beszéljünk és 
alakítsuk küls� megjelenését világos-
sá, széppé. A belsejét pedig a leg-
praktikusabbá. Építészeti stílusához 
laikusként nem szeretnék hozzászól-
ni.  

Valamelyik Visegrádi Hírekben 
olvastam egy véleményt, hogy a 
tervezett városházához képest az 
Utilis székház a jó példa. Ez lehet, 
hogy így van, de én éppen, hogy 
hasonlónak látom a kett�t. Van, aki-
nek ez tetszik, a másiknak meg az. 

Az egyik ilyen stílust tart a környe-
zetbe, Visegrád szellemiségéhez 
ill�nek, a másik olyat. Megkockázta-
tom: még a szakemberek sem mente-
sek a szubjektivitástól.  

A közmeghallgatáson hallottam, 
hogy a városháza és egyáltalán a 
városközpont nem a megfelel� helyre 
kerül (így és utólag). Jó példaként 
Leányfalu most kialakított, illetve 
még alakítandó „városközpontját” 
említették meg. Ez is néz�pont kér-
dése. Én köszönöm szépen, de 
olyanból nem kérnék! 

A beruházással egy szép területet 
lehetne esztétikusan kialakítani: 
városháza, sétálóköz, fels� park és 
tér, alsó park, rendezett parkolók, 
utak, árvízvédelem. De örömmel 
tölthet el bennünket az is, hogy az új 
városháza nem marad „árva”, mert 
már két további projekt is elindulna 
az építkezésünk közben, illetve utá-
na.  

– A CBA tulajdonosa Halm-
schlager úr már évek óta jelezte 
építési szándékát, ha a városköz-
ponti építkezéseket önkormány-
zatunk el tudja indítani. Már a 
közmeghallgatáson be is jelentet-
te ezt. Azóta pedig a városveze-
téssel tartja a kapcsolatot. Az új 
CBA hasonló lenne a leányfalui-
hoz, de kicsit kisebb, és a parko-
lás is másképpen csatlakozna az 
egységhez. Sok egyeztetésre van 
még szükség, de az el�készülete-
ket már elindította a tulajdonos. 

– A másik projekttel nemrég Csathó 
Pál menedzser jelentkezett. Na-
gyon szép, egymáshoz kapcsoló-
dó, körben vagy szögletes terüle-
ten elhelyezked� házakról van 
szó, melyek állandó jelleg� be-
mutató és üzletköt� vásárépüle-
tekként szolgálnának. A létesít-
ménnyel kapcsolatos megbeszélé-
sek, tárgyalások nagyon az elején 
tartanak még, de az már most is 
látszik, hogy ennek a beruházás-
nak a megvalósulása Visegrád 
számára több területen is hasznos 
lenne. Ez a projekt is az úgyneve-
zett városközponthoz tartozó terü-
leten valósulna meg.  

                           Kiss Károly  
                            képvisel�, 

a városfejlesztési, turisztikai  
                és pénzügyi bizottság tagja 
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Félévkor 
 

Az új esztend�be lépve nagy hirtelenséggel ismer�s környe-
zetben találhattuk magunkat, hiszen január 3-án már tanítás 
volt az iskolákban. Két hét sem telt el, már lezártuk az els� 
félévet, így aztán nagy sebességre kellett kapcsolnia annak, 
aki kozmetikázni szerette volna a féléves tevékenységét mu-
tató értékelést.  

Idén ez – mindannyiunk örömére – sokkal jobban sikerült, 
mint tavaly ilyenkor, hiszen fele annyi elégtelen osztályzat 
sem volt, mint egy esztendeje, s a tantárgyi átlagok is kedve-
z�bb képet mutatnak. Mire e sorokat olvassák Kedves Olva-
sóink, sokan szembesülhettek vele, hogy az elmúlt évek 
gyakorlatától eltér�en az alsós gyermekek is osztályzatokkal 
térnek haza a második félévt�l, hiszen – mint azt már több-
ször hírül adtuk – az év végén már csak els� osztályban érté-
kelünk szövegesen. 

Bár az új év els� hónapja hamar elröppent, így is adódnak 
híreink. Negyedikeseink a szentendrei „Agy-Tanoda” által 
meghirdetett meseíró és -illusztráló versenyre adtak be pályá-
zatot, s közülük Félegyházi Borbála és Mészáros Boglárka 
különdíjat nyert. Szép munkájáért valamennyi résztvev�nk 
(az el�bbiek mellett Muckstadt Szabina és Lendvai Flóra), 
valamint felkészít� tanítójuk, Pauluszné Tóth Anna is könyv-
jutalomban részesült.  

Az idén Leányfalun, a Móricz Zsigmond Általános Iskolá-
ban január 28-án megrendezett Fábián Zoltán prózamondó 
versenyen is részt vettünk. A három korcsoportban verseng� 
tanulók kilenc iskolából érkeztek, s mindenki pontos szöveg-
tudással, alaposan felkészülve, mint ahogyan a mi iskolásaink 
is, akik a zs�ri tagjaitól biztató, meger�sít� szakmai értéke-
lést kaptak.  

A résztvev�k Visegrádról és Kisorosziból: Horváth Balázs 
és Blázsik Kitti (3. o.), Félegyházi Borbála, Muckstadt Szabi-
na, Bozóki Noémi és Péterfy Emma (4. o.), Farkas Györgyi 
és Szabó Boglárka (5. o.), Herczog Adrienn (6. o.) és Paulusz 
Zoltán (7. o.) Korcsoportjában II. helyezést ért el Paulusz 
Zoltán (felkészítette: Pauluszné Tóth Anna).  

Volt dolga b�ven ezen a napon az iskolabusznak, hiszen 
amíg a nagyobbak versengtek, az 1-2.osztályosok Szentend-
rén A csillagszem� juhász cím� bábjátékot tekintették meg. 
Azt, hogy a darab jó volt, jelezte többek között az, hogy 
gyermekeink tátott szájjal figyelték. 

Nem ez volt persze az els� színházlátogatásunk az idei év-
ben, hiszen a kisoroszi tagintézmény-vezet� – Szárazné Fe-
hér Tímea – szervezésében január 22-én a Madách Színház-
ban jártunk, Lázár Ervin örökérvény� meséjét a Négyszöglet� 
Kerek Erd�t láthattuk. A gyerekek nemcsak a remek el�adást, 
hanem a régi szép színházépület is leny�gözve nézték. 

A szórakozás m�fajába semmiképpen sem sorolható, de 
meg kell említenünk, hogy nyolcadikosaink megírták a köz-
ponti írásbeli feladatlapot. Velük együtt izgulunk, várjuk az 
eredményeket. Egy remek 45/50 pontos munkáról már tu-
dunk. Reméljük, hogy a többiek is olyan szint� teljesítményt 
tudtak az adott pillanatban nyújtani, amely eddigi iskolai 
tevékenységük alapján reális és továbbtanulási szándékaikat 
kell�en alátámasztja.  

Az iskolai munka kiemelt része a tanórai tevékenység. Tan-
testületünk er�ssége, hogy nem az aktuális politikai döntések, 
hanem sok esetben több évtizedes tapasztalataik és emberis-
meretük, biztos pedagógiai módszereik alapján végzik oktató 
és nevel� munkájukat. Ehhez csatlakozik igényük, hogy a 
legkorszer�bb kutatások eredményeivel, s – a zökken�mentes 
továbbtanulás érdekében – a középiskolák elvárásaival is-

merkedjenek meg. Ebben a hónapban Hábel József kollégánk 
egy jó színvonalú f�városi el�adássorozaton és konzultáción 
vett részt, amely a matematikai fejlesztés és tehetséggondo-
zás lehet�ségeivel foglalkozott; Szatmári Nóra, az idegen 
nyelvi munkaközösség vezet�je pedig a váci Madách Imre 
Gimnázium nyílt napjára látogatott el, s konzultált a gimná-
ziumi el�készít� csoport kereteir�l és az elvárt teljesítmény-
r�l.  

A hónap nagyrendezvénye az országos szervezés� Fórum a 
közoktatásról cím� el�adás-sorozat lett volna, amelyr�l saj-
nos nem tudunk beszámolni, hiszen hiába vezetett oda törek-
vésünk, súlyos szervezési hiba folytán – több száz kollégánk-
kal együtt – nem juthattunk be a rendezvényre. 

A hónap utolsó hetében zajlottak a szül�i értekezletek. Egy 
félév lezárásáról és közösségi eredményeir�l, egy másik félév 
tervezésér�l számoltak be az osztályf�nökök, s érdekl�dhet-
tek a szül�k. Fontos feladatunknak gondoljuk, hogy a család 
és az iskola között nyílt, �szinte kommunikáció valósulhas-
son meg, hiszen csak így lehetséges tanulmányi és nevelési 
területen el�relépés. 

Változás történt m�vészeti iskolánkban. Raffai Zsófia gitár-
tanár kollégánk munkáját január 17-t�l Perez Garcia 
Bienvenido gitártanár, zeneszerz� veszi át. Az intézkedésre 
azért volt szükség, mert bár Raffai Zsófia tanárn� munkája 
pontos, megbízható volt, megfelel� végzettség hiányában – a 
szigorú törvényi el�írások miatt és kiválóan min�sült m�vé-
szeti iskolánk meg�rzése érdekében – tovább nem alkalmaz-
hattuk. Perez Garcia Bienvenido gitártanár, zeneszerz�, aki 
17 éve él családjával Magyarországon, kubai származású, 
lelkéb�l szól a zene, aminek szeretetét nagy igyekezettel adja 
át tanítványainak. Kívánjuk, érezze jól magát iskolánkban, s 
tehetségéb�l növendékeink is gazdagodhassanak! 

A közeljöv�r�l néhány mondatban: Beiskolázás el�tti szül�i 
értekezletet tartunk az érintett óvodákban: Kisorosziban 
február 8-án (kedden), Visegrádon 14-én (hétf�n), Dömösön 
15-én (kedden) 17 órától tájékoztatjuk az érdekl�d� szül�ket, 
s adunk választ kérdéseikre. Kisorosziban Szárazné Fehér 
Tímea, Visegrádon Scheili Éva leend� els�s tanító fogadja a 
szül�ket.  

A következ� tanév el�készítése kapcsán tájékoztattuk az 
érintett szül�i közösséget arról is, hogy a jövend� ötödik 
osztály vezetésére Veres Judit tanárn� kap megbízást. 

Február 11-én (pénteken) várjuk a fényképészt, hogy elké-
szüljenek az idei év emlékei. Új szakember kapott megbízást 
a munkára, várjuk a szül�i visszajelzéseket.  

Az iskolaorvos és a fogorvos folyamatosan sz�ri tanulóin-
kat. Idén azonban lehet�ség nyílik arra is, hogy szervezett 
ortopédiai sz�résen vegyenek részt a gyerekek helyben, az 
iskolában. A vizsgálatot február 7-én a Szentendrei Szakren-
del� szakorvosa végzi szül�i igény alapján. Javaslatunkra a 
szül�k dönt� többsége igényelte a szolgáltatást. 

Február 7-én házi németverseny, 17-én német nemzetiségi 
versmondó verseny lesz Dunabogdányban. 

Február 22-én a Cyrano cím� el�adást nézzük meg a buda-
pesti Magyar Színházban. Indulás 17 órakor Jeneiné Vörös 
Margit tanárn� vezetésével. 

Farsangi vigasságunkat március 4-én tartjuk, 2 órától a ki-
csiké, 5 órától a fels�söké lesz a terep. Reméljük, idén is 
ötletes jelmezekkel örvendeztetik meg egymást közösségünk 
tagjai. A szül�i munkaközösségek tagjainak segítségében 
továbbra is bízunk. 

Március 8-án (kedden) az els� négy órában nyílt napot tart a 
leend�  els�s  gyermekek  ez  iránt  érdekl�d�  szülei számára 

(Folytatás a 10. oldalon) 
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(Folytatás a 9. oldalról) 

Félévkor 
Pálmainé Vas Zsuzsanna tanító az els�, 
Scheili Éva leend� els�s tanító pedig a máso-
dik osztályban. Március 9-én (szerdán) Kis-
orosziban minden évfolyam els� négy tanítási 
órája látogatható az iskola jelenlegi és leend� 
szül�i közösségének tagjai számára. 

Március 15. nemzeti ünnep, amelyr�l 1-2. 
osztályosaink osztálykeretben emlékeznek 
meg az el�z� munkanapon, az id�sebbek 
pedig a települések rendezvényein vesznek 
részt szervezetten, március 15-én (kedden). A 
március 14-i (ünnepnapot megel�z�) munka-
napot a rendelet értelmében március 19-én 
(szombaton) keddi tanítási rend szerint dol-
gozzuk le. 

Végezetül gyermekeik egészségének védel-
mében két dologra szeretnénk felhívni fi-
gyelmüket. A járványok id�szakában járunk. 
A betegség miatt otthon töltött id�ben a gyer-
mekek lemaradnak a tanulásban, s�t, ami �ket 
még talán ennél jobban is zavarja, a barátaik-
kal sem találkoznak. Azt azonban feltétlenül 
– és az el�bbi indokok ellenére is – javasol-
juk, hogy a beteg gyermeket a gyógyulás 
id�szakában tartsák otthon, hiszen a ki nem 
hevert betegségek visszafert�zhetik a beteget, 
ill. súlyos szöv�dményekhez vezethetnek, s a 
gyermek közérzetét, iskolai teljesítményét 
negatív irányban befolyásolják. Nem beszélve 
arról, hogy a beteg gyermek a teljes közössé-
get akaratlanul továbbfert�zheti. 

A másik általunk megfigyelt egészségkárosí-
tó hatás, hogy néhány tanulónál rendszeresen 
látunk az iskolában kólát, egyéb szénsavas 
üdít�ket, csipszet, s�t újabban viszonylag sok 
gyermek számol be arról, hogy energiaitalt 
fogyaszt, s egy részük napi rendszerességgel 
vagy annál gyakrabban is. Valószín�nek 
tartjuk, hogy a gyermekek a szül�k által a 
napi étkezésre szánt zsebpénzüket használják 
hasznos anyagokat nem, egészségkárosítókat 
annál nagyobb mennyiségben tartalmazó 
élelmiszerek vásárlására. Azt gondoljuk, hogy 
nincs abban véleménykülönbség a szül�i ház 
és a pedagógusok között, hogy mennyire 
károsak a felsorolt anyagok.  

Kérjük – amennyiben egyetértenek velünk a 
szül�k –, ellen�rizzék rendszeresen a gyer-
mekek vásárlási szokásait, s ami ennél sokkal 
fontosabb: beszélgessenek velük sokat az 
egészségtelen táplálkozás veszélyeir�l. A 
beszélgetés során nem árt szót ejteni az öltöz-
ködés és az életmód napokat, éveket, életet 
meghatározó hatásairól sem. 

S miközben beszélgetünk a hosszú téli esté-
ken, kitartóan várjuk a tavaszt, s amíg meg 
nem érkezik, mindannyiunk mosolya, neveté-
se varázsolja széppé, melegebbé a rideg hét-
köznapokat! 

Bozóki Marianna–Pauluszné Tóth Anna 

A meseíró versenyr�l 
 
 

Meseíró- és illusztráló 
versenyen vettek részt 
iskolánk 4. osztályából a 
következ� tanulók: 
Félegyházi Boglárka, 
Muckstadt Szabina, 
Mészáros Boglárka, 
Lendvai Flóra.  

Tanulóink közül 
Félegyházi Borbála és 
Mészáros Boglárka 
különdíjasok lettek.  
 

Hová t�nt a víz? 
  

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, amiben volt egy kicsi tanya. 
Ezen a tanyán volt egy tó. 

Egy este, amikor minden elcsendesedett, akkor kezd�dött a baj. A tó el-
t�nt. Reggel nagyon megijedt a gazda. 

– Mi fog történni az állatokkal? El fognak pusztulni, ha nem jutnak víz-
hez! – Az állatok nagyon ki voltak száradva.  

A gazda elment a városba, hátha ott tud vizet szerezni. Azt hallotta, hogy 
az emberek arról beszélgetnek, hogy elt�nt a víz. Kihirdette a polgármester, 
hogy falusi kupaktanács lesz a víz miatt. Ugyebár ezt a gazda is meghallotta. 

Másnap kidoboltatták, hogy magas jutalmat kap az, aki rájön ennek a ti-
tokzatos eseménynek a kulcsára. 

A gazdának volt egy barátja, aki varázsló volt, így hozzá fordult segítsé-
gért. A varázsló er�sen gondolkozott a dolgon, de végül rájött, mi volt a baj. 
Így szólt a gazdához: 

– Tudom, miért t�nt el a víz. De el�bb meg kell nekem mutatnod a képes-
ségeidet! Szerezd meg nekem az aranyalma magját! 

– Megszerzem neked azt a magot, ha vigyázol addig az állataimra, és el is 
látod �ket enni- és innivalóval – mondta a gazda. Nyomban el is indult. 
Ment, mendegélt a gazda, hamarosan el is érte célját, mert egy almáskertbe 
ért. Ott talált egy érett almát. Megette. Talált benne egy színarany ma-
got. Gondolta, biztosan erre van szüksége a barátjának. El is vitte neki. 

A barátja nagyon meg volt elégedve a munkájával. Így szólt a varázsló: 
– A vizet egy másik városban él� varázsló lopta el. A vizet azonban neked 

kell megszerezned! 
Elindult a gazda a vizet megkeresni. Akkor vette észre, hogy a varázsló 

odarakott neki egy térképet. Visszament érte. A varázsló bejelölte azt a 
várost, ahol a víz van. 

Ment, mendegélt a gazda, míg egyszer csak egy mélységes mély szakadék-
hoz nem ért. Nézegette a térképet, de a szakadék helyett csak folyókat és 
folyamokat látott. Eszébe jutott, hogy biztos innen is a varázsló lopta el a 
vizet. Ágakat keresett, és hidat csinált bel�le. Amint átért, lefeküdt, és el is 
aludt. De jaj! Reggelre s�r� tüskés bozót vette körül. Nekivágott. Sajnos, 
nem volt nála fejsze, amivel utat tudott volna vágni. 

Mire kiért a bozótból, tele volt véres sebbel. 
Újból elaludt. Azt álmodta, hogy egy csodavirág n� reggelre a feje alatt, 

leszakítja, és… felébredt, a csodavirág valóban kin�tt a feje alatt, és � is 
meggyógyult. Leszedte a virágot, és eltette. A virág keresztülvitte minden 
akadályon. Elért egy várost, ahol kegyetlen nagy volt az aszály. A város 
közepén egy hatalmas tó volt, s annak a közepén egy ház. Ebben a házban 
élt a varázsló. A gazda a virág segítségével a vizet összeszedte és hazavitte. 

Ünnepséget rendeztek a tiszteletére. A jutalmát is megkapta. Egy olyan 
mag volt ez, amit ha elültetnek, másnapra úgy megn�, és annyi termést hoz, 
hogy minden állatot ellát. 

Így is lett. A gazda azóta boldogan él állataival és h� barátjával, a varázs-
lóval, aki nélkül nem lett volna ilyen jó vége ennek a mesének. 

Félegyházi Borbála és Mészáros Boglárka (4. o.) 
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Január végére a nagycsoportosok befejezték a tíz alka-
lomból álló úszásoktatást, s az utolsó alkalommal meghív-
ták az érdekl�d� szül�ket, nagyszül�ket is.  

A szép számú érdekl�d� láthatta, milyen fegyelmezetten, 
bátran és kitartóan viselkednek gyermekeink a leányfalui 
uszodában. Az úszásoktatásra minden évben a nagycso-
portosokkal járunk, hiszen az oktatás feltételeinek els�-
sorban �k felelnek meg. Mindenképpen nagy hangsúlyt 
fektetünk az óvodai testi nevelésre, s lévén Duna-parti 
gyerekek, els�dlegesnek tekintjük a vízbiztonságot. A tíz 
alkalom végére ezzel már nincs gond, s szerencsére nem 
egy szül� gondolja úgy, hogy támogatja továbbra is gyer-
meke vízi sport iránti lelkesedését.  

A gyerekek mozgásfejl�désére a nap minden szakában 
találunk lehet�séget; a nagyok kedvelik az ügyességfej-
leszt� játékokat, sok éneknek is mozgással kapcsolatos a 
játéka (bújj-bújj zöld ág…), s az irányított mozgáson túl 
még ott van a szabadid�ben a sok szaladgálás, fogócska, 
mászókázás, labdázás…, tehát a spontán mozgás. Mind-
ezekre óriási szükségük van a gyerekeknek, hiszen ha 
kisgyermekkorban kimarad valamelyik mozgásfajta (má-
szás, hintázás…), az komoly gondot jelenthet további 
fejl�désükben. 

 

 
 

A ,,nagyok” úszni tanulnak 
 

A nagyoknál így február-március tájékán kezd�dnek az 
„iskolaérettségi” megbeszélések az óvón�k fogadóóráin. 
Bár Vekerdy Tamás szerint az iskolaérett kifejezés egyál-
talán nem megfelel� egy óvódás gyermekre, hiszen „Az 
iskolába nem iskolára felkészített gyermek megy, hanem 
óvodás! Majd hat és nyolc éves kora között a különböz� 
képességeit szemlélve, mérve, különböz� id�pontokban 
válik iskolaéretté.” 

Rudolf Steiner, a Waldorf pedagógiai módszer megalko-
tója szerint iskolaérett az, aki születése óta hét tavaszi 
holdtöltét ért meg. 

Valóban nagy a felel�sség szül�, óvón� részér�l egy-
aránt, hiszen mindenkiben felmerülhet a kérdés, vajon 
meg tud-e birkózni a nehézségekkel, amelyek az iskolában 
várják? Tud-e majd élni azokkal a lehet�ségekkel, melye-
ket ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát? Fontos 
és tisztázandó kérdések ezek, mert az els� iskolai évek 

kudarcai és sikerei jelent�sen meghatározzák a gyermekek 
iskolához, tanuláshoz való viszonyát, s�t még a pályavá-
lasztásukra is hatással lehetnek.  

Ezért fontos az óvón� és a szül� együttgondolkodása, 
hiszen az óvodában 6-7 órát tölt a gyermek, s ebb�l kö-
vetkezik, hogy bizonyos képességeit, készségeit az óvón� 
jól ismeri, tudja er�sségeit és gyengéit. Ezeket a tapaszta-
latokat megosztva a szül�kkel, alakulhat ki a közös állás-
pont a gyermek iskolára való alkalmasságának kérdésé-
ben. 

Minden évben közös szül�i értekezletet tartunk a város 
két iskolája els�s tanítóinak és igazgatóinak részvételével, 
ahol a szül�k képet kapnak az iskola elvárásairól, a gyer-
mekre váró feladatokról, s arról, miben tudnak segíteni 
gyermeküknek a szüleik, milyen szokásokat érdemes 
kialakítani, mit lehet és kell elvárni egy ilyen korú gyer-
mekt�l az iskolaév kezdetéig. 

 

 
 

A jöv� síbajnokai 
 

A középs� csoportosok november óta síoktatásra járnak, 
ideális esetben heti két alkalommal. Nagy lendülettel és 
kitartással kezdték el a gyerekek ezt a gyönyör� téli spor-
tot a Nagy-Villámon; a kedv és kitartás nem csökkent az 
id� múlásával. Ugyan jó levenni az egy-másfél óra múlva 
a sícip�t, de öröm látni a gyerekek ügyesed� technikáját, 
kipirult arcukat, s míg odafelé a buszon nem gy�znek 
csivitelni, énekelni, visszafelé tapintható a bóbiskoló 
csend. Szeretnének a középs�s óvón�k is tájékoztatást 
adni a gyermekek fejl�désér�l, ezért az érdekl�d� szül�-
ket beszélgetésre (fogadóórára) várják az el�re egyeztetett 
id�pontokban.  

Kiscsoportos létszámunk szépen gyarapodik, már 26-an 
vannak, s még várunk új ovisokat, akik majd az elkövet-
kez� hónapokban töltik be a 3. életévüket. A rendszeres 
testmozgás náluk is biztosított, �k azt a lehet�séget hasz-
nálják ki, amikor a nagyok a tornacsarnokba mennek, s 
így a kicsik náluk tornázhatnak. 

A kiscsoportos kollégák is felkínálják a szül�knek a fo-
gadóóra lehet�ségét, s beszámolnak, mi minden történt a 
kisgyermekkel az óvodában eltöltött néhány hónap alatt.  

Dobó Istvánné  
                                                                       óvodavezet� 
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Kedves Gyerekek! 
Lehet, hogy nem mindenki tudja közületek, hogy az a 

magyar király – akinek nevét több intézményünk viseli 
Visegrádon – február hónapban látta meg a napvilágot. 
Bizony, Mátyás királyról van szó! 

Hunyadi János fia 1440. február 23-án született Kolozs-
várott Méhffi Lajos sz�l�sgazda házában, ahol édesanyja, 
Szilágyi Erzsébet átutazóban meg szokott szállni. Erdélyi 
útjaink során mindig megemlékezünk a szül�ház falán 
lév� emléktáblánál. Lehet, hogy újdonság számotokra, 
hogy Mátyás király születése dátumaként a különféle 
történelmi munkákban több id�pont is ismeretes; szerepel 
1443. február 23. és 1443. március 27. is.  

A legmeggy�z�bb érvelés az 1440. február 23. mellett 
szól, ezért félévezred múltán is e naphoz kötötten emléke-
zünk meg a nagy király születésér�l. A február 23-i dátu-
mot er�síti az is, hogy az akkoriban igen ritkán választott 
keresztnév, Mátyás apostol emlékünnepe, február 24-re 
esik, és az viszont gyakori volt, hogy a született gyermek 
a keresztségben a születéséhez köthet� szent nevét kapta. 
A héber eredet� név jelentése egyébként: ,,az Úr ajándé-
ka”. A magyaroknak valóban az Úr ajándéka volt Mátyás 
király és külön ajándék nekünk, visegrádiaknak. A hálás 
utókor igyekezett is megörökíteni méltóképpen az emlé-
két. A magyar szobrászm�vészet egyik legjelent�sebb 
szoborcsoportja a Fadrusz János alkotta Mátyás-szobor, 
melyet Kolozsvárott avattak fel 1902-ben. 

 

 
Mátyás szül�háza el�tt a 90-es években 

 
Alkotója a következ� évben, 45 éves korában halt meg. 

A kolozsvári Mátyás-szobor fejmásolata itt, Visegrádon 
fogadja a Budapestr�l érkez�ket. Fadrusz János így vall 
az emlékm�r�l:  

,,A kolozsvári Mátyás-szoborban Magyarország fényko-
rát ábrázolom, amikor a magyar rettegve tisztelt és cso-
dált nemzet volt Európa népei közt. Ha a magyar ember 
szíve elborul és vigasztalást keres a régmúlt id�k fényé-
ben és nagyságában, akkor e dics�ségteljes, pazar és 
világraszóló korszakba bolyong vissza és ott találja azt a 
csodás alakot, a magyar nép királyát, Hunyadi Mátyást, 
aki egyszer� ember tudott lenni az egyszer� emberekkel, 
de az akkori kor fejedelmei között olyan volt, mint sas a 
verebek között.” 

A szobor avatása után a kor neves m�kritikusa, 
Malonyai Dezs� szép cikket írt a M�vészet folyóiratban. 
Ennek egy részletével búcsúzom T�letek, most február 
hónapban és azzal az örömteli hírrel, hogy a kolozsvári 
Mátyás-szoborról végre lekerült a deszkaborítás, s a ro-
mán és magyar állam közös költségén felújított Mátyás-
szobor teljes szépségében vár bennünket, hogy tiszteleg-
jünk a nagy király emléke el�tt úgy is, mint visegrádi 
alattvalói. 

 

 
Fadrusz János Mátyás-szobra Kolozsvár f�terén 

 

,,Elnéztem a minap Kolozsvárt, korán reggel, milyen 
áhítattal áll meg a vidékr�l beballagó kozsókos, abaposz-
tós, bárányb�rsüveges nép a szobor el�tt. Szava nincs, 
mintha templomba került volna; összebújnak egymáshoz 
közel, úgy csodálják az igazságost és ösztönszer�leg leve-
szi mindenki a süvegét. 

– Tudja-e kigyelmed, ki ez? – kérdeztem egyikt�l. 
Jókép�, er�sszem� öreg ember volt, Bánffyhunyad vidé-

kér�l. 
– Hogyne tudnám – felelt s kissé zokon is esett a kérdé-

sem. 
– Hát ki? 
– Hát a király. 
– A király!? 
– Az a’, a régi, a Mátyás király. 
Utóbb még annyit mondott csak: 
– Behozom má’ karácsonyra a gyerekeket is, hagy lás-

sák azok is… 
… Talán csak szentimentális romantika az bennem: azt 

hiszem, nem is találnánk az országban sehol másutt olyan 
hozzáill� környezetet. 

Úgy hozzáillik, olyan szerencsésen egészíti ki az egész 
város, a vidék. Mögötte a régi templom, amihez hozzásejt-
jük a kissé távolabb es� szül�házat… még messzebb, a 
háttérben a szelídhajlású kolozsvári hegyek… És körül, a 
modernségében is bizonyos nobilis régi zamatot meg�rz� 
nagy tér… a históriai emlékek… a lelke annak a jó ma-
gyar kolozsvári világnak!... 

… Boldog az a m�vész, akire ennyi mondanivaló kifeje-
zését bízza egy egész nemzet s örvendjen a nemzet, hogy 
vannak olyan m�vészei, akik ennyinek a kifejezésére úgy 
képesek, mint Fadrusz János.” 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
 

 A farsangról – Fasching 
 

A hosszú, hideg és sötét tél már el�deinket is nyomasz-
totta, igyekeztek valami vidám dologgal el�zni az egyhan-
gúságot. Várták már a farsangi id�szakot, amikor is min-
denféle vidám szórakozással múlatták az id�t és természe-
tesen finom, ízletes ételeket sütöttek-f�ztek. 

A farsangi mulatság a magyarországi sváboknál és más 
német nemzetiségnél is kedvelt formája volt az unalom-
�zésnek, kiváltképp a hamvazószerda el�tti utolsó három 
farsangi nap (farsangvasárnaptól farsangkedd éjfélig). 

Ezeken a napokon minden házban gazdagon ettek-ittak. 
Igen kedvelt étel volt a sonkával és kolbásszal f�zött töl-
tött káposzta. Ha megmaradt egy kevés étel, azt hamvazó-
szerdán a baromfival etették meg, méghozzá úgy, hogy a 
maradékot vagy egy hordó kerekébe, vagy kör formában 
lerakott kötél belsejébe öntötték. Úgy gondolták, hogyha 
így tesznek, akkor a tyúkok tojásaikat egész évben nem 
tojják szanaszét a kertben. 

A farsang szokásos süteménye a különböz� féle-fajta 
fánk volt, s ez a szokás napjainkra is megmaradt. Minden 
napra más fánkot sütöttek: 

1. nap: magasfánkot, de hívják még farsangi vagy ölési 
fánknak is; 

2. nap: fahéjas fánkot, illetve ,,szétszakadt gatyát”; 
3. nap: ,,hógolyót”, ,,dudaszarvat” vagy rózsafánkot. 
E három farsangnapra egy-két tiltást is elrendeltek: 
– levesbetétként nem szabadott például cérnametéltet 

használni, nehogy év közben felverje a gaz a kertet; 
– nem szabadott kenyeret sütni, nehogy valaki a rokon-

ságból meghaljon; 
– meg volt tiltva a babf�zés, mert az dagadást, daganatot 

okozhat. 
 

Den Höhepunkt der Faschingszeit bildeten auch bei den 
Ungarndeutschen die letzten drei Tage vor 
Aschermittwoch, vom Faschingssonntag bis 
Faschingsdienstag.  

An diesen Tagen gab es überall reichliche Mahlzeiten. 
Eine beliebte Faschingsspeise war das Kraut, das man mit 
Schinken oder Wurst kochte und als gefülltes Kraut 
zubereitete. Das übriggebliebene Kraut wurde am 
Aschermittwoch den Hühnern gegeben, und zwar 
innerhalb eines Fassreifens oder eines kreisförmig 
gelegten Strickes, damit sie das ganze Jahr hindurch ihre 
Eier nicht verlegen. Das übliche Gebäck der 
Faschingstage waren und sind auch heute noch die 
Kräppel. 

An jedem Tag wurde eine andere Kräppelstorte 
gebacken: 

am 1. Tag: Hohe Kräppel, auch Faschings- oder 
Schlachtkräppel genannt; 

am 2. Tag: Zimtkräppel bzw. Zerrissene Hosen; 

am 3. Tag: Schneebälle, Dudelhörner oder 
Rosenkrapfen. 

An die drei Faschingstage knüpfen sich auch einige 
Verbote. Als Suppeneinlage durften keine Fadennudeln 
verwendet werden, damit kein Unkraut im Garten wachse. 
Es durfte kein Brot gebacken werden, weil sonst im 
laufenden Jahr jemand aus der Verwandschaft stürbe. 

Verboten war auch das Kochen von Bohnen, weil man 
dann Geschwülste bekomme. 

Herendi Ida 
 

Sváb farsangi bál Visegrádon 
 

melyre a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel hív és vár minden érdekl�d�t 
Helyszín: Sirály étterem 

Id�pont: 2011. február 26. szombat, 17.30. óra 
Fellépnek: a Fellegvár Óvoda német nyelv� énekes táncjátékkal és a Visegrádi Nemzetiségi Énekkar 

 

A jó zenér�l és a jó hangulatról  
a Heimattöne Kapelle gondoskodik 

 

A vértessomlói Heimattöne Kapelle sváb zenekar  
2006 júliusában alakult azzal a céllal,  

hogy népszer�sítse, ápolja a német nemzetiségi zenei kultúrát 
http://www.heimattone.hu/ 

                            
                             Belép�: 2000 Ft, mely tartalmazza a m�sort. a vacsora árát 
                                  Kedvezményes itallap: pl. korsó sör 300 Ft 
                                  Lesz farsangi fánk, tombola, farsangi jelmezverseny 

 

                               Jegyel�vétel, asztalfoglalás: 
                               Zeller Márton 06 (20) 9552-220 Tel.: 06 (26) 398-390               mail.zeller@t-online.hu 
                                    Scheiliné Herendi Ida 06 (70) 2053-597 Tel.: 06 (26) 398-151   mail.idaherendi@hotmail.com 
                                    Eöry Dénes 06 (70) 3761-704                                                      mail.deory@t-online.hu 

(Folytatás a 14. oldalon) 
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Meghivást kapott Soroksárra 2011. január 23-ra nemze-
tiségi énekkarunk, ahol Dunaharaszti, Biatorbágy, Vise-
grád és Soroksár két énekkara mutatta be egymásnak 
énektudását.  

A találkozó jó hangulatban, színvonalas kórusm�vek 
el�adásában telt el. 

Különlegesség Scheili Laci bácsi záró éneke volt, német 
bordallal búcsúzott a vendéglátóktól, nagy tapsot kapott! 

A találkozóról szép emléklapot kaptunk. 
Kórusunkat visegrádi érdekl�d�k is elkísérték, utazá-

sunkat a helyi német önkormányzat támogatásával és az 
iskolabusszal oldottuk meg. 

Szép, emlékezetes nap volt.  
Köszönjük Soroksárnak a meghívást és a nagyvonalú 

megvendégelést! 
Német Nemzetiségi Énekkar 
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Csaknem telt ház volt a moziban január 8-án, szombaton 
Szvorák Katalin Liszt- és alternatív Kossuth-díjas népdaléne-
kes, valamint a vele közrem�köd� Andrejszki Judit ének-, 
csembaló-, orgonam�vész ünnepi hangversenyén. 

Az Együtt Kulturális Egyesület évek óta új év kezdete táján 
neves, nívós el�adókat hív meg, hogy a visegrádi polgárok 
zenében, énekszóban, versben gyönyörködjenek.  (Gondoljunk 
csak vissza Tolcsvai Béla, Berecz András, Bánffy György, 
Császár Angela, a Bolyki Brothers, a Nagyváradi Színház m�-
vész házaspárja, valamint Lovász Irén szerepléseire.)  

Idén sem történt másképp, hisz a régi virágénekekt�l az új 
évet köszönt� dalokig, a Mária-énekekt�l a zsoltárokig, István 
királyról szóló énekekt�l Balassi megénekelt verseiig egy órán 
keresztül gyönyörködhettünk a m�vészn�k változatos, élveze-
tet nyújtó m�sorában. 

A szóló számok mellett érdekes volt a csembaló történetébe 
belehallgatni, élvezni egy francia nyelv� éneket, és zárásként a 
két m�vészn� közös el�adásában az Erd� mellett estvéledtem 
cím� népi imádságot. 

A m�vészn�k m�sorát vastapssal jutalmazta a hálás hallgató-
ság; a koncert végén mód nyílt Szvorák Katalin megjelent CD-
jeib�l a vásárlásra is. 

Aki nem tudott eljönni a moziba, az a Danubia TV adásában 
is megnézhette-hallgathatta az emlékezetes m�sort. 

Köszönet a szervez�knek, amiért évek óta remek el�adóm�-
vészek meghívásán keresztül szép élményekkel gazdagítanak. 

Borsody István 

 
 

A zene ünnepe a Don Vitóban 
 

ZOLLER ATTILA-DÍJ 2011. 
 

2011. január 23-án este a Don Vito pizzériában 
került sor a Zoller Attila-díj átadására.  

A Mátyás Király M�vel�dési Ház és a Don Vito 
pizzéria által 2005-ben alapított díjat idén Kiss Péter 
Botond tanuló vehette át.  

Peti az els� – mondhatjuk alapító – növendéke a 
fafúvós tanszak szaxofon tagozatának. Zenekedvel�, 
a zenem�vek iránt érdekl�d�, hangszerét szeret�, 
lelkes kis m�vész. Koncertm�soraink fellép�i között 
szinte mindig olvasható a neve.  

Nem csak sz�kebb közösségünkben szerepel: 
2009-ben Érden megyei szaxofonversenyen vett 
részt nagyon szép eredménnyel, idén pedig Pomázon 
az országos szaxofonverseny dönt�jébe bejutva 
gazdagította hangszeres élményeit, versenytapaszta-
latait.  

Mindezek és a szorgalma elismeréseként kapta 
meg a díjat. Peti, kívánjuk neked, hogy a zene és a 
szaxofon kísérje végig életed, és adjon pótolhatatlan 
élményeket, boldog pillanatokat!  

Elismerés illeti Peti hangszer tanárát is, Kun Ádám 
tanár urat. 

Köszönjük a díj alapítóinak, hogy zeneiskolás nö-
vendékeink számára Zoller Attilának, Visegrád 
szülöttének a példáját állították. Köszönjük, hogy ez 
a díj is lelkesítheti tanítványainkat a kitartó, szor-
galmas munkára. 

Csereklye Dóra zenetanár 
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1991. február 15-re emlékezve röviden idézzük fel a tör-
ténelmi el�kép, az 1335-ös visegrádi királytalálkozó id�-
szakát. Csehország és Lengyelország régóta háborús konf-
liktusban volt egymással, mert a cseh uralkodó dinasztia, a 
Luxemburgok igényt tartottak a lengyel trónra. A lengyel 
Piastok viszont Sziléziát szerették volna hatalmuk alá haj-
tani, amely egykor lengyel birtok volt. Lengyelországot 
emellett a Német Lovagrenddel szembeni területi vita is 
kimerítette.  

A magyar király 1335 novemberében Visegrádon, szék-
helyén fogadta a vendégeket. Nagy Kázmér lengyel ki-
rállyal f�urai mellett a pápai követ is eljött, míg János 
cseh királyhoz fia Károly morva �rgróf csatlakozott. A 
Német Lovagrendet Reuss Henrik kulmi tartományf�nök 
és más magas rangú lovagrendi f�tisztvisel�k képviselték. 
Wittelsbach Henrik bajor herceg mellett Rudolf szász her-
ceg, Boleszló sziléziai és legnicai herceg vett részt, a mai 
kifejezéssel élve ,,diplomáciai csúcstalálkozón”. A három 
országot három kiváló képesség� uralkodó képviselte. 
Közülük Károly Róbert volt a legkevésbé harcias, hadve-
zérként kevésbé, inkább a diplomáciában és gazdasági, 
kereskedelmi kérdésekben aratott babérokat. A visegrádi 
várban és a királyi palota akkor már álló épületeiben le-
zajló találkozón, amely egyértelm�en a magyar király dip-
lomáciai sikerét jelentette, sikerült megoldani a cseh és a 
lengyel király közötti vitás kérdéseket.  

A három király szövetséget kötött egymással és a bajor 
herceggel. Lengyelország és a Német Lovagrend területi 
vitájában Károly Róbert volt a dönt�bíró, itt részleges 
megegyezés született. Az osztrák hercegek elleni cseh–
lengyel–magyar megállapodások következménye volt, 
hogy Bécs árumegállító jogát kikerülve Morva- és Cseh-
országon keresztül haladt Magyarországról a nyugat felé 
irányuló kereskedelem. A kongresszus jótékony hatására 
fellendült a Kassa–Krakkó útvonalon bonyolódó lengyel–
magyar kereskedelem is. A konferencián a szövetségkötés 
megünneplésére a házigazda feleségének, Piast Erzsébet-
nek a névnapján, november 19-én került sor, a legtöbb ok-
levelet ugyanis e napra keltezték. Köztük a találkozó 
egyik legfontosabb dokumentumát, a cseh-lengyel béke-
szerz�dést.  

A királytalálkozó a kor lovagi kultúrájának küls�ségei 
között zajlott le, az ünnepségeket gazdag lakomákkal, lo-
vagi tornákkal tették még emlékezetesebbé. Károly Róbert 
lovaggá ütötte a cseh király fiát, Károly herceget, a ké-
s�bbi cseh királyt és német-római császárt. A krónikák 
részletesen beszámoltak a királyi lakomák b�ségér�l és a 
magyar király által vendégeinek adott fejedelmi gazdag-
ságú ajándékokról.  

A visegrádi kongresszuson kötött szövetségek, megálla-
podások egészen az Anjou-kor végéig meghatározták a 
térség hatalmi viszonyait, gazdasági fejl�dését. 

Az 1991-es visegrádi találkozó és Visegrád kapcsán úgy 
gondolom, ill� néhány szót szólni Magyarország els� sza-
badon választott miniszterelnökér�l, Antall Józsefr�l. Az 
elfogultság bélyegét is vállalva, ki kell jelentenem, hogy a 
magam részér�l nagyformátumú államférfiként tisztelem 
�t, aki a külpolitika (euroatlanti orientáció), az alkotmá-
nyos rend, parlamentáris demokrácia, a határon túli ma-

gyarság kérdése és sok más szempontból kijelölte Ma-
gyarország 1990 utáni id�szakának fejl�dési irányait. 

Államférfiúi tevékenységér�l sajnálatos módon a korabe-
li és a kés�bbi évek sajtójának jelent�s része hamis és el-
lenséges képet igyekezett kialakítani. A nemzetközi poli-
tikai élet akkori vezet�i, Thatcher brit miniszterelnök, 
Bush amerikai elnök, Kohl német kancellár és mások, va-
lamint hazai politikusok és munkatársai visszaemlékezései 
és az immáron történeti forrásként is kezelend� diplomá-
ciai események dokumentumai alapján egy nagy formátu-
mú, európai lépték� államférfi külpolitikai tevékenységé-
r�l nyerhetünk benyomást. Ezek alapján egyértelm�, hogy 
Antall nevéhez köt�dik a Varsói Szerz�dés megszünteté-
sének kezdeményezése mellett Csehszlovákia, Lengyelor-
szág és Magyarország együttm�ködését célzó politikai 
társulás létrehozásának, így az 1991-es visegrádi találko-
zónak a gondolata is.  

Nyugodtan kijelenthetjük 1991-ben a rendszerváltozás, 
második évében Visegrád nem volt igazán felkészülve egy 
nemzetközi diplomáciai esemény minden igényt kielégít� 
megrendezésére. A királyi palota igen leromlott állapot-
ban volt, még nem kezd�dött el a nagyszabású rekonst-
rukciós program, ami alkalmassá tette egy ilyen rangú 
rendezvény színhelyéül. Ett�l függetlenül Visegrád Ön-
kormányzata, a Mátyás Király Múzeum és a Szent György 
Lovagrend együttm�ködésének köszönhet�en sikerült az 
1335-ös találkozó hangulatát felidéz� hátteret biztosítani a 
csúcstalálkozóhoz.  

Err�l a Visegrádi Hírek 1991. februári száma alapján 
számolunk be: 

,,Az el�zetes – és a külügyminisztérium illetékeseivel 
egyeztetett – tervek alapján a palota kapujában Visegrád 
polgármestere és a múzeum igazgatója fogadta a vendé-
geket a Szent György Lovagrend középkori viseletben és 
fegyverzetben felsorakozott lovas és gyalogos vitézeinek 
társaságában. A palota falain az általános iskola diákjai 
udvari vitézként �rködtek.  

Az ünnepélyes aláírás a palota legszebb, Mátyás-kori 
k�faragványait bemutató, leend� kiállító helyiségében 
történt. Innét a mai cseh-szlovák. lengyel és magyar zász-
lók viv� páncélos lovagok vezetésével az 1335-ös találko-
zó emléktáblájához mentek a vendégek, ahol koszorúzás 
után átvették az önkormányzat és a múzeum ajándékait, 
egy latin nyelv� a város középkori pecsétjének másolatá-
val ellátott oklevelet, amely a hat aláíró megnevezésével 
hitelesíti a diplomáciai esemény megtörténtét…”  

1991-ben Visegrád nemzetközi politikai hírnevet, húsz 
éve tartó sajtónyilvánosságot kapott. 1991-ben a település 
az akkori szerény eszközeivel megpróbált hozzájárulni 
egy, a Magyarország és a régió országainak érdekét szol-
gáló, de talán nem túlzás, ha azt mondom, Európa stabili-
tása szempontjából sem elhanyagolható csúcstalálkozó 
létrejöttéhez.  

2011-ben a 20. évfordulón büszkén gondolhatunk vissza 
Visegrád szerepvállalására és tisztelettel meghajthatjuk fe-
jünket Antall József államférfiúi nagysága és emlékezete 
el�tt.  

Gróf Péter 
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Meghívó 
 

Az Ifjúsági Sziget Egyesület és a Visegrádi Fiatalok Klubja 
Egyesület szeretettel vár mindenkit 

téltemet�  rendezvényére 
A visegrádi iskolások és óvodások 

közrem�ködésével dobolással, 
kerepeléssel vonul végig a menet a 48-as 
emlékm�t�l, a F� utcán át a Duna-partra, 
ahol tél�z�-tavaszváró rigmusok 
kíséretében kiszebábot égetünk. A bábra 
mindenki felt�zheti az elégetni kívánt 
rosszat, amit�l meg szeretne szabadulni 

– máglyahalálra ítéljük a betegséget, szegénységet, rossz id�t. 
Végül a rendezvénytéren forró teával és farsangi fánkkal vá-

runk mindenkit. 
Találkozás: 2011. február 25-én, pénteken 16 órakor a 48-

as emlékm�nél 
ISZE és VFKE 

 

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

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

 

2011. február 25-én (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

Milan Kurucz, 
a Szlovák Intézet igazgatója, tanácsos 

tart  

el�adást 
 

Szlovákiáról 
a visegrádi egyezmény aláírásának  

20 éves évfordulója kapcsán 
 

Az idei év els� félében el�adásainkkal  
a fent említett évfordulóra emlékezünk 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Számítástechnika tanfolyam 

 

2011. márciusban számítástechnikai tanfolyam indul feln�ttek-
nek (megfelel� létszám esetén) az alábbi modulok egyikéb�l: 

Számítógép és internet alapismeretek  
(30 óra, 28.000 Ft + könyv 1200 Ft)  
Indítási engedély: OKM-4/172/2009 
(alapelvek, alapfogalmak, operációs rendszer használata, gépke-
zelési ismeretek, mappa- és fájlkezelés, segédprogramok, inter-
nethasználat) 

Internet használati alapismeretek  
(30 óra, 26.000 Ft)  
Indítási engedély: OKM-3/95/2007 
(internethasználat, elektronikus levelezés, kiegészít� programok, 
WEB használat) 
A tanfolyamokat az Informatika-Számítástechnika Tanárok 
Egyesülete szervezi. Vezet� oktató: Paulusz József.  
Tanfolyam helyszíne: Visegrád, Áprily Lajos Ált. Iskola.  
A tanfolyamok vizsgával zárulnak!  
Jelentkezni lehet: március 1-jéig az alábbi telefonszámon: 06 
(33) 482-023 (az esti órákban), vagy a pauljoc@vipmail.hu e-
mail címen. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma  
tisztelettel meghív mindenkit 

a Visegrádi Együttm�ködés 20. évfordulója 
alkalmából rendezett  

megemlékezésre 
2011. február 15-én, 11 órára 

a visegrádi királyi palota nagytermébe 
 

 A vendégeket üdvözli: 
Rezi Kató Gábor, 

a Magyar Nemzeti Múzeum f�igazgató-helyettese 
  

El�adók: 
Dr. Rácz György  

f�osztályvezet�  
(Magyar Országos Levéltár): 

A visegrádi országok együttm�ködése a középkorban 
 

Szilágyiné Bátorfi Edit  
f�osztályvezet�-helyettes,  

(Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma): 
A visegrádi országok együttm�ködése 1991 óta 

  

Az el�adások után a résztvev�k megkoszorúzzák  
az 1991-es visegrádi egyezmény aláírásának  

emléktábláját a királyi palotában 
 

Magyarország szóképekben (2.) 
 

Régi királyaink alatt számos olasz bevándorló is állandóan 
letelepedett Magyarországon; ezek latinok néven fordulnak el� 
okleveleinkben. 1242-ben a tatárjárás után IV. Béla király hoz-
záért� sz�l�m�vel�ket hozatott Olaszországból, akik Tokaj 
hegyvidékét új, olasz sz�l�t�kkel ültették be; róluk kapta nevét a 
tokaj-hegyaljai Olaszi-liszka város és Olaszi (itáliai) község, 
nemkülönben a híres tokaji sz�l�t�ke, a furmint az olaszországi 
Formi vidékér�l, amelyet már Horatius is megénekelt (Ódák I. 
20.), úgyszintén a rumonya vagy római sz�l�t�. De még ma is 
sok olasz bevándorló gyökeresedik meg városainkban kereske-
dés céljából, akikr�l ez a nóta járja: 

 

 Én Bassano, Taliano ex patria, 
 Apád könyves firma di Venezia: 
     Régen füge, limonádé, 
     Most valódi könyvparádé 
           Potom áron eladó. 
 

 Mikor elül jött el Ungaria, 
 Bardolatlan volta ez a patria: 
     Szegény taljánt mindjárt bántják, 
     Kiporolták a plundráját 
           Furkósbottal Pozsonyban. 
 

 De most már a magyar élet kell neki, 
 Jó talján a jó magyar bort szereti; 
     Jobb a hús, ha a marháé, 
     Mint mienké, a szamáré, 
           Jó a hurka-kolbász is. 
 

 Tele van a hátam könyvvel, jöjjetek, 
 Olcsó áron drága kincset vegyetek! 
     Páduai nyomtatványok 
     S egyéb becses kiadványok 
           Bagázsliát hordozom. 
 

 Ha nincs vásár, alló tovább egy házzal, 
 Szegény vándorkeresked� így házal; 
     Magamat és könyveimet 
     Kommendálom mindenkinek: 
           Alázatos szolgája! 
 

Ezeket a vásárosokat mercat imagóknak is hívták a magyarok, 
mert így szokták biztatni �ket szentképek vásárlására: 
,,Illustrissimo! Mercat imago! Képet venni: szép szoba lenni! 
Egy poltura az ára, de én odaadom tíz krajcárért” stb. 

Szirmay Antal 
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A fa szeretete 
 

Valamikor húsz évig vasas szakmában dolgoztam, ami igen nehéz fizikai munka volt. 1974 �szén beléptem a Visegrá-
di Erdészethez; mint erdei munkás dolgoztam kint az erd�ben, a fatelepen mint fagyártmánytermel� 1-2 évig, akkor 
alakult ki a koporsógyártás. 

Abban az id�ben többféle munka volt, ahol részt vettem: toronyszálló, ravatalozó, Bábolna, a falburkolás, Bakui Szín-
ház, falburkolások és több igen szép munkánk is volt, amiben részt vettem. Akkor szerettem meg a fát, akkor alakult ki 
a fa iránti szeretetem. Nagyon jó szakemberekkel dolgoztam, s t�lük lestem el a szakma fogásait. Nem tudtam én sem-
mit a fáról, de annyira leny�gözött, hogy nem tudtam ellenállni, hogy megtanuljam ezt a szép szakmát. 

Voltak szakemberek, akik nem igen nézték jó szemmel, hogy én érdekl�döm a szakma iránt, de voltak, akik igen is 
segítettek, hogy el tudjam sajátítani ezt a szép szakmát. Akkor kezdtem el barkácsolni, ugyan el�ször nem nagy sikerrel, 
de id�vel lassan belejöttem a szakmába. Abban az id�ben kezdtem el parkettát lerakni. Sok száz négyzetmétert dolgoz-
tam fel, sok száz négyzetméter lambériát szereltem fel. Elkezdtem a népi bútorokat, asztalokat, tálas polcokat, sezlono-
kat, mángorlókat készíteni, igen szép sikerrel. 

Régi könyvekb�l válogattam ki, ami nekem tetszett, és elkezdtem fúrni-faragni, ami igen fejlesztette a tudásomat. Csi-
náltam én egyedi széthúzható székeket, volt olyan is, ami szétszedhet� és volt olyan is, ami fix volt. 

Ezek a székek, meg polcok, faragások külföldre is kerültek, Dániába és Németországba.  
A fa szeretete máig bennem van, csak az id� elszállt már felettem és most már csak nézegetem ezeket a munkákat, 

amit régebben csináltam. 
Köszönöm, hogy fel tudtam e pár sorral idézni az elmúlt 78 évet. 

Szinay István 
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A januári Visegrádi Hírekben nekem szánt kérdéseire 
csak magam nevében szeretnék válaszolni. (Igyekeztem 
rövidre fogni.) 

1. Az „�smagyar építészeti stílust” csak annyiban isme-
rem, hogy történelemtanári tanulmányaimban ez téma 
volt. A Makovecz Imre terve alapján készült torna-
csarnokunkat nevezte a tervez� maga annak idején – 
és persze sokan mások is – „�smagyarnak”. És való-
ban: érdekes építmény, tetszet�s, hiszen sok idegen 
figyelmét felkelti, s többen templomnak vélik; meg is 
akarják nézni. 

2. A terv elfogadása és megvalósítása id�szakában va-
lóban tagja voltam a nagyközségi tanácsnak: 19-en 
voltunk. Bár hárman ellene szavaztunk (a másik két 
név leírására nem kértem engedélyt), és a két testne-
vel� tanár sem támogatta szakmailag a csarnok ilyen 
bels� tartalommal rendelkez� megépítését, viszont az 
akkori helyi tanács vb, és f�leg az MSZMP járási 
pártbizottsága er�ltette az elfogadást, de ezt Ön tudja. 

3. A decemberben írt cikkemben valóban pejoratívan 
használtam az �smagyar szót, ami nem volt t�lem he-
lyes. Azonban már évek óta gyülemlenek bennem 
azok a problémák, melyek a tornacsarnokkal kapcso-
latosak: folytonosan beázik a tet�, a nyílászárók a 
kezdetekt�l alkalmatlanok eredeti funkciójuk teljesí-
tésére, nincs megfelel� szertár, van egy lelátásra al-
kalmatlan lelátó; éppen csak, de kicsi a pálya mérete-
zése, hogy a világítás katasztrofálisan rossz és ett�l 
csak a f�tési mutató még rosszabb – decemberben 
11–12 °C-ra f�thet� fel az épület úgy, hogy naponta 
fel kell a rendszert vízzel tölteni. 

Volt igazgatóként ezeket Ön is ismeri. S�t! Azokat a 
megjegyzéseket is, amelyek az évek során több kép-
visel�-testületi  ülésen  elhangzottak: „le  kellene  dó- 

zerolni az egészet és újat építeni, ha lenne pén-
zünk…” 

4. A tet�javításra adott el�zetes információk szerint 8, 
de akár 17 millió forintig is terjedhet a tet� javítása 
(alig több mint 20 éves épület!). A nagyjavítás elke-
rülhetetlen, és ezzel párhuzamosan át is kellene építe-
ni úgy, hogy alapfalait és küls� megjelenését nem 
változtatjuk, ezért tehát elképzelhet�, hogy Makovecz 
Imre hozzájárulna a bels� változtatáshoz. 

 

Szerintem a jelenlegi egyik oldali öltöz�t és zuhanyzót 
meg kell szüntetni – a WC maradna –, és egy közösségi 
kis helyiséget kell kialakítani – pl. asztalitenisznek –, 
amely azért több célra is használható. A másik rész öltö-
z�jét és zuhanyozóját (egy kivételével) meg kell szüntetni 
– a WC-t itt sem –, és szertárrá kell alakítani, ahová az 
összes – jelenleg állandóan kint lév� – tornaszereket el 
lehetne raktározni. 

Lelátónak csak egy „erkélyrészt” kellene hagyni, mely 
végigfutna a tornacsarnok hosszában, s egyben folyosó-
ként is szolgálna. A jelenlegi lelátó küls� fal fel�li részén 
pedig két öltöz�rendszert kellene kialakítani, amelyek 
ugyan nem volnának túl szélesek, viszont kell�en hosszú-
ak.  

Ezen beépítéssel talán a felf�tend� fels� légtér is csök-
kenne, így a f�tési hatékonyság is eredményesebb lehetne. 
(A f�tési rendszer szükségszer� átalakítása is fontos.) 

Ha tényleg „véleménylavina” indulna el, akkor azt sze-
retném, hogy az utóbbi két pontban felvetett problémák 
megoldására és a bels� átalakítás szükségszer�ségére, a 
tet�szerkezet minél olcsóbban történ� megjavítására irá-
nyulna. 

                           Kiss Károly önkormányzati képvisel�, 
a városfejlesztési és pénzügyi bizottság tagja 
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VSZ programtervek 2011-re 
 

Visegrádi ünnepi év: 
20 ÉVES A VISEGRÁDI NÉGYEK (V4) SZÖVETSÉGE 

 

Húsz éve Visegrádon írták alá a szövetség tagja a Nemzetközi Együttm�ködési Szerz�dést 
A szerz�dés tagjai: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia 

 

Január 22., szombat 
Farsang „magunk között” 
Helye: a Hotel Royal különterme 
  

Február 26., szombat 
Kapcsolódunk a nemzetiségiek által kezdeményezett 
civilszervezetek összefogásával rendezend� farsangi bál 
rendezéséhez és a m�sorhoz + részvétel 
 

Március 
A Férfi Dalkör március 15-i szereplésének el�készítése 
és megszervezése (a szükséges hangosítást is) 
 
Március 25., péntek 
A fels� Duna-parti terület takarítása a révátkel�ig, va-
lamint a Delta és környékének takarítása. Továbbá 
Szentgyörgypuszta 11-es út melletti takarítása és a 
bemen� utak takarítása. Az újságban javasoljuk a vá-
ros lakóinak a takarítási napot. A város civil szerveze-
teit is kérjük a részvételre 
 

20 éves a Visegrádi Négyek (V4) szövetsége 
Április 16., szombaton 9 órától 
Zsitvay gyalogos emléktúra. Meghívottak: a VSZ tagjain 
és pártoló tagjain kívül Visegrád lakosai és bárki más is. 
Közös szalonnasütés. Útvonal: még eldöntend� 
 

20 éves a Visegrádi Négyek (V4) szövetsége 
Április–május 
A VSZ fotókiállításának megrendezése 
Helyszíne és pontos id�pontja, id�terjedelme még tisztá-
zandó 
 
Május 1., vasárnap 
Majális szervezése 
A VSZ a Visegrádi Sportegyesülettel közösen szervezi 
meg a futballpálya és környékére tervezett rendezvényt 
 

20 éves a Visegrádi Négyek (V4) szövetsége 
Május 20–21–22., péntek, szombat, vasárnap 
Kis-Visegrád Találkozó 2011. 
A V4-ek országai, valamint a Dunakanyar Kistérség ci-
vil szervezeteinek, egyesületeinek, kulturális és oktatási 
intézményeinek részvételével, szereplésével 
Helye: Magyar László Sportcsarnok, a sportpálya és mozi 
 

Június 24–27., péntekt�l hétf�ig 
Kirándulás Erdélybe  
(Kolozsvár, Válaszút, Bonchida, Szék, Torockó) és rész-
vétel a tordaszentlászlói kórustalálkozón 
 
Október 1., szombat 
Buszkirándulás  
(? Debrecen, Miskolc, Sopron–Szombathely ?) – Benne: 
borkóstolás, esti vacsora és táncprogram 

November 10., csütörtök 
Koszorúzás a Zsitvay-emléktáblánál  
és az I. és II. világháború helyi áldozatainak  
emlékm�vénél 
 
December 17., szombat 
A Visegrádi Szövetség és a Turisztikai Egyesület  
városi karácsony ünnepsége megszervezése 
 

20 éves a Visegrádi Négyek (V4) szövetsége 
December 30., péntek 
Városi disznótor 
A közös rendezvényen egy disznóölés és feldolgozás vál-
lalása. A kulturális programhoz V4-ek m�sorszervezése 
 

További feladatok: 
1. 2011-ben is folytatjuk a nyári hónapokban – áprilistól 

októberig – a virágos udvar, virágos terület értéke-
lését és a díjak átadását, illetve a Visegrádi Hírekben 
történ� megjelentetését és dokumentálását 

2. Színházlátogatások szervezése kis és nagy csopor-
tokban. Évente pár alkalommal, illetve az igények sze-
rint (Takács Istvánné) 

Kiss Károly  
VSZ elnök 
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A képen balról jobbra (álló sor): Fieszl Borbála, Szikriszt 
Ágnes, Bergmann Mária, Schwarzenberger József, 
Meszárek János, Fr�hlich Sándor, Schubauer Franciska, 
Graczár Lujza, Schült Bernadett. Ül� sor: Sólyom Erzsébet, 
Schandl Anna, Gerstmayer Mária, Magyar Éva néni, 
Scheili Pál, Naszvadi Dénes, Gombosi János. Elöl ülnek: 
Fieszl Imre, Grósz Tibor, Gerstmayer Hermann 

(A fotót közli: Scheili Pál) 
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Iskolaválasztás gyermekszemmel 
 
 

Nevem: Bertényi Detti 
Életkorom: 12 év 
Iskolám: Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom 
El�z� iskolám: Dunakanyar Erdei Általános Iskola, Visegrád 
Kedvenc tantárgyaim: tesi, angol, háztartástan 
Ha nagy leszek, talán lovasedz� leszek 
 

Szívesen gondolok vissza a régi iskolámra: magára az épületre, a táborozásokra. Arra, hogy 
sokkal közelebb volt, nem kellett olyan korán kelni. Legf�képpen pedig a programokra, 

kirándulásokra. Jó érzés volt, hogy az Erdeiben minden gyereket ismertem, a másik suliban pedig a felét sem.  Szinte csak az 
osztálytársaimat. Nagyon hiányzik az ottani nagy tér, az udvar. 

A Dobóban azt szeretem, hogy nagyobb a tornaterem. Itt négyszer annyian vannak, vagy még többen, ennek van el�nye is és 
hátránya is. A szünetekben ugyan nagy a hangzavar. Az osztályban viszont jó, hogy sokan vagyunk, mert így kisebb az esélye, 
hogy feleléskor én kerülök sorra. Az hogy többen vannak, nem olyan zavaró, elviselhet�. Az ebédl�ben szokott  nagy lenni a 
sor. 

Az elején a buszozás nehéz volt, és a korán kelés még mindig nehezen megy, f�leg mikor ilyen sötét van reggelente. Hétvé-
gén persze ugyanúgy felébredek, pedig akkor még aludhatnék. 

Azért jelentkeztem középiskolába 4. osztály után, hogy ne kelljen még egyszer felvételizni. Szerintem ilyenkor még köny-
nyebb felvételizni, mert kevesebbet felejtek az alsós anyagból. Gondolom, hogy 8. osztályban többet kérnek a felvételin. Vi-
szont a középiskolában nehezebb 5-öst kapni. Idén már több tantárgyból felelünk rendszeresen, majdnem mindig minden 
órán. 

Minden felvételiz�nek azt tanácsolom, hogy nem szabad izgulni, mert egy csomó hibát lehet ejteni a figyelmetlenségb�l. 
Csak túl kell esni rajta. Utána pedig könny� beilleszkedni, 1-2 hét alatt meg van. Különben sem ismeri senki a másikat, ezért 
mindenkinek új minden. 

 

 
Nevem: Kovács M. Dániel 
Életkorom: 14 év 
Iskolám: Dunakanyar Erdei Általános Iskola, Visegrád 
El�z� iskolám: Szentistvántelepi Általános Iskola, Budakalász 
Kedvenc tantárgyaim: fizika, töri, rajz. 
Ha nagy leszek, színész szeretnék lenni 
 

Negyedik osztályos korom óta járok az Erdeibe, az idei lesz az ötödik évem itt. Az el�z� 
iskolám egy betontömb volt, ez a suli mintha az erd�b�l n�tt volna ki. Ott volt kb. öt fa volt az 
udvaron, itt pedig egy erd�ben lakozik az iskola. Itt kinézek az ablakon egy patak csordogál, ott 

viszont csak a csapnál lehetett vizet látni. Lépünk egyet és máris a természetben vagyunk. 
Nagyon szeretek ide járni, mert rengeteg lehet�ségem van elfoglalni magamat. Sok különleges szakkör van a suliban: mada-

rászat, grafika, íjászat. 
Sokat gondolkodtam a továbbtanuláson. Képz�m�vészeti vagy színészi tagozatok érdeklenek a legjobban. De ez persze nem 

csak t�lem függ, oda megyek, ahova majd fölvesznek. Bár legf�bb vágyam a Kisképz�, a Kálvin téren. 
Felemel� érzés nyolcadik osztályosnak lenni, de el is szomorít. Hiányozni fog a csobogó patak, a suli épülete, az aula, Géza 

bácsi* befogott madarai, a rajzszakkör, a tanári kar. Egyszóval minden. 
 (*Szerk.:  Szentendrey Géza, ornitológus, a környezeti nevelés úttör�je) 

 
 

 

FARSANGI   
 PINGPONG  KUPA 

 

 
 

2011. március 5. (szombat) 17 óra 
  

Nevezés: 500 Ft 
 

Jelmezes versenyz�knek díjtalan! 
  

Helyszín: Sziget utca 5. 

 

Ön is szeretné megtalálni gyermeke számára az ideális iskolát,  
ahová minden nap jókedv�en megy,  

és ahol a környezet gyönyör�  
és a légkör családias, a tanári kar is gyermekközpontú? 

Ilyen nem csak a mesében létezik! 
 

Várjuk nyílt napunkra 
2011. február 16-án, szerdán, 8.00–11.00 között 

 

Látogasson el hozzánk a visegrádi 

DUNAKANYAR ERDEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA! 
 

B�vebb információ: www.erdeisuli.eu,  
vagy a 06 (26) 397-430-as számon 
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A sport, illetve a rendszeres mozgás nagyon fontos az egészséges élet 
megteremtéséhez és fenntartásához. Éppen ezért Visegrád Város 
Önkormányzata és sportvezet�i úgy döntöttek, hogy kampányt indítanak a 
visegrádi sportélet er�sítésének és fejlesztésének érdekében. Ezért mostantól 
minden hónapban megjelenik majd egy új cikk a témában, a sport, illetve a 
sportolás fontosságáról és szerepér�l. 

 

MI VÁLASZTUNK… 
 

H. Nórika 3 hónapos, egészséges, nyugodt, jó kedély� kislány. A szülei 
rendszeresen sportolnak, egészségesen élnek, nem dohányoznak. Nórika 
mindig vidám, nyugodt, jó alvó és nagyon szépen fejl�dik. ----- K. Petike 4 
és fél hónapos, nyugtalan, rossz alvó, koraszülöttként jött a világra és 3 hétig 
volt inkubátorban. Mindkét szül�je dohányos, és rendszeres 
alkoholfogyasztó. A káros hatások miatt társainál sokkal lassabban fejl�dik. 

F. Gézuka 4 éves, egészséges, vidám gyerek. Szülei sokat foglalkoznak, 
játszanak, labdáznak és tornáznak vele. Gondosan ügyelnek rá, hogy sokat 
legyen kinn a szabad leveg�n. Mozgása szépen fejl�dik, ügyes, jól 
koordinált. ----- B. Jánoska 5 éves, folyton a tv el�tt ül. A szülei keveset 
foglalkoznak vele, nem ügyelnek rá, hogy kinn legyen a leveg�n és 
mozogjon. Az óvodában is folyton félrehúzódik, nem szaladgál és játszik a 
többi gyerekkel, ezért a mozgási készségei sem fejl�dnek rendesen. 

H. Józsika 7 éves, most kezdte az iskolát. Jó mozgású, kis korától állandóan 
focizik, szaladgál, kúszik, mászik. Egészséges, jól tud koncentrálni az 
órákon, könnyen be tud illeszkedni a többi gyerek közé és könnyen talál 
barátokat. ----- T. Danika 7 éves, els� osztályos. Kis korában keveset 
mozgott, nem játszott más gyerekekkel, mindig csak otthon ült egyedül, 
nézte a tv-t. Mozgása fejletlen, figyelme szétszórt, nehezen barátkozik. 

P. Anna 14 éves, most fog felvételizni a középiskolába. Sokat mozog, 
röplabdázik és tornázik. A heti 4 edzés végett nagyon jó mozgása van, jól 
tanul, sok barátja van, fegyelmezett és szorgalmas. ----- S. Tímea 13 éves, 
nem sportol, nincs hobbija, az iskolán kívül nem jár sehova. A mozgáshiány 
miatt kissé túlsúlyos, folyton otthon ül, és a számítógépen lóg. Szinte nem is 
érdekli semmi más. 

D. Gerg� 18 éves, most készül az érettségire és utána a felvételire. Mellette 
cselgáncsozik és focizik, heti 5 edzése van. Életvidám, sok barátja van, és 
már most konkrét tervei vannak a jöv�re nézve. ----- F. Kata 17 éves, 
rendszeresen lóg a suliból. Állandóan a barátn�ivel van, vásárolgatnak, 
csavarognak. Csak este jár haza, hétvégén is folyton bulizik, nem érdekli az 
iskola és a tanulás. Nem tör�dik az egészségével, dohányzik, iszik, és olykor 
nem veti meg a drogokat sem. 

C. Bianka 25 éves, most végzett az egyetemen. Kis korától úszik, fut és 
biciklizik, az iskola alatt is végig sportolt. Lelkesen nézegeti az 
álláshirdetéseket és próbál elhelyezkedni. Mellette segít a szüleinek a családi 
vállalkozásban. ----- N. Dávid 24 éves, az érettségi óta alkalmi munkákból él. 
A mozgás nem érdekli, csak a barátaival lóg. Er�s dohányos. Nem érdekli 
semmi, csak lazítani és bulizni akar. 

B. Tamás 34 éves családapa, két gyermeke van. Heti 5 napot dolgozik teljes 
munkaid�ben, de mellette hetente kétszer eljár a barátaival focizni. Hétvégén 
a családdal is folyton mozognak, nyáron kirándulni, strandolni járnak, télen 
síelni vagy szánkózni, folyton csinálnak valamit. Nem iszik, nem dohányzik, 
egészséges és kiegyensúlyozott életet élnek. ----- K. Ferenc 37 éves. Munka 
után els� útja a kocsmába vezet és csak azután haza. A gyerekeivel nem 
foglalkozik eleget, nem sportol, nem mozog semmit, és a családját sem 
buzdítja mozgásra, egészséges életmódra. 

T. Gábor 72 éves, nyugdíjas sportvezet�, aktív közösségi ember. Kiváló 
egészségi állapotnak örvend. A mai napig otthon minden délel�tt 
kertészkedik vagy barkácsol, hetente háromszor délutánonként edzéseket 
tart. ----- Gy. Margit 55 éves, egészségi állapota miatt hamarabb lett 
nyugdíjas. 40 éve dohányzik. Egész nap otthon ül, csak annyit mozog, 
amennyit a házi munka megkövetel. Heti rendszerességgel látogatja az 
orvosi rendel�t… 

A cikk célja az emberek figyelemének felkeltése, a benne szerepl� 
személyek mind kitalált karakterek. 

Réti Henrik 

Jelenlegi szervezett  
sportolási lehet�ségek  

Visegrádon 
 

Labdarúgás: 
– edzések: egész évben minden 
korosztályban 
– szerdán és pénteken 
– helyszín: télen: sportcsarnok, tavasztól  
                  �szig: városi sportcentrum  
– info: Szendrei Lajos 06 (30) 5158-691 

Cselgáncs (judo):  
– edzések: iskolai id�szakban 
– csütörtökön 17.00–18.30 óra 
– minden korosztályban 
– info: Réti Henrik 06 (30) 9864-023 

Apródképz�:  
– edzések: szeptembert�l júliusig 
– beiratkozás: szeptember végéig 
– helyszín: �sszel, tavasszal: Salamon-  
                  torony, télen: sportcsarnok 
– info: Staberecz Péter 06 (20) 9846-258,  
           Réti Henrik 06 (30) 9864-023 

Kick-box:  
– edzések: gyerekeknek iskola id�szakban,  
                 feln�tteknek egész évben 
– hétf�n és csütörtökön 
– helyszín: Sziget utcai edz�terem 
– gyerekeknek 18.00–19.00 óra 
– feln�tteknek 19.00–21.00 óra 
– info: Sickerling Ralf 06 (30) 5635-803 

Kick-box aerobik:  
– edzések: egész évben 
– szerdán és pénteken 18.00–19.00 óra 
– helyszín: Sziget utcai edz�terem 
– info: Sickerling Ralf 06 (30) 5635-803 

Tajcsi:  
– helyszín: Sziget utcai edz�terem 
– csütörtökön 16.00–17.00 óra 
– info: Bártfai István 06 (30) 2516-383 

Ovis balett:  
– helyszín: Sziget utcai edz�terem 
– pénteken 16.00–17.00 óra 
– info: Bártfai István 06 (30) 2516-383 

Pilátes:  
– helyszín: Sziget utcai edz�terem 
– info: Mohácsi Ildikó 06 (20) 9384-536 

N�i torna:  
– helyszín: Sziget utcai edz�terem 
– info: Mohácsi Ildikó 06 (20) 9384-536 

Kerékpár:  
– edzések télen is (Spinracing) 
– gyerek–feln�tt 
info: Müller Antal 06 (20) 3439-374, 
        Bálint Zsolt 06 (30) 3640-860 

Sakk: 
– info: Gróh Dániel 06 (70) 2708-337 

Réti Henrik 
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Focival kezd�dött  
az új év 

 

Megkezd�dött a téli felkészülés a labdarúgó-
szakosztályban, és január 10-t�l rendszeres 
edzésekkel és teremtornákkal nekivágtunk a 
felkészülésnek. A feln�tt és az ifi korúak heti 
két edzéssel és a Szigeti Antal téli teremlabda-
rúgó-bajnokság adta lehet�séggel + 1 mérk�-
zéssel készülnek. Ezen a tornán az öregfiúk 
csapata és az ificsapatunk majdnem teljes lét-
számmal szerepel.  

Az utánpótlásban szintén heti két edzés van és 
hétvégenként 1-1 teremtorna (változó korosz-
tályoknak). Aki szereti ezt a sportágat, annak 
mindig jut lehet�ség egy kis mozgásra és a téli 
id�szakban a teremtornák adta játéklehet�sé-
gekre. Az öregfiúk kett�, az ifi, feln�tt, serdül� 
1-1 teremtornán vett részt (közepes sikerrel). 

A kicsik: U11 téli kupán 2. helyezéssel, U12 
4. helyezéssel, míg az U9-es korosztály Lábat-
lanon a Molnár Kupán tornagy�zelemmel, 
megel�zve Lábatlant és Tatabányát. 

Ezzel a lendülettel zártuk a januárt, és biza-
kodva nézünk a jöv� felé. Hiszen az áprilisi 
szezonkezdet messze van. Februárban folyama-
tos er�nléti edzések és teremtornák, március-
ban edz�mérk�zések és szövetségi felkészülési 
tornák várnak ránk. 

Nagy örömömre szolgál, hogy egyre több 
ovis korú gyermek jelentkezik focizni. Idén a 
2004–2005-ös születés� gyerekeknek is tartok 
edzést (szerda, péntek 17.00-kor a tornacsar-
nokban).  

Fontosnak tartom miel�bbi sportolás, mozgás 
elkezdését. Hiszen a mozgáskoordináció fejl�-
désében ez fontos id�szak. A csoportos játékok 
megtanulása 5-6 éves korban a koncentráció 
fejlesztése és az egészséges vérkeringés, szer-
vezet kialakítása és a térérzékelés fejl�dése. 
Ezek mind a gyermekeink magabiztosságát nö-
velik ilyen kicsi korban. Az ovi jól el�készíti a 
kicsiket a játékos focihoz, az edzéseken viszont 
az iskolai megfeleléshez (szorgalom, kitartás, 
fegyelmezés, siker, kudarc stb.), ezeknek a ki-
alakításában szeretnék kapocs lenni. Azok a 
szorgalmasabb, kitartóbb játékosok, akik több-
re vágynak, komolyabb eredményeket tudnak 
elérni. Ez h�en bizonyítja, hogy az elmúlt 
években, mint iskolai és egyesületi szinten is, 
komolyabb el�relépés történt.  

Remélem, egyre több kisgyerek választja a 
focit, hiszen az el�z�ekben felsorolt tulajdon-
ságok nemcsak a szül�knek, pedagógusoknak, 
hanem a gyermek majdani feln�tté válásához is 
a leghasznosabb alap. 

                                             Szendrey Lajos  
                                                     VSE  

utánpótlás vezet�edz� 
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lesz február 20-án vasárnap délután  
4-t�l 6-ig 

az Áprily Lajos Általános Iskolában, 
melyre mindenkit sok szeretettel várunk! 

Szabóné Mayer Katalin 
 

Megújult  
ÁLLATORVOSI RENDEL� 

és PET SHOP 
 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. 
 (TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�,  
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152,  
06 (30) 9370-863 

 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 6626-849 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos 

nagypolgári lakásomat (73 m2)  
eladom, 

vagy cserélem  
értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 
 

Irányár:  
25 millió forint 

Tel.: 06 (20) 9620-707 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 
 

FEBRUÁRI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Pfeifer Ferenc 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 9241-070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 

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

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

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

A visegrádi asszonyok kérésre! 
Többen megkerestek, hogy szeretnének 

����� ��������� ��! tréninget  
���"#�$% � is! 

2011. március 26–27-én, szombat délután  
és vasárnap délel�tt lesz 

(szombaton 13–19 óráig, vasárnap 10–16-ig)  
2×6 órában 

A KIT tréning hasznáról a Pillangós-ház  
honlapján olvashat! 

Díja:15.000 Ft/f�, amely 5.000 forint  
kedvezményt tartalmaz a helyiek számára! 

Helyszín: a csoport nagyságától függ�en változhat  
(Pillangós-ház vagy m�vel�dési ház) 

Kováts Ildikó 
www.pillangos-haz.hu 

06 (20) 9274-150 

 

2011 tavaszán 
újlakásépítés Visegrádon 

 

Visegrádon épül� 2××××6 lakásos társasházban 
74 m2 lakások kerülnek kialakításra 

 

Tervek, telefonos egyeztetés alapján  
megtekinthet�ek 

 
Építéssel kapcsolatos információk: 

 

Tel: 06 (20) 9552-220, 06 (20) 5999-676 
http://ingatlan.com/5420300 

zeller@t-online.hu 

 

ZELLER és TÁRSA Kft. 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 21. 

06 (20) 9552-220 
zeller@t-online.hu 

 

Teljes kör� generál kivitelezés 
 

SCHIEDEL kémények forgalmazása, építése,  
nagy kedvezménnyel 

Aquaseal-Schomburg kivitelez�-forgalmazó  
partnere 

Aquaseal-Schomburg anyagok forgalmazása  
akár nagy tételben is, beépítéssel 
Teraszok utólagos szigetelése,  

repedések áthidalása, burkolása 

Anyagok: alapozók, burkolatragasztók, fugázók,  
szigetel� anyagok 

Kenhet� vízszigetel� anyagok, esztrichek,  
m�gyanta padlók 

Homlokzat impregnáló anyagok, utólagos  
vegyi falszigetelések 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

�"�&�'���(�)�
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  

tet�tér-beépítést és bádogos munkákat garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 
 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287 telefonszámon 
 

����������		

�����
�����	

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával,  
vonuló jár�rszolgálattal 

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

 

�  

 Ne kockáztassa Ön 
 és járm�ve biztonságát, 
 épségét!  
 A nyári gumiabroncs 7 °°°°C alatt  
 nem biztosít megfelel� tapadást  
 az útburkolaton  
 még száraz id�ben sem! 
  

A kopott  té l i  abroncsra legyen gondja!  
Tél i  gumiabroncs széles választékban 
Gumiszerelés,  centr í rozás,  javí tás 
Visegrádon! 
Tel . :  06 (20) 661-7803 

 

Közlemény 
 

A Soproni Sándor Egyesület ezúton is köszöni mindazoknak 
a támogatását, akik adójuk 1%-ának felajánlásával segítették 
az egyesület céljainak megvalósítását. A beérkezett 46.093 
Ft-ot további felszerelések vásárlására fordítjuk, rendezvé-
nyeink színvonalának további emelését szeretnénk elérni. 
Még egyszer megköszönve az eddigi támogatásukat, kérjük 
további segítségüket. A Soproni Sándor Egyesület adószáma: 
18720435-1-13. 

Gróh Dániel 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

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

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
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 BORDA HÚSBOLT 
 Februári kedvezményes ajánlatunk: 

 Borda sertés párizsi  
 1040 Ft helyett 850 Ft, 
 Borda lecsókolbász  
 1040 Ft helyett 8500 Ft, 
 Borda sütni való kolbász  
 1160 Ft helyett 900 Ft 
 

 Újdonság: 
 kalória- és cukormentes termékek 
 

 Udvarias kiszolgálással, 
 jó parkolási lehet�séggel  
 – a húsbolt benti udvarában – 
 várjuk régi és új Vásárlóinkat! 
  

                                                       Címünk: 
 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40. 
 Telefon: 06 (26) 390-350 
 www.bordahusfeldolgozo.hu 
 

                                       Nyitva tartás: 
  hétf� szünnap  
 kedd 7.00–13.00  
  szerda 7.00–17.00  
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00   
  szombat 7.00–13.00  
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 

 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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 Magyar történet múzsája, 
 Vés�d soká nyúgodott. 
 Vedd föl azt s örök tábládra 
 Vésd föl ezt a nagy napot!  
 

 Nagyapáink és apáink, 
 Míg egy század elhaladt, 
 Nem tevének annyit, mint mink 
 Huszonnégy óra alatt.  
 

 Csattogjatok, csattogjatok, 
 Gondolatink szárnyai, 
 Nem vagytok már többé rabok, 
 Szét szabad már szállani.  
 

 Szálljatok szét a hazában, 
 Melyet eddig láncotok 
 Éget� karikájában 
 Kínosan sirattatok.  
 

 Szabad sajtó!... már ezentul 
 Nem féltelek, nemzetem, 
 Szívedben a vér megindul, 
 S éled a félholt tetem.  
  

 Ott áll majd a krónikákban 
 Neved, pesti ifjuság, 
 

Pet�fi Sándor: 
  

15-dik március,  
1848. 

  
 A hon a halálórában 
 Benned lelte orvosát.  
 

 Míg az országgyülés ott fenn, 
 Mint szokása régóta, 
 Csak beszélt nagy sikeretlen: 
 Itt megkondult az óra!  
 

 Tettre, ifjak, tettre végre, 
 Verjük le a lakatot, 
 Mit sajtónkra, e szentségre, 
 Istentelen kéz rakott.  
 

 És ha j� a zsoldos ellen, 
 Majd bevárjuk, mit teszen; 
 Inkább szurony a szivekben, 
 Mint bilincs a kezeken!  
 

 Föl a szabadság nevében, 
 Pestnek elszánt ifjai!...- 
 S lelkesülés szent dühében 
 Rohantunk hódítani.  
 

 És ki állott volna ellen? 
 Ezren és ezren valánk, 
 S minden arcon, minden szemben 
 Rettenetes volt a láng.  
  

 Egy kiáltás, egy mennydörgés 
 Volt az ezerek hangja, 

  
 
 

  
 Odatört a sajtóhoz és 
 Zárját lepattantotta.  
  

 Nem elég... most föl Budára, 
 Ott egy író fogva van, 
 Mert nemzetének javára 
 Célozott munkáiban.  
 

 S fölmenénk az �s Budába, 
 Fölrepültünk, mint sasok, 
 Terhünkt�l a vén hegy lába 
 Majdnem összeroskadott.  
 

 A rab írót oly örömmel 
 S diadallal hoztuk el, 
 Amin�t ez az öreg hely 
 Mátyás alatt ünnepelt! –  
 

 Magyar történet múzsája, 
 Vésd ezeket kövedre, 
 Az utóvilág tudtára 
 Ottan álljon örökre.  
 

 S te, szivem, ha hozzád férne, 
 Hogy kevély légy, lehetnél! 
 E h�s ifjuság vezére 
 Voltam e nagy tetteknél.  
 

 Egy ilyen nap vezérsége, 
 S díjazva van az élet... 
 Napoleon dics�sége, 
 Teveled sem cserélek! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban 
 

Ezennel tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy ezentúl a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási id�n kívül a bejárati ajtót zárva 
tartjuk, a hatékonyabb háttérmunka végzése érdekében. 

Az ügyiratbeadást a hivatal titkárságán biztosítjuk ügyfélfogadási id�n kívül is, 8–16 óráig. (Bejárat az udvar fel�l.) Továbbá a hi-
vatal munkatársai telefonon is elérhet�ek; kérjük, hogy amennyiben információra, segítségre van szükségük ügyfélfogadási id�n 
kívül, úgy telefonon keressék �ket.   

 

Emlékeztet�ül a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje 
 

 HÉTF� KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
de. nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás 8–12 nincs ügyfélfogadás 8–12 
du. 13–16 nincs ügyfélfogadás 13–16 nincs ügyfélfogadás – 
 ügyiratbeadás 8–16 ügyiratbeadás 8–16  ügyiratbeadás 8–16  

 

Kérjük a Tisztelt Ügyfelek megértését és az ügyfélfogadási id� figyelembe vételét, annak betartását! 
Köszönettel: 

Polgármesteri hivatal 
 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának Jegyz�je 
a köztisztvisel�k jogállásáról szóló  

1992. évi XXIII. tv. 10. §. (1) bek. alapján 
pályázato t  h i rd et   

okmány i rodai  ügy intéz�  munkakö r  betö l tésére  
 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: A pályázatot írásban – a munkáltatói 
jogokat gyakorló – Visegrád Város Jegyz�jéhez – címezve kell benyújtani (2025 Vise-
grád, F� u. 81.) kizárólag postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „okmányirodai ügyintéz� állásra” 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: Banka Istvánné okmányiroda vezet�, tel.: 
06 (26) 597-072 
A pályázat beadásának határideje: 2011. március 25. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 1. 
Az állás az elbírálást követ�en azonnal betölthet�. 
A köztisztvisel�i jogviszony id�tartama: 
2011. április 1-jét�l határozott id�re szól, a szülési szabadságon lév� kolléga helyettesíté-
sére, 6 hónapos próbaid� kikötésével. 
Teljes munkaid�, heti 40 óra. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (az eredetit a kinevezést megel�z�en 

kell bemutatni). 
Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú 

számítástechnikai szakképesítés a köztisztvisel�k képesítési el�írásairól szóló 9/1995. 
(II. 3.) Korm. rendelet alapján, 

– felhasználói szint� számítógépes ismeret és jó kommunikációs készség. 
A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent az önkormányzati szervezetnél szerzett, legalább 2 
éves szakmai gyakorlat. 
Az ellátandó feladat: 
– Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi települések közigazgatási területére vonatkozó 

illetékességgel a 271/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint: eljár a személyi igazol-
vány, lakcím igazolvány, vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben, ezzel kap-
csolatban iktatja a beérkez� anyagokat, informálja az ügyfeleket, elkészíti a határoza-
tokat és fellebbezés esetén az iratanyagot továbbítja az okmányiroda vezet�jének, 

– a jegyz� rendelkezése szerint részt vesz a választási, népszavazási feladatok ellátásá-
ban, a polgárok széles rétegeit érint� felmérésekben, 

– ellátja az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, felveszi az el�jegyzéseket, 
– a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása. 
Illetmény megállapítása és egyéb juttatások 
Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztvisel�k jogállásáról – vonatkozó szabályai alapján. 
A munkakör betölt�je vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� az elbíráló bizottság tagja-
in kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni. 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük az ebtartókat, hogy 
2011. március 24-én, illetve 26-án  

az ebek kötelez� veszettség 
elleni  

véd�oltása lesz 
 

Az eboltás helye:  
Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

 

dr. Széltag Jen� magán állatorvos 
március 24-én (csütörtök) 

délel�tt 9–11 órakor, 
délután 14–16 órakor. 

A háznál történ� oltás 2011. már-
cius 26-án, szombaton 9-órától 
történik. A háznál történ� oltásra az 
el�zetes oltáskor vagy a 06 (30) 565-
0874-es telefonszámon lehet jelent-
kezni.  
 

dr. Szolnoki János magán állatorvos 
március 26-án  

szombaton 13–15 óráig. 
A háznál történ� oltás 2011. ápri-

lis 2-án szombaton 12–13-ig törté-
nik. A háznál történ� oltásra az el�ze-
tes oltáskor vagy a 06 (30) 937-0863-
os telefonszámon lehet jelentkezni.  

Az oltás díja ebenként 3.800,– Ft, 
mely összeget a helyszínen kell befi-
zetni.  

A 164/2008. FVM rendelet szerint a 
régi oltási könyvek már nem érvé-
nyesek, helyette 2010. január 1-jét�l 
Kisállat-egészségügyi könyvet kell 
kiállítani, melynek költsége 500,– Ft. 

A 81/2002. (IX. 4.) FVM zoonózis 
rendelete kötelez�en írja el� az éven-
kénti féregtelenítést is. A féregtelení-
t� gyógyszer az oltás helyén megvá-
sárolható. Ára: 300,– Ft/10 kg-
onként. 

Háznál történ� oltás díja 4.200,- 
Ft + a féreghajtás és a Kisállat-
egészségügyi könyv költsége 
(amennyiben még nem rendelkezik új 
kiskönyvvel). 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
1/2011. (II. 8.) sz.  

RENDELETE 
 

a módosított 19/2006. (XII. 1.) számú  
„A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési 

Szabályzatáról” 
c. rendelet módosításáról 

 

1. § 
A rendelet 40. § (5) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
,,A hivatalt a jegyz� vezeti.” 

3. § 
(1) Ez a rendelet 2011. február 9-én lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 

Visegrád, 2011. február 4. 
 

Abonyi Géza s. k.          E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
    polgármester                jegyz� 
 

A rendelet kihirdetése megtörtént 2011. február 9-én. 
    

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

A Visegrád Város Önkormányzatának  
2/2011. (II. 8.) sz. 

RENDELETE 
 

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak  
megállapításáról szóló 

2/2005. (II. 16.) ör. rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
tv. (továbbiakban Szt.) 114–119. §-ában, valamint a gyermekek 
védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. (továbbiakban Gyvt.) 147–148. §-ában foglaltak alapján, a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról a következ� 
rendeletet alkotja: 

1. § 
A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításá-

ról szóló 2/2005. (II. 16.) számú rendelet melléklete helyébe, 
jelen rendelet melléklete lép. 

Étkez�k Napi étkezés 
Óvodás 360 Ft 
Iskolás 530 Ft 

Alkalmazott 735 Ft 
Nyugdíjas 540 Ft 

Saját dolgozó 735 Ft 
Vendég 785 Ft 

2. § 
Jelen rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 

Visegrád, 2011. február 8. 
 

Abonyi Géza s. k.          E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
   polgármester                      jegyz� 
 

A rendeletet kihirdettem 2011. február 9-én. 

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

�
�
�

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján 
nyitott integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat – 
Kormányablakokat –, ahol az állampolgárok egyszer�-
en és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a 
kormányzat els� lépése az ügyfélbarát és szolgáltató 
állam, a Jó Állam megteremtése felé.    

A Kormányablak 
– széles kör� tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mi-

kor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, 
– felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben mi-

lyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges el�-
terjeszteni, 

– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, 
a csatolandó dokumentumok ellen�rzésében. 

A Kormányablakban többek között 
– ügyfélkaput létesíthet, 
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 

szolgáltatásokat intézhet, 
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági 

támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási se-
gély, gyermeknevelési támogatás), 

– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, 
illetve gyermekgondozási díj igénylésér�l, a Ma-
gyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésr�l,   

– megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulaj-
doni lap másolat és térképmásolat elektronikus le-
kérdezésével. 

Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés 
megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érde-
kében folyamatosan b�vítjük nemcsak az ügyfélszolgá-
lati irodákban intézhet� ügyek, hanem a Kormányabla-
kok helyszíneinek számát is. 

Kormányablakok Pest megyében munkanapokon 
8.00–20.00-ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az 
alábbi 3 városban várják ügyfeleiket: 

– Érden (a polgármesteri hivatallal szemben) 2030 
Budai út 7/b II. emelet 217. 

– Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbizto-
sítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság 
épületének földszintjén) 2600 Dr. Csányi László 
krt. 16. 

– Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban) 2700 
Kossuth tér 7. 

A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, 
helyi tarifával hívható „kék” szám) a nap 24 órájában 
érdekl�dhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok 
m�ködésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, 
javaslatát a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címre várjuk. 

Az ügyfélszolgálatok m�ködésér�l, helyszíneir�l, 
ügyköreir�l részletes és aktuális információt talál a 
www.kormanyablak.hu honlapon. 

Viszontlátásra a Kormányablakban! 

                             Pest Megyei Kormányhivatal 
Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai 
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Rövid tájékoztató a februári testületi ülésekr�l 
 

A 2011. február 8-i testületi ülés els� 
napirendi pontja a gyámhivatal vezet�-
jének beszámolója volt. Miután ezzel a 
témával a februári Visegrádi Hírek 
b�vebben is foglalkozott, itt most nem 
térnék ki rá részletesen. 

A második napirendi pontban a kör-
zetközponti hatósági tevékenységekr�l 
és ezek pénzügyi kihatásairól kaptak 
tájékoztatást a képvisel�k. A körzet-
központi feladatok vonatkozásában az 
építéshatóság, az okmányiroda, illetve a 
gyámhivatal tekintetében a jogszabály-
ok fektetik le azt, hogy ezeket a koráb-
ban felvállalt feladatokat el kell látni. A 
jegyz�asszony tájékoztatásából kide-
rült, hogy ezek a feladatok – bár sz�kös 
a költségvetés – fenntarthatóak, azon 
túl, hogy kötelez�ek. A kollégák pedig 
minden tekintetben magas színvonalú 
szakmai munkát végeznek. Ezzel ellen-
tétben a pénzügyi bizottság álláspontja 
az volt, hogy egy kicsit túlméretezett az 
önkormányzat a jelen körülmények 
között; az építéshatóság megtartását 
mindenképpen javasolják, a másik 
kett�t megfontolás tárgyává teszik. 
Mások ezzel szemben azt emelték ki, 
hogy mindhárom iroda jelent�s ügyfél-
fogadással komoly munkát végez. A 
körzetközponttal járó feladatok els�sor-
ban Visegrád érdekeit képviselik, ez 
kiderül a kimutatásokból is. 

Az SZMSZ módosítása volt a harma-
dik napirendi pont. A módosítás egy 
paragrafust érintett, nevezetesen a ko-
rábban a testület által létrehozott máso-
dik vezet�i szint visszavonását. Az új 
javaslat szerint a hivatalt a jegyz� veze-
ti, egyéb vezet�i szintek nélkül. Az adó- 
és pénzügyi osztály vezet�i státusza 
megsz�nt, és az ígéretek szerint ezt a 
státuszt nem is kívánja az önkormány-
zat betölteni; a másik megsz�nt státusz 
a gyámhivatal-vezet�i volt, melynek 
megszüntetésével a jelenlegi kolléga 
vezet�i pótléka sz�nik meg. 

Negyedik napirendi pontként a 2011. 
évi költségvetést tárgyalta a testület. 
(Miután ez a téma igen sokrét� és hosz-
szú, itt az újság hasábjain részletesen 
nehéz ezzel foglalkozni. Ezért az itt 
közölt rövid beszámoló mellett azt 
javaslom az újság olvasóinak, hogy a tv 
vagy az internet segítségével tájékozód-
janak részletesebben.) A polgármester 
úr bevezet�jében elmondta: sajnos 
látszik, hogy a bevételek nem fedezik 
teljes egészében a kiadásokat, a külön-
bözetet nem az eddig szokásos hitelfel-
vétellel kívánják kitölteni, hanem ingat-
lanértékesítéssel. Miután a tárgyalását 
bizottsági ülés nem el�zte meg, képvi-
sel�i kérésre a testület úgy döntött: 

hogy általános vitát folytat e kérdésben. 
A vita bevezet�jében több kérdés is 
el�került; ilyen volt az is, hogy az adós-
ságok nem elkülönítve szerepelnek, sok 
esetben nem tisztázott a tervezett szá-
mok háttere (pl. az iskolabusz), míg a 
fizetések tekintetében az arányosítás 
került szóba. A korábban a testület által 
megfogalmazott 10%-os elvonás nem 
minden esetben valósult meg; van ahol 
igen, de van olyan is, ahol növekedés 
mutatható ki. A mozi bezárása többször 
vitát váltott ki. A civil szervezetek és 
egyéb támogatások ügyében is szóba 
került, hogy a támogatásokban számos 
aránytalanság fedezhet� fel, valamint a 
képvisel�i tiszteletdíjak ügye is felvet�-
dött. Az ingatlaneladásból történ� fi-
nanszírozást sokan helytelenítik, de 
mégis többen elfogadhatónak tartják a 
helyzet miatt. Ezt követ�en a napirend 
hátralév� részében a testület meghall-
gatta az intézményvezet�ket, és tájéko-
zódott az intézmények költségvetésével 
kapcsolatban. A vita eredményeképpen 
odáig jutottak el a képvisel�k, hogy az 
intézmények tekintetében tájékozódtak 
az igényekr�l és a lehet�ségekr�l, de 
érdemi döntéseket nem hoztak ezen a 
napon. 

Az ötödik napirendi pont a 2011. évi 
étkezési térítési díjak megállapításáról 
szólt. Az elfogadott új árakról ebben az 
újságban részletes táblázatban tájékoz-
tatjuk az olvasókat, ezért itt erre nem 
térek ki (ld. a 3. oldalon). 

Ezt követ�en a Patak fogadó szom-
szédságában található telekeladás ügye 
következett. A fogadó tulajdonosa 
vételi szándékkal kereste meg az ön-
kormányzatot, ezért az a pénzügyi 
bizottság javaslatát elfogadva úgy dön-
tött, hogy felajánlja Pálfy Márton vál-
lalkozó részére a Visegrád 839 hrsz.-ú 
ingatlant megvásárlásra, 30 millió forint 
vételáron. 

Az utolsó napirendi pont a könyvvizs-
gálói megbízásra történ� pályázati 
kiírás megvitatása volt. A napirenden 
belül kisebb vita alakult ki arról, hogy 
mit is tartalmazzon a pályázati kiírás, 
egyes képvisel�k nagyobb garanciák 
megkövetelését tartották volna fontos-
nak. Több módosító indítvány elutasítá-
sa után végül is a testület elfogadta azt a 
szöveget, melyet a februári számban 
már olvashattak. 

Az egyebekben újra szóba került a 
Tahitótfaluban építend� t�zoltóság 
kérdése, ill. immár sokadszor a Bagi–
Schneider-ügyként elhíresült útépítés 
ügye. Szintén sokadszorra került szóba 
az iskolabusz ügye. A képvisel�k ismét 
kérték, hogy a busz üzemeltetését teljes 

kör�en vizsgálja meg a testület. A pol-
gármester úr tájékoztatta a testületet, 
hogy els� fokon az önkormányzat pert 
nyert a Castrum Kft.-vel szemben, a 
vízkészletjárulék tárgyában. Azonban 
sajnos a termálvíz-értékesítéssel kap-
csolatos ajánlat, melyet a kórháznak tett 
az önkormányzat, nem vezetett ered-
ményre. 

 

A 2011. február 24-re összehívott ülé-
sen el�ször zárt tárgyalásban döntött a 
testület a Sziget utcai bérlakás-
pályázatról. Az ezt követ� nyílt ülésen 
az eredetileg meghirdetett kilenc napi-
rend helyett hatot tárgyalt a képvisel�-
testület. 

Els�ként a Tahitótfaluban kialakítása 
kerül� t�zoltóság tekintetében úgy 
döntött az önkormányzat, hogy magát a 
t�zoltóság kialakítását támogatja, de 
csak a Visegrádra jutó kvóta 20%-os 
mérséklése mellett tud ehhez anyagilag 
is hozzájárulni.  

Másodikként a Danubia Televízió tá-
mogatását tárgyalta a testület. A pénz-
ügyi bizottság a tavalyi támogatás felét 
javasolta megadni a televíziónak, míg a 
kulturális bizottság a tavalyi támogatás 
fenntartását javasolta, és kérte, vegye 
figyelembe a testület, hogy enélkül 
könnyen el�fordulhat, hogy ellehetetle-
nedik a televízió. Végül a testület 4 igen 
és 3 nem szavazat mellett a csökkentett 
támogatást fogadta el. 

A harmadik napirendi pont a Mátyás 
Király M�vel�dési Ház és Városi 
Könyvtár beszámolója volt 2010. évi 
tevékenységér�l. A napirendet a kultú-
ráról szóló eszmecsere jellemezte, 
igazából vita nem alakult ki körülötte. 

Negyedik napirendi pont a bérlakások 
bérleti díjával kapcsolatos rendelet 
törvényességi észrevétele volt. Az 
önkormányzat tudomásul vette az ész-
revételt, és úgy módosította a rendele-
tet, hogy az megfeleljen a törvényben 
el�írtaknak. 

Ötödik pontként a testület döntött a 
folyószámla-hitelkeret szerz�dés meg-
hosszabbításáról. Ebben a kérdésben az 
el�terjesztést vita és hozzászólás nélkül 
fogadta el a testület. 

Végül a testület lemondott a Visegrád 
037/1 hrsz.-ú. ingatlan vonatkozásában 
az el�vásárlási jogról. 

Miután ezen cikk írásakor még a hiva-
talos jegyz�könyv nem áll rendelkezé-
semre, az egyebekben elhangzott tájé-
koztatásokról és kérdésekr�l az újság 
következ� számában tájékoztatom 
Önöket, nehogy valami kimaradjon. 
                               Mikesy Tamás 

önkormányzati képvisel� 
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Ajánljuk szíves figyelmébe  
a Dunakanyari Kistérségi  

Szociális Intézmény  
szociális szolgáltatásait 

 

Házi segítségnyújtás keretében tapasz-
talt, szakképzett gondozón�ink a gondo-
zásra szorulók otthonában segítenek pl. a 
közvetlen környezet rendbetételében, 
fürdetésben, etetésben, gyógyszeradago-
lásban, szükség szerint bevásárolnak, 
felíratják és kiváltják a gyógyszereket, 
hivatalos ügyeket intéznek stb. Indokolt 
esetben akár mindennapos gondozást is 
biztosítunk. 

Érdekl�dni lehet: 
Kissné Pet� Ilona  
gondozásvezet�nél 

munkanapokon 7.00–16.00 óráig 
Tel.: 06 (26) 311-964, 06 (20) 594-0999 

 

Intézményünk nappali ellátásként id�-
sek klubját m�ködtet. 

Az ellátást azok az otthonukban él�, 
önmaguk ellátására képes magányos id�s-
korúak vehetik igénybe, akik igénylik a 
közösségi együttlétet, társas kapcsolato-
kat. 

Az id�sek klubja szolgáltatásai: szabad-
id�s programokban való részvétel, egész-
ségügyi alap- és szakellátáshoz való hoz-
zájárulás segítése, lehet�ség a pihenésre, 
hivatalos ügyek intézése, életviteli-
életvezetési tanácsadás, szellemi, fizikai, 
kulturális és szórakoztató jelleg� elfog-
laltságok igénybevétele. Pl.: egészségügyi 
el�adások, mindennapos testi, ill. szellemi 
torna, kreatív foglalkozások, társasjáték-
ok, kirándulás, ünnepek megélése. 

Reggelit és uzsonnát, valamint napi egy-
szeri meleg ételt (ebédet) tudunk biztosí-
tani az id�sek klubját igénybevev�knek, 
kedvez� térítési díj ellenében, melyet az 
intézmény ebédl�jében lehet elfogyaszta-
ni. 

Érdekl�dni lehet: 
Lovas Judit  

klubvezet�nél 
munkanapokon 7.30–15.30 óráig 

Tel.: 06 (26) 311-964, 06 (20) 595-8980 
 

A szolgáltatásokról  
személyesen érdekl�dhet: 
Dunakanyari Kistérségi  

Szociális Intézmény 
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

(a 11-es f�út mellett) 
Tel.: 06 (26) 311-964 

 

Fenntartó: 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása 
2000 Szentendre, Városház tér 1–3. 

Az Áprily Lajos Általános Iskola  
közérdekl�désre számot tartó  

eseményei 
 

Március 8. kedd 8.00–11.35 óra Nyílt nap az 1–2. osztályban a leend�  
 els�sök szülei számára 
Március 9. szerda 8.00–12.35 óra Nyílt nap  
 a kisoroszi tagintézményben 
Március 14. (hétf�) Pihen�nap (az iskola zárva tart) 
Március 15. (kedd) 17 órától Március 15-i megemlékezés  
Március 19. (szombat) A március 14-i munkanap  
 ledolgozása  
 (hétf�i munkanap szerint) 
Április 7–8. (csüt.–péntek) A leend� els� osztályosok  
 beiratkozása  
Április 12. (kedd) Nyílt nap a fels� tagozatban 
Április 13. (szerda) Nyílt nap az alsó tagozatban 
Április 15. (péntek) 17 órától Csellótalálkozó 
Április 16. (szombat) 11 órától Furulyatalálkozó 
Április 18. (hétf�) 17 órától Fogadóóra a fels� tagozatban 
Április 19. (kedd) 17 órától Fogadóóra az alsó tagozatban 
Április 21–29. Tavaszi szünet 
Május 2. (hétf�)  A szünet utáni els� tanítási nap 
A programok, rendezvények teljes listáját az iskola honlapján az „Éves 
programterv 2010/11. tanév” f�menü címszó alatt (frissítve) olvashatják. 

Bozóki Marianna 
                                                                                                 igazgató 

 

Az 1. osztályosok beíratása 
az Áprily Lajos Általános Iskola  

és Alapfokú M�vészeti Intézménybe 
 

A beiratkozás id�pontja: 
2011. április 7.(csütörtök) 8–17-ig, 

április 8. (péntek) 8–13-ig. 
 

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

Bozóki Marianna 
                                                                                           igazgató 

 

���������	
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Értesítem a néptánc után már oly sokszor érdekl�d� feln�tt lakosságot, 
hogy kérésükre és számukra néptáncoktatást indítok. Kérem, hogy aki 
részt kíván venni a rendszeres foglalkozásokon, 2011. március 23-án 
szerdán 18 órára jöjjön el az alakuló megbeszélésre az iskola f�épületébe 
vagy el�zetesen keressen az iskola telefonszámán: (26) 398-312! 

A csoportba való jelentkezéshez táncos ismeretek nem szükségesek.  
Szeretettel várom az érdekl�d�ket. 

Bozóki Marianna  
                                                                                                 igazgató 
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,,Ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy!” 
Nyelvoktatás az Áprily Lajos Általános Iskolában 

 

A szeptember 26-án megünnepelt Nyelvek európai napja 
alkalmából az Európai Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat egy tanulmányt tett közzé az uniós tagállamok 
lakosainak idegennyelvtudásáról, valamint az uniós diákok 
idegennyelv-oktatásáról. A lista legalján Magyarország 
szerepel, ahol a lakosság háromnegyede semmilyen idegen 
nyelvet nem beszél. 

Amíg az Európai Tanács 2002. évi barcelonai ülésén elfo-
gadta, hogy az iskolákban legalább két idegen nyelvet kell 
oktatni, addig Magyarországon a Nemzeti Alaptanterv ér-
telmében legalább egy él� idegen nyelvet kötelez� tanulnia 
minden diáknak a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség 
végéig. 

A fent idézett hírek általánosan ismert problémáról tájékoz-
tatnak. Mi a helyzet nálunk a nyelvtanulással, nyelvtanítás-
sal? Városunk általános iskolájában két nyelv tanulására van 
lehet�ségük a gyerekeknek. 

Német nemzetiségi nyelvoktatás Visegrádon 1978 óta fo-
lyik. Az eltelt több mint 30 év alatt sok-sok fiatal vett részt a 
nemzetiségi nevelési-oktatási programban. 

Természetesen, úgy, mint az egész oktatási rendszer, ez a 
terület is számtalan változást élt meg. A rendszerváltást 
követ�en a kisebbségek jogairól szóló törvény, valamint az 
1993. évi oktatási törvény is er�sítette a nemzetiségi nyelv-
oktatás helyzetét. Majd 1994-t�l megalakultak a kisebbségi 
önkormányzatok, amelyek támogató jelenléte egy-egy közös-
ségben ráirányította a figyelmet az oktatási intézményekben 
folyó nyelvoktató és hagyományápoló tevékenységre.  

Mi a célja a német nemzetiségi nyelv- és irodalom oktatá-
sának? Milyen módon valósítjuk meg céljainkat? Milyen 
eredményeket értünk el? 

Magyarországon 13 bejegyzett nemzeti kisebbséget isme-
rünk, ebb�l a német a második legnépesebb, kb. 200-
220 000 f�. Közoktatásban 246 általános iskolával rendel-
keznek, amelyekben két-tannyelv� és nyelvoktató formában 
tanulják a németet a gyerekek. Nálunk a hagyományos 
nyelvoktató forma heti 5 óra keretet biztosít erre. Célunk a 
német nyelv megszerettetése, olyan készségek kialakítása, 
hogy mindennapi helyzetekben meg tudják magukat értetni 
szóban és írásban. Mivel a nyelv, már rég nem „otthonról 
hozott” alapokra épülhet, idegen nyelvként tanulják a gyere-
kek. Mégis többet jelent, mert a mi óráinkon olyan tartalmak, 
témák is el�kerülnek, amelyek a nemzetiség életmódjához, 
történetéhez, szokásaihoz, hagyományaihoz kapcsolódnak. 
Emellett interkulturális ismereteik b�vülnek, a német nyelv-
terület országainak kultúrájáról hallanak, tudnak meg sok-
sok információt. Ezek nem puszta tényanyag elsajátítását 
jelenti, hanem személyiségük fejl�dést is el�segíti. Átérzik, 
elfogadják, hogy más országokban másképp élnek az embe-
rek. Ha mód van, külföldön meg is tapasztalják az idegen 
nyelv� környezetben a tanultakat, olvasottakat. Az elmúlt 
évtizedekben az iskola és a Német Kisebbségi Önkormányzat 
sokat fáradozott, hogy tanulóink kijuthassanak Németor-
szágba; ebben nagy szerepe volt testvérvárosunknak, 
Obergünzburgnak. Sajnos a 90-es évek jó gyakorlatát nem 
sikerült megtartani, ma már nem családokhoz kerülnek a 
kiutazó diákok. Aki kiutazott, annak mind maradandó él-
ményt jelentettek a Bajorországban töltött napok. 2005-ben 
24 fels�s diák, 2007-ben 18 táncos, 2008-ban 16 focista, 
2010-ben a zenekari tagok utaztak a testvérvárosba. Az isko-

lával újra és újra keressük a diákcsere újbóli beindításának 
lehet�ségét. Ezen a nyáron egy osztrák szervezet felhívására 
válaszoltunk, így 11 f� részvételével szervezzük a salzkam-
merguti kéthetes tábort. A nyári táborok természetesen az 
aktív pihenést szolgálják, hiszen legf�bb értékük, hogy a 
gyerekek idegen nyelvi közegben is megcsillogathatják 
nyelvtudásukat és megtapasztalhatják, hogy nem volt hiába-
való a tanév alatt végzett szorgalmas munka. 

Mindennapi nyelvóráinkat kiegészíti a nemzetiségi népis-
meret tanítása, amely részben önállóan, részben más tantár-
gyak anyagában integráltan folyik. Kiemelten foglalkozunk a 
néptánccal, a város rendezvényein gyakran szerepelnek szí-
nes selyemruháikban gyermekeink. Elég csak a sajbázást 
említenem, hiszen évek óta készítik a fiúk a fakorongokat, ki 
is próbálják, ifjúként pedig lejönnek a Duna-partra bemutat-
ni: ki a legjobb hajító közülük. A lányok a kicsi konyhában 
sütik a karácsonyi vagy farsangi süteményeket, írják le a régi 
recepteket. Egy osztály sem mulasztja el a tavaszi sétát a 
Mária-kápolnához, vagy megnézi a F� utca egy-egy jellegze-
tes sváb házát. Az év végi projekthéten szorgalmasan gy�jtik 
a tanulók a múlt emlékeit, vagy kutatnak az internetes honla-
punkon megjelen� feladatok megoldásai után.  

Modern világunkban meg kell látnunk a világháló nyújtotta 
pozitívumokat, olyan ismereteket, dokumentumokat, hang- 
és képanyagot „hívhatunk” bármikor el�, ami a korábbi 
nemzedékeknek elérhetetlen volt.  

A tanulók nemzetiségi német oktatását megel�zi a Felleg-
vár Óvodában folyó német nevelési program, amely a ma-
gyarországi németség dalaival, gyermekjátékaival, mondóká-
ival, táncaival felkelti a legkisebbek érdekl�dését, megszeret-
teti velük a nyelvet. 

Nyolcadik után sem zárul le a nyelvtanulás, hiszen tanuló-
ink többsége olyan középiskolába megy, ahol két nyelvet 
tanulnak, ezek többségében a német és az angol. Diákjaink 
évek óta sikerrel felvételiznek két tannyelv� gimnáziumokba 
is, ahol alapfeltétel egy idegen nyelv magas fokú ismerete. 

Amióta a törvény lehet�vé teszi, negyedikt�l sokan választ-
ják második nyelvként az angolt. Mint azt mindenki tapasz-
talja, az angol a nemzetközi kommunikációban uralkodóvá 
vált, tehát tanulása iránti igény már az általános iskolában 
megn�tt. Nekünk mint nemzetiségi iskolának a 2. idegen 
nyelvre két órát biztosít a törvény, de annak idején a szül�k 
elfogadták nyelvtanáraink érveit, és vállalták az egy óra 
többletterhelést. Hatékonyan nyelvet heti két órában nem 
lehet tanítani. 

Hogyan jelenik meg tanórán kívüli programjainkban a né-
met? Az el�z�ekben említett német KI MIT TUD? internetes 
verseny mellett évente egyszer nyelvi vetélked�t rendezünk, 
általában márciusban. Készülünk a német vers- és próza-
mondó versenyre, innen most februárban 3 tanítványunk 
jutott tovább a megyei fordulóra: Vanyák Dóra (6. oszt.), 
Alvincz Bernadett (1. oszt.) és Alvincz Gergely (7. oszt.) 
tanulók.  

Idén áprilisban megrendezzük a Nyelvek délutánját, ame-
lyen mindkét nyelven verseket, meséket, játékokat mutatnak 
be a gyerekek. 

Szeretnénk, ha az iskolában nem azért tanulnának nyelveket 
a gyerekek, mert kell, hanem mert az mindennap szellemi 
kihívást, és örömöt okoz, mert általa kinyílik a világ! 

Schmidt Anna 
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Mindhárom csoportban megtartottuk farsangi mulatsá-
gunkat, hagyományosan óvodai keretek között. A kiscso-
portosok gyümölcsbálba mentek, a szül�k segítségével 
fantasztikus gyümölcsjelmezek készültek (no és arra is 
figyeltek, hogy kényelmes legyen a gyermeknek), s így a 
színek, formák kavalkádjában rengeteg lehet�ség nyílt az 
ismeretek szerzésére. A farsangot megel�z� héten minden 
csoport az adott témán dolgozott, így a farsang szinte 
összefoglalója volt az eddig megszerzett ismereteknek. A 
bálban együtt táncolt a sok alma, körte, szilva, cseresznye, 
körte és még óriási bef�ttesüveg is volt, ahova a játékos 
faladatok segítségével bekerülhettek a gyümölcsök.  

 

 
 

Bátorságpróba is volt a kicsiknél, a létra legmagasabb 
fokára felmászva kellett a mindent term� óriásfa gyümöl-
cseit elérni. Három vendég is érkezett hozzájuk: egy ker-
tész, aki gondozza a gyümölcsöskertet, egy hernyó, aki 
meg akarta rágni a gyümölcsöket, de megjavult, és egy 
kofa néni, aki a „hátyijából” igazi gyümölcsöket árult. A 
vendégek természetesen a gyermeke óvó és dajka nénije 
volt, s amikor minden játéknak vége volt, még mindig volt 
erejük táncolni, enni-inni.  

 

 
 

Természetesen az ilyen egyszer�nek t�n� játékot is ko-
moly munka el�zte meg, mint ahogy a fogadóórákat is, 
melyeken minden érdekl�d� szül� részt vehetett. 

Képet kaptak a szül�k gyermekük óvodai életér�l, játé-
káról, kapcsolatairól társaival. A szül�k többsége csodál-
kozva hallgatta, milyen önálló és mennyi mindenre képes 
már gyermeke. Az óvodapedagógusok arról próbálták 
meggy�zni a szül�ket, hogy otthon is legyenek feladatai a 
gyermeknek, hogy együtt élhessék át az „én már azt is 
tudom!” örömét. 

Középs�ben Hupikék Törpikék, Törp-papa és 
Hókuszpók, na és az � macskája voltak a farsangi délel�tt 

f�szerepl�i. Már el�z� héten gombaházikót készítettünk, 
Aprajafalvát festettünk, törpös társasjátékkal játszottunk, 
fújtuk a Törp indulót… Hatalmas naperny�b�l gombahá-
zikót készítettünk a csoportszoba egyik sarkába, minden 
gyereknek festettünk egyforma kék pólót és a lányok kis 
fehér szoknyácskát kaptak, fejükön pedig fehér törpös 
sapka volt. A mulatság napján kékre festettük az arcukat, s 
máris Aprajafalván érezhettük magunkat. Persze megje-
lent Hókuszpók, és sok-sok izgalom után a törpök is és 
örök ellenségük is megtalálta a helyét Aprajafalván. Kö-
szönjük a szül�i segítséget a sapkavarrásban, na és a sok 
finom házi készítés� süteményt.  

Nagycsoportosaink boszifarsangot rendeztek, az ehhez 
szükséges összes kellékkel. Mindenkinek saját varázsigéje 
volt, a denevér, a fekete macska a pók és a söpr� is szere-
pet kapott a délel�tt folyamán. Ilyen sok szép, mutatós 
boszit ritkán látni – igazán megmozgatták fantáziájukat az 
anyukák, nagyikák. Volt sepr�s verseny, varázsvízhordás, 
varázsgömbb�l jövend�mondás… rotyogott a kondérban 
a finom ebéd békalábból, macskahájból. 

 

 
 

Az volt ám az igazi, amikor együtt mulatott törpe és kör-
te, boszi és a gonosz, no és Törp-papa és a kofa, kertész, 
kis hernyó.  

Meggy�z�désünk, hogy ilyen komoly el�készületekkel 
és egymásra hangolódással lehet tartalmas, élményekben 
gazdag, ugyanakkor felh�tlenül vidám, igényes szórako-
zást nyújtani óvodásainknak. 

 

Szül�i értekezletre hívtuk a térség két iskolájának leend� 
els�s tanítón�it és az iskolák igazgatóit. 

A sok érdekl�d� szül�nek bemutatták tanítási módszere-
iket, meséltek elvárásaikról, tanácsokat adtak, miben se-
gítheti a szül� leend� els� osztályos gyermekét. 

 

Lezajlottak az iskolaérettségi vizsgálatok; a nagycsopor-
tos óvón�k ebben a hónapban minden szül�t fogadóórára 
várnak, ahol beszélgetnek a gyermek érettségér�l, er�ssé-
gekr�l, esetleges gyengeségekr�l, a gyermekre váró fel-
adatokról az iskolakezdésig. 

 

A háromévesek óvodai beíratása 2011. április 4–5–6-án 
lesz, 8–16 óráig.  

A beíratáshoz szükséges:  
– lakcímkártya, 
– személyi igazolvány, 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
– TAJ-kártya. 
Szeretettel várjuk lelend� kiscsoportosainkat és szüleit. 

Dobó Istvánné óvodavezet�  
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Ki ne érezné február idusa táján hosszúnak a telet? Ki ne várná 
a jó kedvre derít� lágy tavaszi napsütést? Hát tegyünk érte va-
lamit! – gondolták többen Visegrádon. Új hagyományt teremtve 
a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület és az Ifjúsági Sziget 
Egyesület az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói és nevel�inek 
részvételével el�ször rendezte meg ezt az Európa-szerte ismert 
téltemet� népszokást. Ennek egyik változata a kiszehajtás, ami-
kor virágvasárnapon egy szalmával kitömött rongybábút, ami a 
telet, a hideget, a rosszat jelképezi, énekeket, rigmusokat fújva a 
patakhoz, vagy folyóhoz viszik, ott meggyújtják vagy vízbe 
lökik. Nos, ez történt Visegrádon is.  

 

 
 

A fiatalok, az iskolás diákok és a spontán résztvev�k a F� és 
Rév utcán énekelve, rigmusokat szavalva, minden lehetséges 
eszközzel zajt csapva, a bábuval a sok mindent, de ilyet még 
nem látott öreg Dunához vonultak. Itt az �selemek: folyóáramlat 
(víz) és a szél rakoncátlankodását leküzdve, biztos, ami biztos, 
nemcsak elégették, hanem vízbe süllyesztették a gonoszat jelké-
pez� kiszebábut. Minden rossztól megszabadulva nem volt más 
hátra, mint a Fekete Holló étterem udvarán meginni a forró teát 
és megenni a frissen sütött fánkot. Soha ne legyen rosszabb 
feladat, mint egy ilyen kezdeményezés sikerér�l beszámolni, 
ahol minden olyan, ahogy az a nagykönyvben meg van írva: volt 
egy ötlet, lettek segít�k és mindenki jól érezte magát.  

 

 
 

De a „jó tett helyébe jót várj” jeligére itt is köszönjük meg a 
szervez�k, rendez�k, szerepl�k mellett a többiek segít� munká-
ját. A fánkot sütötték: Sallós Istvánné, Gerstmayer Lipótné, 
Mezei Anna, Répás Ferencné, Répás Ildi, a teát Németh János 
f�zte és tálalta a Holló kertjében. A kiszebábuk elégetésénél 
segített Cseke László, Cseke András és Staberecz Péter, a pol-
gár�rök a bábuk szomorú végéig biztosították az útvonalat. A 
szalmát a jó cél érdekében Koncz Miklós közbenjárásával 
Ocsovai Zoltán adta. Mindenkinek köszönet, különösen annak, 
akit kifelejtettem! 

Gróf Péter 

�����������	
	

Gyerekek! Feladványaink a szabadságharchoz kapcso-
lódnak. Jó szórakozást és hasznos id�töltést kívánok! 
 

Közös el�tag 
Az alábbi oszlop szavainak mindegyikéhez ugyanaz a három-

bet�s szó kapcsolható el�tagként. Melyik ez a szó? 
 sereg 
 járat 
 er� 
 apród 
 állás 
 bíróság 
 bíró 
 köteles 
 mozdulat 
 m�velet 
 oszlop 
 parancs 
 történész 
 tudomány 
 vezér 
 vezetés 
 színtér 
 

Szótagokból ágyúönt� neve 
A felsorolt szavak közül húzd alá azokat, amelyek ,,nem har-

colnak”, vagyis nem a harcol szó rokon értelm� szavai. 
A ,,nem harcoló” szavak els� szótagjait sorban összeolvasva 

egy olyan székely ágyúönt� nevét kapod, aki a háromszéki 
önvédelmi harcokban életét áldozta a szabadságért, s akinek 
1848 novemberében híres szavai a következ�k voltak: ,,Lészen 
ágyú!” 

Háborúskodik, gátol, küzd, borzongat, csatázik, ámul, hadako-
zik, roncsol, síkraszáll 

Ez a székely ágyúönt�: ………………………………………... 
 

J vagy ly 
Tudod-e, hogy ki volt az 1848–49-es szabadságharc egyik leg-

nagyobb alakja, aki államférfiként a nemzeti függetlenségért, a 
feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok 
biztosításáért harcolt? Megtudhatod, ha a j és ly bet�kkel helye-
sen pótolt szavak közül az ly-ra végz�d�ek kezd�bet�it sorban 
összeolvasod! 

zsiva…, párba…, kirá…, kaca…, osztá…, ha…, tala…, sirá…, 
óha…, ola…, segé…, ra…, kara…, uszá…, tara…, tava…, 
ricsa…, homá…, tuta…, lakosztá…, va…, fér…, aszá…, za…, 
nyá…, jóshe…, szá…, oltóga…, fe…, fahé…, dí…, seregé…, 
hónal…, tolva… 

Név: …………………………………………………………… 
 
A rajzpályázatra érkezett m� (alkotóját csokoládéval jutalmaz-

zuk): 
 

�
�

�



 

XXVII. évfolyam 3. szám                                      VISEGRÁDI HÍREK                                                                           9 
 

��������	����� �!�"	
a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában 

�

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” – rigmusával kezd�dött el a far-
sangi mulatság az erdeiben. Majd hihetetlen „állati felvonulással” 
folytatódott, hiszen érkeztek állatok az afrikai kontinensr�l – 
oroszlánok, zsiráfok, krokodilok; ellátogattak hozzánk pingvinek a 
hideg északról; sok állat jött a környez� erd�kb�l, mez�kr�l – 
borzok, rókák, nyuszik, katicák és pillangók; denevérb�l rögtön 
három is ropta a táncot és a mosómedvék is párban járták. 

Láthatott a nagyérdem� „Farkaslábú százlábút” a 4. osztályosok 
jóvoltából, egy kis színdarabot „Álom egy Erdei Iskoláról” címmel 
a 3. osztályosok el�adásában és ütemes taps kísérte az 5. osztályo-
sok „A nagy ho-ho-ho horgász” táncát. Mindezt megkoronázta a 6–
7–8. osztályosok közös balettel�adása, mely az izgalmas „Nem hat 
tyúk” címet kapta, s így a közönség versengve vette számba a fehér 
tütükben tündökl� fels� tagozatosokat. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is készült a tanári kar megle-
petés produkcióval, méghozzá a Macskák cím� musical egy részle-
tére színvonalas macskatáncot lejtettek az „Erdei Vadmacskák”. 

 

 
Balett-el�adás 

 
Unatkozni nem lehetett, mert amíg a zs�ri visszavonult, hogy 

döntsön a jelmezverseny helyezéseir�l, addig finomabbnál fino-
mabb falatokhoz lehetett jutni a szül�i munkaközösség által szer-
vezett büfében, valamint játékokra és Wii-táncra invitálták a jólla-
kott gyermekeket. 

A zs�ri nehéz helyzetben volt, mert sok-sok szép és ötletes meg-
oldás született egy-egy állat megjelenítésére. Végül az els� helye-
zést a „Fába szorult féreg” jelmezéért Szabó Tamás (2. osztály) 
kapta, a második helyezést Patócs Vince (1. osztály) krokodil jel-
meze, a harmadik helyezést pedig Pászty Zsófi (3. osztály) csoda-
szép bagoly kosztümje érdemelte ki. Továbbá minden osztály pro-
dukciója egy-egy tortával jutalmazták. 

Az „állati farsangot” a tombolasorsolás és a táncos mulatság zár-
ta, melynek f�szerepl�je a Wii lett. Ropta a táncot a népes állatse-
reglet, kicsik és nagyok, szül�k és pedagógusok. Méltán búcsúztat-
tuk a telet és újult lendülettel várjuk a tavaszt: 

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” 
DEI 

Kedves Óvodások! 
 

A Dunakanyar Erdei Általános Iskola  
és a Visegrádi Völgy-világ házigazdája,  

BREKI BÉKA 
2011. március 26-án szombaton  

10 órakor 
szeretettel vár Benneteket a 

II. BREKI BÉKA- 
NAPRA 

 

A szül�k betekintést nyerhetnek  
iskolánk életébe 

és gyermekeikkel együtt részt vehetnek 

tavaszi  
„ERDEI” programunkon: 

vízbiológiai vizsgálat, madarászat, 
„varázskuckó”,  

természetismereti és ügyességi játékok 
 

Ekkor zárul 3 fordulós  
levelez�s versenyünk is, 

melynek eredményhirdetésére 
szeretettel várunk  

minden résztvev� óvodást 
 

A programokon való részvétel ingyenes! 
 

B�vebb felvilágosításért hívjon bennünket 
a (26) 397-430-as telefonszámon 

www.erdeisuli.eu 

 
Kérjük,  

támogassa adója  
1%-ával  

a kiemelten közhasznú 
Dunakanyar Erdei Iskola Egyesületet! 

 

Adószám: 19175209-1-13 
 

Támogatását el�re is köszönjük! 
www.erdeisuli.eu 
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A 40. évében járó fiatalember ,,szárnypróbálgatását” mutatjuk be most a Visegrádi hírek hasábjain. A szerz� visegrádi, 
itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd egy id�re elt�nt látókörünkb�l, tanulmányai, élete más tájakra sodorta, de 
mindig vissza-visszatért szül�városába. Több szakmát kitanult, kipróbált munka mellett, már feln�ttként végezte el az 
egyetemet történelem szakon. Mint kortársai közül többen, Angliában is szerencsét próbált. Ottani idejének és keresetének 
egy részét levéltári kutatásokkal tette tartalmassá, majd hazatérve lelkesen mutatta meg fénymásolatait, a ,,kincseket”, 
melyek a XVI. sz.-i történelem Visegrádot is érint� forrásaként árnyalhatják a török korról szóló tudásunkat. Levelekr�l, 
követjelentésekr�l van szó. Az angol nyelv� átiratokat Papp Dániel Zsolt lefordította, s nagy reményeket f�z a dokumen-
tumok további sorsához. A Visegrádi Hírek szerkeszt�sége vállalta az els� nyilvános bemutatást, ezzel is bátorítva a szerz� 
további ,,szárnybontogatását”. A korszak diplomáciatörténeti írásainak közléséhez apropóként szolgált a Mátyás Király 
Múzeum új kiadványainak megjelenése és a magyar kultúra napján történt bemutatása. Reméljük, hogy Visegrád közvé-
leménye, a szakma is érdekl�déssel fogadja Papp Dániel Zsolt bemutatkozását, véleményekkel, javaslatokkal, esetleg kriti-
kájával segíti a szerz� talán kicsit kései ,,szárnybontogatását”. 

Mezei Anna 
 

Négy ismeretlen angol követjelentés  
Visegrád 1544. évi elfoglalásáról  

 

Az közismert tény, hogy a magyar történelem viharos 
századaiban rengeteg magyar vonatkozású levél sem-
misült meg és merült a feledés homályába. Így, felérté-
kel�dik a külföldi levéltárak mélyén �rzött magyar 
vonatkozású anyag, különösen, ha azok a magyar tör-
ténelem olyan korszakaiból származnak, mint az osz-
mán-török elleni háborúk vagy a Magyar Királyság 
három részre szakadásának története.  

A jelen sorok szerz�je, 2008-ban a londoni Kew-i 
Nemzeti Levéltárban folytatott Hungarica-kutatást az 
1543/44 évekre vonatkozólag, melynek keretében négy 
angol követjelentés került el� Visegrád 1544. évi török 
bevételér�l. 

Az alsó-és fels� vár ostromáról a kortárs történetírók 
munkáiból, mint a török Pecsevi és magyar Istvánffy 
Miklós révén megbízható ismeretekkel rendelkezünk, 
ezek összegzését Iván László munkája nyomán törté-
netírásunk már elvégezte. 

Visegrád alsóvár és a fels� várnak („Korona vára”) az 
elfoglalását az oszmán adóösszeírások hitelesítik, az 
alsóvár �rségének kezdete 1544. április 5, míg a fels� 
várnak a zsoldlistája május elsejével kezd�dik. Ezen 
adatok, azonban nem térnek ki a vár(ak) bevételének 
napjára. 

A fels� vár elestére vonatkozó utolsó keresztény for-
rásadattal egy kicsit bizonytalan lábakon állunk. Erre 
egy bizonyos Medici történeti feljegyzése szolgált 
alapul, aki révén 1544. április 26.-ára keltezte történet-
írásunk a fels� vár elestét, azonban rögtön hozzátéve 
azt is, hogy a forrás hitelét ronthatja, hogy a feljegy-
zésben Esztergom elestének id�pontja tévesen 1543. 
augusztus 6-ika.  

A vizsgálatunk arra fogja keresni a választ, hogy az 
újabb adatok módosíthatják-e az eddigi ismereteinket 
az alsó és fels� vár elfoglalásának idejér�l. Az alábbi 
négy követjelentés, (melyek pontos lel�helyei: London, 
Kew, Nemzeti Levéltár, S. P. Henry VIII. § 187. f. 5., 
9., 14., 36.) mely ez eddig ismeretlen volt a magyar 
nagyközönség el�tt, VIII. Henrik angol király diplomá-
ciai levelezéséb�l való. Az angol uralkodót minden 

Magyarországról származó hír érdekelte és el is várta, 
hogy pontosan tájékoztassák. A Német-Római Biroda-
lomban és Velencében m�köd� követeknek, így nem 
kevés munkájába kerülhetett a hírek miel�bbi megszer-
zése és azokról való pontos tájékoztatás.  

Visegrád elfoglalásának hírét, Vaughan angol követ, 
a speyeri német birodalmi diétáról közölte el�ször az 
angol uralkodóval, mint is írta: „Azt hallani, hogy a 
török már korábban elfoglalt egy er�s magaslatot vagy 
várat a Magyar Királyságban, nevezett Plynteburgét.” 
A követnek aznap még sok írnivalója volt, mert a hírr�l 
beszámolt a király titkárának Pagetnek is, némileg már 
árnyalva a történteket: „A török, (mint a barmok gyüle-
kezete) már elfoglalt egy er�s magaslatot a Magyar 
Királyságban, melyet Plynteburge-nak hívnak.” Talán 
a véletlen m�ve volt, de ugyanaznap még egy harmadik 
levél sorai között szerepel városunk az európai történe-
lem színpadán. A levél címzettje ezúttal is az angol 
király volt, csak éppen a levél küld�je a Német-Római 
Birodalomtól távol Velencében értesült a hírr�l. Ed-
mond Harvel a következ� sorokat vetette papírra: „A 
török a Magyar Királyságban, kik úgy 40.000 lovas-
ban voltak megbecsülve, már korábban elfoglalták a 
„f�-várost”, mely város nagy fontosságú a Magyar 
Királyságban, hasonlóan a legnagyobb veszteség, ha 
Ferdinánd nem tesz kielégít� ellenállást.” A negyedik 
levelünk három nappal kés�bb született. A levél küld�-
je, minden bizonnyal meg kívánt bizonyosodni a vár 
elestér�l, amit a német birodalmi gy�lés résztvev�it�l 
Speyerben hallhatott, és ezek után tájékoztatta királyát 
arról, hogy:„Blindenburgot már bevette a török.”  

Az európai diplomácia világában tehát legel�ször 
1544. április 22.-én értesültek arról, hogy Visegrádot 
(német nevén: Plintenburg) már korábban elfoglalta a 
török, melyet a három nappal kés�bb kelt utolsó levél-
ben „Blindenburg” néven egy német származású követ 
(Christopher Mont) er�sített meg. Az utókor számára 
az a kérdés maradt megválaszolatlan, hogy vajon a 
diplomáciai levelek írói tudtak-e az alsó-és fels� várról 
és ebb�l adódóan meg tudjuk-e határozni a fels� vár el- 
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estét. Úgy hiszem igen. Az els� két levélrészlet, ha 
pontatlanul is, de a fels� vár leírását adja a tudtunkra. 
A harmadik levél írója se tesz különbséget „város és 
vár” között, aminek az oka, hogy Visegrádot „egyet-
lenként” (azaz a várost és fels� várral együtt) értelmez-
ték külhonban. 

Az alábbi négy levelet egy gy�jtemény keretében már 
1903-ban kiadták az angol szakemberek. Számunkra 
érdekes lehet, hogy figyelmüket a „velencei levél” sem 
kerülte el. Ami kapcsán a következ�ket írták magyará-
zatul: A nagy fontosságú város = Plintenburg, mely a 
Duna mentén Esztergom és Pest között van.  

A bemutatásra kerül� négy levél Visegrádra vonatko-
zó részleteit tárgyaltam, ugyanakkor a német birodalmi 
gy�lésr�l még nem ejtettem szót. Bár az köztudott volt, 
hogy I. Ferdinánd király kijárta a török elleni segélyt, 
de az már nem, hogy miképp és kinek a jóvoltából. A 
birodalmi gy�lésen (diétán) részvev� angol követek 
beszámolói alapján képet alkothatunk az európai törté-
nelem egyik „sötét” évének tartott eseményeir�l. V. 
Károly császár és VIII. Henrik szövetséges hadserege 
ekkora már elkezdte a felvonulást a francia határ mellé 
a megkötött 1543-évi egyezmény értelmében. A szö-
vetségi rendszer a Francia Királyság inváziójára ké-
szült. A császárnak katonákra, élelemre volt szüksége, 
továbbá a francia kliensállamoknak, mint Svájcnak és 
Dániának a politikai „elszigetelésére”. Az itáliai fron-
ton, Ceresole mellett április 13-án elszenvedett súlyos 
vereség, amelyr�l Edmond Harvel olyan érzékletesen 
számolt be, pedig egyenesen ráirányította a császár 
figyelmét a német birodalmi segély miel�bbi kieszköz-
lésére. 

Ezzel mondandóm végéhez értem. 
A négy levelet a szerz� magyar fordításában adjuk 

közre. 
 

No. 1. 
1544. április 22. SPEYER 

Vaughan angol követ jelentése 
VIII. Henrik angol királynak (részlet) 

 
Folyó hó 21-én estefelé érkezett egy posta Gwaste 

[Guasto] �rgróftól; de semmit sem híreszteltek el más-
nap reggelig, mikor is az emberek kezdték mondogatni, 
hogy megverték Gwastét Carynyen (= Ceresole) mel-
lett, és sok spanyol veteránt vágtak le, és Gwaste visz-
szavonult Astba. Mivel ezt a hírt olyan lassan teszik 
közzé külföldön azok részér�l, akik tudják az igazsá-
got, és Vaughan holnap hazafelé indul, így csak azt 
írja, amit hallott elhíresztelni Speyerben. Miután a 
német fejedelmek ígéretet tettek a császárnak, hogy a 
maguk ellenségének nyilvánítják a francia királyt, igé-
nyelték a svájciaktól, hogy ezen túl egy svájci se te-
gyen szolgálatot a francia királynak. A svájciak elküld-
ték a [választó]fejedelmek levelét a francia királyhoz 
tanácsadásra; és most indítottak el bizonyos személye-
ket a válasszal, akiket naponta látott itt. Dánia királyá-
nak itt vannak a követei a békekötésre; amit a császár 

részesíteni fog a [kegyével], mert nélkülük nem tudja 
élelmezni a hadseregét az � ,,látogatásakor a Francia 
Királyságba.” A francia király figyelmeztette Lotarin-
gia hercegét, nehogy élelmet szolgáltasson a császár 
hadseregének Lotaringiában való átvonulásakor. A 
német hercegek napi tanácsban vannak, és mondják: 
még nem hagyták jóvá, hogy ellenségnek nyilvánítsák 
ki a francia királyt, vagy, hogy megadják 24.000 gya-
logos, és 4.000 lovas zsoldját kivéve bizonyos feltéte-
lek mellett, amit Vaughan még nem tudhat. A török 
már elfoglalta Plynteburge [= Visegrád] várát a Ma-
gyar Királyságban. 

A VISEGRÁDRA VONATKOZÓ RÉSZT EREDE-
TI ÁTIRATBAN KÖZLÖM 

It is saund that the Thurke had lately taken a strong 
pile or fortresse in Hungary called Plynteburge. 

Azt hallani, hogy a török már korábban elfoglalt egy 
er�s magaslatot vagy várat a Magyar Királyságban 
nevezett Plynteburgét. 
 

No. 2. 
1544. április 22. SPEYER 

Vaughan angol követ jelentése  
Paget angol királyi tanácsnoknak (részlet) 

 
Hedyke báró, aki Speyerbe jött körülbelül négy nap-

pal ezel�tt, felkereste a követet, Wotton urat, és mon-
dotta kötelességének érzi a király irányában, hogy 
felajánlja a szolgálatait. Elhíresztelték, hogy a német 
fejedelmek már megígérték, hogy kinyilvánítják a ma-
guk ellenségének a francia királyt, de Vaughan itt azt 
találja, hogy ebbe még nem egyeztek meg, továbbá, 
hogy �k adják a 24.000 gyalogos és 4.000 lovas zsold-
ját, bizonyos feltételek mellett. A fejedelmek még napi 
Tanácsban vannak. Dánia királyának itt vannak a köve-
tei egy békekötésre, amit az emberek úgy gondolnak, 
hogy a császár részesíteni fog, mert a Francia Király-
sággal fog háborúban állni, s nem nélkülözheti az 
élelmet a hadseregének. A török had elfoglalta 
Plynteburgot [Visegrádot] a Magyar Királyságban. 
Folyó hó 21-én érkezett egy posta azzal a hírrel, hogy 
Guasto legy�zött volt a francia által Carynyen (= 
Ceresole) mellett Itáliában, és sok nemest fogtak el és 
vágtak le. Speyer, 1544. április 22.  

A VISEGRÁDRA VONATKOZÓ RÉSZT EREDE-
TI ÁTIRATBAN KÖZLÖM 

The Thurke (as the brute gather) hathe taken a strong 
pile in Hungary caller Plynteburge. 

A török, (mint a barmok gyülekezete) már elfoglalt 
egy er�s magaslatot a Magyar Királyságban, melyet 
Plynteburge-nak hívnak. 
 

No. 3. 
1544. április 22. VELENCE 

Edmond Harvel angol követ jelentése 
VIII. Henrik angol királynak 

 
A követ utolsó 6-iki levele óta megérkezett Guasto 
�rgróf  seregének    csatavesztésének   fájdalmas    híre 
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Piemontba, hó 14-én, körülbelül 6 mérföldre történt 
Carignantól (= Ceresole), ahol az �rgróf palánk csatát 
vívott a franciákkal, és elveszítve a mez�t, a császári 
lovasok és 6.000 német futásán keresztül. A 6.000 
császári olasz, és spanyol, 1.200 némettel, merészen 
kivívta az els� gy�zelmet az ütközetben, és elfogták, de 
Termes urat, a francia lovasok kapitányát, akit Astba 
vezettek, ahol az �rgróf megmentette magának, némi-
leg sebesülten. Az összes katona közül, 1.000 lovas és 
1.500 német és spanyol menekült meg; 5.000 volt le-
vágott és elfogott, de a kapitányok biztonságos helyen 
vannak. Az ütközet folyamán, a császáriak 
Carignanban (2.000 németet és 1.000 spanyolt) osztot-
tak széjjel és pótolták az élelemellátást két hónapra; így 
a francia regiment elhagyta �ket, és Chier ellen vonult. 
A francia regiment nagyobb volt, mint az el�z�leg 
megbecsülve volt, és a lovasságuk 2.500 f�t számlált. 
Azt beszélik, hogy az �rgróf nem becsülte meg eléggé 
az ellenséget, mint kellett volna. Az �rgróf már megfe-
lel�en gondoskodott Milánó államáról és [most] 3.000 
itáliait toboroz. Van 2.000 spanyol, akik Nápolyból 
jönnek Speciéba, Milánó irányába, továbbá 3.000 né-
met, akik éppen arra vonulnak. Mantova hercege kato-
nákat küld Montferratához. A milánóiak már adtak 
30.000 dukátot az �rgrófnak, és adni fognak még hat-
vanezerrel többet, hogy megtámogassák �t, amíg el-
látmány nem érkezik a császártól. A francia klikk dia-
dalt arat ebben a gy�zelemben. Húsvét el�tt Grimanye 
bíboros, [a pápa] legátusa, elutazott Pármába és 
Plaisancéba, látszólag ennek a Signoriának a határoza-
ta nélkül. 

Ferrara bíborosa Ferrarából érkezik ide, nagy megbí-
zatásokkal a francia királytól. Ezek a katonák hajlan-
dóságot mutatnak a Francia Királyságnak, és nagy 
pénzbeli gondoskodásban részesednek, továbbá már 
magához kérette Urbino hercege, a kapitányát, aki, 
ennek a Henrik és a császár között lév� ligának a fé-
lelmében él. Camillo Ursin úr, Piero Stroci és más 
kapitányok felkészítenek 8.000 gyalogost a [pápának], 
és Ferrarának a földjein, vagy a francia királynak, vagy 
a [pápának], ,,lévén a szóban, mindkett� Franciaor-
szágba megy, és szintén Toscanába, ahol arra gyana-
kodnak: Barbarossa jönni fog.” Egész Itália mozgás-
ban van. A török összegy�jti a lovasait Szófiában, 
hogy benyomuljon Ljubjanába, Pettoviába és Ferdi-
nánd király azon helyei felé, mint Trieszt. A török had 
a Magyar Királyságban, úgy 40.000 lovasban volt 
megbecsülve s már elfoglalt egy nagy fontosságú vá-
rost (Plintenburg [= Visegrád] a Duna mentén Eszter-
gom és Pest között van. S. P. /379, 380.). Velence, 
1544. április 22. 

A VISEGRÁDRA VONATKOZÓ RÉSZT EREDE-
TI ÁTIRATBAN KÖZLÖM 

The Thurke in Hungarye wich eestimid xl. M. horse-
mente hath lately taken arch townie, townie in Hun-
garye of importante like to do mothe dommage if Fer-
dinando make not good resistent.  

A török a Magyar Királyságban kik 40.000 lovasban 
voltak megszámlálva, már korábban elfoglalta a „f�-
várost” a város fontos a Magyar Királyságban, hason-
lóan a legnagyobb veszteség, ha Ferdinánd nem tesz 
kielégít� ellenállást. 
 

No. 4. 
1544. április 25. SPEYER 

Mont angol követ jelentése VIII. Henrik angol királynak 
 

A követ legutoljára azt írta, hogy a birodalom meg-
ajánlott egy 24.000 f� gyalogosból és 4.000 f� lovasból 
álló segélyhadat a császárnak és Ferdinándnak. Ezt a 
segélyt már pénzben kívánták adni, és a választófeje-
delmek, amit megtanácskoztak a sokadik nap körül, azt 
felemelték; Mainznak, Kölnnek és Brandenburgnak az 
a kívánsága, hogy a hozzájárulás valamennyi polgár 
egyéni tehervállalása szerint történjék, de Trier, a palo-
tagróf és Szászországnak kellene [...] 

A császár mondotta nekik, nem fogja elvenni az étvá-
gyát a veszekedés heve. A városok megkérvényezik, 
hogy a hozzájárulásukat enyhítsék aszerint, hogy �k 
fejlettek, vagy hanyatlottak. A birodalmi városok visz-
szautasítják, hogy elfogadják a háborút a Francia Ki-
rályság ellen, de fogják, [a követ] úgy gondolja, hogy 
megadják a hozzájárulást. Ellenszolgáltatásul, a császár 
megígéri, hogy békét és megítélést állít az egész Német 
Birodalom felett. A segélyt csak megígérték hat hónap-
ra, ekkor a határnap még nem megnevezett. A követ 
gyanítja, hogy valami csökkenés lesz, mint Burgundia 
és Ausztria köre Savoyával együtt, Lotaringiával, stb. 
benne foglaltatik a számításban. 

A svájciak válaszoltak a birodalmi államok levelére, 
hogy nekik meg kellene alaposan indokolni, hogy miért 
fogtak össze a francia királlyal; és egy követség van 
emiatt onnan várva. Néhány nappal ezel�tt a császár 
elküldte Móric herceget, Brandenburg �rgrófját és 
másokat, hogy gy�jtsenek lovasokat; és most elindított 
néhány gyalogos parancsnokot, akik május végén fog-
nak mustrálni. A török had mind ezalatt ostrommal 
bevette Blindenburgot [=Visegrádot] a Magyar Király-
ságban, és nagy segédcsapatok jönnek hozzájuk. Be-
számolt a császárpártiak lemészárlásról Cerinianhoz [= 
Ceresole] közelében, de ez még nem biztos. Speyer, 
1544. április 25.  

A VISEGRÁDRA VONATKOZÓ RÉSZT EREDE-
TI ÁTIRATBAN KÖZLÖM 

Turcica praesidia in Hungaria interim dum hic in 
comitio inanibus consitiis certatur, arcem Blindenburg 
expugnarunt et rumor apud nos confirmatur ingentes 
copias contra Hungariam adventare. 

A török hely�rségek a Magyar Királyságban mind 
ezalatt nagy gyülekezetben vitatkozva egybegy�ltek, 
ostrommal meghódítva Blindenburg várát és szóbe-
széd, amit nekem meger�sítenek, hogy nagyszámú 
utánpótlás [katona] jön a Magyar Királyság ellen. 

 
 

Papp Dániel Zsolt 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Az �szi választásokon megválasztott új német nemzetisé-
gi önkormányzatunk els� ízben rendezte meg a régmúlt 
id�k sváb hagyományain alapuló farsangi bálját. 

Az el�z� évek szokásától eltér�en most nem a torna-
csarnokban tartottuk, hanem új helyszínre költöztettük, a 
Sirály étterembe.  

Több kérdést is kaptunk ezzel kapcsolatban, így pár szó-
val szeretnénk elmondani döntésünk okát. 
Képvisel�-testületünk a 2011. év önkormányzati kulturá-
lis programjának összeállításakor komoly figyelmet szen-
telt az el�z� önkormányzatok által meghonosított helyi 
sváb szokásoknak. Szeretnénk a kialakult tradíciókat 
folytatni, hiszen a hagyomány ápolásának épp ez lenne a 
lényege. Természetesen nem járhat ez azzal, hogy csakis a 
,,megcsontosodott” programokat kell és szabad nekünk is 
folytatni, a megújulást a kultúra színesebbé tételét is mu-
száj szolgálnunk. Ennek szellemében lehet, hogy néha 
dátumot kell áthelyeznünk (mert illeszkednünk kell a 
többi visegrádi rendezvényhez), máskor bejáratott hely-
színeket kell megváltoztatnunk komfortossági és egyéb 
infrastrukturális kényszer miatt. 

Döntésünk meghozatalakor is sok szempontot kellett 
figyelembe vennünk: fel kellett mérnünk az el�z� évek 
tapasztalatai alapján a német közösség farsangi bál iránti 
elvárását, figyelembe kellett vennünk a bálterem befoga-
dó kapacitását, komfortfokozatát, a kiszolgáló helyiségek 
min�ségét és mennyiségét, az el�készületek és utómunká-
latok munka- és id�igényét. Igen sarkalatos kérdés volt az 
is, hogy az idei év rendkívül karcsúra szabta anyagi kere-
teinket, ez azt hozta mindjárt magával, hogy bevétel ori-
entálttá is kellett tennünk bálunkat. Mindezen tényez�k 
számbavétele után hoztuk meg döntésünket és úgy gon-
doljuk (ezt azóta a báli résztvev�k visszajelzéseib�l tud-
juk), hogy helyesen cselekedtünk. 

Közösségünk azon tagjainak a véleményét – kik ezzel a 
döntésünkkel nem értettek egyet – természetesen akcep-
táljuk, s a közeli jöv�ben igyekszünk olyan bens�sége-
sebb összejövetelt rendezni, ahol �k is jól érzik magukat, 
és örömmel vesznek részt benne. 

Szeretnénk e hasábon megköszönni a bál szervezésében, 
el�- és utómunkáiban résztvev�knek áldozatos munkáju-
kat, külön és kiemelten a sváb Senior énekkar fellépését, 
Scheili Laci bácsi vidám sváb bordal szólóját, a Nemzeti-
ségi énekkar és Nemzetiségi zenekar hangulatos és szín-
vonalas m�sorszámait, óvodásaink tündéri táncjátékát 
Judit és Margit óvó nénik betanításával. 

Köszönetet szeretnénk mondani szponzorainknak, akik 
nélkül a bál kivitelezésének és az elnyerhet� tombola 
ajándékok színvonala nem lehetett volna ilyen igényes. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk Zeller 
Tibor étterem-tulajdonosnak és képvisel�társunknak, 
valamint a Sirály étterem körülöttünk tüsténked� csapatá-
nak a gördülékeny és rugalmas kiszolgálásért, vendégma-
rasztaló kedvességükért. 

Jöv�re veletek ugyanitt! 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat  

                                           képvisel�i 

Közelít a tavasz… 
 

 
 

 

 

#���$%�&'		(�)$��	*�����	
 

 
 

A Nemzetiségi énekkar: 
70 éven felüliek fellépése 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezend� 
el�adás-sorozat  

következ� alkalmára, 
mely 

 

2011. március 25-én (pénteken) 
18 órától 

lesz a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 
 

Gál Róbert 
a Cseh Centrum  

programszervez�je 
tart  

el�adást 
 

Csehországról 
a Visegrádi Egyezmény 

 aláírásának  
20 éves évfordulója kapcsán 

 

Az idei év els� felében  
el�adásainkkal  

a fent említett évfordulóra  
emlékezünk 

 

A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Magyarország szóképekben  

(3.) 
 

10. §. Minthogy pedig a magyarok sokat adtak a latin 
nyelvre, a régi magyar n�k ebben is utol akarták érni 
férjüket, így lett a férjnek ebb�l a mondásából: Honores 
mutant mores (A hivatalos méltóság megváltoztatja az 
erkölcsöt) a feleség ajkán Hores, mores, markó füles; 
ebb�l pedig: Quot capita, tot sensus (Ahány f�, annyi 
vélemény): Itipiti koppensus. Diákkoromban egyik cim-
borámat arra figyelmeztettem, hogy vén kofától ne ve-
gyen almát, mert csúnya (turpis), a vénség, azt gondol-
ván, hogy szépségét dicsérik, ezt felelte vissza nekem: 
Édes fiam, régen voltam én turpis, de odavan már az én 
turpisságom! Egy kálvinista pap, mikor megfájdult a 
gyomra, erre kérte a feleségét: Kedves Zsuzsim, eredj az 
apothekába, kérj nekem coriandrum-magot, mert igen fáj 
a stomachusom, nem consummálhat; az pedig így adta át 
az üzenetet a patikusnak: Adjanak tiszteletes uramnak 
kalendáriom-magot, mert nagyon fáj a domonkossa, nem 
koszpitolhat. 

Szirmay Antal 

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

 

A márciusi táncház 20-án, vasárnap 16–18 óráig lesz  
az Áprily Lajos Általános Iskolában.  

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
Szabóné Mayer Katalin 

 

Magyar László: 
 

�������	
 

 a szürkül� esti égen 
 csorba tányért mintáz a Hold 
 dermedt csillagszikrafény-por 
 szállingóz a messzeségben 
 

 – háló hajad hullám hajó – 
 terít bíborfodor vászna! 
 mérhetetlen vágyódással 
 fütyöl most reánk egy rigó 
 

 és elhallgat körös-körül 
 a katlanveremnéma száj 
 pihe város elszenderül 
 

 majd bebábozódik a táj 
 holnapra tán új fény derül 
 új hajnalra új ragyogás 

(1973.) 

 

            
 

A Visegrádi Szövetség immár évek óta megrendezi ha-
gyományos farsangi mulatságát. Idén január 22-én a Ro-
yal Club hotelben került sor a mókára.  

Kicsik és nagyok jelmezversenye nagyon mulatságos 
volt, bár sokan csak álarcot hoztak, így akár nevezhetnénk 
álarcosbálnak is. Vacsora után következett a karaoke 
verseny, melyet mindenki izgatottan figyelt. Sokat táncol-
tunk, beszélgettünk, mulatoztunk.  

A tombola is mulatságos volt, nehezünkre esett a befeje-
zés és a hazamenetel. 

Örömünkre szolgált, hogy olyan nagyon sokan voltunk. 
Lehet, hogy jöv�re máshova kell menni, mert kin�ttük a 
helyet? 

                                 Varga Brigitta (Szentgyörgypuszta) 
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A V4 év folytatódik 
�

Fontos, hogy a gondolatot tett is kövesse. A kollektív bölcses-
ség jegyében több intézmény és számos visegrádi polgár úgy 
gondolta, hogy Visegrádon mindenképpen emlékezetessé kell 
tenni a Visegrádi Együttm�ködés létrejötte 20. évfordulójának 
évét.  

A m�vel�dési házban már a második el�adás hangzott el e té-
mában és 2011. február 15-én, az 1991-es aláírás helyszínén ki-
rályi palotában volt megemlékezés a jeles eseményr�l. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának szer-
vezésében tartott rendezvényem Rezi Kató Gábor, a Magyar 
Nemzeti Múzeum f�igazgató helyettese üdvözölte a vendégeket, 
majd Dr. Rácz György, Magyar Országos Levéltár f�osztályve-
zet�je, a pozsonyi székhely� Visegrád Alap által kiadott „Vise-
grád 1335” cím� kötet szerkeszt�je és egyik szerz�je tartott el�-
adást, „A visegrádi országok együttm�ködése a középkorban” 
címmel. �t Szilágyiné Bátorfi Edit, a Magyar Köztársaság Kül-
ügyminisztériumának f�osztályvezet�-helyettese, V4 nemzeti 
koordinátor követte, aki a visegrádi országok együttm�ködésér�l 
beszél az elmúlt 2 évtizedben.  

Az el�adások után a széles körben közzé tett meghívások elle-
nére is kis számban megjelent közönség a Szent György Lovag-
rend kosztümös vitézeinek felvezetésével az aláírás eredi hely-
színénél lev� emléktáblához mentek, ahol külügyminisztérium, 
Visegrád város, a Magyar Nemzeti Múzeum és Szent György 
Lovagrend képvisel�i elhelyezték koszorúikat.  

 A m�vel�dési házban január végén a „Húsz év után egy csúcs-
találkozóról – 1991. február 15 – visegrádi szemmel” címmel 
tartott el�adás bevezet�jében mondtam a következ�ket: ,,Úgy 
gondolom, nemcsak az 1990. el�tti id�ket feln�ttként megél�k 
viseltetnek gyanakvással a politikusok azon törekvésére, amikor 
a történelmet jelenkori céljaik ideológiai alátámasztására hasz-
nálják fel. Az história iránt érdekl�d� átlagember, a diák, tanár, 
de a céhbeli történész is nehezen élhette meg az elmúlt évtizedek 
során a történelem különböz� mérv� kisajátítását, nap igények 
szerinti kozmetikázását. „ 

Örömteli és megtisztel�, hogy a kiváló történész Rácz György 
is hasonló gondolatok jegyében közelítette meg február 15-i be-
szédében az 1335-ös és az 1991-es történelmi eseményt. Szak-
mai m�helytitokként elmondta, hogy bár történészek hosszú év-
tizedek óta fogalakoztak az 1335-ös királytalálkozóval, annak 
eredeti dokumentumait nem gy�jtötték össze és nem adták ki. 
Tekintettel, hogy a magyar királyi levéltár a török id�kben el-
pusztult ez csak nemzetközi és V4-es összefogásban, csehorszá-
gi, lengyelországi és ausztriai, németországi levéltárak, tudomá-
nyos intézmények közrem�ködésével és Forrai Kristóf a pozso-
nyi székhely� Nemzetközi Visegrád Alap akkori igazgatójának 
segítségével lehetett megoldani. A 2009-ben megjelent igényes 
kiállítású kötet képanyagának összeállításában Visegrád önkor-
mányzata és Mátyás Király Múzeum is részt vett. 

Rácz György el�adásában meger�sítette, hogy az 1335-ös ta-
lálkozó sikerében I. Károly magyar király kivételes diplomáciai 
rátermettségének meghatározó szerepe volt. Károly fia Nagy La-
jos a kés�bbiekben is határozottan jó viszonyban volt a cseh és a 
lengyel uralkodókkal. A kongresszus hosszú távon, pozitív érte-
lemben segítette el� a térség országainak gazdasági és politikai 
kapcsolatait. Érdekes és tanulságos megállapítás, hogy a közép-
kori diplomáciai találkozókon, így Visegrádon is, a felmerül� 
problémákat igyekeztek megoldani, míg a modern politikában 
olykor elvi nyilatkozatokkal helyettesítik a konkrét aktusokat. 
Az el�adó hangsúlyozta, hogy a 2009-es magyar V4 elnökség 
programjának prioritásai a szomszédságpolitika, a védelempoli-
tika és gazdasági kérdések, ha más néven is, de az 1335-ös talál-
kozónak is kiemelt témái voltak.  

Összességében Rácz György kiváló el�adása – tudomásom 
szerint a Danubia Televízió rögzítette – meger�sítette a beveze-

t�ben taglalt véleményt, hogy 1991-ben a térség országainak ér-
dekét szolgáló egyezmény aláírásának helyszíne és a történelmi 
el�kép minden szempontból ill� volt az eseményhez és annak 
célkit�zéséhez és ebben Antall József magyar miniszterelnök ér-
demeit újbóli ki kell emelnünk. 

 

Cikkünk befejezéseként szeretnénk az olvasók számára közzé 
tenni – 20 év után el�ször – annak az oklevélnek a fényképét és 
magyar szövegét, amelyet Visegrád nevében a találkozón részt 
vev� állam- és kormányf�knek adtak át. A szöveget Mátyás Ki-
rály Múzeum tudományos munkatársai szövegeztek meg, ill. 
fordították latinra. Visegrád város, pecsétjének 1381-es eredetije 
alapján rekonstruált 1991-es pecsétnyomót Tavas Imre, a múze-
um f�restaurátora készítette el. (Azóta is ez a pecsét kerül Vise-
grád kitüntetettjeinek díszoklevelére.) 
�

�
�

„Mi, Visegrád város polgármestere és esküdtjei emlékezetül 
ajánljuk és tudtul adjuk jelen oklevelünknek mindazoknak aki-
ket illet, jelezve, hogy az igen kiváló urak Václav Hável a Cseh 
és Szlovák Köztársaság elnöke, Lech Walesa a Lengyel Köztár-
saság elnöke, valamint Göncz Árpád a Magyar Köztársaság el-
nöke és továbbá Marian Calfa a Cseh és Szlovák Köztársaság 
miniszterelnöke, Krzysztof Bielecki a Lengyel Köztársaság mi-
niszterelnöke, valamint Antall József a Magyar Köztársaság mi-
niszterelnöke Gyertyaszentel� Boldogasszony quindenája el�tti 
pénteken, az Úr 1991. esztendejében Visegrád nemes városában, 
a királyi palotában, ahol egykor a fenséges urak, a jóemlékezet� 
János, egykor Csehország, a jóemlékezet� Kázmér, egykor Len-
gyelország, valamint a jóemlékezet� Károly egykor Magyaror-
szág királya, több más igen kiváló úr, herceg és nemes jelenlét-
ében, megállapodást kötött és aláírt, összejöttek és az el�bb 
mondott igen kiváló úr a három ország számára kedvez� megál-
lapodást kötött, aláírt és meger�sített.  

Kelt Visegrádon Gyertyaszentel� Boldogasszony quindenája 
el�tti pénteken, az Úr 1991. évében” 

Gróf Péter 
�

�
Koszorúzás az 1335-ös találkozó emléktáblájánál: 

 Krzysztof Bielecki, Václav Hável,  
Antall József és Lech Walesa, 1991. február 15. 
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A Szent György Lovagrend dísz�rséget ad 

 

 
El�adások a királyi palota nagytermében 

 

A magyar–lengyel barátság jegyében 
 

A húsz éve aláírt visegrádi nyilatkozat jegyében gy�lt ösz-
sze február 7-én a Fekete Holló étteremben mintegy 50 
ismer�s, barát, hogy meghallgassa Konrad Sutarski író 
hétf� esti el�adását a magyar–lengyel kapcsolatról, közös 
történelmünk szép példáiról, a katyni borzalmak utóéleté-
r�l. 

Sutarski úr 1965 óta él Magyarországon, de lengyel mi-
voltát nem tagadta meg. Felesége magyar, így is szimboli-
zálják a két nép összetartozását. El�adása els� részében a 
húsz éve történt eseményeket elemezte lengyel szemszög-
b�l, kiemelve a NATO-hoz és az Európai Unióhoz történt 
közös belépést. Érdekes volt lengyel szájból hallani gon-
dolkodásunk, mentalitásunk hasonlóságait; történelmünk, a 
háború történésének azonos szálairól. 

Ezután két könyvér�l beszélt részletesebben. A Meg�rzés-
re átvéve c. könyve arról az 530 km2-nyi területr�l szól, 
amit Lengyelország kapott az 1920-as párizsi döntés értel-
mében, hogy meg�rizze a Szepességben és Árva megyében 
lév� néhány falunak magyar sajátosságait. Említette Kis-
Árva települést, melynek templomában féltve meg�rizték a 
legtöbb magyar szent és boldog képmását.  

A másik könyve Katynról szól. A két szörny� izmus – fa-
sizmus és bolsevizmus – rémtettei a lengyeleket különösen 
sújtották: 22.500 lengyel tisztet végeztetett ki a sztálini 
diktatúra, három táborban tartott fogva embereket, s számos 
áldozat nyugszik azóta – köztük a szerz� édesapja is – is-
meretlen tömegsírokban. Megrázó, hiteles el�adást hallhat-
tunk, s minden pillanatban érezhet� volt, hogy vendégünk 
jó barát, és jó barátok közé érkezett Visegrádra. 

A nagy tetszést aratott este végén a szerz� könyveib�l 
nyílt vásárlási lehet�ség.                                Borsody István 

Régi id�kre emlékszel-e még…? 
 

Kedves Olvasó! Már többször írtam a Visegrádi Hí-
rekben a mi kis falunkról (városunkról). 

Sajnos nagyon kevés cikket olvasok, ami az itteni 
helyzetet emlegeti. Igen szép írásokat, megemlékezést ír 
Scheili Laci bácsi, aki a régi id�kr�l, feln�ttekr�l, gye-
rekekr�l ír. Valóban igen szép dolgokat, eseményeket 
idéz fel, milyen volt az akkori fiatalok élete, s ezek 
mind igaz történetek. Én is felelevenítenék egy-két 
emléket. 

Régen színvonalas színi el�adásokat, operetteket lát-
hattak az akkori falusi emberek. El�adtuk az István a 
királyt, a Csendháborítókat. Ezeket az el�adásokat az 
iskola épületében adtuk el� feln�ttek és gyerekek közö-
sen, saját magunk által készített ruhákban. Zenekar is 
kísért minket, Zoller József volt a zenekar vezet�je. Az 
iskola a mai iskola épületében volt. Akkoriban 3 tanító 
tanította a gyerekeket. Nádler Mária az I–II., Vitéz 
Szabady Béla igazgató a III–IV. és Zoller Imre kántor-
tanító az V–VIII. osztályt tanította. Óvoda a mai pol-
gármesteri hivatal helyén volt. Tavasszal sajbázás, bar-
kaszentelés, búzaszentelés és sok olyan esemény történt, 
ami a mai fiatalság számára elképzelhetetlen.  

Sajnos a régi id�kben kevés volt a villanyvilágítás, sok 
helyen petróleumlámpával világítottak. Rádió is nagyon 
kevés helyen volt, nem is csoda, hogy sok családban sok 
gyerek született… A gazdagoknál viszont kevés volt a 
gyerek, azért mert a gazdagságot nem kellett szétoszta-
ni. 

Az itteni gyerekek igen szívósak, egészségesek voltak, 
reggelt�l-estig kint voltak a szabadban. Nyáron volt a 
kis búcsú a Rév utcában, �sszel meg a nagy búcsú a F� 
utcában a Mária-kápolnánál. Színes volt a forgatag, volt 
ott mézeskalácsos, cip� árus, papucsos, csizmás, ruha 
árus, édesség és sok egyéb portéka. Sajnos az akkori 
szegény embereknek kevés volt a pénze, de a gyerekek 
azért kaptak egy kis édességet. Volt szüreti bál, farsangi 
bál, minden hétvégén a Tilcsi vendégl�ben zenélt 
Meszarek János és József. Az emberek így ki tudtak 
kapcsolódni a hétköznapi munka után. Moziba is lehe-
tett menni, a mai Don Vito helyén volt a mozi, szombat-
vasárnap voltak az el�adások. 

Kedves id�s urak, akik szeretnének írni, írják meg, 
hogy az � idejükben milyen is volt az akkori élet Vise-
grádon, tudjanak meg többet róla a mai fiatalok. 

id. Szinay István 
 

KÖZLEMÉNY 
 

A Soproni Sándor Egyesület ezúton is köszöni 
mindazoknak a támogatását, akik adójuk 1%-ának 
felajánlásával segítették az egyesület céljainak meg-
valósítását. A beérkezett 46.093 Ft-ot további felsze-
relések vásárlására fordítjuk, rendezvényeink színvo-
nalának további emelését szeretnénk elérni.  

Még egyszer megköszönve az eddigi támogatásu-
kat, kérjük további segítségüket.  

A Soproni Sándor Egyesület adószáma: 
18720435-1-13 

Gróh Dániel 
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Harmincéves a nyugdíjas klub! 
 

Öt évvel ezel�tt, amikor beszámoltunk a nyugdíjas klub 
életér�l a Visegrádi hírek hasábjain is, nehéz szívvel gon-
doltunk az elkövetkezend� évekre. Vajon megérjük-e, 
lesz-e harmincéves évfordulónk? 

Hát lett, megértük! Ez tagságunknak köszönhet�, akik 
bízva a közösség összetartó erejében – kitartásukkal, 
összefogásukkal – együtt maradtunk. Ehhez reményt adott 
a Mátyás Király M�vel�dési Ház vezetése, amikor a leg-
messzebbmen�kig biztosította m�ködésünket. Segített és 
ma is segít az önkormányzat a rendszeres támogatásával, 
de azok is, akik esetenként támogattak bennünket. �k 
meglátták és értékelték, hogy id�s korunk ellenére még 
értékes tagjai vagyunk társadalmunknak. Ezúton is kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik figyelnek ránk! 

A klubéletünk szerény körülmények között folyik. A 
heti egyszeri találkozás is értékes számunkra, hiszen kö-
zülünk többen egyedül élünk, így sokat jelent, hogy van 
egy olyan közösség, ahová tartozhatunk, közös az érdek-
l�dési körünk, jól érezzük magunkat együtt. Ehhez segí-
tenek a hétf�nkénti klubnapi találkozások, jó beszélgeté-
sek, ahol nem siránkozunk, nem panaszkodunk, hanem jól 
érezzük magunkat egymással. 

Szerény rendezvényeink is vannak, melyek színesebbé 
teszik az együttlétet. Hangulatos szalonnasütések, jó han-
gulatú névnapozásaink is vannak. 

Kapcsolatot tartunk a Német Kisebbségi Önkormányzat-
tal. Rendezvényeikre mindig elmegyünk. Jó a kapcsola-
tunk a szentgyörgypusztai szociális otthonnal, rendezvé-
nyeikre eddig mindig meghívtak. A dunabogdányi nyug-
díjas klubbal rendszerint együtt ünnepeljük a n�napot egy 
jóíz� vacsorán a Sirály étteremben. Már hagyományossá 
vált, hogy karácsony el�tt a Sirály étteremben vagyunk 
együtt, ünnepelvén a karácsonyt és az év végét. 

Reméljük, hogy ez a jöv�ben is így lesz. 
 

 
A mohácsi emlékhely fotója 

 
További programjaink: a helyi történelmi nevezetessé-

gek id�nkénti meglátogatása, ahol mindig nagyon szíve-
sen fogadnak bennünket. 

Klubunk életében nagy jelent�ség�ek az évenkénti ki-
rándulások. Err�l szívesen beszélünk, mert nagyon örü-
lünk neki, hogy lehet�ségünk volt megismerni hazánk 
különböz� tájait, nevezetességeit. 

Jóles� érzés volt Kékestet�n, hazánk legmagasabb pont-
ján letekinteni, vagy hazánk földrajzi központján tartóz-
kodni. Járhattunk Mohácson, az emlékhelyen, de a vértes-
sz�l�si szabadtéri múzeumban is. Hazánk több városa, 
nevezetességei mind-mind kirándulásaink célja volt. Bu-
dapest sem hagyható ki, a Parlament, a Margit-sziget, a 
vár, a Gellért-hegy, múzeumok, színházak, az állatkert, a 
barlangok és más nevezetességek meglátogatása is prog-
ramunkban volt.  

 

 
 

A legmagasabb csúcson: 
kilátás a Kékesr�l 

 
Felsorolni is nehéz, hogy hazánk mennyi látnivalóval 

rendelkezik, és ezeket mi a támogatóink jóvoltából már 
részben megnézhettük. Remélem, hogy a nehéz gazdasági 
helyzet ellenére azért még a jöv�ben is számíthatunk 
támogatásukra. 

Éppen ezért szükségesnek tartjuk itt felsorolni támogató-
inkat, akik kisebb-nagyobb összeg� segítségükkel lehet�-
vé tették, hogy sok helyre eljuthattunk, sok szépet láthat-
tunk. Köszönjük segítségüket, így az önkormányzat kép-
visel�-testületének, az UTILIS Kft.-nek (Bánó László 
vezetésével), Zeller Tibor képvisel�-testületi tagnak, 
jelent�s támogatásukat. Esetenkénti támogatóink is vol-
tak, így: a Faipari Ktsz, a Visegrádi Bobpálya, a visegrádi 
vállalkozók, a Dunabogdányi Takarékszövetkezet, a Laki-
telki Alapítványnál kétszer nyertünk pályázaton kisebb 
összeget, továbbá Mezei Anna, Izsák József, Barabás 
Gábor.  

Meg kell még említeni Farkas József és Jung Vilmos 
vállalkozókat, akik gépkocsjaikkal ingyen vittek minket a 
helyi nevezetességekhez. Dudásné Aninak is köszönjük, 
hogy mindig jutányos áron adott a klubnak virágot. De a 
helyi vendéglátó egységek, így a Sirály étterem, a Ko-
vács-kert vendégl�, a Rév vendégl� és a Don Vito pizzé-
ria is kedvezményes áron vendégelt meg bennünket. 

Ha már mindenkir�l szóltunk, nem hagyhatjuk ki a MA-
HART-ot, �k ingyen vittek bennünket Esztergomba, Ze-
begénybe, még Szentendrére is. Jutányos áron jutottunk 
autóbuszhoz a Vértes Volánnál, valamint Koós László 
vállalkozónál. 

Egy nagyon jelent�s eseményr�l kell még szólni. A vá-
rosi képvisel�-testület döntése alapján a klubunkat ünne-
pélyes rendezvényen Pro Urbe emléklappal tüntették ki, 
ezzel elismerve 25 éves létezésünket, elismerve tevékeny-
ségünket. 

Végezetül, köszönetet mondunk mindazoknak, akik el-
ismertek minket, támogattak. Kérjük, a jöv�ben is tekint-
senek ránk! 

Tisztelettel a nyugdíjas klub nevében: 

Horváth Margit 
                                                                     klubvezet� 
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Nyílt levél Gróf Péter Úrnak, 
és az önkormányzati képvisel�knek! 

 

Tisztelt Gróf Péter, Felel�s F�szerkeszt� Úr!  
A helyi cikkírásra vállalkozók kés�bbi miheztartása 

végett, szeretném a nyilvánosság útján Önt�l megtudni, 
hogy a Visegrádi Hírekben megjelentetésre leadott 
anyagok közlésér�l, milyen követelmények szerint dönt 
a szerkeszt�ség? 

Teszem ezt azért, mert Visegrád 300 milliós adóssá-
ga c. írásom elutasításának indokát, visegrádiként nem 
tudom elfogadni! Ön válaszlevelében cikkemr�l azt ír-
ta, hogy: 

,,mivel abban jelenleg nem bizonyított állítások sze-
repelnek, a szerkeszt�ség tagjainak egyöntet� vélemé-
nye alapján nem áll módunkban közzé tenni.” 

Válaszuk után kikényszerül a helyi közösséget érint� 
kérdés!: 

– A Visegrádi Hírek szerkeszt�i, milyen szakképesí-
tés birtokában mernek dönteni látatlanban, a cikkírók 
állításait alátámasztó bizonyítékok létér�l, avagy hiá-
nyáról? (Mellékesen az is érdekelne, hogy ha létezik 
ilyen irányú távolbalátási szakképzettség, akkor azt 
hol, és melyik szakintézetben lehet korunkban megsze-
rezni?) 

Tisztelt Gróf Péter Úr, ezúton várom válaszát!  
 

Tisztel Képvisel�k és Polgármester Úr!  
Szeretném egyúttal az Önök figyelmét is felhívni erre 

a lehetetlen állapotra, hogy Visegrádon a helyi újság 
szerkeszt�sége felületes lustán, kell� utánjárás nél-
kül, önkényesen dönt a nyilvánosságra hozandó hí-
rek felöl! Ideje lenne véget vetni a szerkeszt�ség évek 
óta tartó, helyi cenzúraszervezet jelleg� m�ködésének, 
mert ez ellentétes a jogi és morális kívánalmakkal! Az 
Alkotmány 61. § (1) kimondja, hogy mindenkinek joga 
van a közérdek� adatok megismeréséhez, valamint ter-
jesztéséhez. 

Tisztelettel  
Bognár Ferenc, 

  visegrádi lakos 
 

* * * 
 

Válasz Bognár Ferenc Úrnak 
 

Tisztel Bognár Ferenc, visegrádi lakos Úr! 
Nagy örömünkre szolgál, hogy Ön felvállalta a „helyi 

cikkírásra vállalkozók kés�bbi miheztartása” (idézet 
Bognár Ferenc nyílt leveléb�l) képviseletét.  

Az Ön korábbi cikkével kapcsolatosan a szerkeszt�-
ség álláspontja nem változott. Erre vonatkozólag az 
alábbiakban Mikesy Tamás mint szerkeszt� és mint 
önkormányzati képvisel� fejti ki véleményét, amely a 
szerkeszt�ség nézetét is tükrözi.  

 A levelében megfogalmazott egyéb vélekedéseivel 
kapcsolatosan, pl. a „cenzúraszervezet” régi karcos le-
mezének újbóli el�vétele, nincs mire reagálnunk, ezek 
Önt min�sítik, nem a szerkeszt�séget. 

Tisztelettel  
a Visegrádi Hírek Szerkeszt�ség nevében: 

                                                                  Gróf Péter 
felel�s szerkeszt� 

 
* * * 

 

Kedves Feri! 
 

Engedd meg, hogy így szólítsalak, hiszen amit írok, 
az nem az emberi kapcsolatunknak, hanem a szakmai 
egyet nem értésünknek szól. 

Azért ragadtam tollat, mert két min�ségemben is 
megszólíttattam mint szerkeszt�, és olyan szerkeszt�, 
aki leveled leközlése ellen volt (megjegyzem ilyen 
hosszú évek óta nem fordult el�, állításoddal ellentét-
ben), és mint önkormányzati képvisel�, akinek feladata 
az újság, de egyben az egész város védelme is. Hogy 
miért használom ezt a kifejezést, az írás végére kiderül. 

Engedd meg, hogy nyílt leveled után rávilágítsak arra, 
hogy miért gondoltam, és gondolom ma is úgy, hogy 
leveledet káros lett volna lehozni. 

Te írásodban 300 millió forint adósság hátrahagyásá-
val, és több b�ncselekmény elkövetésével vádolod meg 
az el�z� polgármestert és a testületet, és úgy közlöd 
ezt, mint tényt. Véleményem szerint, míg ezek mellett 
az állítások mellett nem tudsz, vagy nem akarsz bizo-
nyítékot bemutatni, addig sajnos, ezek a mondatok nem 
visznek el�re, de hangulatkeltésre kiválóan alkalmasak, 
amire viszont szerintem nincs szükség. 

Nézzük meg, hogy mi az igazság: 

1. Visegrád városának folyószámlájához csatolva van 
egy 50 + 10 millió forintos hitelkeret, melyet az 
önkormányzat rendszeresen felhasznál. Ez a hitel-
keret nagyjából úgy m�ködik, mint a lakossági fo-
lyószámlákhoz társított hitelkeret. Tehát, ha sz�ké-
ben van a kassza (és ilyen sajnos, egyre gyakrab-
ban van), akkor ehhez tud nyúlni a tulajdonos, 
amikor meg van pénze, akkor visszatölti, hogy ne 
kelljen sok kamatot fizetnie. Mint már említettem, 
ezt a keretet a régi és az új önkormányzat is rend-
szeresen használja, de úgy látom, és ebbe csak 
mostanában látok bele, hogy minden esetben meg-
próbálják ez vissza-visszatölteni. 

2. Visegrád városának 2010. december 31-én 159. 
790. 032,– Ft hitelállománya volt. Ez azt jelenti, 
hogy a korábbi években ennyi hitelt vett fel az ön-
kormányzat különböz� beruházásokra, fejleszté-
sekre (pl. útépítés stb.). Meg kell jegyeznem, amint  
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látod, ezek az összegek fejlesztésekre fordítódtak. 
El�re tervezett, céltudatosan felvett pénzek voltak, 
mint ahogy egy család is (gondolom, Te is vettél 
fel hitelt lakásépítésre) id�nként a nagyberuházása-
ira hitelt vesz fel. Tehát az én véleményem szerint 
a hitelállomány és az adósság nem ugyanaz. S�t, 
nagyon nem. Itt kell megjegyeznem, hogy még so-
ha nem fordult el�, hogy Visegrád városa ezen tör-
leszt� részleteket nem tudta volna fizetni. 

3. És valóban van Visegrád városának mintegy 40 
millió forint adóssága, ami szó szerint adósság. 
Tehát elvégzett munkák ellenértéke, leszállított, és 
ki nem fizetett anyagok számlái, és még sorolhat-
nám. Ez a szó szoros értelmében adósság. 

Tehát ez a helyzet. Én nem állítom, hogy ez jó, vagy 
üdvös. De azt sem állítom, hogy ez tragikus. Ésszer� és 
takarékos gazdálkodással a helyzet kezelhet� és javít-
ható. Persze, azt is tudni kell, ha ez az önkormányzat 
nem tesz komoly lépéseket, a helyzet valóban tragikus-
sá válhat. 

Azt is tudom, hogy jó, ha err�l Visegrád város lakosai 
tudnak, s�t tovább megyek: err�l a lakosságnak tudnia 
kell. Biztos vagyok benne, hogy Abonyi Géza polgár-
mester úr éppen ezért tájékoztatta a lakosságot tavaly 
decemberben. Természetesen � a novemberben fellel-
het� adatokból dolgozott.  

Vajon miért nem kavart akkora port ez akkor? Való-
szín�leg azért, mert az emberek e tekintetben elég fele-
l�sségteljesen gondolkoznak, és megértették a helyze-
tet. De ha már így esett – cikked kapcsán –, azt gondo-
lom, nem baj, hogy még egyszer szóba került ez a té-
ma. Így részletesebben is kitárgyalhattuk ezt, egy füst 
alatt a tisztán látás kedvéért a mai adatokkal. 

És akkor engedd meg, hogy megindokoljam, hogy 
miért nem támogattam leveled leközlését. Pontosan 
azért, mert a Te leveled, véleményem szerint csak han-
gulatkeltésre lett volna jó, és arra, hogy mindenféle 
pletykákat elindítson. Ha tényszer�en a fent leírtak sze-
rint a lakosság tájékoztatása lett volna a célod, akkor 
nekem semmi kifogásom nem lett volna ellene. Szerin-
tem, hogy Téged idézzelek, „felületes lustán, kell� 
utánjárás nélkül” írtad meg írásod (ha csak a szobor 
30 millióját nézzük, az sem stimmel). Már csak azért 
is, mert ha nem osztod a véleményemet, és a fent felso-
rolt tételeket továbbra is egy kalap alá veszed – amit 
még egyszer mondom: véleményem szerint súlyos hiba 
és szakmaiatlanság lenne –, akkor is „csak” 260 millió 
forintról beszélhetünk.  

Márpedig 40 millió forint is 40 millió forint, és ha 
már a felületességet kéred számon rajtunk, akkor légy 
olyan kedves, Te se légy felületes. Ezeknek az adatok-
nak egy telefonhívással utána lehetett volna nézni.  

Végezetül tudom, hogy most az a vád fog érni, hogy 
rögtön reagálok egy írásra, de ez esetben állom a vádat, 
mert azt gondolom, hogy a város lakói egy hónapig 
ilyen kérdésben nem maradhatnak tájékoztatás nélkül. 

Nem jó, ha elindulnak a találgatások. Szerintem ez, 
ahogy írtam, csak a hangulatkeltésnek kedvezne, és 
egy ilyen kérdésben ez nem jó. 

Kérni fogom a szerkeszt�séget, hogy utólag közöljük 
le az írásodat, és Visegrád lakossága döntse el, kinek 
ad igazat.  

Amennyiben különösebb reagálások nem érkeznek, 
én a magam részemr�l az ügyet lezártnak tekintem. 

Barátsággal: 
                                                        Mikesy Tamás 

önkormányzati képvisel� 

 
* * * 

 

Visegrád  
300 milliós adóssága 

 

Vártam, de nem jött a kérdés Abonyi Géza polgármes-
ter úr decemberi beszámolója után, hogy mib�l lett Vi-
segrádnak pár év alatt 300 millió forint adóssága!  

Valóban nem érdekelne senkit az utóbbi évek negatív 
termésének oka? Örülhetünk, hogy a városnak az adós-
ság mellett sikerült 30 millióért szép új szobrot vennie, 
két alpolgármestert is tudott fizetni, és lett egy hatal-
masra duzzadt szemétlerakónk az épül� Hiltonnal 
szembeni Duna-parton? Valóban így van minden jól? 
Csak véletlenül lett érintve Visegrád, az elhíresült Kul-
csár-féle brókerbotrányban, és véletlenül vált az új ho-
tel 2003-ban, a Britton-érdekeltségek legnagyobb be-
fektetésévé? 

A felszínre került tények mást mondanak! Az adósság 
halmozása, a közvagyon és a vízhasznosítási el�nyök 
átjátszása, az érzékelhet� nemtör�dömség, az utóbbi 
10–15 év eredményeinek és Hadházi (sic!) Sándor sze-
repének újragondolását kívánja! 

Részese voltam, amint a bizalommal visszaélve, tuda-
tos törvényszegéssel még az �t támogató képvisel�ket 
is félrevezetve játszotta át a közvagyon egy jelent�s ré-
szét 2000-ben. Avagy véletlenül lett 2002 új, hozzá 
nem ért� testületével megszavaztatva – már a második 
ülésen – a b�ntényment� szerz�désmódosítás?  

Az akkoriban hallható siker és pénzbevétel, valójában 
szerecsenmosdatást, és a kút feletti végleges befolyás-
vesztés megalapozását jelentette! Egy kis jóindulattal, 
sok 100 millióval lehetne többünk!  

De tekintsünk el�re is! Visegrád jöv�je számára bíz-
tató jel, hogy az lett az új polgármester, aki annak ide-
jén a bizonyítékok el�kerültével, egyetlenként állt ki a 
testület elé, próbálva tenni az igazság kiderítéséért. Ha 
akkoriban nem fojtják belé a szót, akkor ma talán más-
ként állna Visegrád pénzügyi helyzete is!  

Csak így tovább, nagy tisztelettel minden jót kívánok, 
kedves Abonyi Géza! 

Bognár Ferenc 
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Olvasói ����  levelek 

Kísért a múlt? 
 

2008 októberében bátorkodtam 
írni néhány sort a Visegrádi Hí-
rekbe, „Nem, Nem, a Hatalmat 
nem adom” végszóval. Ennek 
lényege az volt, hogy párhuzamot 
vontam az akkori kormány és a 
visegrádi önkormányzat felel�s 
vezet�i között. Úgy látom, hogy 
ilyet napjainkban is lehet találni. 
A Danubia Televízión keresztül 
figyelemmel kísérem a visegrádi 
képvisel�-testület egy-egy ülését, 
meghozva felel�s döntésüket. 
Ezeket az üléseket látva és hall-
gatva felbosszant az a tény, hogy 
a jelenlegi testületben ül� Tisztelt 
Képvisel�k, akik nem el�ször 
kaptak bizalmat a lakosságtól, 
úgy tesznek és nyilatkoznak, 
mintha els� megbízatásuk idejét 
töltenék. Néhány példát említe-
nék.  

A Rákóczi utca sárfelhordás 
megszüntetésére felkért szakvé-
lemény díja 600.000 forint. Miért 
ennyi a díja? Ki szavazta meg a 
szakért�i vélemény felkérését? 
Nem tudják. 

Az Életfa elnevezés� emlékm� 
megvilágításának kivitelezése 
miért nem történt meg? Nem 
tudják. 

Miért kell hitelt felvenni az ön-
kormányzati dolgozók év elejei 
bérének kifizetésére? 

Miért nem tudja egy volt és újra 
megválasztott önkormányzati 
képvisel�, hogy jelenleg hogy áll 
az önkormányzat gazdaságilag? 

Számomra érthetetlen és elfo-
gadhatatlan, hogy néhány hónap 
leforgása alatt szembesülünk 
azzal, hogy a busz fenntartása, 
üzemeltetése a településnek ko-
moly anyagi gondokat jelent. 

Ugyancsak érthetetlen, hogy az 
el�z� testület által megszavazott 1 
millió forint sz�rén-szálán „elt�-
nik”, amelyet azon tulajdonosok 
kapnák, akik 70–80 éves házaik 
homlokzati felújítását vállalják 
fel. 

A képvisel�k a választók érde-
keit képviselve, a településért 
vállalt felel�sséggel kell, hogy 
dolgozzanak és cselekedjenek. 

Ha �k nem tudják, nem ismerik 
a település helyzetét, akkor ki 
tudja és kit�l kaphat ezekre vá-
laszt egy visegrádi polgár? 

Hasenberg István 

Színházi esték – visegrádi közösséggel, másképp 
 

„Hát ezt nem gondoltam volna” mondhatnám a régi viccet idézve, vagyis, hogy én öt-
venéves fejjel kétféleképpen is megtanulom a színházba járást másképp, máshogyan 
értékelni! 

Régi emlékeimben a színházi esték fényes hatalmas épületeket jelentettek, elegáns 
nyakkend�s urak és csillogó ékszeres hölgyek visszafogott, szinte kínos eleganciáját. Az 
el�adás pedig egy szentélyben zajló titokzatos mágiát… egyébként pedig halálosan 
utáltam kiöltözni… 

Nos, mindkett�t megcáfolta az a téli három színházlátogatás, amelyeken szerencsém 
volt részt venni. Egyrészt Takács Istvánné Rozi odaadó szervezése lehet�vé tette, hogy 
együtt, külön busszal utazzon a lelkes visegrádi csapat. Ebben az a szívet melenget�, 
hogy nem egy rideg taxiban, vagy tömött buszon, hanem jókedv� társasággal, odafelé 
mindennapi dolgainkról beszélgetve, visszafelé pedig a színházi élményt taglalva – mit 
tagadjuk – id�nként egy kis lélekmelegít� ital kíséretében mókázva telik az út. Hát ez 
igazán más, mint a megszokottak. Az oda-viszza út is a program részévé válik.  

S a másik: a Budapesti Kamaraszínháznak három kis színpada van, a zajló el�adások 
meglep�en újszer� élményt nyújtanak. El�ször is a közönség alig száz f� mindegyikben, 
másodszor pedig a színpad egészen közel van, úgy érezzük, nekünk, játszanak, velünk 
játszanak a színészek, szinte a mi szobánkban. Hát ez nem az a felszentelt nagybet�s 
hagyományos színház, viszont kit�n�, különleges élmény. Arról nem is beszélve, hogy 
ha a maroknyi közönség soraiban régi kedves ismer�sök, szomszédok ülnek, az igazán 
nem mindennapian barátságos élmény.  Kár lenne kihagyni. Kérdezzék csak meg bátran 
Rozit, mikor szervezi a következ� programot!  

Varga Brigitta (Szentgyörgypuszta) 

Visegrádi színházélet 
 

Mindjárt az elején magyarázattal és helyesbítéssel kell kezdenem. A „színházélet" fo-
galom, nyelvhelyességi használata nem pontos, földrajzilag pedig nem városunkat, 
hanem Budapestet illeti els�sorban. Mégis hogy jön össze a cím jelz�s szerkezete? Nos, 
az ismer�s mondás, mi szerint ,,Ha a hegy nem megy Mohamedhez...” valósult meg 
színházbarát visegrádiak összefogásával, azaz mi mentünk a f�városba, a színházhoz. 
Az él� el�adás varázsa iránti igényt nem sikerült kiölnie bel�lünk a televíziónak sem, a 
távolságnak sem. Mégis ritkultak a családos színházlátogatások. A jegyrendelés, vétel, 
az árak, a közlekedés, a parkolás akadályai, és természetesen a kényelem is közrejátszik 
ebben. Nem hinném a kultúrszomj csökkenését. Ebb�l mozdultunk ki a Visegrádi Szö-
vetség szervezésében immár harmadik alkalommal és csodálatos színházi esték kollek-
tív élményében részesülhettünk. 

Történt ugyanis, hogy Takács Istvánné Rozika vette kezébe az ügyet, óhajunkat. Szín-
házakkal tárgyalt, alkudott jegyárakra, majd buszt rendelt és biztosított, és körbetelefo-
nálta a fél várost, beszedte a jelentkez�kt�l a pénzt. A csendes téli estéket a készül�dés 
láza tette izgalmassá. Mit vegyek fel? Kik jönnek még? Hol fogunk ülni? El�kerültek a 
sötét öltönyök, körömcip�k, bundák (persze csak jelképesen), és nagy kényelmesen 
beültünk a külön buszba. A panorámaablakokból a kivilágított Pestet most egész más-
képp láttuk, csodáltuk, mint a köznapi lótás-futás közben. 

A Budapesti Kamaraszínházban a Csábítás m�vészete cím� Anouil-darab megtekinté-
se volt a decemberi programunk. A kamaraszínházakra jellemz�en a szerepl�k szinte 
részesévé tudják tenni a néz�t a játékuknak, érinthet� távolságból b�völtek el minket. A 
kit�n� színészek: Rátóti Zoltán, Egri Kati, cseppet sem múlt századi stílusban adták el� 
a komédiát. A gáláns kalandjairól híres dalszövegíró ellenállhatatlan a n�i szíveknek, 
ezt ki is használja. Egy nap neki is szembe kell néznie tettei következményeivel, mint 
mindannyiunknak, így az erkölcsi tanulságai a színm�nek a mára is érvényesek. Másnap 
a CBA-ban összefutottam egyik barátn�mmel és nem a szokásos kérdésekkel kezdtük a 
beszélgetést: -Mit f�zöl ma?, hanem: Mit szólsz a Cs. Németh Lajoshoz? De rég láttam! 
Na és kosztümök! ...stb. folytattuk és az ebéd meg sehol! Januárban a Tivoliban az Edit 
Piaf következett. A párizsi verébkét Váry Éva személyesítette meg önálló estjében fel-
idézve a szomorú, sikeres, majd tragikus, csalódott énekesn� életútját. A vastaps nem-
csak az Életképek cím� tv sorozatból ismert színészn�nek szólt, sokkal inkább a világhí-
r� sanzonok, jellegzetes piaf-dalok él�zenekari el�adásának. A szünetben mindjárt 
kiválasztottuk a repertoárból a februári darabot, melyet közösen nézünk meg. Hasek 
Svejkjét jól ismerjük, most Spiró átdolgozása fogja érdekesebbé tenni e remek figurát. 
Úgy tudom a külön busz ismét meg fog telni! Reméljük, hogy a színházbarátok köre 
még tovább fog b�vülni! Célunk rendszeressé tenni a ,,színházi járatokat”, esetleg más 
színházakhoz is megtalálni az utat. Így együtt visegrádiak! 

Makai Gy�z�né (Visegrádi Szövetség) 
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Kék cinege viselkedéskutatási projekt  
a visegrádi erd�kben 

 

A Pilisi Parkerd� Zrt. Visegrádi Erdészete örömmel 
adott helyet annak a kutatási tevékenységnek, melynek je-
gyében 2007 novemberében az ELTE Állatrendszertani és 
Ökológiai Tanszékének munkatársai (Dr. Rosivall Balázs 
vezetésével) 75 db 26 mm röpnyílású madárodút helyez-
tek ki a Szent László-hegyen található fiatalos erd�rész-
letben.  

A kés�i kihelyezés miatt 2008-ban még csak 6 kék cine-
ge pár költött sikeresen, azonban 2009-ben már 14, 2010-
ben pedig 13 sikeres költés volt. 

A tervezett kutatások célja az ivararány-manipuláció 
jobb megértése volt. Az elvégzett vizsgálatok alátámasz-
tották, hogy a kék cinegénél az utódok ivararánya nem vé-
letlenszer�. 

Az eredmények szerint, az apa min�ségét jelz� tollazati 
bélyegek közül a fejtet� kék UV színezete, és a has sárga 
színezete is összefüggött az utódok ivarával. A kutatók 
kimutatták azt is, hogy az id�sebb tojóknak több hím utó-
da van. Tudományos szempontból legjelent�sebb ered-
mény azonban az volt, hogy az említett fiatal erd�ben és 
egy öreg erd�részletben az utódok ivararánya eltér�en vál-
tozott a szezon el�rehaladtával. Ezt a változást a két terü-
let táplálékkészletének eltér� változása magyarázhatja.  

Az eredményeket egyel�re egy tudományos konferencián 
mutatták be el�adás formájában (ld. alább), de az anyag-
ból jelenleg kézirat is készül, mely egy nemzetközi szak-
folyóiratban fog megjelenni. Az elvégzett vizsgálat egy 
nemzetközi projektnek is része volt.  

Az ivararány-manipulációt korábban már több kék cine-
ge populációban is vizsgálták, de a mintázat a vizsgált po-
pulációkban eltért. Több szerz� is felvetette, hogy ennek 
magyarázata az eltér� ökológiai környezet és eltér� sze-
lekciós tényez�k lehetnek, azonban ezt korábban még 
senki sem vizsgálta. A hazai populáció két él�helyen vég-
zett vizsgálata ezt meger�síti, de egy nemzetközi összeha-
sonlítást is el fognak végezni, ahol 6 európai populációból 
gy�jtött adatokat fognak elemezni.  

A Pilisi Parkerd� Zrt. bízik benne, hogy a jöv�ben e pro-
jekt sikerrel tud folytatódni és ugyanígy még sok értékes 
kutatási eredmény születik majd a Pilis erdeiben. 

Az eddigi eredményekb�l készült publikáció: 
Rosivall, B., Szöll�si, E., Laczi, M., Kiss, D., Török, J. 

(2010): The effect of individual and habitat quality on 
blue tit sex ratios. – el�adás, 13th International Behavioral 
Ecology Congress, Perth. 

Ocsovai Zoltán 
erdészetvezet� 

A Visegrádi Szövetség 
 és a Visegrádi Turisztikai Egyesület 

 

 TÁRSADALMI MUNKÁRA – SZEMÉTSZEDÉSRE 
 

 hívja  
Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait! 

Ideje: 
2010. március 25-án, pénteken 14 órától  

 Találkozó: 
 a Deltánál, illetve a 11-es út Öregek Otthona bejárati 

út keresztez�désénél 

Tervünk: 
a Duna-part területének, illetve a 11.sz út melletti  

területeknek a takarítása  
a futballpálya és a révállomás között,  

valamint a Delta és környéke, 
továbbá 

 Szentgyörgypuszta, 11. sz. út melletti területek  
takarítása 

Mindösszesen három órai munkára kérjük Önöket 
 Keszty�t, m�anyag zsákokat  

és egyéb eszközöket biztosítunk 
A hulladék elszállítását megszervezzük 

Kérjük Önöket, ha ezen a napon a közös szemétszedésre 
nem tudnak eljönni,  

akkor a saját környezetükben – járdákon, árkokban stb. – 
végezzenek takarítást!  

 Mindenkit várunk!  
Kérünk valamennyi visegrádi civilszervezetet,  

hogy mozgósítsa tagjait! 
Tegyük szebbé városunkat!  

 

 Dubniczki Tibor                                 Hasenberg István 
Visegrádi Szövetség                            Visegrádi Szövetség 
 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Visegrádiak! 

A Visegrádi Szövetség 
– az alapító oklevelében megfogalmazottaknak  

megfelel�en –  
ebben az évben is 

FÓRUMOT szervez, 
melyre ezúton hívunk minden érdekl�d�t! 

Id�pontja: 
2011. március 31-én, csütörtökön 18 órától 

Helye: 
Visegrád, mozi 

A FÓRUMRA meghívjuk városunk polgármesterét  
és a képvisel�-testület tagjait 

Meghívjuk a város valamennyi civil szervezetét 
és egyesületét is 

Téma: 
– Tájékoztató az új képvisel�-testület  

eddigi munkájáról 
– Városközpont – Visegrád rövid és hosszú távú  

fejlesztési lehet�ségei és határai 
A fórum fontosságára való tekintettel kérünk mindenki  

megjelenését és az aktív közrem�ködését! 

A Visegrádi Szövetség Elnöksége 
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Mozdulj, Visegrád! 
  

Az el�z� számban elindítottunk egy kampányt a visegrádi 
sportélet fellendítésének és meger�sítésének érdekében, és 
mint kiderült, nem hiába. A Visegrádi Sport Egyesület 
2011 februárjában 6 új szakosztállyal b�vült. A már meglé-
v� 3 szakosztály, a sakk-, a kerékpár- és a labdarúgó- mellé 
megalakult a cselgáncs-, a kick-bokx-, a röplabda-, az 
íjász-, a túra- és a téli sportok szakosztálya is. Az új szak-
osztályok egy része tradicionális visegrádi sportokat tá-
maszt fel, ilyenek például a téli sportok és az íjászat, illetve 
már évek óta m�köd� sportágak szervez�dtek szakosztállyá, 
mint például a kick-box, a cselgáncs és röplabda. A régi és 
az új szakosztályok az önkormányzattal összefogva sokkal 
szélesebb kör� sportolási lehet�ségeket próbálnak elérhet�-
vé tenni a visegrádiak számára. Az íjász-szakosztály vár 
minden íjjal rendelkez�t és mindenkit, aki az íjászattal sze-
retne megismerkedni. De nem csak az íjász-, hanem az ösz-
szes szakosztály várja az érdekl�d�ket és a sportolni vágyó-
kat. 
 

A sport fontossága és pozitív „mellékhatásai” 
Meggy�z�désünk, hogy napjainkban a sportnak, els�-

sorban a tömeg- és szabadid�sportnak – Magyarországon 
pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt – ki-
emelt szerepe van. A mai gyerekek és feln�ttek tragikusan 
keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül 
egyaránt. Rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, 
rengeteg az agresszív, káros szenvedélyekkel él� kallódó 
gyerek, tinédzser, depresszió feln�tt, a statisztikákban ki-
emelked� helyeket vívunk ki ezekben a negatív „rangsor-
okban”. 

És szintén tény, hogy a „társadalom krónikus mozgáshi-
ánya, illetve katasztrofális életmódja alapvet�en nem csak 
anyagi, hanem f�ként szemléletbeli hiányosságokra vezet-
het� vissza, ezen azonban lehet javítani…Egy nemrégiben 
végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35%-a azt mond-
ja, hogy azért nem sportol, mert nincs ideje, 25%-a nem 
szeret sportolni, azt viszont arra, hogy ez költséges, léte-
sítményigényes dolog lenne, csak 6%-uk hivatkozik. A 
mozgás szeretete tehát els�sorban szemlélet és nevelés 
kérdése. A sport már önmagában élményt nyújt, életmin�-
séget javít, de vannak – nagy jelent�séggel bíró – pozitív 
„mellékhatásai”. 

Magyarország lakosságát érint� legsúlyosabb (szív- és 
érrendszeri, emészt�rendszeri, csontritkulásos és mentális) 
betegségek kialakulásához az inaktív, mozgásszegény 
életmód nagymértékben hozzájárul. Véleményünk szerint 
az egészségmeg�rzés, a betegségek megel�zése szempont-
jából is kiemelt szerepe lehet a sportnak, a rendszeres 
mozgásnak. A sport pozitív tulajdonságai nem csak a test-
re, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak, a rendszeres 
mozgás számos, szinte azonnal érezhet� pozitív változást 
idéz el� a szervezetben, s ha életünk természetes részévé 
válik, akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van. 

A sport nemcsak azért fontos, hogy kés�bb legyen kinek 
szurkolni az olimpián. A sport népszer�sítésére szánt 
pénz, minden túlzás nélkül állíthatóan, többek között az 
egészségügynek, az oktatásnak, a drogmegel�zésnek, a 
nyugdíjfolyósításnak, a b�nmegel�zésnek stb. szállítanak 
hasznos, értékes megtakarított forintokat. A sport ügye 
társadalmi kérdés, és társadalmi összefogásért kiált! Hi-
szen a gyermek, feln�tt, aki rendszeresen sportol, jobb fi-

zikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az is-
kolában, illetve munkahelyén, pozitív életközösség tagjá-
vá válik, mely távol tartja a káros szenvedélyekr�l (dro-
goktól, dohányzástól, alkoholtól), hasznosan vezeti le a 
felgyüleml� feszültséget, agresszivitást, lelkileg és szelle-
mileg is kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az 
életét. Nem sok olyan dolog van, ami annyira el�remutató, 
mint a sport. Megszállottan hiszünk abban, hogy a sportot 
a leghatékonyabban a gyakorlatban lehet közel hozni az 
emberekhez. Sportolásra bíztatunk mindenkit! 

Réti Henrik és Réti Roland 
 

Jelenlegi szervezett sportolási lehet�ségek 
Visegrádon 

 

Labdarúgás: 
  edzések: egész évben minden korosztályban 
  szerdán és pénteken 
  helyszín: télen – sportcsarnok 
  tavasztól �szig – városi sportcentrum  
  info: Szendrey Lajos 06 (30) 515-8691 
Cselgáncs (judo): 
  edzések: iskola id�szakban minden korosztályban 
  csütörtökön 17.00–18.30 
  info: Réti Henrik 06 (30) 986-4023 
Apródképz�: 
  edzések: szeptembert�l júliusig, 
  beiratkozás: szeptember végéig 
  helyszín: �sszel és tavasszal – Salamon-torony 
                 télen – sportcsarnok 
  info: Staberecz Péter 06 (20) 984-6258 
          Réti Henrik 06 (30) 986 4023 
Kick-box: 
  edzések: gyerekeknek iskola id�szakban, 
                feln�tteknek egész évben 
  helyszín: Sziget utcai edz�terem 
  hétf�n és csütörtökön 
  gyerekeknek 18.00–19.00 
  feln�tteknek 19.00–21.00 
  info: Sickerling Ralf 06 (30) 563-5803 
Kick-box aerobik: 
  edzések: egész évben 
  helyszín: Sziget utcai edz�terem 
  szerdán és pénteken 18.00–19.00 
  info: Sickerling Ralf 06 (30) 563-5803 
Tai chi: helyszín: Sziget utcai edz�terem 
  csütörtökön 16.00–17.00 
  info: Bártfai István 06 (30) 251-6383 
Ovis balett: helyszín: Sziget utcai edz�terem 
  pénteken 16.00–17.00 
  info: Bártfai István 06 (30) 251-6383 
Pilátes: helyszín: Sziget utcai edz�terem 
  info: Mohácsi Ildikó 06 (20) 938-45 36 
N�i torna: helyszín: Sziget utcai edz�terem 
  info Mohácsi Ildikó 06 (20) 938-4536 
Kerékpár: edzések télen is (Spinracing) 
  gyerek – feln�tt 
  info: Müller Antal 06 (20) 343-9374 
          Bálint Zsolt 06 (30) 364-0860 
Sakk: info: Gróh Dániel 06 (70) 270-8337 
Röplabda: info: Cseke László 06 (30) 933-7749 
                           Bártfai István 06 (30) 251-6383 
Íjászat: info: Staberecz Péter 06 (20) 984-6258 
                      Bergmann Pál 06 (20) 222-7561 
Sí és snowboard: info: Gutbrod Rezs� 06 (20) 959-0213 
                                       Bergmann Balázs 06 (20) 590-0905 
                                       Mikó Zsolt 06 (20) 381-1797 
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A visegrádi labdarúgók 
 

Keser� a szám íze, mikor ezeket a sorokat írom, mert álta-
lam butának vélt kérdésekre kell mindig választ találnom, 
pedig a sport népszer�sítéséért és annak sikeréért dolgozom. 

Mostanában komoly pozícióban ül� hölgyek, urak teszik fel 
a kérdést: mennyi visegrádi van a csapatban? El�ször is ezt a 
kérdést finomabban is fel lehetne tenni (nem darabáruról van 
szó!!). Másodsorban a Visegrád SE visegrádi sportegyesület. 
és labdarúgói minden héten megküzdenek Visegrád sikeréért, 
dics�ségéért. 

Sajnos, én már megkaptam, hogy Lajos maga is 
„gyütment”. Igen, így van. A Pilis túloldalán nevelkedtem, és 
onnan költöztem ide, és alapítottam családot. Boldog va-
gyok, hogy minden értelemben az ország leg irigylésre mél-
tóbb településén élhetek. Heti hat napot foglalkozom focival, 
és mindent elkövetek azért, hogy a településünk csapata leg-
üt�képesebb legyen a körzetünkben. Heti hét nap munka 
mellett mindent megteszek, hogy településünk hírnevét öreg-
bítsem, hiszen hosszú távon ebb�l tud profitálni a városunk. 
Ehhez a munkához szükség van sok-sok sportszeret� ember-
re, akik veszik a fáradságot, és megküzdenek hétr�l hétre, 
kupáról kupára más-más település csapataival. Kilenc évvel 
ezel�tt, amikor elkezdtem edzéseket tartani, rengeteg sport-
kudarc érte a csapatot. A hosszú úton sokan lemorzsolódtak. 
Akik viszont megmaradtak, �k ma olyan büszkék az elért 
munkára, mint én. Akkor kb. 30 f�b�l ált a szakosztály, mára 
140 labdarúgó jár a Visegrád SE színeiben focizni. Van, aki 
hobbi szinten, de a 90%-uk verseny szinten sportol. 

Vannak olyan pesszimista gondolkodású emberek, akik a 
régi berögz�dés miatt lebecsmérlik a csapat szorgalmát, tu-
dását, értékét. Utána sem járnak, hanem csak negatív kritikát 
fogalmaznak meg. Azok, akik olvassák a Visegrádi Híreket, 
�k már tudják, amit a futball-szakosztályról és elért sikereir�l 
az elmúlt hónapokban leírtam.  

Ezt most összes�rítem: 
135 labdarúgó, ebb�l 95 f� 19 év alatti. 
Utánpótlás sportoló: indulnak versenyen. 
Bajnokság szempontjából: U7, U9, U11, U13, U16, U19, 

feln�tt, öregfiú. 
A legkomolyabb költségek:  
– az éves rajtengedély, 
– nevezési költségek, 
– bírói költségek; 
ez megközelít�leg 1millió 300 ezer forint.  
Köszönet az önkormányzatnak, hogy ezzel is támogat 

minket.  
Jelen pillanatban a helyezés: 
– a feln�tt csapat a 2., 
– az U13 az 1., 
– az U11 a 2. helyen áll.  
A többi korosztály a középmez�ny elején szerepel. Eszter-

gom és Pomáz között a VSE az egyik legüt�képesebb és 
szerteágazóbb utánpótlással rendelkez� egyesületté fejl�dött 
(erre sok egyesület irigykedik). Ilyen kaliber� egyesületet a 
mi költségvetésünk 10–13-szorosával lehet szinten tartani. 
Ott 12 f�s edz�, stáb van, nálunk 3 f� „sztahanovista”. (Mi 
még sosem kaptunk térítést, de a köszönöm is ritka „madár” 
nálunk.) Pedig az utánpótlásnak az elmúlt 3 évben 19 kupája, 
12 egyéni díja és számtalan oklevele magáért beszél.  

Nem beszélve arról, hogy ez év februárban a gyerekek 
– 1 kupagy�zelem: U13, 
– 1 második hely: U9, 
– 2 negyedik helyezés: U13, U11, 

– 4 edz�mérk�zés gy�zelem: U13, U16, U19, U11, 
– 2 edz�mérk�zés vereség: U13, U19, 
– 3 egyéni díj,  
– 2 hatodik hely: U11, U19 büszkélkedhetnek. 
Ha csapatunk megjelenik Tatabányától – Lábatlanig, Do-

rogtól – Esztergomig, vagy bárhol Pest megyében, rögtön 
tudják, hogy megjött Visegrád. Senkiben nem merül fel a 
kérdés, ki fia borja, és amikor a csapat bemegy a pályára, 
egyszerre kiabálják, buzdítják egymást vállvetve: 2025 Vise-
grád. Amikor éremmel, kupával, dics�séggel elégedetten jö-
vünk hazafelé, mindenki érzi, tudja: a siker közös. A kinevelt 
gyerekek száz szállal kapcsolódnak a településünkhöz, és 
bárhol járnak majd a világban, a siker és a sikerhez vezet� 
rögös út ide köti �ket, és nem fognak tétovázni, ha Visegrá-
dért tenni kell bármit is, bármikor! �k így tudják meghálálni 
a tör�dést. A labdarúgás Európa legnépszer�bb sportága, erre 
a sportra rengeteg ember kíváncsi. Ezért, én úgy érzem, �k 
– a focisták –mind visegrádiak, vagy nevezhetném tisztelet-
beli visegrádinak is. 

A településünknek a legnagyobb reklám ereje abban van, 
ha 80 km-es körzetben Visegrád színeiben dics�séget sze-
rezhetünk. 

Ezek után, ha valakit írásommal megbántottam, akkor t�le 
elnézést kérek, ha pedig van, aki úgy érzi, hogy gyermekein-
ket megdicsérné, támogatná, a telefonszámom a nevem alatt 
megtalálható. 

Tisztelettel: 
Szendrey Lajos utánpótlás vezet�edz� 06 (30) 515-8691 

 
Visegrád Sportjáért Közalapítvány 

  

Kérjük, aki teheti, az idei évben is támogassa adója 1%-
ával településünk sportlehet�ségeit! 

Az elmúlt évben az alapítvány számlájára 89.806,– Ft tá-
mogatás érkezett az 1%-ok befizetéséb�l, ennek egy részét 
sportesemények támogatására használtuk fel.  

Ezen kívül az UTILIS Kft. 147.000,– Ft-tal támogatta a 
sportegyesület öregfiúk csapatát, Bártfai István képvisel� 
pedig teljes 2010. évi tiszteletdíjával, 486.000,– Ft-tal támo-
gatta a gyermek focistákat, akiknek ebb�l a pénzb�l egy 
edz�pálya létesül. 

Köszönjük minden felajánló segítségét, támogatását és 
számítunk erre a továbbiakban is!  

Visegrád Sportjáért Közalapítvány adószáma: 
18666117–1–13 

Köszönettel:                                             a kuratórium tagjai 
 

N�i – testi-lelki – egészségmeg�rz�  
módszerek! 

 

Kováts Ildikó kineziológus, Kriston Intim Torna tré-
ner ingyenes, ismertet� el�adása a Pillangós-ház keretén 
belül igénybe vehet� egészségmeg�rz� és helyreállító 
módszerekr�l: kineziológia, intim torna, csontkovácsolás, 
shiatsu-masszázs, radisztézia stb. 

Id�pont: 2011. március 17. csütörtök, 18 óra. 
Visegrád, Nagy Lajos u. 8. sz. alatt egy finom teával, 

érdekes információkkal és egy játékos rajzpszichológiai 
elemzéssel, szeretettel várjuk a visegrádi asszonyokat, le-
ányokat. 

Érdekl�dni:  
Kováts Ildikó 06 (20) 927-4150 

http://pillangos-haz.hu 
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Visegrádi Sport Egyesület hírei  
(labdarúgó-szakosztályhírei) 

 

Itt a tavasz, kezd�dik a pontvadászat! 
A labdarúgó feln�tt és U19-es csapat a Pest megyei lab-

darúgó-bajnokság megyei II. osztályában szerepel. 
 

 2010/2011. Feln�tt bajnokság állása 
 

Hely      Csapat M Gy  D V Lg Kg Gk Pontok 
  1. Budajen� KSK 12   9  2   1 32 17 15  29 
  2. Visegrád SE 12   8  1   3 34 22 12  25 
  3. Gödi SE 12   7  1   4 34 14 20  22 
  4. Vácrátót KSE 12   7  1   4 38 23 15  22 
  5. Sz�di BLSE 12   6  3   3 26 16 10  21 
  6. Szigetgyöngye SE 12   6  2   4 23 14 14  20 
  7. Püspökhatvan SE 12   6  1   5 30 25   5  19 
  8. Leányfalu SE 12   5  2   5   3 25 –2  17 
  9. Vác-Deákvár SE 12   5  1   6 28 29 –1  16  
10. Nagykovácsi SE 12   3  6   3 26 37 –11  15   
11. Rád SE 12   4  2   6 23 25 –21    4 
12. Fort. SC-Kism. 12   0  1 11 13 47 –34    1 
13. Nagymaros SE 12   0  1 11 11 52 –41    1 
 

A góllöv� lista 2. helyezettje Szedlacsek Balázs 17 gól-
lal. (1. Bozori Balázs Vácrátót KSE 20 gól) 
 

2010/2011. U19 bajnokság állása 
 

Hely      Csapat M Gy  D V Lg Kg Gk Pontok 
  1. Gödi SE 12 12  0   0 76   6 70  36 
  2. Püspökhatvan SE 12   8  2   2 42 21 21   26 
  3. Szigetgyöngye SE 12   8  1   3 32 25   7  25 
  4. Nagymaros SE 12   7  1   4 27 22   5  22 
  5. Leányfalu SE 12   8  1   3 32 14 18  21 (–4) 
  6. Vác-Deákvár SE 12   5  2   5 21 29 –8  17 
  7. Sz�d BLSE 12   5  1   6 21 19   2  16 
  8. Fort. SC-Kism. 12   5  1   6 23 24 –11  16 
  9. Vácrátót SE  12   5  0   7 28 29 –27  15 
10. Visegrád SE 12   3  2   7 27 54 –27  11 
11. Budajen�-Páty 12   2  1   9 24 19 –25    7 
12. Nagykovácsi SE 12   2  0 10 16 40 –24    6 
13. Rád SE 12   2  0 10 16 43 –27    6 
 

A góllöv� lista 2. helyezettje Greguss Péter Visegrád SE 
15 góllal. 

A 2011. évi bajnokság március 12-én kezd�dik Leányfa-
lun és július 4-én végz�dik. 

 

Hátralév� mérk�zések 
 

14. 2011. 3. 12. 14.30 Leányfalu SE–Visegrád SE 
15. 2011. 3. 19. 15.00 Visegrád SE–Gödi SE 
16. 2011. 3. 27. 15.00 Szigetgyöngye SE–Visegrád SE 
17. 2011. 4. 3.   15.30 Püspökhatvani SE–Visegrád SE 
18. 2011. 4. 10. 15.30 Visegrád SE–Nagymaros FC 
19. 2011. 4. 17. 16.00 Rád SE–Visegrád SE 
20. 2011. 4. 23. 16.00 Visegrád SE–Fortuna SC-Kismaros 
21. 2011. 4. 30.           Szabadnapos Visegrád SE 
22. 2011. 5. 8.   16.30 Visegrád SE–Budajen� KSE 
23. 2011. 5. 14. 16.30 Vác-Deákvár SE–Visegrád SE 
24. 2011. 5. 22. 17.00 Visegrád SE–Sz�di BLSE 
25. 2011. 5. 28. 17.00 Nagykovácsi SE–Visegrád SE 
26. 2011. 6. 4.   17.00 Visegrád SE–Vácrátóti KSE 

                        

2010/2011. U13 bajnokság állása 

1. Visegrád SE 12 mérk�zés, 8 gy�zelem, 2 döntetlen, 2 
vereség, 38:24, 26 pont. 

2010/2011. U11 bajnokság állása 
2. Visegrád SE 9 mérk�zés, 8 gy�zelem, 0 döntetlen, 1 

vereség, 49:5, 24 pont.                                
 

2010/2011. U9 bajnokság állása 
6. Visegrád SE 8 mérk�zés, 3 gy�zelem, 2 döntetlen, 3 

vereség, 14:8, 11 pont. 
 

2010/2011. Öregfiúk bajnokság állása 
 9. Visegrád SE 12 mérk�zés, 4 gy�zelem, 4 döntetlen, 4 

vereség, 35:25, 16 pont. 
 

Ez a bajnoki idény, az eddig szerepléseket tekintve a 
Visegrád SE legjobban sikerült évadja. Kérem, támogas-
sák a csapatokat azzal is, hogy mérk�zéseket minél többen 
nézik meg. 

Minden mérk�zésre meghívunk minden érdekl�d�t és 
buzdítsák a csapatokat. 

Minden csapatba játékosként jelentkezni lehet az edz�k-
nél: 

Micha István feln�tt, U19 csapatok szakedz�je  
06 (30) 287-4887 
Szendrey Lajos utánpótlás szakedz� 
     06 (30) 515-8691 

 

Köszönjük az egész éves támogatást támogatóinknak: 
Visegrád Város Önkormányzat, Hotel Visegrád, Sirály 
étterem, Royal Club Hotel, Atlantis-Visegrád Kft., Hotel 
Silvanus, Étel Bárka étterem, Pilisi Parkerd� Zrt., Viseg-
rádi Bobpálya.       

Táblázatokat, eredményeket www.pmlsz.hu oldalán ol-
vashatok. 

Hajrá Visegrád! 
ifj. Zeller Márton VSE. elnök 

 
Felhívás! 

 

Kérek mindenkit, aki tudja, kik láthatóak és hol készült a 
kép, jelezze felém: Zeller Márton zeller@t-online.hu vagy 
írásban (Visegrád Széchenyi utca 21.) 

 

 
 

Kérem, ha valakinek van sporttal kapcsolatos régi képe, 
illetve tárgyi emléke, jelezze felém szintén a felsorolt elérhe-
t�ségen. Tervünk egy kiállítás rendezése az összegy�jtött 
anyagokból. 
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Fontosabb címek,  
telefonszámok 

 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
    Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
Belvárosi kávéház 398-063 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Don Vito pizzéria 397-230, 06 (20) 373-6941 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430 
Fekete Holló étterem 397-289 
Fellegvár 398-101 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gulyás csárda 398-329 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona 
    Vámosmikola, visegrádi telephelye 
    Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
KÁOSZ üzletház F� u. 104. 398-374 
Kórház: Gizellatelep 801-700 
Korona Galéria F� u. 46. 397-127 
MAHART Hajóállomás 398-296 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
    398-128 
Mátyás tanya 397-331 
MENT�K 104 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
MOL tölt�állomás Duna-part 398-056 
Nagyvillám vadászcsárda 398-070 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Nóra fodrászat F� u. 85. 397-450 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-507 
Patak fogadó 397-486 
Pilisi Parkerd� Rt. Mátyás király u. 4. 598-000 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
REND�RSÉG 107 
Reneszánsz étterem 398-081 
Royal Club Hotel F� u. 92. 597-100 
Segélyhívó 112 
Sirály étterem 398-376 
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900 
T�ZOLTÓSÁG 105  
Utilis Kft. F� u. 67/a 398-205 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
VIFA Kft. 398-240 
Virágbolt Schulek u. 397-295 
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160 

A visegrádi asszonyok kérésére! 
 

KRISTON INTIM TORNA tréning  
VISEGRÁDON… 

 

2011. március 26–27-én, szombaton és vasárnap 2×6 
órában, délel�tti kezdéssel. 

A KIT tréning hasznáról a Pillangós-ház honlapján 
olvashat, valamint 2011. március 17-én 18 órától in-
gyenes tájékoztatót tartunk a Pillangós-házban!  

A tréning díja:15.000 Ft/f�, amely 5.000 forint ked-
vezményt tartalmaz a helyiek számára! 

Helyszín: a csoport nagyságától függ�en változhat 
(Pillangós-ház vagy Mátyás Király M�vel�dési Ház) 

                                                         Kováts Ildikó 
http://pillangos-haz.hu 

                                                      06 (20) 9274-150 

 

Megújult  
ÁLLATORVOSI RENDEL� 

és PET SHOP 
 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. 
 (TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�,  
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152,  
06 (30) 9370-863 

 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 6626-849 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos 

nagypolgári lakásomat (73 m2)  
eladom, 

vagy cserélem  
értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 
 

Irányár:  
25 millió forint 

Tel.: 06 (20) 9620-707 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

MÁRCIUSI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 9241-070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

����������� �
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  
tet�tér-beépítést és bádogos munkákat  

garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287 telefonszámon 

 

����������		

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 

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

 

Gumiszerelés, centrírozás, javítás 
Autó, robogó, quad, f�nyíró,  

kistraktor, bobcat gumik! 
Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 
Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 
Klímatisztítás! 

Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

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

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

 
 

Hirdessen 
a Visegrádi Hírekben! 

 

A Dunakanyar legkedvez�bb 
hirdetési tarifái! 

 

Ha többször hirdet, 
kedvezményt is kap! 

 

Adja le hirdetését 
a hónap 1. napjáig! 
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 BORDA HÚSBOLT 
 Márciusi kedvezményes ajánlatunk: 

 Csemege debreceni 
 1240 Ft helyett 950 Ft, 
 vákuumfóliás csemege debreceni 
 1320 Ft helyett 980 Ft, 
 fokhagymás rúd felvágott 
 1500 Ft helyett 1200 Ft 
 

 HÁZIAS ÍZEK – MEGBÍZHATÓ 
 MIN�SÉG – MAGYAR ALAPANYAG 
 

 Udvarias kiszolgálással, 
 jó parkolási lehet�séggel  
 – a húsbolt benti udvarában – 
 várjuk régi és új Vásárlóinkat! 
  

                                                       Címünk: 
 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40. 
 Telefon: 06 (26) 390-350 
 www.bordahusfeldolgozo.hu 
 

                                       Nyitva tartás: 
  hétf� szünnap  
 kedd 7.00–13.00  
  szerda 7.00–17.00  
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00   
  szombat 7.00–13.00  
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 
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Húsvéti gondolatok 
 

,,Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, 
minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus 
feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik 
elaludtak.”  (1Kor 15,19–20) 

 

Mindenkiben él egy dédelgetett gondolat, egy reménysu-
gár arról, hogy mi lesz a halál után. ,,A halál nem más, mint 
egy álom, amelyb�l a másvilágon boldogan ébred fel a 
lélek. A halál egy keskeny híd, vagy alagút, amely összeköti 
a földet a túlvilággal. A halál egy csónak, amelyben átrin-
gatja magát a testt�l megszabadult lélek az örökkévalóság-
ba.” 

 
El Greco: Krisztus a keresztfán 

 

A Biblia tanítása szerint a halál nem a megsemmisülés 
fizikai folyamatának vége, hanem állapot, létforma. Nem az 
élet ellentéte, hanem az örök életnek, az Istent�l való elsza-
kítottság állapota. Mostani életünk is a halál árnyékában 
létez� élet. A halál el�l semmiféle emberi er�feszítéssel 
nem menekülhetünk. Mi lehet egyetlen egy reménységünk? 
A húsvéti evangélium, Krisztus feltámadásának ténye. 

A Golgota keresztfáján olyan Valaki halt meg, aki önma-
gáról azt mondta: „Én vagyok az örök élet.” Amikor bele-

ütközött a halál falába, akkor áttörte azt, mint a csírale-
vél, az a bizonyos zsenge, amelyen át egy új élet folya-
mata indult meg. Jézus szétfeszítette kriptasorsunk grá-
nitfalát, és ezzel megnyitotta az utat a halálon át az örök 
életre. Ígérete szerint az a folyamat, ami Benne elkez-
d�dött, folytatódik azokban is, akik ebben a hitben alud-
tak el: „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25) 

De hogyan lehetséges testünk feltámadása? Miként 
szervez�dhet ismét él� egységbe az, ami régen elporladt 
és szétszóratott? 

A Szentírás egyértelm�en kijelenti, hogy testünk nem 
a hús-vér anyagi valóságában támad fel. Ez porból lett 
és porrá lesz. Pál apostol nyiltan hirdeti, hogy test és vér 
nem örökölheti Isten Országát. 

Biblia-fordításunk testnek nevezi azt a másik szót is, 
amely a testnek a lényegét jelenti, amely az anyagi 
részecskék szüntelen kicserél�dése ellenére is mindig 
ugyanaz a test marad. Mégpedig az én egyéniségemet és 
személyiségemet meghatározó és kifejez� módon. Ami-
kor az Ige a feltámadásról beszél, akkor nem a test 
anyaghalmazát érti ezen, hanem azt, ami a lélek formá-
ja, a lélek látható megjelenése, amir�l mindig felismer-
het�ek leszünk. A testünk feltámadásának a lényege: én 
magam vagyok-leszek az, aki új életre támad fel. Isten-
nek van hatalma arra, hogy a halálon át is meg�rizze az 
ember egyéniségét, megkülönböztet� és felismerhet� 
formáját személyiségének! 

 

Feltámadáskor tehát mint fénysugarak nem olvadunk 
bele a Napba, vagy mint es�cseppek a világóceánba, 
hanem megmarad az egykor a Földön él� emberrel való 
személyazonosságunk. A túlsó parton felismerjük majd 
egymást és boldog örömmel látjuk viszont azokat, akik-
t�l ideiglenesen elválasztott a halál. 

A feltámadás titkát nem az értelmünkkel kell boncol-
gatnunk, hanem hitünkkel elfogadnunk. Isten m�hely-
titkairól hiába próbáljuk a fátylat fellebbenteni. A ho-
gyanról csak ennyit tudhatunk: „Az Isten pedig olyan 
testet ád annak, amilyet elhatározott”. (1Kor 15,38) Az 
Istent�l elkészített mennyei, boldog jöv� hite tegye 
eredményessé mindannyiunk földi munkálkodását, 
amely nem hiába való az Úrban. Ámen. 

Vörös Ákos 
ref. lelkipásztor 

 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 
FROHE OSTERN! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK 
2011. MÁRCIUS HÓNAPBAN TARTOTT 

 ÜLÉSEIR�L 
 

2011. március 3. 
A Visegrád Városfejleszt� Kft.-vel kötend� szerz�dések 

tervezeteit tekintette át a testület, amelyek egyrészt a 
Fellegvár Óvoda b�vítésével kapcsolatos kötelez� közbe-
szerzési eljárás kiírására ad megbízást egy cégnek, más-
részt a KMOP pályázathoz kötelez� projektmenedzseri 
feladatok ellátására vonatkozik az óvoda b�vítése és a 
településközpont funkciób�vítése tárgyában. 

A szerz�désekkel és a kft. egyéb m�ködésével kapcso-
latban a képvisel�k kérdéseket tettek fel a kft. ülésen jelen 
lév� ügyvezet�jének, Tegzes Dánielnek. 

Fentiekr�l való döntést a soron következ� ülésre napolta 
el a testület. 
 

2011. március 8. 
– A fentiekben részletezett szerz�déseket apró kiegészí-

tésekkel, az önkormányzat számára el�nyös felel�ssé-
gi garanciával jóváhagyólag elfogadta a testület. 

– A város 2011. évre tervezett költségvetését tárgyalták a 
képvisel�k, ezen belül most a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat támogatásáról, a civil szervezetek számá-
ra és egyéb átadott pénzeszközök mértékér�l, a képvi-
sel�i tiszteletdíjak mértékér�l született döntés. Elfo-
gadták a polgármesteri hivatal személyi és dologi ki-
adásait, az Áprily Lajos Általános Iskola, a Mátyás Ki-
rály M�vel�dési Ház és Könyvtár, a Fellegvár Óvoda, 
a városi konyha, valamint a mozi költségvetését, illet-
ve az iskolabusz üzemeltetésének lehet�ségeir�l tár-
gyaltak. A csekély anyagi lehet�ségek ellenére képvi-
sel�i javaslatra újra bekerült a költségvetésbe a m�em-
léki homlokzat-felújítási, valamint a csatornabekötési 
pályázat. 

– A Sziget utcai bérlakások azon bérl�i, akik a pályázat 
eredményeképpen nem nyertek jogot arra, hogy to-
vábbra is a lakásokban tartózkodjanak, azzal a kérés-
sel fordultak a képvisel�khöz, hogy a kiköltözés határ-
idejét módosítsák kés�bbi id�pontra. Ezt a kérést a 
testület méltányolta, azzal a feltétellel, hogy a pályázat 
során új lakóként bekerül� bérl�k ehhez a hozzájárulá-
sukat adják.  

 

2011. március 10. 
– A városi költségvetés bevételi tábláinak elfogadása 

után a komplett költségvetés megszavazására került sor 
– a polgármester úr kérésére – név szerinti szavazás-
sal. 

– Az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatón�je és 
igazgatóhelyettese részvételével vizsgálták azt a kér-
dést a képvisel�k, hogy az érvényes intézményfenntar-
tó társulásban részt vev� Dömös Község esetleges ki-
válása és Pilismarót Nagyközség csatlakozási szándé-
ka vagy új társulás létrehozása hogyan befolyásolná a 
jelenlegi társulási körülményeket, anyagi helyzetet.  

2011. március 24. 
– A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevé-

telt tett annak ügyében, hogy mulasztásos törvénysér-
tést követ el a város képvisel�-testülete abban az eset-
ben, amennyiben nem választ saját tagjai közül a pol-
gármester úr javaslatára alpolgármestert. A jogköve-
tés biztonsága érdekében az ülésen jelen volt a Megyei 
Kormányhivatal részér�l dr. Danka Ferenc f�osztály-
vezet� úr. A jogszabályok értelmében titkos szavazás-
sal választandó tisztségre Kiss Károly urat választotta 
meg a testület. Ezúton is gratulálunk az alpolgármester 
úrnak, munkájához sok sikert kívánunk! 

– A könyvvizsgálói pályázatok értékelése után 2 pályázó 
került kiválasztásra, amely cégek referenciáinak ellen-
�rzése okán a döntést a kés�bbiekre halasztotta a tes-
tület.  

– Az önkormányzat Szervezeti és M�ködési Szabályza-
tának jogszabály által kötelez�en el�írt módosítását 
hagyta jóvá a testület, a polgármesteri hivatalban en-
gedélyezett létszám adatok kivételével. 

Megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat által tá-
mogatott civil szervezetek tavalyi évr�l szóló beszámoló-
it. Az idei évi támogatásra vonatkozó pályázatokat – a 
kulturális, oktatási, sport- és ügyrendi bizottság javaslata 
alapján – az alábbiak szerint hagyta jóvá a testület: Együtt 
Kulturális Egyesület 130.000 Ft, Visegrádi Fiatalok Klub-
ja Egyesület 70.000 Ft, Soproni Sándor Egyesület 
170.000 Ft, Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 280.000 
Ft 

– A folyamatban lév� uniós pályázatokról hallhattunk 
tájékoztatót árvízvédelem, óvodab�vítés és település-
központ funkciób�vítés témájában. 

– A város képvisel�i arról hoztak döntést, hogy a 
kéménysepr�ipari feladatok ellátását a megyei önkor-
mányzat számára visszaadják, ennek értelmében a 
megyei önkormányzattal szerz�désben lév� Magyar 
Kémény Kft. lesz a településen a feladatok elvégzésért 
felel�s. 

 

SZERKESZT�SÉGI KÖZLEMÉNY! 
 

Tisztelt Olvasók! 
Visegrád Város Önkormányzata március 10-én elfo-

gadta a város költségvetését, és ebben a Visegrádi 
Hírek kiadására fordítható összeget több mint négy-
százezer forinttal csökkentette. Ezért a lap kiadását 
úgy lehet finanszírozni az egész évben, hogy a havi 
terjedelmet 20 oldalban maximáljuk. A szerkeszt�ség 
legutóbbi ülésén megbeszéltük ez ügyben teend�ket, és 
az alábbiakra jutottunk: 

Mint az önkormányzat lapja, az általa megjelentetni 
kívánt írások, tájékoztatók terjedelmét korlátozni nem 
kívánjuk – már csak azért sem, mert az újságnak ez az 
els�dleges célja. A hirdetések megjelenése továbbra is 
fontos, hiszen az újság és ez által az önkormányzat 
komoly bevételekhez jut. 

Az intézmények beszámolói és értesítései természete-
sen szintén els�bbséget élveznek, de minden esetben 
kérjük a cikkek íróit, hogy röviden, a  lényeg  kiemelé- 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 
Jegyz�je 

a köztisztvisel�k jogállásáról szóló  
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bek. alapján 

pályázatot hirdet 
m�szaki el�adó munkakör betöltésére 

 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: A pályázatot 
írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – Visegrád Város 
Jegyz�jéhez – címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� 
u. 81.), kizárólag postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „m�szaki el�adó állásra” 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: E�ryné dr 
Mezei Orsolya jegyz�, tel.: 06 (26) 398-255 
A pályázat beadásának határideje: 2011. április 20.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30. 
Az állás 2011. május 1-jét�l betölthet�. 
A köztisztvisel�i jogviszony id�tartama: 
2011. május 1-jét�l határozatlan id�re szól, napi 4 órában, 6 
hónapos próbaid� kikötésével. 
Rész munkaid�, heti 20 óra. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (az eredetit 

a kinevezést megel�z�en kell bemutatni). 
Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 
– egyetemi vagy f�iskolai szint� épít�mérnöki (szerkezet-

épít�, magasépít� üzemmérnöki) szakképzettség, f�isko-
lai szint� településmérnöki (városgazdálkodási mérnöki) 
szakképzettség a köztisztvisel�k képesítési el�írásairól 
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján, 

– felhasználói szint� számítógépes ismeret és jó kommuni-
kációs készség. 

Az ellátandó feladat: 
– közm�vekkel, utakkal, környezetvédelemmel kapcsolatos 

ügyek intézése, 
– el�készíti és koordinálja az önkormányzati fejlesztéseket, 

együttm�ködik a beruházást végz� partnerekkel, 
– beérkezett m�szaki, illetve panaszos ügyeket kivizsgálja, 
– kapcsolatot tart fenn a városi f�építésszel, rendezési ter-

vek, szabályozási tervek, a helyi építési szabályzattal 
kapcsolatban, 

– közrem�ködik egyéb f�építészi feladatokban, 
– összeállítja a pályázatok m�szaki tartalmú részeit, szük-

ség szerint árajánlatokat szerez be és elkészíti a pályázat 
elszámolásához szükséges m�szaki beszámolót, 

– a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátá-
sa. 

Illetmény megállapítása és egyéb juttatások: 
Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztvisel�k jogállásáról – 
vonatkozó szabályai alapján. 
A munkakör betölt�je vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közöl-
het� az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A 
pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell 
tenni. 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
Visegrád teljes közigazgatási területén 

 

2011. május 16-án (hétf�n) 
 

LOMTALANÍTÁST  
végez. 

 

Kérjük, ne tegyenek ki sittet, zöldhulladékot! 
 

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

 
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

Visegrád teljes közigazgatási területén 
 

2011. május 21-én (szombaton) 
 

VESZÉLYES HULLADÉKOT  
szállít 

 (autógumi, akkumulátor, festék, növényvéd�szer,  
maradék motor- és ken�olaj, olajsz�r�,  

festékes és olajos göngyöleg, szárazelem,  
elektromos és elektronikus berendezések 

pl.: televízió) 

 
Zambó Pétert,  

a Pilisi Parkerd� Zrt. vezérigazgatóját, 
az Országos Erdészeti Egyesület  

elnökét 
a Magyar Köztársasági Érdemrend  

tiszti keresztjével tüntették ki 
 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc évfordulóján kitünteté-
seket adott át jeles mez�gazdasági, vidékfejlesztési 
szakembereknek. A miniszter ünnepi beszédében kifej-
tette: Magyarországnak ma ugyanarra az er�re van 
szüksége, mint a szabadságharc idején volt, hogy talpra 
állítsuk a vidéket, a mez�gazdaságot, és újra felépítsük a 
független, szabad, er�s Magyarországot.  

Zambó János Péter, a Pilisi Parkerd� Zrt. vezérigazga-
tója, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, a termé-
szetszer� erd�gazdálkodási módszerek részeként a ter-
mészetes felújítások technológiáinak szakmailag szín-
vonalas és hatékony alkalmazásáért, az erd�vagyon-
gazdálkodás lehet�ségeinek mind jobb kihasználásáért 
kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti kereszt-
jét. 

Gratulálunk vezérigazgató úrnak a díjhoz! 
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A Visegrád Város Önkormányzat  
3/2011. (III. 10.) számú  

rendeletkivonata 
 az önkormányzat és intézményei  

2011. évi költségvetésér�l 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. 
§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésér�l szóló 2010. évi CLXIX. törvényben fog-
laltakra, 2011. évi költségvetésér�l a következ� rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

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

2. § 
 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (1)–(3) bekezdése alapján a Címrendet az 1. C mel-
lékletben foglaltak szerint állapítja meg, ahol az Önállóan m�köd� és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan 
m�köd� költségvetési szervek alkotnak külön fejezetet. 
 

3. § 
 

Visegrád Város Önkormányzata és intézményei együttes a 2011. évi költségvetését  
                     885.350 e Ft költségvetési bevétellel,  
valamint   
                     880.350 e Ft költségvetési kiadással  
                         5.000 e Ft tartalékkal állapítja meg. 

 
Az önkormányzat az adósságállományát és adósságszolgálatát a következ�k szerint állapítja meg: 

 

(1) Fejlesztési hitel és lízingdíj állománya 2010. 12. 31-én: 159.790 e Ft 
(2) 2011. évi adósságszolgálat:  

            – t�ketörlesztés: 19.676 e Ft, 
            – kamatfizetési kötelezettség: 4.500 Ft. 
 

Ez a rendelet a költségvetési év els� napjától, azaz 2011. január 1-jét�l visszamen�legesen lép hatályba. 
 

Visegrád, 2011. március 10. 
 
        Abonyi Géza s. k                                                                                                      E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
           polgármester                                                                                                                             jegyz� 
 

Kihirdettem: 2011. március 11-én.  
 E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 

                                                                                                                                                             jegyz�  

 

SZERKESZT�SÉGI KÖZLEMÉNY! 
 

(Folytatás a 2. oldalról) 
sét szem el�tt tartva fogalmazzák meg mondanivaló-
jukat. 

Továbbra is fontosnak tartjuk a különböz� rendez-
vények, kulturális események, sportrendezvények 
meghívóinak leközlését, és ezt minden esetben meg is 
fogjuk tenni. Az ilyen eseményekr�l írt élménybeszá-
molók leközlésére viszont már csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az adott hónapban a többi írás nem 
tölti ki az újság terjedelmét. 

Nem kívánjuk bezárni a kaput a visszaemlékezések, 
olvasói levelek és egyéb kisebb terjedelm� írások el�tt 
sem. S�t, éppen ellenkez�leg. De kérünk mindenkit, 
hogy az intézményeknél leírt módon fogalmazza meg 

mondanivalóját. Értelemszer�en az aktualitásokat a 
megfelel� hónapban fogjuk közzé tenni, de ha lesznek 
olyan írások, melyek tartalma nem kíván azonnali 
közlést, akkor terjedelmi okokból el�fordulhat, hogy 
olyan hónapban tesszük közzé, amikor kevesebb kéz-
irat érkezik be. 

A fent leírtak miatt a szerkeszt�ségnek több és ké-
nyelmetlenebb munkája lesz, mint eddig volt, de ígér-
jük, hogy tiszta lelkiismerettel és a legjobb belátásunk 
szerint próbálunk majd eleget tenni a feladatnak. Ha 
valakinek azután kimaradna írása, kérjük, ne vegye 
személyes dolognak! Továbbra is kérünk mindenkit, 
küldje el hozzánk írásait, hiszen attól lesz érdekesebb, 
változatosabb az újság, ha minél többen írnak bele. 

A Visegrádi Hírek  
                                                                  szerkeszt�sége 
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A sószoba hatása,  
az újra felfedezett gyógymód 

 

Középkori feljegyzések szerint már a szerzetesek gyó-
gyító módszerei között is szerepelt a „sóterápia”. A bete-
gek só barlangokat, elhagyott sóbányákat látogattak, ahol 
a finom só részecskék belégzését�l a légz�szervi megbe-
tegedésben szenved�k állapota jelent�sen javult. Európá-
ban a sóterápia a 19. században vált népszer�vé. A len-
gyel sóiparosok észrevették, hogy a sóbányákban dolgo-
zók közül senki sem szenved olyan tüd�bántalmaktól, 
mint pl.: tüd�gyulladás és asztma. Lengyelországban, 
Wieliczkában hozták létre az els� földalatti kezel�centru-
mot, kifejezetten asztma kezelésére. A só gyógyító erejét 
a második világháború végén is alkalmazták, amikor a 
bombázások alatt a sóbányák óvóhelyként szolgáltak. 
Nem sokkal ezután asztmatikus szanatóriumokat nyitottak 
meg németországi, svájci, bulgáriai és jugoszláviai termé-
szetes sóbányákban. A tudományos kutatások az asztma 
kezelését illet�en, 1968 után még inkább el�térbe kerül-
tek.  

A módszer alapja, hogy a páciens a sószobában tartóz-
kodik, amelynek légterébe folyamatosan só aeroszolt 
permeteznek. A só aeroszol apró, száraz részecskékb�l 
áll, melyeket egy speciális sógenerátorban �rölnek meg. 
A sóbányákéval közel azonos klíma így mesterségesen 
létrehozható, és bizonyos feltételek mellett bárhol alkal-
mazható ez a költségkímél� és mindenekel�tt szelíd 
gyógymód. Budapest, és több vidéki város óvodájában is 
kialakítottak ilyen sószobákat, ahol a napi foglalkozásokat 
a gyerekek együtt végezhetik, az állapotuknak megfelel� 
rendszerességgel. Légzéstechnikájukat játékos jógalégzés 
megtanításával javítjuk, ezáltal fokozzuk a sószoba ked-
vez� élettani hatásának eredményét. 

Egy kiépített sószoba falai sótéglával és a parajdi sóbá-
nyából származó sótömbökkel vannak kirakva. Ezáltal a 
leveg� sós, tökéletesen por és allergénmentes, anti-
bakteriális hatású. A légtérben, a porlasztott sórészecskék 
pedig gyógyítólag, megel�z�leg hatnak a légúti megbete-
gedésekre (asztma, légcs�hurut, allergia, szénanátha stb.). 
A sós leveg� belégzése jótékony hatással van a légúti 
megbetegedésekben szenved� gyerekekre is. Er�síti az 
immunrendszerüket, ezért megel�zésként javasoljuk napi 
fél órás használatát. A sószoba klímája serkenti a légz�-
szervek aktivitását  és  a  hörg�k  öntisztulását, mely  által 

csökken a nyálkahártya gyulladása. A sós leveg� jótékony 
hatásának köszönhet�en az �szi téli id�szakokban jelent�-
sen csökkenhetnek a légúti és allergiás megbetegedések. 
A téli és �szi hónapokban így lényegesen lecsökkenthet� 
az antibiotikumok szedésének gyakorisága. A só gyulla-
dáscsökkent� hatással bír b�rproblémák esetén (ekcémá-
ra, pikkelysömörre stb.). A megvilágított sókristályok 
színei gyógyító és stresszoldó hatásúak. A sókristály 
rendez� erejéb�l fakadóan a hiperaktív gyerekeknél rövid 
id� alatt csökkennek, illetve megsz�nnek a koncentrációs 
és alvászavarok. 

A Debreceni Tüd�klinika orvosai négy évig tesztelték a 
sószobák terápiás hatását, a legjobb szakvéleményeket 
adták. 

Részletek a klinikai tapasztalatokból: 
Eredményesen alkalmazható arcüreggyulladás, hörghu-

rut, fülgyulladás, hangszálgyulladás kezelésére. 
Hatására az asztmásoknál csökken a krízisek száma, in-

tenzitása, megsz�nik a gyulladás. A gyermekek 90–95%-
ánál végleges gyógyulást lehet elérni. 

Helyreállítható a szervezet immunrendszere. 
Allergiásoknál normalizálódik az egyébként tüneteket 

kiváltó hisztamin- és IgE-szint. 
Egy sószoba kialakításának költsége 1,5–2 millió forint 

körül van. Az óvoda vezet�je, maximálisan támogatná 
ennek kialakítását, és keresi is a pályázati lehet�ségeket, a 
megvalósíthatóság érdekében. 

Azt gondolom, még ha nem is sikerülne pályázati forrást 
találni, akkor is szükségünk lenne ilyen szobára az óvo-
dában, a gyermekek egészségmeg�rzése érdekében. 

Akik úgy érzik, hogy anyagi támogatást is szívesen 
nyújtanának az óvodának – akár csak egy sótégla megvá-
sárlásával is – ezen nemes cél megvalósításához, azok 
kérem jelezzék szándékukat az óvoda vezet�nek. Személy 
szerint én is a támogatók között vagyok.  

Reméljük, hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy gyermeke-
ink egészségesebbek legyenek. 

Az óvodánkba járó gyermekek számára a sószoba hasz-
nálata természetesen díjtalan lenne. 

Megértésüket, segítségüket el�re is köszönjük: 
Tisztelettel: 

Dr. Balázs Mária Anna háziorvos 
 

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,  
vegyen részt 

 

VÉRADÓNAPUNKON 
 

2011. április 27-én (szerdán) 
14.30 és 18 óra között 

a napközi konyháján (óvoda), a F� u. 18. alatt! 
 

Kérjük, hogy személyi igazolványát és TAJ-kártyáját 
feltétlen hozza magával! 

 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében is köszönjük!  
 

A vér életet ment! 
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Az elmúlt hónapban többen is megkérdezték t�lem, hogy írása-
imban miért nem írom meg a saját véleményemet, illetve azt, 
hogy én hogyan szavaztam. Egy általános beszámolóban véle-
ményem szerint ezt nem tehettem meg. Ezekkel a megkeresé-
sekkel egy id�ben Abonyi Géza polgármester tájékoztatott arról, 
hogy megkérte a jegyz� asszonyt, hogy a testületi beszámolókat 
� készítse el, hiszen ez tulajdonképpen a hivatal dolga. Azt lehet 
mondani, hogy ez a két esemény szerencsésen egybeesett, így 
mostantól, írásaimban a saját véleményemnek adhatok hangot, 
illetve csak olyan kérdésekkel kell foglalkoznom, amelyek vé-
leményem szerint fontosak, és több oldalról is vizsgálatot érde-
melnek. Ha ezt több képvisel� is megteszi, akkor a Kedves 
Olvasó egy-egy érdekesebb eseményt több oldalról megismer-
het, így jobban ki tudja alakítani véleményét is. 

Márciusban a testület négy ülést tartott. A legfontosabb kérdés 
ebben a hónapban a költségvetés megalkotása volt. A költségve-
tés vitája tulajdonképpen február közepén kezd�dött, és tartott 
március 10-ig, amikor is a testület 5 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadta azt. Az egyik nemmel szavazó én voltam. Számomra 
több oknál fogva is elfogadhatatlanra sikerült a rendelet. Úgy 
gondolom, hogy az egyhangúlag elfogadott költségvetési kon-
cepcióban szerepl� elveket nem tudta a testület átültetni a gya-
korlatba. Az idei költségvetés tulajdonképpen egy már meglév� 
szerkezetben kívánt kevesebb pénzt beleönteni, ami nem más, 
mint megszorítás. Én sokkal inkább úgy képzeltem el a pénzki-
áramlás megfékezését, hogy egyben szerkezet-átalakítást is 
végzünk ott, ahol lehet, és így próbálunk meg takarékosabban 
gazdálkodni. Végül is a költségeket nem sikerült csökkenteni az 
el�re eltervezett mértékben, csak a m�vel�dési ház költségve-
tésében található nagyobb megszorítás. Továbbá a költségvetés 
ugyanúgy számol a folyószámla-hitelkeret teljes kimerítésével 
(ez 60 millió forint), a már meglév� adósságot (kb. 40 millió 
forint) pedig pusztán ingatlaneladásból kívánja lefaragni. Teszi 
mindezt úgy, hogy karbantartásra, felújításra és fejlesztésre 
pedig nem jut szinte semmi. Gyakorlatilag kimondható, hogy a 
bevételeinket egy az egyben a m�ködésre fordítjuk. Szerintem 
így nem jutunk el�rébb. Az ingatlaneladás nem ördögt�l való, 
de a csak úgy elfogadható, ha a jöv�t alapozza meg. A fejleszté-
sek elhalasztása egy ideig lehetséges, de sokáig ezzel a „takaré-
kossággal” sem lehet élni. Továbbá nem tudtam elfogadni a 
részletes szavazáskor a hivatal táblázatát, mert abból nem is-
merhettünk meg részleteket, itt els�sorban a bér jelleg� kiadá-
sokra gondolok. Az iskolabusz költségvetését késve kaptuk 
meg, és nem is folytattunk le ez ügyben érdemi vitát, továbbá az 
üzemeltetés magas veszteségeit sem tartottam elfogadhatónak. 
Valamint nem tudtam elfogadni a m�vel�dési házat ért egyedüli 
megszorítást sem. A fent leírtak és még egy-két apróbb tényez� 
összessége eredményezte azt, hogy én a 2011-es költségvetést 
nem tudtam támogatni. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag a 
ciklusban rendelkezésre álló négy költségvetésb�l egyet elen-
gedtünk úgy, hogy a változás alapjait letettük volna. 

A hónapban többször el�került az eu-s pályázatok kérdése. 
Egy szavazásra is sor került, én tartózkodtam a voksolásnál. 
Azért, mert a tájékoztatásokat nem tartottam kielégít�nek, kér-
déseimre pedig nem kaptam megfelel� válaszokat. Miután én 
elvben támogatom ezeket a pályázatokat, ellene nem kívántam 
voksolni, de addig, míg a problémás kérdésekre nem kapok 
megnyugtató válaszokat igennel sem tudok szavazni. 

Mikesy Tamás 

����������	

 

Bizonyára egyetértetek velem, Kedves Gyerekek, 
hogy az év egyik legizgalmasabb, legszeszélyesebb, de 
egyúttal egyik legszebb hónapja ÁPRILIS! A kikelet, 
az újjászületés hónapja. Neve az ,,aperire” = 
,,kinyitni” szóból ered. 

Ha végiglapozzátok az újságot, sok tavaszi ünnepi 
programmal találkoztok, melyeken érdemes részt 
vennetek. 

Nekem április egyenl� a költészettel, a költészet nap-
jával! Ugye, milyen szép szokás, hogy mi, magyarok 
az életünket megszépít� költészetnek, a magyar köl-
t�knek külön ünnepnapot szánunk! �k segítenek ne-
künk megfogalmazni, kimondani mindazt, amit gondo-
lunk, érzünk; a természet szépségér�l, az édesanyánk-
ról, a szerelemr�l vagy a hazánkról. Jegyezzétek meg, 
hogy ÁPRILIS 11-E A MAGYAR KÖLTÉSZET NAP-
JA! 

Köszöntsük e napot József Attila két ismert versével, 
hiszen a költ� 1905-ben ezen a napon született, s az � 
tiszteletére tette az utókor ezt a napot a költészet, a 
vers ünnepévé! 

 

KERTÉSZ LESZEK 
 

 Kertész leszek, fát nevelek, 
 kel� nappal én is kelek, 
 nem tör�döm semmi mással, 
 csak a beojtott virággal. 
 

 Minden beojtott virágom 
 kedvesem lesz virágáron, 
 ha csalán lesz, azt se bánom, 
 igaz lesz majd a virágom. 
 

 Tejet iszok és pipázok, 
 jóhíremre jól vigyázok, 
 nem ér engem veszedelem, 
 magamat is elültetem. 
 

 Kell ez nagyon, igen nagyon, 
 napkeleten, napnyugaton – 
 ha már elpusztul a világ, 
 legyen a sírjára virág. 

 

ALTATÓ 
 

 Lehúnyja kék szemét az ég, 
 lehúnyja sok szemét a ház, 
 dunna alatt alszik a rét – 
 aludj el szépen, kis Balázs. 
 

 Lábára lehajtja fejét, 
 alszik a bogár, a darázs, 
 vele alszik a zümmögés – 
 aludj el szépen, kis Balázs. 
 

 A villamos is aluszik, 
 s míg szendereg a robogás, 
 álmában csönget egy picit – 
 aludj el szépen, kis Balázs. 
 

 Alszik a széken a kabát, 
 szunnyadozik a szakadás, 
 máma már nem hasad tovább – 
 aludj el szépen, kis Balázs. 
 

 Szundít a lapda, meg a síp, 
 az erd�, a kirándulás, 
 a jó cukor is aluszik – 
 aludj el szépen, kis Balázs. 
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Folytatódik a pezsgés 
 

A március nálunk bállal kezd�dött. Rendhagyó módját 
választottuk idén a farsangolásnak, hiszen az alsósok már 
kora délután kezdték a felvonulást az ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezekben. Ilyen sokan talán még sosem öltöztek 
be. A tanító nénik mulatságos feladatokkal tették próbára 
a gyerekeket, táncbemutatók sora következett, majd tánc-
ház, és végül az elmaradhatatlan tombola. A szül�k sok-
sok süteménnyel lepték meg az alsósokat, melyek igen-
igen finomak voltak, hisz az anyukák keze alól mindig 
finomabb dolgok kerülnek ki, mint a cukrászatoktól, mert 
az anyukák a szeretetüket is bele tudják csempészni. Rej-
tély, hogyan csinálják…  

 

 
 

 
 

A fels�sök bálja kés� délután kezd�dött, hiszen �k már 
nagyok. �k a nagy épületet vehették birtokba, a teljes 
fels� szintet. A hetedikesek szülei készítettek sok-sok 
süteményt, finom meleg szendvicseket. Bár a karaoke egy 
kicsit hangosra sikeredett, ezt senki nem tette szóvá a 
közelben lakók közül. Az els� hétvégén túrázni mentünk. 
Várt minket a meghódítása. Külön örülünk, hogy volt 
olyan szül�, aki elkísért bennünket. A szül�i munkaközös-
ség ismét nagy fába vágta fejszéjét: ismét megrendezik a 
gyermeknapot, mely tavaly indult útjára és nagyon nagy 
siker volt kicsiknél és nagyoknál egyaránt. 

Nyílt napot tartottunk leend� els� osztályosaink szülei 
számára Visegrádon és Kisorosziban is, melyet egy hét 
múlva megismételtünk. Köszönjük a szül�knek, hogy 
megalapozott döntésük el�tt megnéztek bennünket, kíván-
csiak voltak arra, hogy mi hogyan dolgozunk.  

15-én – immár szokásosnak mondhatóan – Dömösön 
léptek fel iskolásaink, ahol megemlékeztek a márciusi 
forradalomról dallal, tánccal, verssel és zenével. Sok-sok 
köszönömmel távoztunk, majd a visegrádi ünnepélyen 

álltunk helyt. Szerencsére az id� kegyes volt táncosaink-
hoz, nem úgy, mint tavaly. Külön öröm, hogy minden 
tanulónk lakóhelyén ünnepelt, hisz a köt�dések meg�rzése 
nagyon fontos. Sokan szüleikkel közösen mentek el a 
helyi rendezvényekre, élték át a történelmi eseményeket a 
megemlékezések során. Természetesen minden települé-
sen jelen voltak pedagógusaink, akihez fordulhattak a 
gyerekek.  

A hónap közepén kerültek fel az Oktatási Hivatal hon-
lapjára az ideiglenes felvételi jegyzékek. Minden tanulónk 
felvételt nyert. Most már csak ezt a pár hónapot kell „ki-
bírni” és jöhet a nyár, majd ismét kisdiákok lesznek vala-
hol. Biztosan vagyunk benne, hogy diákjaink ismét bebi-
zonyítják: az Áprilyban használható tudást kaptak tarisz-
nyájukba.  

Zebegényben énekversenyen vettünk részt, ahol hat diá-
kunk szebbnél szebb katonadalokkal állt a zs�ri elé. 
Félegyházi Botond a 2. helyet, Félegyházi Borbála a 3. 
helyet szerezte meg korosztályában. 

 

 
 

A gergelyjárás szép szokását elevenítettük fel két óvo-
dában is: a dömösiben és a visegrádiban negyedikeseink 
segítségével.  

A 19-i munkanapot 1–3. osztályunk az iskolában töltötte, 
míg a nagyobbak különböz� programokon vettek részt. Az 
5–6. osztályosok a palotába és a játszóparkba látogattak. 
Köszönjük a múzeum vezetésének, hogy fogadott ben-
nünket; Dobri Imrének, hogy nagy türelemmel és érdeke-
sen adta át tudása egy részét tanulóinknak. A 4., 7–8. 
osztályosaink Esztergomba indultak a Duna Múzeumba. 
Úti céljuknak két apropója is volt: egyrészt megnézték a 
g�zgépekr�l szóló kiállítást, másrészt egy kis el�zetest 
kaptak a víz világnapja alkalmából.  

25-én délután rendeztük meg a nyelvek délutánját, ahol a 
két tanult nyelvvel – az angollal és a némettel – foglalkoz-
tak diákjaink egészen másként, mint ahogyan a tanórákon 
szoktak. Nagymarosra zenei találkozóra indultak növen-
dékeink. Nagy szorgalommal és lelkesedéssel készültek.  

Látható jelei vannak a természet ébredésének. Örömmel 
lépünk ki a házak ajtaján, hisz jól esnek a melenget� nap-
sugarak. Kezd�dik a kerékpározás az utakon és mindenfé-
le kinti játék. Kérjük a szül�ket, ügyeljenek rá, hogy az 
alapvet�en fontos közlekedési szabályokat elsajátítsák 
gyermekeik, mert csak így tudhatjuk �ket a lehet� legna-
gyobb biztonságban!  

Pauluszné Tóth Anna 
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Iskolánk méltóképpen tisztelgett 1848 h�sei el�tt. Kicsi, 
de összetett intézmény vagyunk – minden tekintetben, s 
ezt a sokszín�séget szeretnénk meg�rizni ünnepeinken is, 
hiszen ahol különböz�nek lenni szabad, azt gondolom, 
hogy megmutatkozik egységünk, toleranciánk is. 

Az ünnepnap els� megemlékezése délel�tt 11 órakor 
kezd�dött Kisorosziban, ahol a helyi kisiskola tanulói 
adtak színes, kedves m�sort a zsúfolásig megtelt m�vel�-
dési házban. Az ünnepen azonban nemcsak a tagintéz-
mény tanulói és tanítói vettek részt. Közös pedagógiai 
elvünk szerint, amellett, hogy a kisoroszi és dömösi gyer-
mekek minden tekintetben egyenrangú tagjai a visegrádi 
iskolának, lehet�séget kell számukra biztosítanunk arra, 
hogy els�dleges közösségükkel – családjukkal, barátaik-
kal, a faluközösséggel – együtt lehessenek a közösségi élet 
alkalmain. Tanulóink többsége élt is a lehet�séggel, s a 
felügyeletet örömmel biztosító kollégáink kíséretében 
fegyelmezetten ünnepelt a társult községek ünnepein.  

A jeles napon az ünnepi megemlékezések sorában máso-
dikként a dömösi rendezvény következett. Itt a visegrádi 
iskola diákjai valamint Paulusz József és Rácz Tamás 
tanár úr szerepeltek. M�sorunk nagy elismerést váltott ki, 
az ünnepi közönség tagjai elismer�en, köszönettel, hálás 
örömmel gratuláltak tanítványaink szépen el�adott, mé-
lyen átélt el�adásához, amelyben a vers és a próza mellett 
egyenrangú szerepet kapott a szóló énekként felcsendül� 
két negyvennyolcas népdal, a vérpezsdít�, áradó erej� 
néptánc (mi is lehetne méltóbb e jeles ünnephez, mint egy 
gyönyör� szatmári verbunk és csárdás?!) és a m�vészeti 
iskola tanár – diák duójának tolmácsolásában trombitán 
felcsendül� és magyarságtudatunkat a végs�kig fokozó 
,,Hazám, hazám, te mindenem…” kezdet� részlet Erkel 
Ferenc gyönyör� zenéjéb�l. (Ugye, nem nehéz az elhang-
zott szemelvényeket annak a bizonyos régmúlt dics� már-
ciusnak idusára visszahelyezni…) 

Bevallom, büszke voltam tanulóinkra. Büszkeségemet 
azonban néhány perc múlva egy még mélyebb érzés vál-
totta fel, amikor a Székely himnusz énekkari el�dadása 
alatt a visegrádi iskola tanulóinak során végignéztem – 
valamennyi tanítványunk emelt f�vel, boldogan énekelt. 
Az ünnep valódi ünnep volt – kiemelkedve a mindennap-
ok hasznos szürkeségéb�l, megkülönböztetett szerepben, 
megszentelt tartalommal, a tartalmat méltón közvetít� 
szerepl�kkel. 

Délután 5 órakor kezd�dött a visegrádi városi ünnepély. 
Bár els� és második osztályos gyermekeink osztályközös-
ségükben már megemlékeztek „t�nt március nagy napjá-
ról”, mégis sok apróságot láthattunk a városi ünnepen is, 
immár családjukkal. Tanulóink számára élményt jelentett 
az ünnepi helyszínre vonulás is, hiszen akik az iskolában 
gyülekeztek, lovas huszárok és dobosok felvezetésével 
érkeztek az emlékm�höz, ahol már sokan várakoztak. A 
városi emlékm�sor Pet�fi Sándor életútján keresztül lát-
tatta az eseményeket visegrádi el�adók tolmácsolásában, 
Mikesy Tamás szerkesztésében. Az el�adás részeként 
néptáncosaink és zenészeink is felléptek, teljesítményüket 
itt is nagyra értékelték a résztvev�k. A fellép�knek sok 
nemes lelk� ünnepl� mellett diáktársaik is gratuláltak (a 
legnagyobb elismerésnek számít ebben az életkorban), s a 

következ� napokban Abonyi Géza polgármester úr sze-
mélyre szóló írásos elismerését is megkapták.  

Kedves Olvasó! 
Lehetett volna néhány röpke mondattal is összefoglalni a 

március 15-én történteket. S kiemelhettem volna az ünnep 
más hatását és szeletét. Miért így alakult, miért pont ezt 
láttam fontosnak most kiemelni? 

Örülök, hogy ismételten nem „csak egy kis m�sort kell 
adni, dobjunk össze valamit” alapon szervez�dtünk és 
készül�dtünk a magyarság egyik legszentebb ünnepére, 
hiszen aki úgy gondolkozik, az nem is tud adni semmit. 
Amikor egy megemlékez� m�sorra készül�dünk, a forga-
tókönyvet a legkomolyabb pedagógiai és szakmai szem-
pontok szerint kell összeállítani és véghezvinni. Hiszen ha 
a gyermekek nem tudják a legmélyebb komolysággal 
megismerni és átélni a próbafolyamatban népünk örömeit 
és tragédiáit, akkor pontosan azt nem kapják meg az ün-
nept�l, ami a lényege. És nem tudják mindezt a közönség-
nek továbbadni sem. A plázakultúra világában vigyáznunk 
kell arra, hogy gyermekeink átérezve átvehessék – aztán 
továbbörökíthessék gyermekeikre – népünk hagyománya-
it, a h�sök emlékezetét. Óvnunk kell nemzeti jelképeink 
tisztaságát, meg�riznünk a hozzájuk kapcsolódó tartalmat. 
(Tanítványaink és kollégáim bizonyára még jól emlékez-
nek arra a megtisztítót emlékezésre is, amelyet a tavaly 
októberi iskolai ünnepélyünk hozott. Nem voltak fegyel-
mezési problémáink. A megelevened� múlt intett figye-
lemre és fegyelemre.) 

A gyermek képes áldozatot hozni közösségéért. Ha érzi 
lelkesedésünket, bízik bennünk, hitele van szavunknak 
el�tte, képes nagy er�feszítésekre. 

Köszönettel tartozom tanítványaimnak, akik hajnali, hét-
végi és egyéb rendkívüli próbákat vállaltak, hogy kiállja-
nak iskolájuk és az ünnep sikeréért; s a kollégáknak, akik 
tanítványaik között egyenrangú társként, s biztos támasz-
ként szerepeltek. Köszönöm a szül�knek, hogy fontosnak 
tartották, hogy gyermekeik a próbákon megjelenjenek, s a 
segítséget, hogy gyermekeik méltó küls�ségek között 
képviselték iskolánkat. Hálás vagyok a szintén szül�i 
felajánlásban készült csákókért és kokárdákért. Köszönet 
a családnak, amely rövidebbre szabta régóta tervezett 
pihenését, hogy gyermekeit emlékezni, ünnepelni tanítsa. 
Azt gondolom, másoknak is példát adott.  

Köszönet az összetartásért, amely iskolánk tanulói, neve-
l�i és szül�i közössége között ismételten megmutatkozott, 
s amelynek gyümölcseként létrejött produkciónkat a tele-
pülések vezet�i is elismerték méltó szóval, szíves vendég-
látással, kifejezvén, hogy a jót jóval viszonozni köteles-
ség. Hibáink, hiányosságaink bár biztosan akadnak, eltör-
pülnek, ha szándékaink azonosak, s egymás iránti bizo-
dalmunk töretlen.  

A húsvéti ünnepkör hamvazószerdától húsvétvasárnapig 
tartó id�szaka a böjt ideje. Máig is el nem múló szeretettel 
és csodálattal emlékezem 101 évet becsületben megélt 
nagymamámra, aki mértékletes élete végéig komolyan 
vette a küls�-bels� megtisztulást. Korcs utódaként kívá-
nom mindannyiunknak ezt a tartást adó harmóniát, s azt, 
hogy tetteink megkoronázásaként méltó ünnepünk legyen. 
Hiszen tudjuk: az ünnep (is) nevel…       

Bozóki Marianna 
                                                                    igazgató 
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Társulás jobbról és balról 
 

Az elmúlt id�szak legnagyobb horderej� újdonsága iskolánk 
életében az volt, hogy megtudtuk: pilismaróti kezdeményezés 
kapcsán felmerült a Visegrád és Dömös között hosszú ideje za-
vartalanul m�köd� iskolafenntartó társulás felbontásának lehet�-
sége. A hír valamennyiünket megdöbbentett, hiszen ez ideig a 
feladatellátással kapcsolatosan semmilyen elégedetlenséget, meg 
nem felelést nem jelzett a dömösi önkormányzat sem a visegrádi 
városvezetés, sem pedig intézményünk felé. A hirtelen jött prob-
lémát fokozta, hogy nem adatott meg számunkra az sem – az id� 
rövidsége miatt, – hogy tájékozódhassunk arról, miképpen érint-
heti az iskolát és a településeket a lehetséges változás. Persze, az 
is tény, hogy nem a mi döntésünkön múlt (s�t, valljuk be, nem is 
szükségeltetett véleményünk a döntéshez), hogy az eredeti társu-
lás végül is megmaradt.  

A dömösi közmeghallgatással egybekötött képvisel�-testületi 
ülés után három napot töltöttem azzal, hogy a társulásokkal kap-
csolatosan információkat gy�jtsek, s azt megosztva Visegrád 
polgármesterével és a képvisel�-testülettel együtt, úgy határoz-
tunk, hogy megkeressük Pilismarót polgármesterét azzal az aján-
lattal, hogy gondolják át, látnak-e lehet�séget egy egyszer�bbnek 
t�n� megoldásra.  

A közoktatás általam kérdezett szakért�i szerint ahhoz, hogy új 
társulás jöjjön létre, a rendelkezésre álló id� kevés (a pontos, 
körültekint� el�készítésre és kivitelezésre szerintük hozzávet�le-
gesen egy év kell). Mi is más utat javasoltunk március 28-án 
Pilismaróton: olyat, amely nem jár egyik fél számára sem nagy 
veszteségekkel. Meglátásunk szerint, ha Pilismarót is csatlakozna 
a már meglév� Visegrád–Dömös–Kisoroszi iskolafenntartó társu-
láshoz (a kisoroszi önkormányzat egyetértését is kikérve), az 
feltehet�leg minden fél számára el�nyökkel járhatna. A 
pilismaróti önkormányzat információink szerint akkor sem jutna 
nagyobb bevételhez, ha felbomlana a jelenlegi társulás (és csak 
Dömös és Pilismarót önkormányzata lépne társulásba), mintha 
tagjává válna társulásunknak. S számunkra sem lenne várhatóan 
el�nytelen Pilismarót belépése, hiszen a mi iskolánk fenntartásá-
hoz szükséges teljes összeg� támogatást továbbra is megkapnánk. 
És természetesen számolhatnánk még több kölcsönös el�nnyel és 
ne tagadjuk: bizonyára nehézségekkel is. (Mindezeket az el�nyö-
ket és nehézségeket az egyeztetések jelenlegi szintjén nem lehet-
séges pontosan részletezni.) A minden fél számára el�nyös 
együttm�ködést gondos egyeztetésnek kellene megel�znie, hogy 
a kölcsönös nyereség a legmagasabb, a problémák pedig a lehet� 
legalacsonyabb szintet érjék el. 

Megbeszélésünk nem érintette a dömösi óvoda helyzetét, hiszen 
arra vonatkozólag a résztvev�k nem voltak kompetensek nyilat-
kozni. Megjegyzem azonban, hogy a dömösi óvoda csatlakozta-
tása – amennyiben ezt a döntéshozók szeretnék – a jelenleg ér-
vényben lév� társuláshoz éppen annyira lehetséges, és törvénye-
sen semmivel sem el�nytelenebb, mint a pilismaróti önkormány-
zattal való társulás esetén. 

A két település polgármesterei, Visegrád alpolgármestere és a 
két intézményvezet� megbeszélése Pilismaróton, azt gondolom, 
hogy példa érték� volt. Pontosan arról szólt, amir�l kellett: ho-
gyan lehetne egymásnak kölcsönösen segíteni úgy, hogy alapvet� 
kötelességünkr�l, sz�kebb közösségünk érdekeir�l se feledkez-
zünk meg (bár az, hogy eljut-e a továbbgondolásig és a megoldá-
sig is a megkezdett párbeszéd, azt ma még nem tudja senki).  

Kár, hogy nem így kezd�dött. Legyen szebb és gyümölcsöz�bb 
a folytatás. S tartsuk meg egymás iránti tiszteletünket. 

Bozóki Marianna igazgató (ÁLÁIAMI) 

������
�����

 

Az idei évben is megrendeztük az Áprily Lajos 
Általános Iskola szokásos farsangi ünnepségét. 
Ám ez évben el�ször az alsó és a fels� tagozatos 
osztályok külön ünnepelhettek. Az alsó tagozato-
sok a városi sportcsarnokban, míg a fels� tagoza-
tosok az iskola épületében mulattak. Az esemény 
nagyon jól sikerült; a fels� tagozatosoknál nagy 
sikert aratott a karaoke, ahol mindenki kipróbál-
hatta a maga énektudását.  

Ezúton szeretnénk megköszönni a szül�knek a 
süteményeket és a segítséget, valamint a visegrádi 
vállalkozóknak a felajánlásaikat, amelyekkel a 
tombolát támogatták. 

A 7. osztályos SZMK 

 
�������

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

 

 
Gitárduó 

 

 
Szerepl�k és hallgatóság 

 

 
Tanár és tanítvány játéka 
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Tájékoztató egy alapítványról 
 

A Pest Megyei Bíróságon az AM-3413 nyilvántartási 
számon bejegyezték az Áprily Iskoláért Alapítványt 2025 
Visegrád, Rév u. 2. székhellyel. 

Az alapítvány létrehozásának gondolata régóta érlel�-
dött, most az érintettek és az alapító felgyorsították ezt a 
szándékot; 2010 augusztusában elindította az eljárást, a 
bíróság pedig 2011 áprilisában tett pontot az ügymenet 
végére. Van tehát Visegrád városnak egy olyan alapítvá-
nya, ami reményeink szerint komoly hátteret biztosíthat az 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetokta-
tási Intézményben folyó nevel�-oktató munkához. 

Az alapító okirat szerint 

,,5. Az alapítvány célja:  

Az alapítvány az Áprily Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú M�vészetoktatási Intézmény tanulói részére és érde-
kében 

– támogatja az intézmény oktatást, nevelést segít� esz-
közállományának, felszereléseinek korszer�sítését, 
m�ködési feltételeinek javítását; 

– támogatást nyújt az iskolai oktatáshoz, neveléshez kö-
t�d� programokhoz, rendezvényekhez, táborokhoz; 

– támogatja az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú M�vészetoktatási Intézményben folyó m�vészeti 
neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokat, szabad-
id�programokat, közösségépít�, személyiségfejleszt� 
rendezvényeket; 

– segítséget nyújt az iskolába járó gyermekek személyi-
ségének sokoldalú, harmonikus fejlesztéséhez, a min-
den irányú tehetséggondozáshoz; 

– célja az alapítványnak, hogy támogassa a magyar és 
más nemzetek kultúrájának, hagyományainak megis-
merését, meg�rzését; 

– segítséget nyújt a nemzeti és etnikai kisebbségek neve-
léséhez, oktatásához, a hátrányos helyzet�, szociálisan 
hátrányt szenved� és tehetséges tanulók fejlesztését és 
esélyegyenl�ségének biztosítását célzó programok 
megvalósításához; 

– támogatja az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú M�vészetoktatási Intézmény m�ködési körében 
családvédelmi, valamint ifjúságvédelmi tevékenység 
folytatását, az egészséges életmódra nevelést, közös-
ségépít� események szervezését; 

– az alapítvány feladatának érzi, hogy támogassa az is-
kola névadójához, Áprily Lajos költ�höz f�z�d� ha-
gyományok ápolását, a testvérvárosok (Parajd, 
Obergünzburg) iskoláival való kapcsolatok ápolását; 

– az alapítvány lehet�ségei szerint segítséget kíván nyúj-
tani a rendeltetésével és céljaival összefügg� el�adá-
sok, programok szervezéséhez, tartásához; kiadvány-
ok, információhordozók el�állításához, forgalmazásá-
hoz; a szükséges technikai eszközök beszerzéséhez, 
b�vítéséhez; 

– lehet�ségei szerint az iskola épületeivel kapcsolatos 
fejlesztési koncepcióhoz javaslatot tesz, véleményez, 
tervet készít. 

8. Az alapítvány vagyonfelhasználási módja: 
a) absztrakt vagyonfelhasználási mód: az alapítvány tel-

jes vagyona felhasználható céljai megvalósítása érde-
kében; 

b) konkrét cél szerinti vagyonfelhasználási módok: 
Az alapítványi vagyon felhasználása els�sorban az ala-

pító okirat 1/4. c) pontjában foglaltaknak megfelel�en: 
az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészet-
oktatási Intézmény tanulói részére és érdekében az in-
tézmény oktatást, nevelést segít� eszközállományának, 
felszereléseinek korszer�sítéséhez, m�ködési feltételei-
nek a javításához, az iskolai oktatáshoz, neveléshez kö-
t�d� programokhoz, rendezvényekhez, táborokhoz, az 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetok-
tatási Intézményben folyó m�vészeti neveléssel, oktatás-
sal kapcsolatos feladatokhoz, szabadid�programokhoz, 
közösségépít�, személyiségfejleszt� rendezvényekhez 
történ� támogatás nyújtása. 

Az alapítvány támogatást egyéni kérelmek, pályázatok 
vagy a kuratórium döntése alapján nyújthat. 

Az alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is 
nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékonyabb 
megvalósítása érdekében f�- és mellékállású alkalmazot-
tat is foglalkoztathat. 

Az alapítvány díjat alapíthat, amellyel a kuratórium 
döntése alapján minden tanévben egy alsó és egy fels� 
osztályos tanuló teljesítményét (tanulmányi vagy sport-
eredményeit, közösségért tett tevékenységét) ismeri el: 
,,Az Év Diákja” és ,,Az Év Kisdiákja” címen. A díjjal 
emlékplakett és tárgyjutalom jár. 

10. Az alapítványt kezel� kuratórium összetétele: 
Mezei Anna (elnök) 
Dr. Kádár Petra (titkár) 
Hábel József (tag) 
Félegyházi András (tag) 
Molnár Erzsébet (tag)” 
Tisztelettel és köszönettel tartozunk Péterfy Lászlóné 

Jékely Adrienne-nek (Áprily Lajos unokájának) az alapít-
vány létrehozásáért, aki ily módon is kinyilvánította a 
névadó költ� családjának egyetértését, támogató segíteni 
akarását. 

A hivatalos eljárások után elérkezett a cselekvés ideje! 
Felhívással fordulunk mindazokhoz, akik azonosulni tud-
nak célkit�zéseinkkel és fontosnak tartják, hogy civil 
kezdeményezésünk a jöv� nemzedékért fáradozó intéz-
mény munkáját segítse, az ott tanítókat és ott tanulókat 
elkötelezett és eredményes munkára ösztönözze, tev�lege-
sen is támogassa az Áprily Iskoláért Alapítványt! 

Terveinkr�l, programjainkról a nyilvános fórumokon 
nyújtunk folyamatos tájékoztatást: Visegrádi Hírek, Vise-
grád város honlapja (www.visegrad.hu), Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 
honlapja (www.aprily-visegrad.hu), Danubia Televízió. 

Bizakodva nézünk a jöv� elé, remélve, hogy a nemes 
szándék és cél mögé minél többen felsorakoznak! 

                                       Mezei Anna 
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke 
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Napfényes, élményekben gazdag szombat délel�ttöt töl-
töttek el a környék óvodásai és családjaik a Visegrádi 
Völgy-világ házigazdájával, Breki Békával. Többek kö-
zött ekkor zárult a Dunakanyar Erdei Általános Iskola 3 
fordulós levelez�s versenye is, melynek eredményhirdeté-
sére nagy számban érkeztek a résztvev� óvodások. Az 
izgatott gyermeksereg a tornateremben vehette át „béka-
báb” jutalmát és emléklapját, majd kezdetét vette a délig 
tartó „BREKI BÉKA-PROGRAM”, mely mindenki számá-
ra nyitott és ingyenes volt. 

Számos izgalmas játék és mulatság várta a kicsiket és 
nagyokat egyaránt: madarászás Szentendrey Géza bácsi-
val, „patakászás” az Apát-kúti-patakban, békavadászat és 
–hajtogatás, „kukackeresés”, „agyagsüni” készítés, termé-
szetismereti és ügyességi játékok a szabadban, valamint a 
varázskuckó rejtelmeinek kikutatása. 

A játékban és élményekben kifulladt gyerekek szomjukat 
friss forrásvízzel, vagy forró citromos teával, éhüket pedig 
ropogós almával csillapíthatták. 

Az igazán rutinos szül�k már tudták, hogy az Erdeibe 
bizony gumicsizmával, váltóruhával felszerelten érdemes 
érkezni, hiszen a gyerekek els� kérdése: – „Belemehetek a 
patakba?” S míg a óvodások önfeledten élvezték a pata-
kot, a természetet és az iskola pedagógusai által összeállí-
tott színes, színvonalas programot, addig a szül�k betekin-
tést nyerhettek ennek a Magyarországon egyedülálló isko-
lának a munkájába, hiszen itt az Erdei Iskola-program az 
év minden tanítási napján m�ködik.                          (DEI) 

 

II. Breki Béka-nap 
számokban 

194 feladatlap érkezett be összesen 
160 óvodás indult mind a 3 fordulóban 
   9 óvoda vett részt a versenyen 
   1 egyéni versenyz� is indult 
 68 óvodás teljesített a legjobban mind a 3 fordu-

lóban, akiket fakanálból készült ,,békabábbal” ju-
talmaztak 

 

           

A víz világnapja –  
2011. március 22. 

����
A víz világnapja alkalmából iskolánk egy nagyon jó 

programban vett részt.  

Nicolas dedikál 
 

A Duna-alagúton mehettünk át Takács Nikolas vezetésé-
vel. Az alagútban egy járda volt, ami mellett csövek futot-
tak. Az alagút hosszabb volt, mint gondoltam. Amikor 
átértünk, a vízm� vezet�je mesélt az alagút építésér�l is. 
Közben aláírást lehetett kérni Nikolastól. Visszafelé másik 
iskolából érkezett gyerekek is jöttek velünk. Mikor átér-
tünk, a hegyen keresztül indultunk vissza az iskolába. 

Már négy éve járok ebbe az iskolába, és nem is tudtam, 
hogy van itt egy alagút. 

                                      Kovách Donát 4. F., 
a Dunakanyar Erdei Általános Iskola tanulója 

 

Kérjük, 
támogassa adója 1%-ával 

a kiemelten közhasznú 
 

DUNAKANYAR ERDEI ISKOLA 
EGYESÜLETET! 

 

Adószám: 
19175209-1-13 

 

Támogatását el�re is köszönjük! 
 

www.erdeisuli.eu 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 
 

Tavaszi népszokások 
 

Végre a hosszú tél után megérkezett a tavasz, 
ahogy svábosan mondanánk: ,,der Frühling hat sich 
eingestellt”; jó hír ez kicsinek és nagynak egyaránt! 
Ilyenkor kezd�dhetnek a tavaszi munkálatok dandár-
jai, de azért – pihenésképpen –  egy kis szórakozást 
is meg kell magunknak engedni. Így voltak ezzel 
eleink is, amikor kialakították és évszázados szokás-
sá tették itt Visegrádon a sajbázást. 

 

A sajbázásról 
  

Elevenítsük fel pár mondatban, mi is a sajbázás!   
Kimondottan német eredet� népszokás. 
A sajba botra f�zött parázsló fakorong, amit június 

24-én, Szent Iván éjén (korai korok t�zünnepének 
napján) szoktak volt  fiatal sváb férfi �seink a hegy-
r�l legörgetni és közben a szívüknek kedves leányka 
nevét kiáltották: a sajba legyen X. Y. leányé –
,,visegrádi dialektusban” így hangzott:  Schajbe 
szolnc khejn füer Wawi! 

 

Régente a Malom-völgy (Apát-kúti-völgy) jobb 
oldali dombjáról ütötték le a patakhoz, a lányok a 
patak partján várták a korongokat, és rögtön oltották 
is a patak vizében, közben meg számolgatták, ki 
hányat kapott. Izgalmas esemény volt, sokszor csak 

ekkor derült fény arra, hogy melyik fiú kibe szerelmes, jó be-
szédtémát adva a falubelieknek. 

Az 1950-es években még élt ez a népszokás kis városunkban. 
1999-ben az akkori német önkormányzat a hagyományt újra 
felélesztette, de id�pontját korábbi tavaszi id�pontra áthelyezte. 
 

MEGHIVÓ 
 

A hagyomány�rz�  
sajbázásra 

szeretettel meghív mindenkit 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

április 16-ára szombatra, 19 órai kezdéssel 
a Duna-partra az Életfa-szoborhoz 

 
A húsvétról 

 

A húsvéti népszokásokról már sokan és sokszor írtak, de talán 
kevesen tudják, hogy általános népszokás volt a magyarországi 
katolikus németségnél a húsvéti hagyományos ételek, úgymint: 
a sonka, a torma, a só és a húsvéti kalács megszenteltetése. 
Különleges er�t tulajdonítottak a megszentelt ételek fogyasztá-
sának, ezért a család minden tagjának kellett fogyasztani bel�-
lük. 

A keresztszül�knek hitbéli kötelességük volt megajándékozni 
a gyerekeket, például a kislányokat kenyér- vagy kalácstésztá-
ból sütött babafigurákkal, a kisfiúkat nyuszi- vagy lófigurákkal, 
de szokás volt még hagymahéjf�zettel festett színes tojásokat is 
ajándékozni. 

 

In vielen katholischen Dörfern fand am ersten Ostertag die 
Speisenweihe statt. Man schickte meistens die Kinder in der 
Frühe mit gekochten Schinken, Kren, Salz und Kuchen in die 
Kirche zur Weihe. 

Den geweihten Speisen wurden besondere Kräfte 
zugeschrieben, deshalb aß davon die ganze Familie. Die 
kleinen Kinder bekamen von ihren Pateneltern aus Brot- 
bzw.Kuchenteig gebackene Figuren  – die Mädchen Puppen, 
die Jungen einen Hasen oder ein Pferd – sowie in 
Zwiebelschalen gefärbte Eier. 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ezúton kíván mindenki-
nek kellemes húsvéti ünnepeket! – Frohe Ostern! 
 

Gyászolunk... Traueranzeige... 
 

Mély megrendüléssel fogadtuk Szedlacsek Jánosné 
Irénke eltávozását közülünk. 

Személyével nemcsak egy családját odaadóan szeret� 
anya, nagymama távozott, hanem a közösségért, a viseg-
rádi német nemzetiségi hagyományok ápolásáért is sokat 
tev� embert veszítettünk. Irénkét nemrég a német nem-
zetiségi énekkar örökös tagjává választották. 

Idén, február 26-án, a Sirály étteremben tartott sváb 
farsangi bálon még fellépett a senior nemzetiségi ének-
karral. Akkor még nem is sejtettük, hogy utoljára látjuk. 

Búcsúzunk T�led, szeretett személyed emléke tovább él 
szívünkben! 

Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�i 
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A Visegrádi Kortárs Galéria 
(Mátyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtár) 
 tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 

 

GARAY-NAGY NORBERT 
fest�m�vész 

 

„OLDÁS ÉS KÖTÉS…” 
ccíímm��    

kkiiáállllííttáássáárraa  
  

A kiállítást megnyitja  
Bretus Imre  

m�vészeti kurátor 
 

Köszönt�t mond Mikesy Tamás,  
a Mátyás Király M�vel�dési Ház igazgatója 

 

Közrem�ködik  
Rozsár Brigitta  
zongoram�vész 

  

A tárlat megnyitójára 22001111..  áápprriilliiss  99--éénn  1166  óórraakkoorr    
kkeerrüüll  ssoorr  aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaann  
(2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.)  

 

A kiállítás megtekinthet� 2011. május 16-ig 
a könyvtár nyitva tartása szerint,  

valamint el�zetes bejelentkezés alapján  
[tel.: 06 (26) 398-128] 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezend� 
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 
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Ebben a hónapban 
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Az idei év els� félében el�adásainkkal 
a fent említett évfordulóra emlékezünk 

 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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Visegrád Város Önkormányzata  
tisztelettel hívja 

a város lakosait és civil szervezeteit 
 

KÖZÖS VÁROSI MAJÁLISÁRA 
 

Ideje: 2011. május 1., vasárnap 
 

Helye: Visegrád, sportpálya 
 

PROGRAM: 
 

06.30–07.30 
Zenés ébreszt�:  

Harangvirág utca, Sziget utca, Polgár bolt, 
1848-as emlékm�, Málé Platz, Rév utca,  

11-es f�út a patak tájékán, sportpálya 
 

07.30–10.00 
Elhelyezkedés, berendezkedés,  

el�készületek a f�zéshez… 
 

10.00 
A majális ünnepélyes megnyitója 

 

10.00–12.00 
Játékos – humoros és ügyességi vetélked�k,  

labdajátékok, f�z�verseny 
 

12.00 
Májusfamászás 

 

14.00–14.30 
A f�z�verseny értékelése, jutalmazása 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
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Tisztelt Mikesy Tamás Képvisel� Úr,  
és a Visegrádi Hírek Szerkeszt�sége! 

Az önkormányzati pénzhiány mindenkit érint, az okokkal fog-
lalkozó írások ezért el�nyt érdemelnének az újság hasábjain! Ha-
sonló képen a lakossági betekintés elöl elzárt, titkosított té-
mák, amilyen volt még jó tíz éve az önkormányzati szerz�dések 
többsége. (A strand-ügy zárt-üléses, titkosított szerz�déseit is 
csak a nyílt ülésen el�véve tudtam, mindenki számára hozzáférhe-
t�vé tenni.) 

Önök lejárató kampánnyal, illetve cikkeim visszautasításával 
akadályozták már akkoriban is a tájékoztatást, Abonyi Géza, kép-
visel�i tényfeltáró próbálkozásának leszavazása idején viszont, 
mély hallgatással voksoltak a hatalmi visszaélések takargatása 
mellett.  

E helyzet, hogy a fiatalok nem tudják gyermekeiket a viseg-
rádi strandra vinni, mert évek óta megsz�nt, valamint az, hogy az 
Önkormányzatnak most jelent�s anyagi gondjai vannak, f�ként a 
volt polgármester Hadházi Sándor miatt állt el�. A strandeladást � 
er�ltette, a pénzhiányhoz pedig a következ� módon járult hozzá: 

A szerz�désekb�l és jegyz�könyvekb�l bizonyíthatóan, képvi-
sel�it tudatosan megtévesztve, segített 2000-ben, egy, a termál-
kút-üzemeltetéshez köze nincs cégnek átjátszani, az önkor-
mányzat képviseleti jogát!!! E cég e jog birtokában, a víz pusz-
ta tovább-számlázásával, - tehát szolgáltatás nélkül - sok-sok 
tízmilliót elsíbolt, amelynek eredetileg a városi kasszában kel-
lett volna landolnia! E törvénytelen, ,,h�tlen-kezelt” állapot két 
évig tartott, majd gyorsan, még a rend�rségi nyomozás el�tt, a 
2002-es szerz�désmódosítással lett megszüntetve! (Erre utaltam 
szerecsen-mosdatásként.) Ám a módosítás sem hozott az Önkor-
mányzatnak el�nyt, mivel hozzájárult egyebek mellett, hogy:  

– 99 évig nem nyer ki innen ivóvizet, (még új kutat sem fúrathat 
magának e célból,) 

– viszont a ,,kút végleges megromlása esetén, a (kútüzemeltet�) 
Társaság jogosult új kutat fúratni erre a vízbázisra,”  

– továbbá a strand 2006 –ig, díjfizetés nélkül kapjon vizet!!! 
(Ugye a négy év vízdíja most jól jönne!) 

– A hitetlenek figyelmébe ajánlom, hogy ekkor, az átadott für-
d�víz ára 85 Ft+ÁFA/m3 értékben lett meghatározva, holott már 
öt évvel korábban 250 Ft+Áfa/m3 árat javasolt a ,,gizella kór-
ház” számára fizetésül Hadházi Sándor, amivel persze nem az 
Önkormányzat, hanem a Castrum bevétele lett felsrófolva!!! 

Tisztelt Szerkeszt�ség!  
Mindez még csak a jéghegy csúcsa, felesleges tehát szópárbaj-

ra pazarolniuk az oldalakat! Sok éves tájékoztatási lemaradásukat 
pótolva, inkább a jelenlegi pénzhiány okaival foglalkozzanak, 
hogy a hatalmas és gusztustalan szemétlerakat kérdését ne is em-
lítsem! 

Tisztelt Mikesy Tamás Képvisel� Úr!  
A városvéd� szép szavak még nem jelentenek tiszta szót! Az Ön 

iránt megel�legezett lakossági bizalom, egyenesen kötelesség 
szintjére emeli az igaz tények felderítését, a közösségi érdekek 
képviseletét! Ehhez kívánok Önnek további sikereket! 

Állok szolgálatukra, barátsággal:               
Bognár Ferenc 

(A cikk kiemeléseit a szerz� kérésének megfelel�en alkalmaz-
tuk; írását bet� szerint adjuk közre. – Szerk.) 

Meghívó a Zsitvay-emléktúrára 
 

A Visegrádi Szövetség Egyesület hetedik alka-
lommal rendezi meg a Zsitvay-emléktúrát  

2011. április 16-án, szombaton. 
Gyülekez� és indulás 9 órakor a visegrádi katoli-

kus templomtól. 
Az ez évi szervezésben részt vesz a Visegrádi 

Sport Egyesület megújult túra szakosztálya is. 
Tisztelettel meghívunk és várunk minden gyalog-

túrát és természet kedvel�t az emléktúrára. 
Az útvonal: a Salamon-toronynál felmegyünk a 

Mogyoró-hegyre, végigmegyünk a tanösvényen, 
felmegyünk a Zsitvay-kilátóhoz. 

Ezután a Mócsai-tanya (erdészház) melletti ván-
dortáborhelyen lesz szalonnasütés. A visszaút több 
lehet�séget kínál; ez mindig attól függ, mennyire 
tudunk az erdei utakon közlekedni.  

Akik az elmúl években velünk tartottak, valam-
ennyien nagyon jól érezték magukat. A legfiata-
labb résztvev� még nem volt egy éves, a legid�-
sebb pedig betöltötte a hetvenet. Bátran csatlakoz-
hatnak hozzánk azok is, akik nem rendszeres túrá-
zók, figyelembe vesszük a csoport összetételét. 
Természetesen a nótázás sem fog elmaradni, hisz a 
Visegrádi Férfi Dalkör nagy létszámban velünk 
tart. 

Es�s id� esetén más id�pontban rendezzük meg a 
túrát, ennek id�pontját a kihelyezett hirdet�táblá-
kon közölni fogjuk. 

Érdekl�dni lehet Takács Istvánnénál. 06 (30) 
965-1410-es telefonon. 

Visegrádi Szövetség és a VSE túra szakosztálya 

 
Filmvetítés után 

 

Az Együtt Kulturális Egyesület áprilisi program-
ját el�rehozva, március 24-én a moziba invitálta az 
érdekl�d�ket, hogy a Mindszenty József bíboros-
prímás-érsek életútját bemutató filmet megnézzük. 
Nagy érdekl�dés mutatkozott a film iránt, csaknem 
telt ház el�tt vetítették le a csaknem két órás m�-
sort. Az egész életutat bemutató alkotás sorra vette 
a mártír pap életének valamennyi állomását a 
gyermekkortól kezdve a szolgálat különböz� hely-
színeivel: Szombathely, Zalaegerszeg, Veszprém, 
Esztergom. Különösen érdekes volt az 1956-os 
eseményekben betöltött szerep megismertetése, 
majd az utána következ� évek a budapesti ameri-
kai nagykövetségen és haláláig Bécsben töltött id�. 
A film megható pillanatai voltak a hazaszállítás és 
az esztergomi Bazilikában történ� végs� pihen�-
helyre helyezés. A f�papban hazáját, népét, Istenét 
holtáig h�en szeret� személyiséget ismerhettünk 
meg. 

Köszönet azoknak, akik Koltay Gábor remek 
filmjét Visegrádra hozták, különösen Bánó László 
úrnak az annyiszor megtapasztalt, közösségért tett 
fáradozásáért.                              

Borsody István 
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A legendás ,,zónás lányok” –  
,,A zónás lányok legendája” 

 

 
Az �si szakma kitüntetettjei. Nem csak 18 éven felülieknek! 

 

 
Bekacsáztunk a közhangulatba! 

 

2011. március 11. péntek, 20 óra. Most értem haza a 
címben szerepl� film bemutatójáról. A moziban telt ház; 
akinek nem jutott ül�hely, az oldalt, a fal mellett, a padlón 
talált magának álló- vagy ,,fenék”-helyet. A néz�k össze-
tétele kor, nem, lakóhely és egyéb szempontból is a legop-
timálisabb, szociológiai értelemben is reprezentálja Vise-
grádot. S ahhoz sem kell kérd�ívet kitöltetni a jelenlev�k-
kel, hogy megtudjuk a filmr�l, a rögzített eseményekr�l, a 
szerepl�kr�l alkotott véleményt, mert a mozi el�terében 
zajló ,,fogadáson” csak elismer�, dicsér� szavakat lehet 
hallani: ,,Nagyszer�!”, ,,Kedves!”, ,,Aranyos!”, ,,De jó 
volt!”, ,,Gratulálunk!”. A zónás lányok legendáját a csa-
pat egyetlen férfi tagja, Valentin Feri (Csibam) 
,,f�zfapoéta” írta meg a következ� rigmusban: 

 

A zónás lányok legendája 
 

Az id�járás függvényében Dunánk –  látjuk –  nagyon  
    szeszélyes; 
Nem tudhatjuk, csak nagy ritkán: árvíz? avagy aszály 
     lesz? 
Felkészülni a gondokra, egyszer�en nem lehet, 
Ezért jó, ha összefognak a bajban az emberek. 
 

Így történt ez Visegrádon! Árvíz volt kétezer és kett�ben, 
Aki csak bírt, mind a gáton! (s nem volt körömcip�ben!) 
Ki a zsákot hajtogatta, ki számolva lapátolta a homokot  
    a zsákba, 
Volt épít�, aki szépen elrendezve, megtaposva, felhelyezte 
    a gátra. 

Ment a munka, mindenütt a visegrádi szakaszon, 
Megtettük, hogy a Dunánk a medrében maradjon! 
S együttm�ködésünk bizony meghozta sikerét; 
Jobban esett a kortyolt sör és közösen az ebéd. 
Kucorogva, kortalanul, megfáradva, viccelgetve 
    egymással, 
Megelégedettek voltunk a jól végzett munkával, 
    s a világgal! 
Felszabadult boldogságban egymásra mi így leltünk, 
Megfogadtuk: ,,ahány ünnep, annyin együtt lehetünk! 
Nem leszünk mi egyesület, alapítványt sem teszünk! 
A Delta a közös zóna, ez lesz majd a f� helyünk, 
Humor lesz a legjobb dolog, ami minket összetart, 
Nevettetünk majd mindenkit, id�sebbet, s fiatalt! 
,,Zónás lányok” lesz a nevünk! – melyet a hely ihletett. – 
 

„Csak érezzük jól magunkat” – szlogen is itt született! 
Születésnapokat tartunk, lufit fújunk, énekelünk lelkesen, 
Kiszebabát ültetünk, fellépünk közösségi rendezvényeken. 
Ha meghívó vár esküv�re, vagy lesz sátoros ünnep, 
Szüreti bál, bármi egyéb, s odavárnak bennünket. 
Egy tucat lány és egy legény így egymásra találtak, 
Ennek már kilenc éve, és még össze is járnak! 
Együttlétünkben volt gyász is, a ,,madámunk” eltávozott, 
Magdusunkat nem feledjük, hiánya nagy �rt hagyott, 
Sírjánál, ha meglátogatjuk, megbeszélünk sok mindent, 
Mintha most is velünk lenne, anyáskodva idelenn. 
„Banda!” – szólna, vélt fél mosollyal ajka szögletében, 
S integetne, huncut kacsintással, fátyolos tekintetében. 
Valikánk volt csak, � egymaga, aki minket elhagyott, 
Távozásának én nem voltam oka – amit biztosan tudok! 
 

Felidézzük történetünk, hiszen most már van múltuk: 
Egyre bizton büszkék vagyunk, bohócok mi nem voltunk! 
Nevettetni megpróbáltunk korosodót, középkorút, s fiatalt, 
Siker volt, ha mosolygott az, aki csücsörögve nem akart! 
Beöltözünk mi sok mindennek, amit eszünk megfogott,  
Nem volt vita soha köztünk; szerep mindenkinek jutott. 
A próbák is gyorsan teltek, szinte szálltak az órák, 
Mindenki elmélyülten átélte az alakítandó formát. 
A lényeg persze a szerephez az átlényegülés maga! 
Asztalunkon gyakorlásnak mindig volt ital, s kaja. 
Éhes gyomorral nem lehet szerepet betanulni, 
Premierre a ruhánkat mindig át kellett szabni; 
Betoldani f�leg – mindbe –, sz�kíteni, begumizni  
    sohasem, 
Nem hiába mondogattuk: „volt egy-két nehéz szerepem!” 
 

Felsorolni megpróbálom, talán megmaradt a fejembe’: 
Árvízi munkások után, más szakma, hölgyikéknek elegye, 
Jött Musztafa, a török, a hastáncos Leilákkal, 
Követte a focicsapat, összetörten, labdákkal. 
Hófehérke és hét törpe után krumpli kavalkád, 
Romák voltunk, sokszor, húztunk cigány bazsevát. 
Vagy strandoltunk, párnás táncot táncoltunk közösen, 
Turistaként jól megáztunk, s esküv�ztünk legtöbben. 
Kacsaként is jót kacsáztunk, átváltoztunk hattyúvá, 
Libák is voltunk – máskor bakkal váltunk: favágóvá, 
Jól esett a limbó-hintó és az ácsos egyveleg, 
Farsangtemetésen a prostinger hölgysereg.  
Takarítón�k is voltunk, s esküv�i vendégek, 

(Folytatás a 16. oldalon) 
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(Folytatás a 15. oldalról) 

Alakítottuk mi már az egész úri násznépet! 
Részt vettünk a legtöbb pincemester-avatón, 
Szüretin, s a körmeneten, szülinapi dáridón. 
 

Ennyi jutott most eszembe, az emberi tudás véges, 
De reméljük mindannyian: folytatásra igény lesz! 
Megköszönjük mindenkinek, hogy figyelemre  
    méltattak, 
S tetszésüket kifejezve, igen gyakran jókedvükben  
    tapsoltak! 
 

A történet felkonferálása után 16 fejezetben következett a 
zónás lányok majdnem tíz éves múltja. De talán nem is a 
történet a lényeg! Számomra legalábbis az volt a zónás 
lányok üzenete, hogy tovább éltethet egy komoly, h�sies 
feladatvállalás – az árvízi védekezés – egy spontánul ösz-
szever�dött társaságot, amib�l lassan baráti közösség ala-
kult, és akik évr�l évre ki is nyilvánították összetartozásu-
kat. 

Talán sosem került volna ilyen szoros kapcsolatba egy-
mással ez a 12-13 visegrádi asszony, ha nem teremti meg a 
vészhelyzet a Deltánál a szükségterepet: a ,,türelmi zónát”.  

Tanulmányozva Visegrád történetét, mindig meghatódva 
nézegetem azokat a fotókat, melyek ilyen közösségi, ün-
nepl� vagy szórakozó alkalmakat örökítettek meg, s id�-
södvén, jómagam is egyre inkább ilyen személyesen megélt 
alkalom után nosztalgiázom. Egy település, egy lakóközös-
ség éltet� elemei ezek az alkalmak! S ahogy a 2002-es és 
2006-os árvíz elleni kemény védekez� munka összefogást, 
egységet tudott teremteni a gátakon, a humor, a szórakozás 
és szórakoztatás is egymás elfogadására késztetheti az 
együtt él�, sokféleképpen gondolkodó embereket. Persze, 
lehet fanyalogni, de én – és velem együtt sokan – kedvesen 
bájosnak láttuk a 30–60 év közötti ,,zónásokat”, ahogyan 
kell� öniróniával vállalták önmagukat és a felvállalt szere-
pet! S mindezt a jó ízlés keretei, határai között, úgy, hogy 
nem váltak nevetséges celebbé! Arról az értékr�l már nem 
is beszélve, hogy a rögzített alkalmak (bálok, farsangteme-
tés, pincemester-avató, nemzetiségi nap, baráti születésnap) 
sok olyan kedves barátot, ismer�st, szomszédot, munkatár-
sat idézett elénk, akik már az égi mez�kön báloznak. 

Köszönet és dicséret illeti a szerepl�k mellett a Danubia 
Televízió munkatársainak teljesítményét! Laikus ,,film-
kritikusként” csak azt írhatom, hogy minden a helyén volt: 
a zene, az összeköt� szöveg, a filmfelvételek trükkjei, az 
egyes részek szerves egységgé formálása! Nemcsak a szó-
rakoztatók, hanem az �ket a háttérb�l figyel� és a kamerát 
mozgató személyek szíve is együtt dobbant, egy szándékot 
tükrözött: ezeket a pillanatokat meg kell örökíteni az utó-
kornak is! 

S talán ide kívánkozik az a régóta bennem él� szándék, 
hogy a helyi televízió volt és jelenlegi munkatársainak is 
köszönetünket tolmácsoljam, mert Balázs Csilla és csapata 
korrektül és sokoldalúan adja vissza mindazt a gazdagságot, 
ami Visegrád társadalmi és kulturális életét jellemzi. 

Végszóként egy új évi köszönt� versike néhány sora kí-
vánkozik ide: ,,Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat, / Ne 
csak mindig a rosszat, a rosszat! / Mit�l félünk, mentsen 
meg, / Amit várunk, legyen meg!” 

MAnna 
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Tisztelt Visegrádiak! 

A Visegrádi Szent György Lovagrend könyvgy�jt� 
akciót indít. Négy erdélyi, illetve kárpátaljai magyar 
lakta falu számára könyvtárat szeretnénk létrehozni. 
Kérünk mindenkit, aki tud használt, használaton kívüli 
könyvekkel segítsék a gy�jtést. Kérjük, az adományokat 
legkés�bb április végéig jutassák el az Áprily Lajos Álta-
lános Iskolába vagy a m�vel�dési házba, illetve kérésre 
érte is megyünk.  

Info: Réti Henrik, tel.: 06 (30) 986-4023, e-mail: 
info@lovagkard.hu 
 
 

 

Szeretném, ha még egyszer  
megpróbálnánk! 

  

Már két elmúlt évben próbálkoztunk vonalkódok be-
küldésével a ,,F�zzön 8 játszóteret” országos játékban, 
sajnos sikertelenül. A tavalyi évben nem is regisztrál-
tunk, mert a meglév� vonalkódok kevésnek bizonyultak a 
nyeréshez, ezért úgy döntöttünk: tavaly csak gy�jtünk, 
idén pedig, ha lesz játék, az eddig összegy�jtött pontja-
inkkal próbálunk nagyobb eséllyel indulni. Ennek az 
ideje most elérkezett, 113 kg-nyi vonalkóddal, azaz 113 
ponttal beneveztünk a versenybe. Nem vagyok babonás, 
de ez a szám talán ígéretesnek látszik! Úgyhogy: HAJ-
RÁ, VISEGRÁD!  

Abban ugye mindannyian egyet értünk, hogy lenne 
igény egy csodás, 3 millió forintos játszótér-
re, gyerekeink biztosan nem tiltakoznának ellene. Azt is 
tudjuk, hogy jelenleg a városnak sajnos nincs elég pénze 
ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani. 

A lakosság, anyukák, nagymamák, barátn�k, kereszt-
mamák azonban megvalósíthatják ezt az álmot, ha kell�-
en komolyan veszik a felhívást, és tényleg szervezett 
gy�jtésbe fognak. Én évek óta folyamatosan olvasom a 
játék honlapját, a régi nyertesek beszámolóit és az egy 
célért való elszánt összefogásnál jobb tippet sehol nem 
tudtam találni a legtöbb vonalkód összegy�jtéséhez.  

Már néhány alkalommal igyekeztem lelkesíteni a helyi-
eket, de nem volt elég a lelkesedés. Ezért most megpró-
bálom újra, hátha... Ha mindenki a saját kis környezeté-
ben szólna, kérne… Ha valaki, bár más terméket használ 
a napi f�zéshez, most feláldozná ezt a jó cél érdekében 
és lecserélné átmenetileg DELIKÁT 8-ra…  

Ezeket az apró lépéseket ki-ki a saját életében teheti 
meg, és a végén meglátjuk, összeadva a sok kis lépést, 
el�bbre tudunk-e jutni közösen egy naggyal! Ami fontos, 
1000 gramm vagy annál kisebb kiszerelés vesz csak részt 
a játékban, a nagyobbak nem.  

A leadási helyek pedig: az óvoda és az iskola (itt a ki-
helyezett gy�jt�dobozokba kell dobni), valamint az An-
géla fodrászat, Erika kozmetika, Kormos bolt. A régi 
gyakorlat szerint, innent�l havonta tájékoztatást írok a 
verseny állásáról. 

Az összefogás erejében bízva, sikeres gy�jtögetést kí-
vánok:  

Bártfai Ildikó 
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A magyarok pompás lakomáit és ételeit ekképp írta le a magyar 
poéta, Gvadányi József: 

Aurora mint lépe Hesperus nyomába, 
  Felkölt a gazda, s méne barmai aklába. 
Egy szép hízott ökrét abból kivezette, 
  Mészárost hívatván, vele leüttette, 
Két örüt, négy borjút és nyolc gyenge bárányt 
  Általadott neki, és két hízott ártányt, 
Hogy � mindezeket ölje egy rakásra, 
  Nyúzza, perzselje meg, és ne bízza másra; 
Töltse kolbászoknak részét foghagymával, 
  Részit majoránna szagos pelyvájával. 
De a toszogatott kolbászt ki ne hadja, 
  Egész borsszemekkel az ízét megadja. 
Legyenek mind gyöngyös, májos, tüd�s hurkák, 
  Véres gömböcökbe szalonnábúl kockák. 
Jól megmosva légyen a pacal f�képpen, 
  Borjú- s disznófejek megtisztítva szépen. 
Osztán hat falusi gazdaasszonyokat, 
  Sütni-f�zni kik jól tudnak, olyanokat 
Híván; kamaráját mindjárt felnyitotta, 
  Hogy azt ne kéméljék, nékiek mondotta. 
Azoknak ketteje a kalácssütéshez 
  Hozzáfogott, négye pedig a f�zéshez. 
Sütöttek az els�k szép fejér cipókat, 
  Fonott kalácsokat, lángost, vakarókat, 
Száma nem volt a sok káposztás rétesnek 
  És kapros túróval megtöltött bélesnek, 
Teken�k töltek meg mákos kalácsokkal, 
  Rántott csöregékkel és lelkes fánkokkal; 
Tálakra levélensültek halmaztattak, 
  Asztalokra renddel mind alkalmaztattak. 
Udvar közepére egy nagy szány volt vonva, 
  Amelyet kerített magosan négy ponyva; 
Ezen volt f�zéshez nagy t�zpad építve, 
  A sok felvágott fa rakásra készítve. 

A négy szakácsné itt kélt, járt, forgott, sürgött, 
  A sok vagdalókés s f�z�kanál csörgött, 
Ki ludat, ki pulykát, ki kappant mellyesztett, 
  Ki malacot szúrván, abból vért eresztett. 
Kétfül� fazékba káposzta rotyogott, 
  Püfögött a kása: fele lepotyogott. 
Egyik a kappanhoz metélt tésztalaskát, 
  Más is azt sikárlott, hogy majd csinál táskát. 
Harmadik borporba foghagymát aprított, 
  Negyedik espéknek szalonnát hasított, 
Mert pacalt, bárányhúst ezzel készítették, 
  A törött lébe is ugyanezt tették. 
Gyenge báránykákat készíték tárkonnyal, 
  Borjút úriásson, mint szokás, citronnal. 
A disznólábakbúl f�ztek kocsonyákat, 
  Tálaltak két lapos tálra torhonyákat. 
Egyik egy sódart vagdalókésével 
  Feldarabolt, s f�zte aztat kaszáslévvel. 
Borjúfej téjfeles és zsemlyekockával 
  Készült, s a disznóf� ecetes tormával. 
Ludaskása is volt, csirkék köszmétével, 
  Egy pár hizlalt jérce f�tt fekete lévvel, 
Minden étel vala jól megsáfrányozva, 
  Némely megzsályázva vagy rozmaringozva, 
Hintettek azokra b�ven borsot s gyömbért, 
  Mivel a f�szerszám tisztítja meg a vért. 
Az ökörnek fejér- s vesepecsenyéje 
  Nyárson sült, és roston annak vetrecéje. 
Disznóoldalasnak a zsírja lecsorgott, 
  Malac, melyet nyársra vontak, frissen forgott. 
Spékeltetett örü húsa foghagymával, 
  Ludakat töltöttek mind kormos almával. 
Pulykakakasoknak lágy kenyér begyekbe 
  Tétetett; vad nem volt, azért is helyekbe 
A többi sült állott, borjúcímerekb�l 
  Csináltak katonabélest veséjekb�l stb.            (Sz. A.) 

 
TAVASZI MUNKA A RÓMAI ER�DBEN 

 

A Soproni 
Sándor Egye-
sület a tavalyi 
nagy es�zések 
miatt elárasztott 
gizellamajori ró-
mai er�dbe 
szervezett tava-
szi takarítási 
munkát március 
25-én. A 19 f� 
alapos munkát 

végzett, hiszen az er�d bels� udvarában felhalmozódott méteres 
vastagságú földb�l csatárláncba rendez�dve húzta ki gyökerest�l 
az ujjnyi vastagságú f�zfacsemetéket. A munka végeredményeként 
csaknem 50.000 csemetét raktunk halmokba. 

Szerencsére az id�járás kedvezett az els� pillantásra könny�nek 
t�n� munkának, de ahogy az órák teltek, egyre jobban fájtak a 
tenyerek, hátak, derekak. A jó társaság kellemes hangulatban 
eredményes munkát végzett, hisz a terület egyharmadát sikerült 
megtisztítanunk a s�r�n n�tt csemetékt�l.  

A sikeres befejezést remek krumplipaprikás koronázta meg, amit 
a társaság jó étvággyal fogyasztott el a természet lágy ölén. Kö-
szönet mindenkinek, aki eljött segíteni! 

Borsody István 

Éljen az ifjú pár! 
A visegrádi római katolikus templomban az esti 

szentmise keretén belül Kalász István kanonok áldást 
adott a 60. házassági évfordulót ünnepl� párra, Zeller 
Józsefre és feleségére, Inci nénire. 

 

 
 

60 éve együtt – jóban-rosszban 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a sok jókíván-
ságért, gratulációért; valamint a Royal Club Hotel 
színvonalas szolgáltatásaiért. 

Az egész család nevében a házassági évforduló al-
kalmából kívánunk még egyszer jó egészséget, örömet, 
vidámságot. 

Hasenberg Zsuzsa 
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Egész napos  
sportprogramra várunk  

minden érdekl�d�t  
2011. április 30-án,  

szombaton  
a visegrádi sportcentrumban! 

 
Program: 

 
9.00-t�l „FUT A VISEGRÁD!” (indulás: 

az Áprily Lajos Ált. Iskolától, 
érkezés: sportpályára)   

9.30-tól  zenés reggeli torna Henriett-tel 
10.00-t�l kispályás foci kupa (nevezés: 

9.00–9.40-ig a helyszínen), 
nevezési díj: 4.000 Ft/csapat 

10.30-tól bicikliverseny, különböz� kate-
góriákban (sisak kötelez�!) 

11.00-t�l strandröplabda kupa (nevezés: 
10.00–10.40-ig a helyszínen), 
nevezési díj: 2.000 Ft/csapat 

11.30-tól kick-box bemutató Ralffal (kesz-
ty�zés egymással) 

13.30-tól gyermek íjászverseny  
14.30-tól step aerobik Ildivel 
15.00-t�l Visegrád–Esztergom utánpótlás 

(barátságos mérk�zés) 
15.30-tól spinracing bemutató  
16.00-tól biciklis akadálypálya – a sikeres 

teljesít�k jutalmat kapnak (si-
sak kötelez�!) 

16.30-tól kick-box aerobik Henriett-tel 
17.30-tól önvédelmi bemutató Ralffal 
 
A programokon kívül egész nap vár a tol-
laslabda- és a lábteniszpálya. 
 
Többször hirdetünk célba rúgó, célba lö-
v� és célba dobó versenyeket, sok-sok 
csokiért, valamint szimultán sakkjátsz-
mát játszhatsz Papp Dániellel. 
 
A nap végén a résztvev�k között értékes 
nyereményeket sorsolunk ki! 
 
18.30-tól  JAZZ INKARNÁCIÓ – JAM 

SESSION  
 

Egytál ételek, büfé 
szolid áron! 

 
Szép napos, jó sportolást! 

 
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 

Mozdulj, Visegrád! 
 

Tovább folytatódik a kampány, melynek keretein belül, most minden lap-
számban bemutatunk egyet a visegrádi sport szakosztályok közül. A mostani 
számban a kick-box kerül sorra.  

 

A kick-box története 
Az 1970-es évek közepe táján alakult ki, els�sorban az Egyesült Államokban és 

valamivel kés�bb Nyugat-Európában. Megalapítója az amerikai Mike Anderson 
és a német Georg Brückner volt. A kick-box els� elnevezése sportkarate, majd all-
style sportkarate volt, kés�bb egységesen a kick-box elnevezés használata vált el-
fogadottá. 

Az alapítók egyik f� célja az volt, hogy az ütéseket és rúgásokat használó távol-
keleti eredet� harcm�vészetek – a (japán eredet�) karate, a (koreai eredet�) 
taekwondo és a (kínai eredet�) kung-fu, valamint a (thaiföldi eredet�) muay thai – 
mozgásanyagát továbbfejlesztve, azokat ötvözve a boksz technikákkal, egy önálló, 
deklaráltan verseny-centrikus küzd�sportot hozzanak létre. A kick-box nem tagad-
ja a tradicionális gyökereit, de önmagát nem harcm�vészetként, hanem egy mo-
dern küzd�sportként határozza meg. 

A kick-box versenyeken a sportolók küzdelemben, formagyakorlatokban és 
aero-kickboxing versenyszámokban mérik össze tudásukat. A küzdelmi verseny-
számokat öt szabályrendszerben rendezik. Ezek alapvet�en abban különböznek 
egymástól, hogy az akciók (ütések, rúgások) végrehajtásánál a kontrollált félerej� 
(semi-kontakt és light-kontakt szabályrendszerekben), vagy a teljes erej� (full-
kontakt, low-kick és thai-kickboxing szabályrendszerekben) végrehajtás engedé-
lyezett. A semi- és a light-kontakt küzdelmeket egy 8×8 méteres tatamival borított 
küzd�téren, míg a teljes erej�eket ökölvívó ringben vívják. Érvényes találati felü-
letek: a fel elölr�l és oldalról (semi-kontaktban a tarkó is), a test elölr�l a nyak és 
az öv között a test oldalvonaláig, a low-kick, illetve a thai-kickboxing szabály-
rendszerekben az egész láb is. Valamint engedélyezett a lábsöprés. 
 

Interjú Sickerling Ralffal 
– Mikor és hogyan ismerkedtél meg a kick-box-szal? 
– Fiatal koromban nagyon sokat kézilabdáztam. Aztán 19 évesen, amikor abba-

hagytam a kézilabdát, akkor a barátaimmal, akikkel együtt játszottunk, akkor 
együtt ellátogattunk egy edzésre, mert nagyon érdekelt minket. Nekem nagyon 
megtetszett a mozgásanyag, a technikák, a gyakorlatok és közel 9 hónapnyi edzés 
után, 20 évesen kezdtem el versenyszer�en �zni ezt a sportot. 

– Hány évig versenyeztél? 
– 1998-ig komolyabban, utána már csak hobbi szinten folytattam. 1998-ban ITF 

országos bajnoki és kick-box megyei bajnoki címet szereztem, és ennyi nekem 
elég is volt, utána hagytam abba a kemény versenyzést. 

– Mikor kerültél ide Visegrádra? 
– 2002-ben jöttem Magyarországra, és 2003- ban költöztem Visegrádra, azóta 

élek itt. 
– Hogy indult el Visegrádon a kick-box? 
– Nagyon hiányzott a sport, de itt a környéken sehol nem volt kick-box edzés, 

így folyton Esztergomba vagy Szentendrére kellett járnom, ha edzeni akartam.  
Ezt nem gy�ztem sokáig, úgyhogy hoztam otthonról egy zsákot és a Sziget utcai 
edz�teremben felakasztottam és ott kezdtem el edzeni. Aztán egymás után el kezd-
tek jönni az emberek, hogy mutatnék-e valamit nekik abból, amit tudok, és így ap-
ránként lett ebb�l egy szervezett edzés. Aztán 2007 nyarán elvégeztem egy kick-
box edz�i iskolát, mert az uniós szabályok megkövetelik minden sporttevékeny-
séghez. 

– Mikor és hol vannak az edzések? 
– Minden hétf�n és csütörtökön a Sziget utcai edz�teremben. A gyerekeknek 6–

7 óráig, a feln�tteknek pedig 7–9-ig 
– Kiknek ajánlod ezt a sportot? 
– Mindenkinek. Férfi, n�, gyerek, mindenkinek egyaránt. Remek személyiségfej-

leszt�, emellett persze fejleszti a mozgáskoordinációt, az állóképességet, valamint 
különösen a gyerekeknél nagyon fontos, hogy fegyelmet tanulnak és a szociális 
viselkedésük is javul a közös edzés és az együtt játszás révén.  Most már 3 éve 
szintén heti két alkalommal mennek a kickbox-aerobik órák is, amelyek nagyon 
közkedveltek, els�sorban a hölgyek köreiben. Ezeken az edzéseken speciális kon-
dicionáló, kardio- és nyújtó gyakorlatokat végzünk kick-box és aerobik elemek-
kel. Saját tapasztalataim alapján ez a sport hihetetlenül átmozgatja az embert, de 
nagyon jó arra, hogy valaki formában tartsa magát, vagy épp formába jöjjön; itt a 
mozgás a cél alapvet�en, nem a verekedés. Én mindenkinek csak ajánlani tudom 
ezt a sportot.                                                                                          Réti Henrik 
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I. Visegrád – floorball kupa 
 

Már régóta terveztem, de valamiért mindig elmaradt. De 
végül is idén márciusban már megrendezésre került az I. 
floorball kupa. Mint – szinte – mindenben, itt is nehezen 
gyülekeztek a csapatok, de végül is szép létszámú nevezés 
(9 csapat) után kezd�dhetett a szombati program. Két 
csoportban zajlottak a küzdelmek, s a csoportok els� két 
helyezettje játszhatott a dönt�be jutásért. Nagyon jó volt 
látni, hogy az alkalmilag összeállt csapatok, baráti társa-
ságok milyen jól érezték magukat. Együtt játszottak 
anyukák, apukák, gyerekek, nagyobb testvérek és a mér-
k�zések után a mosoly volt a legjobb fokmér�, hogy mi-
lyen is volt a hangulat. Aki eddig nem ismerte ezt a játé-
kot, egy-egy meccs után kapkodva szedte a leveg�t – de 
aki ismerte az is! Külön öröm, hogy Esztergomból, Pilis-
marótról és Kisorosziból is érkeztek játékosok (csapatok)!  

 

 
Ralf és a kicsik 

 
A majdnem egész napos rendezvény végeredménye: 
1. Boca Juniors (Melcher Máté, Greguss Péter, 

Meszárek Norbert, Heier József), 
2. Bene Team (Bene Ágoston, Bene Éva, Bene Balázs, 

Bene Bálint, Bene Marci, Dányi Balázs), 
3. Acélbikák (Bergmann Péter, Szalai Ádám, Szalai Gá-

bor, Ferbert Ádám, Bucker Bálint), 
3. Vadrizsák, 
5–8. Floorball Tigrisek, XD, Bozóky (Pilismarót), Vi-

segrádi Buldózerek. 
 

 
Folyik a küzdelem 

 
Szeretném megköszönni mindazoknak a segítséget, akik 

lehet�vé tették, hogy nevezési díj nélkül rendezhettük 
meg a kupát, és azoknak is külön köszönet, akik abban 

segítettek, hogy jól érezzük magunkat a mérk�zések szü-
neteiben is: Lignovit Kft. (Dömös), Összefogás Dömösért 
Közhasznú Egyesület, Visegrád Ásványvíz Kft., Heier 
József (Visegrád), Paulusz család (Dömös), Szent György 
Lovagrend (Visegrád), Áprily Lajos Általános Iskola, az 
Áprily Lajos Általános Iskola 7. osztálya, valamint azon 
anyukák, akik a szendvicsek készítésében serénykedtek: 
Fekete Szilvia és Gyurián Mária.  

Az adományokból 16.000 Ft gy�lt össze, ebb�l 3 új üt�t 
tudunk vásárolni az iskola floorball csoportjának. Kö-
szönjük! 

Paulusz József 
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Hét csapattal – mondhatni családias hangulatban – indult 
útjára a bajnokság. Heier József – a sportcsarnok gondno-
ka – vette kezébe a szervezést, és bizton állíthatom: ha 
nem járt volna a csapatok nyakára, még ennyi csapat sem 
jött volna össze. Köszönet neki érte! 

Az a kevés néz�, akik hétf� esténként eljöttek szurkolni, 
nem csalódtak a teremkupa színvonalában. Voltak gy�z-
tesek és vesztesek. El�fordultak kínos vereségek és nem 
várt gy�zelmek. Sírból visszahozott meccsek és már biz-
tosan zsebben tartott 3 pont elvesztése. Könnyed játsza-
dozás és szinte vérre men� harc. Az pedig csak feltette az 
koronát az egész rendezvényre, hogy csak az utolsó for-
dulóban d�lte el: melyik csapat lesz a bajnok, kié lesz a 
bronzérem? 

A teremkupa végeredménye: 
1.  Canopy 
2.  Suhanók 
3.  Visegrád Öregfiúk 
4.  Anonim 
5.  Visegrád Tours 
6.  Visegrád Ifi 
7.  TBC 
A csapatképvisel�k szavazatai alapján a torna különdíja-

sai: 
Legjobb játékos: Marosi Zoltán (Suhanók) 
Legjobb kapus:  Szendrey Lajos (Canopy) 
Gólkirály:  Járási Botond (Canopy) 
Legsportszer�bb csapat: TBC 
Reméljük, jöv�re is (legalább) ennyi csapattal találko-

zunk! 
Paulusz József 
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Hallott már a Zumbáról? Ha nem, tudja meg, mi az! Ha 
igen, de még nem próbálta ki: itt a lehet�ség! 

Májustól Visegrádon is hódít a Zumba Fitnesz! Az ifjúsági 
házban (Sziget u. 5.) keddenként reggel 9 órakor mindenkit 
szeretettel vár Pataki Judit, okleveles Zumba oktató. 

A Zumba egy modern, latin fitnesz irányzat: vérpezsdít�, 
minden testrészt megmozgató, forró latin ritmusokkal, széles 
kör� világtáncokkal tarkított fitnesz program. Nem szüksé-
ges hozzá táncos képzettség, sem partner és nincs korhatár-
hoz kötve! Ez egy nagy buli!  

Érdekl�dés, további információk elérhet�k a 06 (30) 999-
5611-es telefonszámon. 

Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 
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Tavaszt köszönt� szombat 
  

Április els� szombatján a Sziget Egyesület felhívására néhányan leakasztották téli pihen� helyér�l bringájukat és egy 
kis közös tekerésre indultak az el�bb kicsit borongós, kés�bb csodaszép tavaszi id�ben. A terv kicsit változott az id�já-
rás miatt, mert eredetileg a Visegrád–Zebegény–Visegrád útvonal úgy volt tervezve, hogy Zebegénybe biciklivel, onnan 
vissza kenuval, azonban az el�bb kedvez�tlennek mutatkozó id�járás miatt, maradt a csak biciklizés oda-vissza. Így is 
remekül sikerült a túra.  

A zebegényi Rétesház fantasztikus házi süteményei elfeledtették a télen „berozsdásodott” térdek és derekak enyhe sa-
jogását és ki-ki az étvágyának és pénztárcájának megengedett kalóriák elfogyasztása után újult er�vel indult hazafelé. 
Ha valaki bármilyen célból Zebegényben jár, mindenképpen javasoljuk, hogy ezt a pici üzletet látogassa meg, fantaszti-
kus gasztronómiai élményben lesz része. Mire visszaértünk Visegrádra, a reggel még kicsit fenyeget�nek t�n� felh�k az 
égr�l messze szálltak és a ver�fényes napsütésben az elszántak úgy döntöttek, ha már eltervezték a mai napra – és az 
id� is meggondolta magát – mégis vízre teszik a kenukat. Irány a szigetcsúcs. Itt a recseg� térdek után próbatételre 
kerültek a berozsdásodott vállak és hátizmok is, de jól esett mindenkinek a hosszú pihen� után a mozgás. A legbátrab-
bak önszántukból, a kevésbé bátrak kényszerb�l meg is mártóztak a még igencsak h�s Duna habjaiban. Már sötétedett, 
mikor az elszánt kis csapat visszaérkezett a révhez. Mindenki kellemes élményekkel telve tért pihen�re. Köszönjük az 
Atlantis Kft.-nek, hogy túráinkon minden alkalommal lehet�séget kapunk a kompon való ingyenes átkelésre.  

A remekül sikerült szezonnyitó után, reméljük ugyanilyen hangulatos, kellemes gyalogos, kerékpáros és vízi túrák 
várnak ránk egészen �szig. Várunk minden érdekl�d�t! 

Bártfai István 
 

 
 

 
 

Hirdessen a Visegrádi hírekben! 
 

A Dunakanyarban a legkedvez�bb hirdetési tarifákkal! 
 

Ha többször hirdet, kedvezményt is kap! 
 

Adja le hirdetését a hó 1. napjáig! 
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A visegrádi leányok és asszonyok kérésére 
 

ismét Kriston Intim Torna tréninget tartunk április 30.–május 1. szombat–vasárnap de. 2××××6 órában. A tréning-
r�l honlapunkon olvasható, valamint 2011. április 28-án, csütörtökön 18.00 órától a Pillangós-házban Kováts Ildikó 
kineziológus, intim torna tréner tájékoztatót tart. Az el�z� csoport résztvev�it is érdemes meghallgatni… 

A helyben lakó és dolgozó hölgyek a tréning árából 5 ezer Ft kedvezményt kapnak, így 15 ezer Ft számukra az 
alhas egészségvédelmét elsajátító 12 órás képzés ára. 

Két délel�ttöt veszünk el a családtól, de a CSALÁDÉRT. Természetgyógyász vizsgán beugratós kérdés: ha az egész 
család beteg, kit gyógyítunk meg el�ször? – A gyerekeket – szokták rávágni. De nem! Az édesanyákat, az asszonyo-
kat, mert ha �k rendben vannak, gondoskodó szeretetükkel segítenek felépülni a család többi tagjának.  

Anyák napjára ajándékozzuk meg akár ezzel a lehet�séggel �ket, és a családi sütést-f�zést csináljuk meg helyet-
tük; míg �k töltekeznek és délutántól velük együtt ünnepelhetünk.  

Kováts Ildikó http://pillangos-haz.hu 06 (20) 9274-150 

 

2011 tavaszán 
újlakásépítés Visegrádon 

 

Visegrádon épül� 2××××6 lakásos társasházban 
74 m2 lakások kerülnek kialakításra 

 

Tervek, telefonos egyeztetés alapján  
megtekinthet�ek 

 

Építéssel kapcsolatos információk: 
 

Tel: 06 (20) 955-2220, 06 (20) 599-9676 
http://ingatlan.com/5420300 

zeller@t-online.hu 
 

Megújult  
ÁLLATORVOSI RENDEL�  

és PET SHOP 
 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.  
(TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�, 
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152, 06 (30) 937-0863 
 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 662-6849 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos 

nagypolgári lakásomat  
(73 m2)  
eladom, 

vagy cserélem  
értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 
 

Irányár: 25 millió forint 
 

Tel.: 06 (20) 962-0707 

FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
Nyitva: 12–22 óráig 

Telefon: 06 (30) 304-9077 
 

Eladó egy nagyteljesítmény� 
FÉNYTERÁPIÁS LÁMPA 

Ár: 350.000 Ft 
Érdekl�dni lehet: 

Molnár Béla 
06 (20) 393-4908 

 

ZELLER és TÁRSA Kft. 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 21. 

06 (20) 955-2220 
zeller@t-online.hu 

 

Teljes kör� generál kivitelezés 
 

SCHIEDEL kémények forgalmazása, építése,  
nagy kedvezménnyel 

Aquaseal-Schomburg kivitelez�-forgalmazó  
partnere 

Aquaseal-Schomburg anyagok forgalmazása  
akár nagy tételben is, beépítéssel 
Teraszok utólagos szigetelése,  

repedések áthidalása, burkolása 
Anyagok: alapozók, burkolatragasztók, fugázók,  

szigetel� anyagok 
Kenhet� vízszigetel� anyagok, esztrichek,  

m�gyanta padlók 
Homlokzat impregnáló anyagok,  

utólagos vegyi falszigetelések 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

ÁPRILISI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

���������	�
�
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  
tet�tér-beépítést és bádogos munkákat  

garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287 telefonszámon 

 

����������		

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 
Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 

 

Gumiszerelés, centrírozás, javítás 
Autó, robogó, quad, f�nyíró,  

kistraktor, bobcat gumik! 
Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 
Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 
Klímatisztítás! 

Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

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

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
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területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 
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 A BORDA HÚSBOLT 
 áprilisi kedvezményes ajánlatai: 

 csemege debreceni 
 1240 Ft helyett 950 Ft, 
 vákuumfóliás csemege debreceni 
 1320 Ft helyett 980 Ft, 
 vákuumfóliás grillkolbász  
 többféle ízesítéssel  
 1320 Ft helyett 980 Ft 
  
 Reggelente helyben sütött péksütemény! 
 
 Húsvéti ajánlatunk: 
 hagyományos ízesítéssel és pácolással 
 készült füstölt sonka, tarja; 
 füstölt parasztsonkára (csonttal 
 és csont nélkül) el�jegyzést felveszünk! 
  

                                                       Címünk: 
 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40. 
 Telefon: 06 (26) 390-350 
 www.bordahusfeldolgozo.hu 

                                       Nyitva tartás: 
  hétf� szünnap  
 kedd 7.00–13.00  
  szerda 7.00–17.00  
  csütörtök 7.00–17.00  
  péntek 7.00–17.00   
  szombat 7.00–13.00  
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Donkó László: 

 

ANYÁK NAPJÁN 
 
 Köszöntelek anyám  
 lila orgonával, 
 rózsafavirággal, 
 tuli-tulipánnal. 
 

 Köszöntelek anyám 
 édes gyermekszóval 
 áldjon meg az élet 
 minden széppel, jóval! 
 

 Könnyet sose ejtsél, 
 mosoly legyen szádon, 
 hisz te vagy a legjobb 
 nékem a világon! 
 

 Köszöntelek anyám 
 lila orgonával, 
 rózsafavirággal, 
 tuli-tulipánnal. 

Hárs László:  
 

MIÉRTEK ÉS HOGYANOK 
 

Hogyha nyár van, hol a tél? 
Egész télen hol a nyár? 

Mikor nem fúj, hol a szél? 
És hogyha fúj, hova száll? 
Fényes délben hol a Hold? 

Sötét éjjel hol a Nap? 
Ha kimosták, hol a folt? 

Ha nem habzik, hol a hab? 
Ha beszélnek, hol a csend? 

Ha felszárad, hol a sár? 
A mente, az hova ment? 
A várkastély, mire vár? 

A félóra, mit�l fél? 
Az aludttej hánykor kél? 

Két adagot miért nem kér, 
aki nyaklevest ebédel? 
A golyóban mi a jó? 
Kiabálban mi a bál? 
Miért folyik a folyó? 
A tó vize miért áll? 

Miért nem úszik a csibe? 
A hal miért nem repül el? 

Az es� miért esik le? 
Miért nem esik soha fel? 

Miért mindig ma van ma? 
A holnap miért nem ma van? 

Az id� honnan jön és hova tart? 
Minden csupa hol, meg ha, 

csupa miért és hogyan. 
Mondják, néhány év alatt 
nagyra növök biztosan, 

s mind az összes titkokat, 
megfejtem egymagam. 

De marad majd egy titok, 
amit akkor sem értek: 

hogyan lesznek a hogyanok? 
S miért vannak a miértek? 

Kosztolányi Dezs�: 
 

AZ ISKOLÁBAN  
HATVANAN VAGYUNK 

 

Az iskolában hatvanan vagyunk. 
 

Szilaj legénykék. Picik és nagyok 
s e hatvan ember furcsa zavarában 
a sok között most én is egy vagyok. 
Ez más, mint otthon. Festékszag, 
     padok, 
a fekete táblácska és a kréta, 
a szivacs hideg, vizes illata, 
az udvaron a szilfa vén árnyéka 
s a kapunál – az arcom nézi tán? – 
egy idegen és egy merev tulipán. 
 

Ez más, mint otthon. Bús komédia, 
lélegzet-visszafojtva, félve nézem, 
hatvan picike fej egyszerre int 
s egyszerre pislant százhúsz kis  
     verébszem. 
Hatvan picike, fürge szív dobog, 
hatvan kis ember, mennyi sok 
     gyerek 
Amerre nézek, mint egy rengeteg, 
kezek, kezek és újra csak kezek. 
Mint kócbabácskák a török bazárba, 
egy h�s terembe csöndesen bezárva, 
az orruk, a fülük, mint az enyém 
s a feje is olyan mindenkinek. 
Mi végre ez a sok fej, kéz, fül, orr, 
sokszor csodálva kérdezem: minek? 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, 
Visegrád Város Német Kisebbségi Önkormányzata 

 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 
 

Id�pontja: 
2011. május 24. (kedd), 18 óra 

 

Helye: 
a mozi épülete 

 

Napirend: 
1. Beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat 

munkájáról 
2. Beszámoló az új testület eddig elvégzett munkájáról 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

 

Hirdetmény 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
2011. március 24-én tartott ülésén elfogadta a 4/2011. 
(III. 24.) számú, a Képvisel�-testület és szervei Szervezeti 
és M�ködési Szabályzatáról szóló rendeletét, mely a jegy-
z� által történt kihirdetésével 2011. március 25-én hatály-
ba lépett. 

Tekintettel a rendelet nagy terjedelmére, hely- és költ-
ségtakarékosság miatt azt nem áll módunkban közzétenni, 
azonban ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
rendelet a polgármesteri hivatal titkárságán ügyfélfogadá-
si id�ben bármikor, valamint a város honlapján:  

www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabalyzatok
/hatalyos rendeletek megtekinthet�. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya  
                                                                  jegyz� 
 

Tájékoztatás  
zenés, táncos rendezvény megtartásáról 

 

2011. március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos ren-
dezvények m�ködésének biztonságosabbá tételér�l szóló 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet. Az új jogszabály alapján 
zenés, táncos rendezvény 2011. június 15. napjától csak 
ún. rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az 
engedélyezési eljárást a jegyz� folytatja le.  

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, 
táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:  

a) 300 személynél nagyobb befogadóképesség� helyi-
ségben, vagy olyan építményben, építményen tarta-
nak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóké-
pesség� helyiség van, illet�leg amelyen (pl. híd, kilá-
tó) bármikor egyidej�leg 300 f�nél több személy tar-
tózkodása várható, 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tarta-
nak és a résztvev�k száma az 1000 f�t meghaladja.  

A jogszabály értelmében zenés, táncos rendezvény rend-
szeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve id�pont-
ban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, 
táncos esemény. Rendszeres rendezvény alatt a hetente 
több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott 
rendezvényeket, alkalmi rendezvény alatt az egy alka-
lommal legfeljebb tíz egymást követ� napon megtartott 
rendezvényt kell érteni.  

E�ryné dr. Mezei Orsolya 
                                                                  jegyz� 

Visegrád Város Önkormányzatának  
Képvisel�-testülete  

a helyi területi védelm�,  
valamint a városképileg fontos útszakaszok  

utcai homlokzatának, 
 illetve kerítéseinek felújítására  

PÁLYÁZATOT ír ki 
 

A pályázatra jogosult területek: 
Salamon torony utca és környéke, F� u. Mátyás szobortól a 
Csuka-patakig, Rév u., Nagy Lajos út, Apát-kúti-patak men-
te, Mátyás király út a temet�ig, Széchenyi u. Csuka-patakig, 
Tamáshegy, pincesor, Kálvária utca, Magas köz, Pázmány 
Péter utca, Szent László utca, Török utca 
Pályázat beadása: 2011. május 31-ig 
Pályázók köre: – magánszemélyek 
             – közhasznú intézmények 
Nevezési díj: nincs 
Megvalósulás határideje: 2011. november 30-ig 
Meghirdetés módja: Visegrádi Hírek, honlap 
Elnyerhet� támogatás: 350.000 Ft 
M�szakilag indokolt különösen magas felújítási költség 
esetén + 50.000 Ft  (a szerz�dés megkötésekor tisztázandó) 
Benyújtandó: – pályázati adatlap, mely a polgármesteri  
                           hivatalban igényelhet� 
                        – tulajdoni lap 
A pályázat elbírálása: június 15. 
A pályázat feltétele: szerz�déskötés az önkormányzattal 
Elszámolás: A felújítás megkezdését követ� 15 napon belül 
175.000 Ft, a második részlet az átvételt�l számított 30 na-
pon belül 
Bíráló és ellen�rz� bizottság: Éliás Ágnes, Buzás Gergely, 
Máthé Gábor 
Bírálati szempontok a pályázat elnyerésekor: településké-
pi szempontból építészetileg indokolt, m�szakilag indokolt 
magas felújítási költség 
Bírálati szempontok a pályázat lezárásakor: az engedé-
lyezési terveknek megfelel�, magas m�szaki és esztétikai 
min�ség 
Elkülönített keretösszeg 2011. évre: 1.500.000 Ft, a fenn-
maradó pénzmaradvány növeli a következ� évi keretet 

 
Képvisel�i sorok 

 

Tisztelt Olvasók! 
Állandónak szánt rovatomat ebben a hónapban elha-

gyom, mert több olyan írás is érkezett az újságba, melyet 
halasztani nem lehet, viszont a lap terjedelme korlátozott. 

Jöv� hónapban – ha tehetem – egy kicsit hosszabban 
foglalkozom majd a két hónap eseményeivel, gondolatai-
val.                                                                    Mikesy Tamás 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelez� 
kéménysepr�ipari közszolgáltatás körébe tartozó fel-
adatokat idén a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai lát-
ják el a városban 2011. május 16. és június 30. között. 
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek.  

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

 
Dr. Balázs Mária háziorvos új elérhet�ségei: 

 

06 (30) 940-7311,  06 (30) 226-8111 
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Visegrád Város  
Képvisel�-testületének 

6/2011. ( IV. 28.) sz. RENDELETE 
 

a többször módosított  
8/2001. ( IX. 13.) számú  

„Az állami támogatásból létesül�  
költségelv� lakások bérbeadásáról” c. 

rendelet módosításáról 
 

�� ��
A rendelet 3. § (6) bekezdés az alábbiak sze-
rint változik: 
A képvisel�-testület vizsgálja a bérleti jogvi-
szony jogosultsági feltételeinek meglétét min-
den bérl�re vonatkozóan. A három év lejártá-
val – amennyiben a bérl� a bérleti feltételek-
nek megfelel legfeljebb öt évre újabb bérleti 
szerz�dés köthet� a bérl�vel. Az önkormány-
zat a jogosultság feltételeit évente felülvizs-
gálja. 
 

2. § 
A rendelet 4. § (1) bekezdés az alábbiak sze-
rint változik: 
Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormány-
zati bérlakások éves lakbérének mértéke mi-
nimum az építkezési beruházás teljes értéké-
nek 2%-a. a mindenkori hivatalos éves inflá-
ció mértékével növelve. A lakbér mértékét a 
lakás alapvet� jellemz�it úgy kell megállapí-
tani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az 
épület központi berendezéseivel és a lakással, 
a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordí-
tásai megtérüljenek. 

 

3. § 
A rendelet 4. § (5) bekezdés az alábbiak sze-
rint változik: 
Az új bérl�, az els� három évben ugyanazt a 
lakbér összeget fizeti. 

 

4. § 
A rendelet 3. számú mellékelte az alábbiak 
szerin változik: 
A lakbér összegének megállapítása komfort-
fokozat/m²/Ft/hó alapján: 
összkomfortos lakás/445,– Ft/m²/hó (60,8 m²) 
 

5. § 
(1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép ha-
tályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondos-
kodik. 
 

Visegrád, 2011. április 28. 
 

P. H.  
 

Abonyi Géza polgármester 
E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� 

  

A rendelet kihirdetése megtörtént: 
 

Visegrád, 2011. április 29-én   
  

E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
7/2011. ( IV. 28.) sz. RENDELETE 

 

a módosított 11/2006. ( V. 19.) számú  
„A lakások és helyiségek bérletér�l,  
valamint a lakbérek mértékér�l” c. 

rendelet módosításáról 
 

1. § 
A rendelet 4. § (3) bekezdése hatályát veszti 
 (3) Önkormányzati lakás csak másik önkormányzati lakásra cserélhet�. 

 

2. § 
A rendelet 6. §-nak címe az alábbiak szerint változik: 
Önkormányzati lakások bérbeadása szerz�dés keretében nyújtott szol-
gáltatás alapján 
 

3. § 
A rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
(1) Szociális helyzet alapján, az egészségügyi, szociális és 
környezetvédelmi bizottság döntése alapján, a pályázók esetén az 
önkormányzati lakások bérbeadása során érvényesítend� szociális, 
jövedelmi, vagyoni feltételek a következ�k: 
A 9. § további bekezdései változatlanul hatályban maradnak. 
 

4. § 
A rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
A lakbér mértékét és a jogosultság fennállását az önkormányzat éven-
ként felülvizsgálja, és a költségvetési koncepció elfogadásakor meghatá-
rozza a következ� évi lakbér összegét. Önkormányzati lakás bérlése 
esetén a fizetend� piaci alapú lakbér mértéke évente a mindenkori hivata-
los KSH inflációs rátával emelkedik. 
A lakások tételes kimutatását a rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza. 
 

5. § 
A rendelet 16. §-a az alábbiak szerint változik: 
(1) A bérl�, szociális alapú bérlakás esetén, komfortfokozat alapján, 
jelen rendelet 15. §. (1) bekezdése szerint megállapított lakbért köteles 
megfizetni. Az önkormányzati lakbértámogatás mértékét, a jogosultság 
feltételeit az egészségügyi, szociális és környezetvédelmi bizottság álla-
pítja meg. Az eljárás szabályait jelen rendelet 9. §-a szabályozza. 
(2) A bérl�, szolgálati jelleg� bérlakás esetén, a szerz�dés keretében 
nyújtott szolgáltatás alapján, 400,– Ft/hó szerint megállapított lakbért 
köteles fizetni. Az eljárás szabályait jelen rendelet 6. §-a szabályozza.  
(3) A lakbérek befizetéséb�l befolyó összeget a polgármesteri hivatal 
elkülönített számlán (OTP Bank Rt. 11742087-15393788-06530000) 
köteles nyilvántartani. Az így rendelkezésre álló – kamatokkal növelt – 
összeg a mindenkori önkormányzati bérlakás állomány karbantartás-
ára, felújítására illetve újabb bérlakások létrehozására használható fel. 

 

6. § 
A rendelet 2. számú melléklete: 
Önkormányzati lakások: 
 

Sorszám Lakás címe Alapterület Komfortfokozat 
     1. Harangvirág u. 22. 106,00 m² összkomfortos 
     2. Rákóczi u. 2/a fsz.2. 37,47 m² komfortos 
     3. F� u. 49/c 47,34 m² komfort nélküli 
     4. Török u. 7. 18,00 m² szükséglakás 

 

7. § 
(1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 

Visegrád, 2011. április 28. 
 

P. H.  
 

Abonyi Géza polgármester 
E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 
 

Visegrád, 2011. április 29-én 
  

 E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� 
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Lakossági segítséget kérek 
 

Több olyan feladat áll el�ttünk, amelyhez segítséget szeretnék kér-
ni Visegrád lakosságától. Mindazoktól, akiknek lehet�ségük, idejük, 
és módjuk van rá. Önként és önzetlen formában végzend� munkák-
ról van szó. Melyek is ezek? 

A nyár folyamán szeretnénk egyrészt felújítani, másrészt meghosz-
szabbítani a Duna-parti sétányunkat a foci pályáig. Itt fizikai munka 
segítségre lenne szükség. 

Hasonló a helyzet a Széchenyi utcai kempinggel kapcsolatban is. Itt 
tereprendezés, és egy szép park kialakítása a feladat.  

Els�sorban a környékbeli lakosságtól várjuk, de természetesen 
mindenkit�l szívesen fogadjuk a Mátyás király utcai patak menti 
városi terület parkosításában való részvételt. Ugyanez az igény a 
Patak sétány F� utca–Széchenyi utca közötti szakaszának felújításá-
val kapcsolatban. 

A Széchenyi utcai patakhíd tervezett felújítása és szépítése nem 
csak fizikai munkát, de tervez�i és szakmunkát is igényel. Várjuk az 
ilyen végzettséggel és szaktudással bírók jelentkezését. 

Keresünk olyan szakembert, aki a Duna-parti sétány Kápolna kör-
nyéki kisebb, feltöredezett szakaszainak javításában segítene. 

Természetesen a fentiekkel kapcsolatban bárkiben felmerülhet a 
kérdés, hogy miért nem a GAMESZ intézi ezeket a dolgokat. Nos, a 
helyzet az, hogy a városban az általános tisztaság fenntartása, a nagy 
zöldterületek gondozása, a rendezvényekre való el�készületek, az 
intézmények karbantartási és felújítási munkái és más egyéb „hirte-
len jött” feladatok eléggé lefoglalják ezt a csapatot. Nekik is b�ven 
lesz részük az el�bbi munkákban, f�leg ami a gépek kihasználását 
illeti. De gondoljuk meg, hogy még mennyi felújításra, és megújítás-
ra váró közös vagyonunk, intézményünk, járdánk, korlátunk, egyéb 
mindenünk van, amelyre mind-mind sort szeretnénk keríteni el�bb-
utóbb, és aranyat ér minden mozdulat, amellyel a lakosok hozzá 
tudnak járulni a közös munkához.  

Más vonatkozásban is elkelne a segítség Visegrád egyéb ügyeinek 
el�bbre vitele érdekében. Szükség lenne jó személyes kapcsolatra és 
lobbi tevékenységre az Államkincstárnál és a Budapesti Önkor-
mányzatnál visegrádi területen fekv� állami földek városi kezelésbe 
vétele, illetve a saját városi ingatlanjaink hasznosítása érdekében. 

A lepencei strand ügyének el�relépése érdekében a CIB Bankkal 
való ismeretségnek lenne jelent�sége. 

Szeretném továbbá felkérni a Kedves Lakosságot, hogy ki-ki a la-
kóhelyéhez közel es� közterületre, fordítson egy cseppnyi gondot és 
tör�dést. Legyen ez a terület akár egy kis tér, vagy park, esetleg egy 
szép sarok, járdarészlet, vagy egy kis sétány. Akár úgy is, hogy 
ketten-hárman összeállnak és közösen gondozzák, szépítik, új ötlet-

tel, egy kis virággal gazdagítják azt a kis területet, 
amely közel áll a lakásukhoz és esetleg közel áll a 
szívükhöz is. Hiszen, bárki legyen is, ha kilép a 
kapuján, vagy sétál hazafelé, akkor a szépség 
els�sorban neki szól, a saját szemének szép, a saját 
munkája, tör�dése eredménye. 

Nem találtam én ki ezzel új dolgot. Van erre a 
szépítésre több példa is Visegrádon. Vannak, akik 

már régóta önkéntes alapon „gondjaikba vettek” kisebb közterülete-
ket. Tisztán tartják, díszítik, gondozzák �ket. Csak úgy a saját örö-
mükre, és arra, hogy másnak is jó érzést, örömet szerezzenek a szép 
látvánnyal. Ezt a hagyományt kellene minél több helyen folytatni. A 
mi kis városunkban annyi csoda, annyi megbecsülésre méltó utca-
részlet, zöldell� kis sarok, tör�dés után vágyó sétány és patakpart 
található, hogy igazán nem okozhat nehézséget senkinek megtalálni 
a szívének kedves kis területet. Az önkormányzat szívesen fogad és 
boldogan támogat minden ilyen jelleg� lakossági kezdeményezést. 

Kérek mindenkit, ha ideje és ereje engedi, segítsen abban, hogy 
városunk minden ízében és minden szögletében barátságos, kedves 
és szép látvány legyen szemünknek és lelkünknek egyaránt. 

Abonyi Géza polgármester 

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 és magánszemélyek, akik 
programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági kor-
osztály (4–30 év) számára kulturális, szabadid�- és 
sportprogramok szervezésére vállalkoznak. Nem 
nyújthat be pályázatot az önkormányzat által támoga-
tott civil szervezet és költségvetési intézmény. 

A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki prog-
ramjuk lényegét (a program tartalmi célja, várható 
eredménye, költségvetése, közrem�köd�k, korosztály 
stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek 
anyagi fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt konk-
rét összeg meghatározásával tegyék. 

Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti 
és befejez� id�pontját tartalmazza a pályázat, vala-
mint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a terv-
vel, 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 és áfás számlát kér a kulturális, 
oktatási, sport- és ügyrendi bizottság, melynek be-
adási határideje a pályázatban megjelölt befejezési 
id�ponttól számított 30 nap. Ennek hiányában a 
bizottság az elkövetkezend� évben kizárja a pályázót 
a további pályázatokból. 

A pályázat el�finanszírozású, ez azt jelenti, hogy a 
döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeg-
hez. A pályázat kiírásával az a f� célunk, hogy az 
érintett korosztály számára a legoptimálisabb foglal-
kozások, programok szülessenek meg. 

2011-ban az önkormányzat 400.000,– Ft-ot különí-
tett el a fenti célokra. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. júni-
us 15. 
A pályázatokat kizárólag postai úton a következ� 
címre kérjük beküldeni: Visegrád Város Önkor-
mányzata Kulturális, oktatási, sport- és ügyrendi 
bizottság 2025 Visegrád, F� u. 81. 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

A környezetünk tisztaságának meg�rzésére vonat-
kozó felhívásunkat – fontossága miatt – ismételten 
közzé tesszük, hiszen városunk, környezetünk ren-
dezettsége és tisztasága elengedhetetlen a jó közér-
zetünk és turisztikai értékünk megóvásához. 
 

TISZTELT VISEGRÁDI LAKOSSÁG! 
 

A nyár beköszöntével szeretnénk felhívni a figyel-
müket városunk önkormányzatának azon rendeletei-
re, amelyek különösen aktuálisak az évnek ebben a 
szakában. 
2 

HULLADÉKGY�JTÉS, ELSZÁLLÍTÁS 
Háztartási hulladék 
A háztartási hulladék összegy�jtését továbbra is az 
eddigi rendszer szerint a hét keddi napján végzi a 
szolgáltató. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, 
hogy a rendszeresített szeméttároló kukán felüli 
hulladékmennyiséget  kizárólag  csak az e célra rend- 
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szeresített zsákba rakva tegyék ki a kuka mellé, mert a szol-
gáltató csak így fogja elszállítani. Zsákok 250 Ft/db egység-
áron kaphatóak félfogadási id�ben a polgármesteri hivatal-
ban, valamint nyitvatartási id�ben a kijelölt kiskereskedelmi 
üzletekben. 
Lomtalanítás az idén egy alkalommal lesz, id�pontja: 2011. 
május 16., hétf�. A veszélyes hulladék gy�jtésének napja: 
május 21., szombat. 
 

Zöld hulladék 
Környezetünk védelme érdekében a jöv�ben a hivatal dolgo-
zói díjmentesen elszállítják az ingatlanon keletkezett zöld 
hulladékot is. Erre kísérleti jelleggel hetente hétf�n, a délutá-
ni órákban kerül sor. A levágott füvet, összegy�jtött levelet, 
egyéb apró nyesedéket nylonzsákba csomagolva, a kisebb 
ágakat, r�zsét spárgával kötegelve kérjük legkés�bb hétf� 
délben az ingatlan elé kikészíteni. 
 

Veszélyes hulladék 
A jöv�ben lehet�ség lesz veszélyes hulladék leadására. (Ma-
radék festék, rossz akkumulátor, vegyi anyag stb.) A leadási 
id�pont egyeztetése érdekében kérjük, hívják a (30) 268-
1469-es telefonszámot. A hulladék leadása díjmentes. 
 

Építési törmelék 
Kisebb mennyiség� bontásból származó építési törmelék 
leadására is lesz lehet�ség, maximum 1 m3 mennyiségig. 
Ennek egységára 3000 Ft/m3, amely a leadott mennyiségnek 
megfelel�en lesz kiszámolva. A leadási id�pont egyeztetése 
érdekében kérjük, hívják a (30) 268-1469-es telefonszámot.  
 

KÖRNYEZETI TISZTASÁG 
Kerti hulladék égetése 
A vonatkozó helyi rendelet szerint szeptember 1-jét�l április 
30-ig hétf�i és pénteki napokon 8 és 18 óra között, szélcsen-
des id�ben szabad kerti hulladékot égetni, maximum 2 óra 
hosszan egy huzamban. Törekedjünk arra, hogy tartós füsttel 
ne járjon. 
 

Tavaszi takarítás, szépítés 
Kérjük a lakosságot, hogy lakóhelyén és annak környékén 
gondoskodjon a rendr�l és tisztaságról. Az ingatlanhoz tarto-
zó járdaszakasz, áteresz, árok, csatornanyílás tisztántartása a 
vonatkozó rendelet szerint az ingatlan tulajdonosának köte-
lessége. Különösen vonatkozik ez az üzletek, vendéglátó 
egységek környezetére. A rendelet el�írja az ingatlan bels� 
területének rendben tartását is. Amennyiben módjukban áll, 
kisebb festési, szépítési munkákkal is tegyék szebbé környe-
zetüket. 
 

Zajártalom 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy pihen�- és ünnepnapokon 
lehet�leg szíveskedjenek mell�zni a nagyobb zajjal járó 
építési, kerti vagy egyéb munkákat, hiszen a helyi lakosság 
nagy része, valamint az itt megszálló turisták közül is igen 
sokan szeretnék pihenéssel tölteni ezeket a napokat. Megér-
tésüket köszönjük. 
 

Állattartás 
Az állattartás helyi szabályait az önkormányzat 12/2004. 
számú rendelete szabályozza részletesen. Most els�sorban 
arra hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy ügyeljenek arra, 
hogy kutyájuk ne tudjon egymagában kijutni az ingatlanról, 
mert veszély okozója lehet mind a lakosságra, mind a közle-
kedés biztonságra nézve. A felügyelet nélküli kutya gazdája 
a rendelet értelmében szabálysértési bírsággal sújtható, 
ugyanakkor teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik az állat 
által esetlegesen okozott kárért. 
A fentiekkel kapcsolatos helyi rendeleteket megtalálja a 
városi internetes honlapon (www.visegrad.hu), valamint 
ügyfélfogadási id�ben a városházán. 

Minden visegrádi lakosnak szép id�t és jó egészséget kíván-
nak a 

 polgármesteri hivatal dolgozói 
 

Felhívásunk elérhet� a www.visegrad.hu honlapon, a „Kez-
d�oldal ~ {Hirdetmény, Visegrádi Hírek}” menüpont alatt. 
 
Áp ri ly  La jos  Á l ta lános Iskola  
 

Áprilisi híreink 
 

Április elsejét aktívan várták diákjaink: tanáraik bizony 
kereshették, hogy hol az osztályuk, mert alaposan össze-
cserélgették a tantermeket – nagy volt az összhang e na-
pon alsósok és fels�sök között. A szappanos kilincs, a 
táskákkal elbarikádozott ajtó, az önmagukat a szabad-
esésnek átadó tárgyak mind nehezítették a bejutást, de 
tanáraink nem ismertek akadályt, végül megtalálta zsák a 
foltját, s kezd�dhettek a jó hangulatú órák tanárfeleltetés-
sel, mókázással. Az els� nap változatosságát, der�jét 
viselte a többi is, s amilyen jól kezd�dött, oly remekül is 
fejez�dött be a hónap, hiszen mi lehet jobb a diákseregnek 
egy kellemes hosszúságú szünetnél? De nézzük, mi is fért 
ebbe vidámságtól diákünnepig tartó három iskolai hétbe. 

Három alkalommal is tartottak bemutató órát kollégáink: 
az els�t Kisorosziban láthattuk, ahol Szárazné Fehér 
Tímea tagintézmény-vezet� tartott összevont matematika-
órát a 2. és 4. osztályban, majd a digitális tábla használa-
tát mutatta be a 6. osztályban németórán Schmidt Anna és 
matematikán Hábel József. Valljuk be, sokak számára az 
összevont tanulócsoportos oktatás éppen olyan távoli, 
mint a digitális világ; s hinnénk-e, hogy t�lünk nyuga-
tabbra mindkett� a korszer� oktatási-nevelési formák 
közé tartozik. A korszer�ségen kívül még legalább egy 
közös ismérvük van: a rengeteg belefektetett pluszmunka. 
Köszönjük kollégáinknak, hogy ismereteink b�vülését, 
szakmai gyarapodásunkat el�segítették. 

Nyolcadikosaink a közelg� búcsúra irányítják figyel-
münket, hiszen már készülnek a fényképek a ballagási 
tablóra. Nem vigasz, de örömhír, hogy távoztuk után 
Visegrádon 25, Kisorosziban 8 els�st várhatunk intézmé-
nyünkbe.  

A kémia évéhez kapcsolódóan a Közlekedési Múzeum-
ban vettek részt egy a mindennapok kémiájához kapcso-
lódó el�adáson a 7–8. osztály tanulói Veres Judit tanárn� 
vezetésével. A kémiához kapcsolódik az az el�adás is, 
amelyet a negyedikesek hallhattak Varga Lajos olajfúró-
tól (az el�adás f�szervez�je Oláh Péter a 4. osztályból). 
Lajos bácsi nagyon sok képpel és hiteles el�adással vezet-
te végig a tanulókat az olajfúrás folyamatán.  

Iskolánkat az Észak-Magyarországi Német Nemzetiségi 
Vers- és Prózamondó Verseny megyei fordulóján Sziget-
szentmártonban remekül képviselte Vanyák Dóra, Alvincz 
Bernadett és Alvincz Gerg� (felkészít�jük: Schmidt Anna 
és Alvincz Erzsébet). Gratulálunk nekik, s további sok 
sikert kívánunk az országos dönt�be jutott Alvincz Ger-
g�nek és Bernadettnek! 

Míg versenyz�ink távol t�lünk a továbbjutásért vívtak, a 
többiek a nyelvek délutánján kreatív bemutatón vettek 
részt a moziban. Kedvence darabja mindenkinek volt, 
ahogyan ez a harsány kacagásokból kiderült, én leginkább 
azonban az a vidámságot üdvözlöm, amit ebbe az egysze-
r� péntek délutánba  sz�ttek a nyelvi munkaközösség tag- 

(Folytatás a 6. oldalon) 
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(Folytatás az 5. oldalról) 
jai és a mintegy 100 f�nyi diákság. A mondókától a táncig 
sok mindent láthattunk, külön öröm volt, hogy nemcsak 
nyolcadikosaink voltak partnerek a bábel�adásban, hanem 
a szül�k is sokat segítettek a produkciók elkészültében. 
Szó szerint csapatmunka volt.  

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordu-
lójába – amelyet idén Biatorbágyon tartottak – jutott to-
vább Csehi Boglárka, s ott a középmez�nyben végzett. 
Felkészít�je Szigetiné L�rincz Mária, iskolánk nyugalma-
zott magyartanára volt, akinek köszönjük, hogy a mai 
napig számíthatunk rá. 

Április 11-én ünnepeltük a költészet napját (f�szervez�: 
Pauluszné Tóth Anna). Az alsósok sokat tevékenykedtek, 
hiszen már hetekkel el�bb feladatokat írtunk ki, amik 
között természetesen verstanulás is helyet kapott. József 
Attila születésnapján az udvari palánkon rengeteg 
gyöngybet�vel írt magyar vers sorakozott – tanulóink 
kedvencei – s a szünetben száz torokból zengett Kányádi 
Sándor egyik megzenésített verse az udvaron. Alsósaink 
versillusztrációt is készítettek, s a verseny díjkiosztója 
során a szponzorok ajándékait kapták meg (Dunakanyar 
Takarékszövetkezet, Magyar Posta, KÁOSZ üzletház, 
DMRV Visegrád és a dömösi Dáci Bt.). Délután szavaló-
verseny következett, ahol harminchat tanuló állt ki a zs�ri 
elé, hogy megmutassák, értik és jól mondják a verseket. 
Bozóki Marianna igazgatón� és Fehér Judit könyvtáros 
értékelték a gyerekek nagyszer� teljesítményét, biztatást 
adtak ahhoz, hogy érdemes verseket tanulni. A Mátyás 
Király Könyvtár által felajánlott gyönyör� könyveket 
kapták elismerésként az osztályok legjobbjai.  

A fels�sök idén tanórai keretben emlékeztek meg a köl-
tészet napjáról, s osztályonként versmondó versenyt is 
tartottak. A verseny legjobbjai további megmérettetéseken 
is indultak. A Szentendrei Református Gimnázium Áprily-
versenyén Vanyák Dóra bronz min�sítést ért el (felkészí-
tette Jeneiné Vörös Margit). Nagymaroson 3 fiúval indul-
tunk: Fekete András és Bognár Bende 6., Varga Zsig-
mond 8. osztályos tanulókkal. Bár Bende nehéz versével 
nem �rizte meg tavalyi második helyét, örömre így is volt 
okunk: idén korosztályában Andris lett a második, Zsig-
mond pedig az els�. Gratulálunk a három fiúnak: fegyel-
mezetten, alaposan készültek, így sikerült a 24 jól felké-
szült fels�s között ilyen remek helyezést elérniük (felké-
szít�jük Jeneiné Vörös Margit és Bozóki Marianna).  

Varga Zsigmond nevét�l nem sokkal ezután ismét han-
gos volt az iskola, hiszen a Hábel tanár úr által szervezett 
nagy mértékegységváltó versenyen utasította maga mögé 
az iskolát – s az eddig verhetetlen Vitéz Valentint.  

Lengyel Rita ifjú képz�m�vészei a Szentendrei Reformá-
tus Gimnázium Áprily-versenyén jól szerepeltek. Örö-
münkre közülük Herczog Adrienn ezüst, Bolda Gabriella 
bronz min�sítést szerzett. 

Katasztrófavédelmi vetélked�n is részt vettek fels�seink 
Demeter Bálint tanár úr vezetésével, s a középmez�nyben 
végeztek – bár egyes kérdésekben kiemelked�t alkottunk. 

A 3–4. osztályosok a Nemzeti Táncszínházban A suszter 
álma cím� táncos-bábos darabot tekinthették meg – ez 
valami csoda volt! Nemsokára a legkisebbek is részesül-
hetnek bel�le. 

Ifjú zeneiskolánk életében a hónap közepe volt hangsú-
lyos: az idén hatodik alkalommal szervezett furulyatalál-
kozót megel�z� estén a királyi palota lovagterme a cselló-
találkozó vendégeit fogadta. Zenészeink nagy összefogás-
ban szervezték a két nap programját: a csellótalálkozó 
szervez� háziasszonya Vass Henrietta, a furulyatalálkozóé 
Csereklye Dóra volt. A furulyatalálkozó résztvev�inek 
jelent�s része visszatér� vendégünk, akik többedszer is 
méltatták a rendezvény magas színvonalát, baráti hangula-
tát. Az idei találkozó teltházas rendezvény volt, rendkívül 
színes programmal, remek darabokkal és el�adókkal, s a 
vendéghangszerek tág körével. S tanítványaink és tanára-
ink nemcsak vendéglátóként, hanem el�adóként is jól 
szerepeltek. A csellótalálkozót az az igény hívta létre, 
hogy e gyönyör� hangú, de nehezen megszólaltatható és 
sok türelmet igényl� hangszer szorgalmas kismesterei is 
találkozhassanak egy olyan napon, ahol a cselló kap f�-
szerepet –megismerhessék a hangszer távlatait és termé-
szetesen egymást is. Remek kezdet volt, kiemelked� alko-
tásokkal. Büszkék lehetünk arra, hogy alig egy évtizedes 
m�vészeti iskolánk olyan rendezvények létrehozására és 
fenntartására képes, amelyen neves zeneiskolák is fontos-
nak tartják, hogy jelen legyenek. Köszönjük támogatóink-
nak, hogy segítettek a vendéglátásban és a szállításban. S 
köszönjük zenész kollégáink áldozatos munkáját is, akik 
amellett, hogy nagyrendezvényüket tartották, egy szintén 
rendkívül nívós nagymarosi találkozón is részt vettek a 
hónap közepén számos tanulóval, s Rácz Tamás ezen felül 
a Pest megyei rézfúvós versenyen is indult Bene Márton-
nal. Külön köszönet Paulusz József kollégánknak azért, 
hogy – mint minden rendezvényünk kapcsán – ismét gyö-
nyör� okleveleket, meghívókat és plakátokat varázsolt a 
találkozókra, versenyekre – tetemes költségkiadástól 
mentve meg az iskolát. 

A tavaszi szünet el�tti utolsó napot a közelg� jeles na-
pok jegyében szerveztük: a Föld napja kapcsán a 3–4. 
osztályosok akadályversenyen vettek részt a sportpályán, a 
fels�sök pedig szemétszedést szerveztek – az ötödikesek 
ezen felül színvonalas plakátokat, fogalmazásokat alkottak 
a Föld napjához kapcsolódóan. A húsvéti ünnepkör kap-
csán kézm�ves foglalkozások zajlottak az egész iskolá-
ban, s a fels�sök áttekintést kaptak az ünnep szerkezeté-
r�l, f�bb napjairól. Az alsó tagozaton az anyák napi aján-
dékkészítés is a nap része volt. Az 1–2. osztályosok a 
Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat támogatá-
sával a Piroska és a farkas cím� mese kétnyelv�, bábos 
feldolgozását nézhették meg a moziban – a nap sokszín�-
ségét növelve. 

Kedves Diákok! A nagy hajrá id�szaka következik. Re-
méljük, hogy a hosszú pihenés elegend� er�t ad ahhoz, 
hogy a legjobbat hozzátok ki magatokból. Lazsálni most 
életveszélyes és tilos! Kedves Szül�k! A naplók szerint 
egyes helyeken elkél a segítség – legyenek gyermekeik 
segédei! 

EL�ZETES: június 6–7-én papírgy�jtés – idén a tanári kar is gy�-
zelemre tör; május 28-án gyermeknap az Áprilyban; június 18-án 10 
órától tanévzáró és ballagás. 

Kedves Olvasó! Ha további információkra kíváncsi, kérjük, olvassa 
honlapunkat: www.aprily-visegrad.hu  

Összeállította:  
Pauluszné Tóth Anna, Bozóki Marianna 
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A Föld hete  
a Dunakanyar Erdei Iskolában 

 

A tavalyihoz hasonlóan az idei évben is egy hetes programmal 
készültünk Föld napjára. Minden nap másról szólt, de mindegyik 
kapcsolódott a jeles nap üzenetéhez: a Föld sokszín�ségének 
meg�rzéséhez. 

Els� nap, hétf�n a „TAKARÉKOSKODÓK NAPJÁN”, minden 
család kiszámolhatta otthon, milyen takarékosan él, mekkora az 
ökológiai lábnyoma. Olyan kérdésekre kellett válaszolni például, 

hogy hányan laknak egy 
házban, mennyi vízcsap 
van a házban vagy, hogy 
el�nyben részesítik-e 
vásárláskor a magyar 
élelmiszereket. A kérd�-
íveket kiértékeltük, és 
díjaztuk a legjobb ered-
ményeket elért családokat 
és osztályokat. 

A második nap a 
„GY�JTÖGET�K NAPJA” volt. Ezen a napon mindenki elhoz-
hatta otthonról az elromlott h�t�szekrényét, mosógépét, számító-
gépét és egyéb elektronikus ún. e-hulladékát, amelyet az 
ÖKOMAT Kht. segítségével elszállíttattunk a megfelel� helyre. 

Szerdán, a „LÁTOGATÓK NAPJÁN” Budapestre látogattunk. 
Délel�tt a Vasúttörténeti Parkba mentünk, ahol a gyerekek kisvo-
natozhattak, hajtányozhattak, beszállhattak egy m�köd� villany-
mozdonyba, megnézhették a régi g�zmozdonyokat és vasúti ko-
csikat. A legnagyobb élményt a terepasztalok m�köd� vasúti 
modelljei jelentették. 

A délutánt az Eleven Parkban töltöttük vidám játékkal. Itt a gye-
rekek mindenféle mozgásos és ügyességi játékot próbálhattak ki.  

A csütörtöki nap a botanika jegyében zajlott. A Vácrátóti Bota-
nikus Kert pályázati felhívására hetek óta búvárkodtunk a könyv-
tárban, növényekr�l szóló versek után kutatva. A növényeket egy 
tablóra rajzoltuk, természetismereti könyvekb�l kiírtuk a jellemz�-
it, és leírtuk a verset is egy tablóra. Minden tanuló külön tablót 
készített az általa kedvesnek talált növényb�l. A 
,,BOTANIKUSOK NAPJÁRA” minden tabló elkészült, és kike-
rült a folyosó faliújságára.  

Pénteken tartottuk a ,,KISÁLLATBARÁTOK NAPJÁT”. Bárki 
behozhatta kedvenc házi állatát és mesélhetett róla. Kutyák, macs-
kák, hörcsögök, nyulak, tekn�sök képviselték magukat a legna-
gyobb számban, de volt még tengeri malac, gekkó és egy ebihal is. 
Az állatbarátok ajándékot kaptak és azok is, akik egész héten zöld 
ruhában voltak. Ezen a napon mutatták be az osztályok az iskola 
20 éves születésnapjára készült „tortákat” is.  

Néder Katalin 
 

A Dunakanyar Erdei Általános Iskola 
2011. május 14-én, szombaton 
11 órai kezdettel rendezi meg 

20 éves jubileumi ünnepségét 
Szeretettel várunk minden kedves érdekl�d�t! 

 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával  
a kiemelten közhasznú 

����������	
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Támogatását el�re is köszönjük! 
www.erdeisuli.eu 

A Fellegvár Óvoda hírei 
 

Áprilisban sok örömteli esemény érte óvodásainkat. Mindjárt 
a hónap elején egy rimaszombati mesemondó tartott egy inter-
aktív mesedélel�ttöt a gyerekeknek. Ízes beszédével, jó humo-
rával és a mesét aláfest� zenével gyorsan levette a lábukról a 
gyerekeket, a végén már kicsi-nagy együtt ropta az aranysz�r� 
báránykához ragadva a táncot. 

Ugyancsak remek el�adást láthattunk a középs� és nagycso-
portosokkal a moziban, ahová az NNÖ vezet�i hívtak meg 
bennünket. Az el�adás magyarul és németül zajlott, persze 
mindenki tudta követni a jól ismert történetet. A Szekszárdról 
érkezett színészek mesterségüket nagyszer�en gyakorolva 
szereztek egy órányi felh�tlen jókedvet gyereknek-feln�ttnek 
egyaránt. Köszönjük a szervez�knek! 

Megtörtént a legkisebbek beíratása is, legtöbben eljöttek a 
szüleikkel és alig akartak hazamenni a bemutatkozó látogatás-
ról. 17 új kisgyermeket írattak be az óvodába, így ismét egy 
nagy létszámú kiscsoportot indítunk szeptemberben.  

Már évek óta terveztünk egy kis együttdolgozást a szül�kkel 
a kertben, s április 20-án délután ez végre megvalósult. Ra-
gyogó id�ben gyülekeztünk, s olyan szép számmal összejöt-
tünk, hogy a nemcsak az el�re eltervezett, de a megálmodott 
feladatokat is elvégeztük. Néhány apuka felásta a gyerekek 
veteményes kertjét, mások a kerítésre felfutó évtizedes növé-
nyekkel birkóztak, voltak, akik virágoskertet alakítottak ki, és 
egy röplabdaháló kifeszítésére alkalmas cölöpök is a földbe 
kerültek. 

Szeretnénk a gyerekeknek a kertben egy kis dombot készíte-
ni, ennek a munkának is megtörténtek az el�készületei, a 
folytatás ezután következik. Zsíros kenyér, limonádé is került 
a kerti asztalra, s bátran mondhatom, hogy felejthetetlen dél-
utánban volt részünk. Köszönöm a résztvev� szül�knek s a 
kollégáimnak is az együttdolgozást. 

Nagyon várták a gyerekek a húsvéti nyuszikát, jó néhány éve 
hagyomány az oviban, hogy felmegyünk a Kálváriára 
nyuszinyomokat keresni, s valahogy mindig úgy alakul, hogy 
nem csak nyomokat hagy a nyuszi, de igazi pici csokitojásokat 
is. Csak azon töprengünk a gyerekekkel együtt, hogy honnan 
tudja a nyuszi, hogy hányan vagyunk, mert mindig pontosan 
annyi tojást rejt el a f�ben? 

Aztán másnap egyszer csak a szobában ugrándozik, és szíve-
sen eszegeti a répát, káposztát, amivel a gyerekek kínálják. A 
kiscsoportban történt, hogy Barni felkiáltott játékrakodás 
közben: 

– Óvó néni, itt egy nyúl! – Mire az óvó néni semmit sem 
sejtve: 

– Barnikám, tedd a polcra, a helyére! 
– De nem tudom, mert ez MOZOG!  
Aztán a fészekben megtalálták a csokinyuszikat, és boldogan 

indultak homokozni, ahol hogy-hogy nem, néhány új lapát és 
vödör várta �ket! 

Még az év elején kaptunk adományként (egy testvérpár szü-
leit�l) egy nagyobb összeget, s úgy gondoltuk, elvisszük a 
gyerekeket bábszínházba. A Kolibri Színházba megyünk, s 
hogy milyen lesz a mese fogadtatása, arról majd a következ� 
írásomban tudok beszámolni.  

Mint ahogy arról is, hogy fogadták az édesanyák az anyák 
napi meglepetésünket, melyet az idén mindhárom csoport 
részvételével a kertben tartunk. Nagyon készülünk, és nem 
gy�zzük a sok titkot magunkban tartani, amivel anyát, nagyit 
meglepjük. 

Dobó Istvánné  
                                                                        óvodavezet� 
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PAPP DÁNIEL ZSOLT 
 

GONDOLATOK AZ ORSZÁG HÁROM RÉSZRE SZAKADÁSÁNAK  
JOGTÖRTÉNETI ÉRTELMEZÉSÉRE 

 
1541–44 közötti id�szak sötét folt történelmünkben, melyr�l inkább nem beszélünk, vagy ha igen, akkor is csak egy-

két odavetett mondat erejéig. Az utóbbi másfél évszázad magyar történetírása el�bb Mohácsot (1526), kés�bb Buda 
elestét (1541) jelölte ki új korszakhatár kezdetének, melyr�l a történelemkönyvek lapjain „az ország három részre sza-
kadásaként” olvashatunk. 

Feltehetjük a kérdést, hogyan és mennyiben kapcsolódik e fogalom Visegrád történetéhez, s mennyiben érint „bennün-
ket”, ma itt él�ket a fenti megfogalmazás. Vajon elgondolkoztunk-e már egyszer is azon, ha mondjuk, végigmegyünk a 
F� utcán, miért csak századforduló korabeli házak látványa fogad?  

Mindezen kérdésekre keressük a választ, és megkíséreljük nyomon követni azt a történelmi folyamatot, melynek során 
városunk egy „új korszak” hajnalára ébredt. 

Ahogy már rámutattam a fentiekben, a hazai történetírói vélemények megoszlanak az ország három részre szakadását 
illet�leg,I abban azonban közös az álláspont, hogy a török hódítás kezdeti id�szakára kell helyezni a fogalmat.  

Megállapításom szerint, ha használni akarjuk az „ország három részre szakadásának” fogalmát, akkor azt a középkori 
Magyar Királyság három szakrális városának (Esztergom, Visegrád, Székesfehérvár),II idegen hatalom (= Oszmán Biro-
dalom) alá kerülésével lehetne leginkább bemutatni, így id�rendben haladva els� volt Esztergom városának (1543. au-
gusztus 9.) eleste, melyet Székesfehérvár (1543. szeptember 2.) bevétele követett. Legvégül a sort Visegrád (1544. ápri-
lis 22. el�tti) elfoglalása zárja.III 

A középkor folyamán a 
városokra háruló 
feladatokról és betöltött 
szerepükr�l íratlan szabályok 
rendelkeztek, és csak 
Visegrád kapcsán kellett a 
Szent Korona �rzését a 
magyar jogban újólag 
meger�síteni az 1492. évi 
III. törvénycikkben.IV Az 
pedig mindenki számára 
közismert tény, hogy a 
mindenkori esztergomi érsek hatáskörébe tartozott az új király megkoronázása és az elhunyt eltemetése Székesfehérvá-
rott.  

Visegrádnak és föntebb felsorolt városoknak a Magyar Királyságban be-
töltött közjogi funkciójáról már a kortárs oszmán történetíró, Kátib Moha-
med Záim is megemlékezett. A „Történetek gy�jteménye” cím� munkájá-
ban a következ�ket írta Visegrád szerepér�l: „A nevezett vár régt�l fogva 
az a hely, ahol Magyarország királyai a koronát tartották. A mint az átko-
zottak egyike meghalt és helyére királyt kellett választani, az összes bál-
ványimádók az új királyt lóra ültetvén, mindenekel�tt Visegrád várába 
mentek és a koronát �rz� ház kulcsait magukhoz vették; azután 
Uszturgumba [Esztergomba] siettek, a koronát �rz� házat kinyitották s a 
„korona” nev� diadémet magukhoz véve, onnan Usztulni-Belgirád [Székes-
fehérvárra] várába mentek…”V Feltehetjük a kérdést, mit bizonyítanak az 
oszmán szerz� által írtak? A válasz megértéséhez tudnunk kell, hogy Buda 
1541. évi elfoglalásától számítva az oszmán-török hadvezetés élénk érdek-
l�dést mutatott az ország jogtörténetének alaposabb megismerésére. A 
hódítók erre nézve – mai ismereteim szerint – három utat választottak. Az 
els� út volt a legkézenfekv�bb, ami szerint, a szultán a legjáratosabb jogi 
ismeretekkel rendelkez� személyt, Werb�czy Istvánt – kit az els� hazai 
joggy�jtemény megalkotójaként ismerünk – nevezi ki Buda f�bírájának,VI 
aki rövid hivatali ténykedése alatt vélhet�leg megismertette a megszállókkal 
a királyság jogi, perrendtartási ismereteit. Az ismeretek megszerzésének 
második módja a hódítók szemszögéb�l az erdélyi kormányzattal régóta 
fenntartott diplomáciai kapcsolatrendszerben kereshet�. 

       Esztergom–Visegrád–Fehérvár  
              kapcsolatrendszere  
            a középkor folyamán 
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Végül a harmadik ismeretszerzési mód a f� szövetségesen a francia király küldöttén – Antonio Rincón lovagon – ke-
resztül történt, aki többször járt diplomáciai ügyben, a Magyar Királyságban – így jogosan tételezhet� fel –, hogy kell� 
ismeretekkel rendelkezett az ország állapota fel�l és azt a francia érdekek szerint képviselte a Portán mint a francia 
király követe. 

Ebb�l adódóan az oszmán politika arra a felismerésre juthatott, hogy az országot csak úgy tarthatja meg hosszabb ide-
ig, ha annak három kiemelked�en fontos városát, mely a Magyar Királyság alattvalóinak szemében a függetlenséget 
testesíti meg, tartósan a hatalma alá vonja. 

Az általam vizsgált diplomáciai levelezésben a három város és Tata együttesen „a négy er�sség” néven szerepel.VII Az 
„er�sségek” megszerzésének gondolata 1540. év vége felé az erdélyi kormányzat burkolt kívánságaként került a szultán 
udvarába, mely 1541-t�l egészen 1543-ig tárgyalási alapként szolgált Ferdinánd magyar király és I. Szulejmán között. 
A tárgyalások menetér�l szóló jelentések szerint Ferdinánd király mindvégig ragaszkodott a mondott er�sségekhez és 
kész volt a veszélyeztetett országrészért cserébe évi adófizetést vállalni.VIII 

Véleményem összegzéseként tehát elmondható, hogy az 1543–44. évi oszmán hadjárat célját tekintve az 1540 �szét�l 
fogva követelt „négy er�sség” megszerzése volt, abból a célból, hogy általa megtörje és a maga oldalára állítsa a ma-
gyar rendeket az ország feletti valós hatalomgyakorlás tekintetében. A hatalomgyakorlás egyedüli feltétele pedig a „há-
rom szakrális város” feletti ellen�rzés nyújtotta. Az oszmán hadjárat célját tekintve a hazai történetírás ez eddig hadtör-
téneti szempontokat vizsgált és arra a következtetésre jutott, hogy az 1543. évi hadjárat a Buda körüli véd�gy�r� kiala-
kítását (kikerekítését) szolgálta és csak az addig fennálló Habsburg–Oszmán er�viszonyokat szimbolizálta. Ugyanakkor 
az elképzelés sarkköve éppen az, hogy Visegrád ebben az elgondolásban semmilyen szerepet nem kapott. Az általam 
vizsgált nagyszámú diplomácia-levelezésb�l – melyek nyelve latin, olasz, angol – azonban egyértelm�en kit�nik, hogy 
ennek az elképzelésnek nincs alapja, s�t egészében felülvizsgálatra szorul.  

(Folytatjuk) 
I Gebei Sándor: Gondolatok a 17–18. századi ,,Habsburg rendi küzdelmek” értelmezéséhez. Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Historiae 
XXXVI (2009) 3-12. 
II Melyet a középkori Magyar Állam közepének (Medium Regni-nek) is neveztek. 
III Lásd a Visegrádi Hírek 2011. márciusi számát. 
IV Corpus Juris Civilis. 1899. 483–484. In: Az ország koronáját hogyan, kik és hol �rizzék? 
V Thúry József, Török történetírók II. kötet (1521–1566) Bp., 1896. 381. 
VI Fraknói Vilmos: Werb�czy István. 
VII 1540-ben ,,négy er�sség” néven szerepelnek. 1541, 1542, 1543-ban pedig a diplomáciai levelezésekben már felsorolás szinten találkozunk 
a mondott városok és Tata nevével. 
VIII Török Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527–1547. Bp., 1930. 91–93. 

 
 

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

 

G. NAGY NÓRA 
ffeesstt��mm��vvéésszz  

  

��������������		��

������������������������


 

ccíímm��  kiállításának megnyitójára, 
  

2011. május 21-én, szombaton 17 órára  
a m�vel�dési házba 

 

A kiállítást megnyitja: 
Csontos Elek 
üvegm�vész 

 

A kiállítás 2011. június 30-ig tekinthet� meg  
a m�vel�dési házban a könyvtár nyitva tartása szerint 

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

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
és az MNM Mátyás Király Múzeuma 

szeretettel hívja Visegrád város polgárait 
  

Görgei Artúr honvédtábornok 
emléktáblájának megkoszorúzására, 

 

22001100..  mmáájjuuss  2211--éénn  sszzoommbbaattoonn  1155  óórráárraa  
aa  GGöörrggeeii--llééppccss��hhöözz  

  

Mindenkit szeretettel várunk! 
  

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

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

(az áprilisban technikai okok miatt elmaradt est helyett) 
 

2011. május 27-én (pénteken) 18 órától lesz  
a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

Arkadiusz Berna� 
a Lengyel Intézet igazgatója tart el�adást 

 

Lengyelországról 
a Visegrádi Egyezmény aláírásának  

20 éves évfordulója kapcsán 
 

Az idei év els� félében el�adásainkkal  
a fent említett évfordulóra emlékezünk 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

Május utolsó vasárnapja 

A MAGYAR H�SÖK EMLÉKNAPJA  
2010. május 29-én vasárnap 19 órakor 

MEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a visegrádi Mátyás-szobor mögött lév�, az I. és II. 
világháború áldozatainak emléket állító márványtáblánál 

 

Mindenkit szeretettel várunk!  
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti  a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

A nyelvek délutánja 
 

A német és angol nyelvi órákon sok dalt, mondókát, ver-
set, játékot és mesét ismernek meg a gyerekek. Ezek els�-
sorban az alsó tagozat osztályainak tananyagában találha-
tók. Gyermekeink ezeket folyamatosan gyakorolják, játsz-
szák. Versenyeken is részt vesznek. Április 8-án, péntek 
délután tanulóink bemutattak egy csokorral mindezekb�l 
az érdekl�d�k számára. 

Láthattuk és hallhattuk a 2. osztályosok német énekeit és 
a verseket Marton Bálint és Bényei Bíborka el�adásában. 
A sváb zenére mozgó három kisoroszi kislány a nyelvi 
élmények lehet�ségének egy újabb formáját mutatta be. 

A 3. osztályosok néptánca, az izgalmasan pörg� szok-
nyák, az önfeledt gyermekmosolyok, az egymásra figyel� 
táncoló párok mindenki érdekl�dését lekötötték.  

Legsokoldalúbbak 
az 5. osztályosok 
voltak. A m�sor 
elején német játé-
kokat mutattak be, 
majd az angol és 
német nyelven is 
megismert „Nagyon 
éhes hernyócska” 
történetét tolmá-
csolták a közön-
ségnek. Angolból 
megrajzolták, s mint 
els� kis könyvüket – 
mesélték el, azt 
lapozgatva – be-
mutatták, hogyan lesz 
a kis petéb�l a nagyon 
éhes és mohó hernyón 
keresztül a báb, majd 
a cso-daszép pillangó. 

Német nyelven eljátszották a történetet. �k a dalolásban is 
jeleskedtek. 

A 6. osztály néhány tanulója (Félegyházi Botond, Oláh 
Marcell, Csehi Boglárka és Csonka Attila) a K�leves c. 
mesét jelenítette meg angol nyelven. 

Nagy sikert aratott a 8. osztályos angolos fiúk 
(Baltringer Márton, Vitéz Valentin, Torma Marcell és 
Varga Zsigmond) bábel�adása, a Barátok c. mese megje-
lenítése. Érdemes odafigyelni a történetben elhangzó 
figyelmeztetésre, melyet az antilop mond ki: „Óvatosab-
ban kellene megválasztani barátaitokat!”. Köszönöm a 
fiúknak ezúton is, hogy vállalták ezt a szereplést! 

A bemutató végén három nyelven harsogott a dal: „Ha 
jó a kedved…”, f�leg a 4. és 5. osztályosok el�adásában, 
de aki tudta, csatlakozott hozzájuk.  

Úgy érezzük, hogy mindenki jól érezte magát, szerepl� 
és néz� egyaránt, és ha nem is értettünk minden szót, de 
átéreztük a német és angol nyelven el�adott dalok, játé-
kok, táncok és mesék vidám hangulatát. 

Köszönjük Schmidt Anna, Alvincz Erzsébet, Pédl Renáta 
és Budai Zsuzsanna német nyelvi tanárok felkészítését, 
lelkes munkájukat. 

A készül�dés a családokat is bevonta a munkába. Ko-
vács Dávid édesanyja varrta a kis éhes kukac jelmezét, a 
Félegyházi család segített a K�leves c. mese helyszínei-
nek megjelenítésében, Lengyel Rita fest�m�vész, iskolánk 
rajztanára készítette a Barátok c. mese bábfiguráit. Kö-
szönjük mindannyiuknak, de azoknak is, akik kölcsönöz-
tek valamit, vagy egyéb formában segítették munkánkat. 

A programok zsúfoltsága és ütközése miatt nem hallhat-
tuk Vanyák Dórát, Alvincz Gerg�t és Alvincz Bernadettet, 
akik ezen a napon iskolánkat Szigetszentmártonon képvi-
selték. �k jutottak tovább a Regionális Német Kisebbségi 
Versenyen és jutottak be az észak-magyarországi német 
nemzetiségi vers- és prózamondó versenyre. Vanyák Dóra 
példásan helyt állt, Alvincz Bernadett 1. oszt. tanuló 4. és 
Alvincz Gerg� 7. osztályos tanuló 3. helyezést ért el a 
nemzetiségi német kategóriában. Gratulálunk nekik, s 
további sok sikert kívánunk az országos dönt�ben, ahová 
továbbjutottak és májusban ott képviselik iskolánkat 

Ez a délután is bizonyította, hogy milyen nagyszer� lehe-
t�ség gyermekeink számára a német nemzetiségi nyelv 
tanulása már 1. osztálytól és a 4. osztályban belép� angol 
nyelv is színesebbé teszi életüket és tapasztalatunk alapján 
ebben a korban a legfogékonyabbak a nyelvek elsajátítá-
sában. 

Azt gondoljuk, hogy mindenki elégedetten távozott a 
mozi helyiségéb�l, ami helyszíne volt m�sorunknak. 

Jelezzük, hogy a digitális tábla használatát ismerhetjük 
meg Schmidt Anna által a nyelvi órákon és Hábel József 
által a matematika órákon a közeljöv�ben. 

                                                    Szatmári Nóra 
a nyelvi munkaközösség vezet�je 

 
Akik látták, remekül szórakoztak a 

 

Clown, a Bohóc 
avagy Piroska és a farkas 

Clown,  
oder das Rotkäppchen und der Wolf 

 

cím� kétnyelv� gyermekszíndarabon, melyet az Erdei Színház 
társulata mutatott be április 21-én délel�tt a moziban, a visegrá-
di Német Kisebbségi Önkormányzat meghívására. 

Az el�adás a 3–10 éves korosztály számára készült, így az 
óvoda teljes létszámmal, valamint az Áprily iskola els� és máso-
dik osztályos nebulói láthatták. 

A színjáték különlegessége, hogy a párbeszédek két nyelven, 
magyarul és német nyelven folytak, ami a gyerekek számára a 
szórakozás mellett kit�n� nyelvtanulási lehet�séget is nyújtott. 

Merész átiratban bohócok által eljátszva, de néhol bábokkal is 
el�adva, majd színpadi színészként is el�lépve játsszák el a jól 
ismert történetet, helyenként teker�lant muzsika kísérettel. 

A mesem�vet a Danubia Televízió is rögzítette, májustól lesz 
látható a programterv szerint. 

Ültessék bátran kisgyermekeiket a képerny� elé, megéri! 
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EINLADUNG / MEGHIVÓ 
Bürgerversammlung / Közmeghallgatás 

2011. május 24. (kedd), 18 órakor 
a mozi épületében 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tisztelettel meghív minden visegrádi érdekl�d�t 

éves rendes 

közmeghallgatására 

Témáink a következ�k: 
1. Az önkormányzat eddigi munkájának ismertetése 
2. 2011-re tervezett feladatok és kulturális események 

bemutatása 
3. Tájékoztatás munkaterven kívüli programokról (els� 

telepes �seink sírkertjének felavatása, visegrádi sváb 
tájház létrehozása, kétnyelv� helység- és középület-
táblák kihelyezése) 

4. Egyéni hozzászólások 

 

Meghívó 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola 
és a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 

szeretettel vár minden érdekl�d�t a 
 

népviseleti fotókiállítás 
megnyitójára, 

 

amelyet 
 

2011. május 27-én (pénteken), 
15.30 órakor 

 

az iskolában tartunk 
 

A megnyitón fellépnek  
a nemzetiségi énekkar és zenekar 

mellett az iskola tanulói 
 

A kiállítás keretében  
– május 24. és 29. között –  

több mint 200 fotó mutatja be  
a magyarországi németek ruházatát 

 

��������	
�
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghív  

minden érdekl�d� visegrádi lakost  
 

2011. június 4-én 
(szombaton), délel�tt 10 órakor kezd�d�, 

 

eredetileg Szent Sebestyén-napi 
,,felvégi – overedle Kiritog” –  

napjainkban  
 

�����������
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Az ünneplés szentmisével kezd�dik,  
majd a megszokott vendéglátással folytatódik 

Seid unsere Gäste! 

Wir bedanken uns bei Frau Tornyos, bei Klárika! 
 

Köszönjük, Tornyos Gábornénak, Klárikának, 
hogy régi, féltve �rzött használati tárgyakat, terít�ket 
adományozott iskolai néprajzi kiállításunk részére. 

Schmidt Anna tanárn� 
 

�������	
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A német nemzetiségi nyelvoktatás keretein belül német 
népismereti oktatás is folyik iskolánkban. A nemzetiségi ön-
kormányzattal közös elhatározással régóta dédelgetett ál-
munkat valósítanánk meg egy tájház létrehozásával és benne 
állandó néprajzi kiállítással. 

Ennek els� lépcs�fokaként – egyel�re – id�szaki iskolai ki-
állításon szeretnénk bemutatni a még fellelhet� régi népi 
használati tárgyakat. 

Ebben a hónapban, május 27-én 15.30 órai kezdettel nyit-
juk meg nemzetiségi népviseleti fotókiállításunkat az isko-
lában, amelynek ideje alatt az addig összegy�lt tárgyakat is 
bemutatjuk. 

Kérjük a visegrádi családokat, hogy ahol még fellelhet� régi 
sváb lakásberendezési vagy gazdaságban használatos tárgy, 
hozza el nekünk, hadd mutassuk be gyermekeinknek. 

A tárgyakat hozzák be hozzám, az iskolába, szeretnénk a tu-
lajdonos, adományozó nevét a tárgyakon feltüntetni. 

Segít�készségüket el�re is köszöni:  
Schmidt Anna 



�
��	!���"#$��
�%&


 

Ne csak az édes-
anyánkat, hanem nagy-
mamáinkat is kö-
szöntsük májusban – ha 
még lehet. Én legalábbis 
így érzem, mivel egyik 
nagymamámmal – édes-
apám anyukájával – egy 
fedél alatt éltünk. 
Mindig imádattal gon-

dolok rá. Csak úgy sugárzott bel�le a szeretet, a gondosko-
dás. Nagy-nagy türelemmel hallgatott meg minden gyerekes 
problémámmal. Neki fel mertem olvasni 12 éves fejjel írt 
versemet, amit egy sz�ke copfos kislány iránti plátói szere-
lem ébresztett. És Budapest éjjeli bombázásai idején – az 
ostromkor – odaült az ágyam mellé, fejemet simogatva nyug-
tatgatott. Semmit�l és senkit�l sem féltem, ha velem volt. 

1944-ben fél évet töltöttem vele Visegrádon. Neki köszön-
hetem, hogy megismerhettem Nádler rokonait, rokonainkat, 
akikt�l látogatásaink révén csak szeretetet, figyelmességet 
tapasztaltam. A nagymamám úgy nevelt a szépre, jóra, az 
emberek iránti tiszteletre, hogy amikor megérdemeltem volna 
sem kaptam ki t�le soha. Szóval fegyelmezett, ami hatáso-
sabb volt minden náspángolásnál és mindenkori viselkedésé-
vel, cselekedeteivel mutatott jó példát. 

Nem kisebbítve édesanyám iránti érzelmeimet, emlékeimet, 
gondolok rá is, amíg csak élek. Az � nevét is – Nádler Mária 
(1875–1960) – imámba foglalom mindig. 

Scheili Béla  
                                                                            (Budapest) 
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20 éves a Visegrádi Országok (V4-ek) Szövetsége 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Kis-Visegrád Találkozó 2011 alábbi programjaira 
 

Tisztelettel hívjuk Visegrád lakosait,  
hogy a V4 országok szövetségének  

20. évfordulójára rendezett találkozó programjain  
vegyenek részt! 

Különösen hívjuk Önöket a szombat délutáni kulturális gálára, 
valamint a vasárnapi majálisra! 

 

Május 20., péntek: AZ ISMERKEDÉS NAPJA 
15.00–17.00 Közös program: játszóház, játszókert  
                     és múzeumlátogatás a királyi palotában 
                     és a Salamon-toronyban 
                     (szervezett játszóházzal, a palotában és  
                     a Salamon-toronyban idegenvezetéssel)  
17.00–18.00 A delegációk bemutatkozása a moziban:  
                     szóban, dallal, tánccal, képekkel, vetítéssel…       
                     Bemutatkozik: 
                     Szlovákiából Velky Kyr, Kolínany, Branc –  
                     Csehországból Brünn – 
                     Lengyelországból Krakkow –   
                     Magyarországról Visegrád 
19.30–21.00 Közös séta a városban – Beszélgetés 
                     (pl.: Visegrád város fejl�désér�l, fejlesztésér�l,  
                     iskoláról, sportról stb.) 
    

Május 21., szombat: A KULTÚRA NAPJA 
09.00–12.30 Válaszható program: Közös gyalogos kirándulás 
                     – a Kálvárián keresztül – a bobpályáig és visszaút  
                     – a Bank-üdül� mellett (indulás az iskolától) /  
                     vagy szabad városnézés 
 

A Magyar László Tornacsarnokban: 
14.15–14.30 A fotókiállítás megnyitása: 
                     Makai Gy�z�né VSZ elnökség 
14.30–17.30 A V4 országok delegáltjainak és a Dunakanyar 
                     Kistérség amat�r kulturális csoportjainak  
                     gálam�sora (programbeosztás kés�bb) 
                     A rendezvény résztvev�it köszönti és a gálát 
                     megnyitja: Abonyi Géza polgármester 
                     és a KEHI Külügyi F�osztálya vagy (és)  
                     a Külügyminisztérium V4-ek F�osztálya 
                     Közben: kézm�ves foglalkozások 
17.30–18.30 Táncház   
18.30–23.00 Közös bál a gála résztvev�ivel és Visegrád  
                     lakosaival                        
  

Május 22., vasárnap: A SPORT, A JÁTÉK, A VIDÁMSÁG NAPJA 
09.30–15.00 Majális a sportpályán 
09.30–12.30 F�zés – gasztronómiai bemutató el�készítése 
                     (V4 országonként) 
10.00–13.00 Sportvetélked�k a V4 országok csapatai között 
                     (pl. futballvetélked�)  
12.30–14.00 Kóstoló és ebéd 
14.00–15.00 Humoros, játékos, csoportos ügyességi versenyek 
15.00–          Búcsú és hazatérés  
 

Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk! Belépés ingyenes! 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata                              Visegrádi Szövetség 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Megköszönjük mindazoknak,  
akik édesanyánkat, 

SZEDLACSEK JÁNOSNÉT 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot tettek 

és fájdalmunkban osztoztak. 
A Szedlacsek család 

 

 
 

Á L L Á S H I R D E T É S 
 

A HÉDA TOURS utazási iroda idegenforgal-
mi tapasztalattal ügyintéz�t, értékesít�t keres 
számítógépes ismeretekkel, német, angol 
nyelvtudással. 
 

Utazási irodánk a Dunakanyar teljes területén 
minden igényt kielégít� szolgáltatást nyújt föl-
dön, vízen és leveg�ben: 

• Akciós ajánlatainkkal, 
• Rendezvényeinkkel, 
• Hangulatos hajókirándulásainkkal, 
• Kényelmes, tágas buszainkkal, 
• Éttermeinkkel, 
• Yacht clubunkkal, 
• Koktélbárunkkal, 
• Szálláshely-közvetítéssel 

 

20 f� felett különhajó bérlés bármikor, szom-
bat délutánonként egyeztetett id�pontokban 
hajókázás, 8 f� felett transzfer lehet�séggel. 
 

Érdekl�dni lehet: 

HÉDA TOURS KFT. 
2025 Visegrád, Révkiköt� 

Jung Csaba Wilhelm 
Tel.: 06 (70) 930-5750 

 

 
 

KEDVES OLVASÓINK! 
 

Elnézést kérünk mindazoktól, akiknek írását 
most terjedelmi okok miatt nem tudtuk közöl-
ni. Ha tehetjük, megpróbáljuk pótolni ezt a 
hiányt következ� számban.           

A VH szerkeszt�sége 
 

 
 

Kérjük adója 1%-ával támogassa a 
Visegrád Sportjáért Közalapítvány  

munkáját! 
Adószám:  

18666117–1–13 
Köszönjük! 

 

 

Ha elkóborolt a kutyája,  
ha új kutyát szeretne, 

hívja a szentendrei gyepmesteri telepet: 
06 (20) 931-6948 
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A sport-és szabadid�park hírei 
 

Bizonyára nem titok senki el�tt, hogy 
a Visegrádi Sport Egyesület felé több 
szakosztály jelezte belépési igényét. 
Úgy t�nik, hogy a meglév� szakosz-
tályokon felül igény van a téli sport-, 
íjász-, röplabda-, kick-box-, cselgáncs- 
és a vízi szakosztályokra is. Az, aki 
nyomon követi az önkormányzati ülé-
seket, tudja, hogy erre az évre ez okból 
a Visegrádi Sport Egyesület részére 
500.000 Ft-tal több támogatást nyújt az 
önkormányzat az el�terjesztett 
1.000.000 Ft-hoz képest. Több évvel 
ezel�tt saját fülemmel hallottam, amint 
az el�z� polgármester kijelentette: 
„…ha lesznek új szakosztályok, lesz 
több pénz is…” Úgy t�nik, hogy az 
utóbbi években befagyott próbálkozás 
most új lendületet kapott. Keresgélhet-
nénk az okait a kormány által kiemelt 
feladataként emlegetett sport- és egész-
ségfejleszt� programban, új emberek 
megjelenésében a sport terén vagy a 
sportpálya környezetében megjelen� új 
alternatívákban, esetleg a Sziget Ifjúsá-
gi Házban sok éve m�köd� egészség-
meg�rz�, rekreációs és prevenciós 
programokban, de ne tegyük, mert 
valószín�leg mindegyiknek hatása van 
a folyamatra.  

A szakosztályok b�vülésére, újak ala-
kulására mondhatják néhányan, hogy 
csak „pillanatnyi fellángolás”, de nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt a 
tényt, hogy hazánk az élmez�nyben 
van a magas vérnyomás, az elhízottság, 
a szívinfarktus és ezekb�l következ�en 
sok-sok más betegség terén.  

A mi felel�sségünk, hogy hajlandóak 
vagyunk-e tenni saját magunk és 
gyermekeink egészségéért. Meggy�z�-
désem, hogy az önkormányzat anyagi 
és erkölcsi támogatásával, lelkes embe-
rek önzetlen, civil kezdeményezésével 
tovább fejl�dhet Visegrád sportélete. 
Örvendetes, hogy a jelenlegi polgár-
mester februári „Sport, sport, sport” 
cím� cikkében lelkesen támogatta a 
fent említett kezdeményezést.  

Úgy t�nik, hogy a különböz� civil és 
magán kezdeményezések – a Szent 
György Lovagrend, az íjászat, a csel-
gáncs, a Sziget Egyesület és a sport-
egyesület munkája, valamint a sport- és 
szabadid�parkban megjelen� újabb 
lehet�ségek – egymásra találtak. Van, 
aki a kitartásra, van, aki az ügyességre, 
van, aki az összpontosításra, van, aki a 
technikára fekteti a hangsúlyt, és van, 
aki a háttér megteremtésében tud segí-
teni, de céljaink azonosak.  

Érjük el, hogy a lakosság egyre nö-
vekv� része vegyen részt a szabadid�s 

sportokban, növekedjen a lakosság 
sportigénye, kerüljön el�térbe az 
egészséges életmód! 

Az új szakosztályok indításával minél 
szélesebb rétegeknek nyújtsunk alter-
natívát a sportolás terén.  

Valósuljon meg az ún. „piramis elv”, 
mely szerint az óvodások sportjától a 
szabadid�s sportokon keresztül a min�-
ségi élsport valamilyen szintjéig alter-
natívát találjanak az itt él� emberek. 
Ebben a rendszerben mindenki megta-
lálhatja a helyét még akkor is, ha nem 
jut el a csúcsra, nem élversenyz�, 
„csak” egészséges, a sportot és a kö-
zösséget szeret� ember. 

Én mint a sport- és szabadid�park 
üzemeltet�je, abban segítem ezt a 
munkát, hogy figyelve a labdarúgó-
szakosztály igényeit, megfelel� kom-
munikáció esetén kielégítsem azokat; 
ezen felül lehet�séget biztosítsak más 
sportágak fejl�désének.  

Az idei évben elkészítettem a labda-
rúgóknak egy kifutókkal együtt 3600 
m2-es edz� pályát, mely használatba 
vételéhez már csak a jó Isten segítsége, 
kis türelem és némi gondoskodás szük-
séges. 

Érdekességként megemlíteném, hogy 
a pálya tükrének kialakításához 205 
fuvar földet kellett ide szállíttatni, 88 
óra gépmunka volt szükséges a felra-
káshoz és elsimításhoz, 6 zsák f�magot 
használtunk fel, 29 m3 homokot terítet-
tünk a f�mag tetejére és a kimérés, 
szintezés, tereprendezés, egyengetés, 
f�magozás, homokterítés, rendrakás 
826 óra kézi er�t igényelt.  

Elkészült a két egymás mellé helye-
zett strandröplabdapálya tükre, mely 
kifutókkal együtt 816 m2.  

A négy hálótartó oszlopot úgy készí-
tettük el, hogy tíz perc alatt kiemelhe-
t�k, és így egy szabvány méret� 
strandfocipálya keletkezik. A teljes 
tükröt kb. 23 cm vastag 0,1-es mosott 
homokkal borítottuk, ez összesen 180 
m3 homokot jelent. Az edz�pálya és a 
strandröplabdapályák tükrének kialakí-
tásához semmiféle anyagi támogatást 
nem kaptam. Megköszönöm azonban 
Staberecz Péternek és csapatának a 
strandröplabda-hálótartó oszlopok 
kedvezményes elkészítését, a fuvaro-
soknak, Herr Gyulának, Greff Endré-
nek és Fodor Károlynak, valamint a 
gépkezel�knek, Hajós Józsefnek és 
Fieszl Józsefnek, hogy rendkívül „ba-
ráti” áron végezték a munkákat.  

 
Megköszönném továbbá az önkor-

mányzatnak, azon belül Schüszterl 

Károlynak és fiának, hogy a célegye-
nesben a város gépeivel �k is besegítet-
tek a munkába, hogy a 30-i sportnapra 
és a majálisra a területen minden rend-
ben legyen. Köszönet azoknak, akik 
heteken keresztül velem dolgoztak, 
kitartóan végezték munkájukat és a 
t�z� nap mellett elviselték rigolyáimat 
is: Gerstmayer Mártonnak, Herczog 
Gábornak, Lencsés Gerg�nek, Szikriszt 
Istvánnak, Szever Bélának. Köszönet 
végül társadalmi munkájukért Zeller 
Mártonnak, aki lézeres vízmértékével 
segítséget nyújtott a pályák tükrének 
szintezéséhez, Honti Lászlónak, Kreisz 
Kornélnak, Marosi Róbertnek, 
Kapornai Zoltánnak és külön kiemelve 
Bártfai Zoltánnak, akinek egymagának 
több társadalmi munkája volt, mint a 
többieknek összesen. A fent említett 
emberek munkája nélkül nem tudtuk 
volna megtartani a Visegrádi Ifjúsági 
Sziget Egyesület által április 30-ra 
megszervezett sportmajálist, melynek 
els�dlegesen a sportok népszer�sítése 
volt a célja.  

Az es�re hajló id� miatt a reggel igen 
lehangoló volt. A kispályás focikupára 
az érdekl�dés minimális, az el�z� 
héten bejelentkezett visegrádi csapatok 
az utolsó pillanatban mind visszalép-
tek, csak Esztergom, Pilismarót és 
Tahitótfalu képviseltette magát. Így a 
foci kupa el is maradt. Kés�bb azonban 
minden a helyére billent, Judit reggeli 
tornája már jókedv�en zajlott. A 
strandröplabdakupára öt helyi és három 
pesti csapat nevezett, és izgalmas mér-
k�zéseket játszottak. Rengetegen 
íjásztak, nagy sikere volt a Zumba 
fitnesz, a spining és a kick-box aerobik 
bemutatóknak, melyeket sokan ki is 
próbáltak. Papp Dániel egyszerre öt 
játékossal játszott sakkszimultánt, de 
Gróh Dánielen kívül semelyikünknek 
nem volt esélye ellene, �k az elered� 
es� miatt döntetlenben kiegyeztek. Egy 
komolyabb zápor idején, mikor bezsú-
folódtunk a fedett helyekre, a résztve-
v�knek végre volt idejük elfogyasztani 
a szervez�k által felajánlott paprikás 
krumplit.  

A kerékpáros vetélked�kön csokit 
nyertek a gyerekek, bár az id�nként 
elered� es� – mint mindenki mást – 
�ket is ijesztgette. A szervez�k és 
lebonyolítók munkája kiemelked� volt, 
ennek köszönhet�en a záporok ellenére 
egy jól sikerült, élménydús nap van 
mögöttünk, és már most várjuk, hogy 
május 21-én, a CSALÁDI SPORTNA-
PON ismét együtt lehessünk! 

Bártfai István 
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A kedvez� új esélyek latolgatása el�tt, vegyük sorjában a tör-
ténteket!  

A visegrádi szép strandunkat, a téliesítés és barlangfürd�s 
fejlesztés ígéretére, olcsón adtuk bérbe. Majd a kötelezettsége-
ket elengedtük, de az alacsony bér maradt. Kés�bb jött a ha-
talmas állami támogatás lehet�sége, és ekkor a 
,,nyereségtelenül” m�köd� strandot eladtuk: De kevesen tud-
ják, hogy a bérleti jog értékcsökkent� tényez�je miatt, jóval ár 
alatt lett eladva, és a milliárdos állami támogatás is a vev�re 
szállt. Mi pedig a strand vételárát lassan feléltük, s�t hatalmas 
adósságot halmoztunk melléje, és a strand helyett beígért Sie-
mens-es szálloda és fürd� csak álom maradt. (A krónikásra kár 
tehát rágalmazót kiáltani.)  

Kérdésünk, hogy a sikertelenség mögött, Hadházi Sándor jó 
szándékú polgármesteri munkája áll?  

A tények válaszolnak. Mivel félrevezetéssel törvénytelen 
szerz�déseket is bevállalva, nagy hozamú, jogtalan pénzcsapo-
kat nyitott ismer�sei felé, így Hadházi Sándor aktívan közre-
m�ködött az önkormányzati vagyonvesztésben és eladósodás-
ban! Csak a strand üzemeltetése és eladása, továbbá a termál-
víz értékesítése kapcsán okozott kár, a kétszázmillió körül jár! 
És ebben még nincs benne a Visegrádnak szánt széchenyi-tervi 
1 milliárd, amit az átjátszott képviseleti jog alapozott meg 
,,ismer�s-körének.”. Az ismer�s-kör végül megvagyonosodva 
a pénzeket kimentette, és mára itt hagyta adósság-piszkát. Ne-
künk nem fizet, de még mindig bezsebeli vizünkért, a kórház 
és a szálló által neki fizetett vízdíjat.  

Ha hiszik, ha nem, itt fájó módon Visegrád teljes átverése 
zajlott! Ha figyelmeztet� szavaim és képvisel�i el�terjesztése-
im nem akadnak fenn az el�ítéletek hálóján, akkor az anyagi 
helyzet ma másként állna. Nem lenne adósság, de lenne für-
d�nk, a hasonló adottságokkal indult Leányfalu mintájára. 

Most a sors, új lehet�séget adott a rendezésre, érdemes a kö-
rülményeket körbejárni!  

Magyarországon minden törvénytelenségen alapuló szerz�-
dés érvénytelen, és rengeteg jogtalanság és csalás történt a víz-
hasznosítási szerz�déseink kapcsán. De rövidre zárta a strand-
víz-szerz�dés érvényét, a partner évek óta tartó fizetési hátrá-
nya. Most tehát, szerz�désbontással visszaszerezhet� a víz-jog. 
A strand területe iránti vételi érdekl�dés pedig nyílván lecsök-
ken, ha az önkormányzat, hosszú távú rendezési tervei miatt, 
törvényes (2 éves) változtatási tilalmat rendel el rá. Ez esetben 
lakossági összefogással visszavásárolhatnánk a területet, ott a 
víz, és lehetne újra strandunk, nyereséges strandunk! 

Bognár Ferenc 
 

Kedves Géza! 
Szeretném a bizalmadat megnyerni, ezért mellékelem elmé-

lyültségem bizonyítékát. 
Amikor a strandszerz�dést a népszavazás miatt fel kellett 

mondani, akkor Dr. Péterfalvi Attilát, a mai ombudsmant kér-
ték fel jogi képviseletre. A szerz�dések tanulmányozása után el 
is készítette beadványát, amely azonban súlyos ténybeli elné-
zést tartalmazott. Figyelmességemben én vettem csak észre a 
hibát, és kijavíttattam, és ez lehet számodra is biztosíték lehet, 
állításaim igazáról. 

Üdvözöllek:                                                                        
B.F. 

Levél egy kirándulás apropóján 
 

Kedves Visegrádi Barátaim! Immár harmadik éve, 
hogy a Zsitvay-túrán veletek örülhettem a természet 
ébredésének. A böjti szeleket zabolázó kegyes id�ben 
a Kálvária-úton indultunk erd�t járni.  

Matild hagyományosan finom szezámos kiflijei és 
„egyéb” frissít�k segítettetek bennünket a lábakat-
inakat próbáló kaptatók megmászásában. Endre, pél-
dát adtál nekünk a meredek leküzdésében. Le a ka-
lappal el�tted! A fellegvári pihen�, közös éneklés 
után folytatódtak a már kellemes séta kínálta jóíz� 
beszélgetések. Régi történetek, nehéz korszakok, gye-
rekcsínyek kerültek el� a múlt tarsolyából.  

 

 
 

A nagy társalgásban egyesek le-lemaradoztak. Hála 
a mobilnak, ezúttal irányt�ként szolgált. Sor kerülhe-
tett szakmai tapasztalatok cseréjére. (Ugye, ha két ta-
nító összetalálkozik!?) 

A Zsitvay-kilátónál újra megszólaltak a Karcsi által 
tanított er�teljes férfinóták. „Házi” Pisti, hiányoztál, 
szólódtól nem zenghettek a visegrádi bércek! Túránk 
végállomásán Bandiék babgulyása g�zölgött jókora 
bográcsban. Köszönjük a finom ebédet. Üdvözölhet-
tük itt az apukával kerékpáron érkez� legfiatalabb 
résztvev�t, Mesikét. Gratuláltunk a rangid�s Marci 
bácsinak, mint újdonsült dédapának a kis Rózához. 

Kedveseim, alkalom ez arra, hogy megköszönjem 
nektek a sok-sok együtt-örömöt a gonddal el�készí-
tett, igényes kirándulásokon, az adventi, farsangi ün-
nepeken, f�z�versenyeken, virágsz�nyegekben, kul-
turális rendezvényeken, színházlátogatáson… Ezúttal 
ismét ötösre vizsgáztatok emberségb�l, szolgálatból. 
Tartsa meg Isten lelki gazdagságotokat, ne fogyjatok 
ki bel�le!  

Koller Zsuzsa VSZ 
 

�������
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A Visegrádi Szövetség idén is folytatni kívánja a 
Virágos Visegrád sorozatot, ezért szeretnénk kérni 
mindazokat, akik jártukban-keltükben, akár a szom-
szédságukban látnak szép, gondozott kerteket, kör-
nyezetet, jelezzék Dr. Czokné Szarka Annának a 
06 (30) 636-2807-es telefonszámon! 

„Néhány szál virág az embernek, / örömet ad, fia-
talnak-öregnek, / megnyugtatja a lelkeket. / Díszíti a 
kerteket.” 

Varga Brigitta (Visegrádi Szövetség) 
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Az idei UTAZÁS kiállításon nagy sikerrel 
mutatkozott be Visegrád új kiállítási pavilonja, 
melyet Csathó Pál tervezett, és jól reprezentál-
ta a település történelmi hírnevét.  

A régi-új Dunakanyar stratégiának megfelel�-
en Szentendre–Vác–Esztergom–Visegrád egy 
kiállítási területen jelent meg, de a látogatók 
véleménye alapján a visegrádi stand volt a 
legszebb.  

 

 
 

Szeretnénk köszönetet mondani a visegrádi 
GAMESZ dolgozóinak az építésben és bontás-
ban nyújtott segítségükért. A visegrádi pavilont 
több más városi rendezvényen is használni 
fogjuk. 

TDM Szervezet 
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Idén 27. alkalommal rendezzük meg a Viseg-
rádi Nemzetközi Palotajátékokat július 7. és 
10. között.  

Azzal a kéréssel fordulunk Visegrád város 
lakosságához, hogy minél nagyobb számban 
vegyenek részt városunk legnagyobb rendezvé-
nyén. Külön öröm számunkra, hogy idén el�-
ször, mindhárom testvérvárosunk kül-döttsége 
is jelen lesz a nagy eseményen. Néhány egysze-
r� ruha elkészítését a következ� számban kö-
zöljük.  

Szívesen látunk mindenkit a királyi menet-
ben, a palotajátékok minden helyszínén, de a 
város egész területén is, ahol személyes példa-
mutatásukkal segítik a rendezvény sikerét. 

Tisztelettel: 

Szervez�bizottság 
��������	
�����������������

 

Ezennel tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy a Hotel Visegrád b�vítése 
a terveknek megfelel�en halad. A fagymentes id� beköszöntével a munkák 
f�képpen kültérre koncentrálódnak, többek között annak érdekében is, 
hogy a szálloda küls� területén minél el�bb elkezd�dhessenek a kertészeti 
munkák és a nyári, iskolaszüneti id�szakban a fürd�z�k már használhassák 
ezen területet.  

Természetesen a bels� munkálatok is folytatódnak, van itt is feladat b�-
ven. A szobák tulajdonképpen bútorozásra készen állnak, az erkélyek 
elkészültét követ�en ezen munkálatok is elkezd�dhetnek. A közösségi 
terek állapota még nem ennyire jó; burkolási, gépészeti munkálatok még 
részben hátravannak.  

Megkezdtük a régi és az új épületszárny összeépítését; viszonylag hosszú 
el�készület után itt is jelent�s el�rehaladás van. S természetesen a leglé-
nyegesebb, a teljes befejezés, reményeink szerint az �szi id�szakban meg-
történik, viszont a szobák beüzemelését szeretnénk augusztusban elkezde-
ni.  

Remélem, beszámolómmal kell�képpen tájékoztattam az Olvasókat és 
természetesen bármely, a beruházást érint� kérdésben szívesen állok ren-
delkezésre, tisztelettel:                                        Zeller Tibor cégvezet�  
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NYOLCNAPOS KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST, UTAZÁST 
ÉS GYÖNYÖR�, NEM MINDENNAPI TERMÉSZETI TÁJA-
KAT (Európai Grand Canyon) EGYEDI ÉPÍTÉSZETI REMEKE-
KET, VÁROSOKAT (Cinque Terrét, a tenger feletti sziklához fecske-
fészekként tapadó színes házak sokaságát, Genovát, Kolumbusz szül�-
városát, San Remót, San Tropezt, Mentont, a narancs- és citromfák vá-
rosát és még sok-sok érdekes várost és kis halászfalut), valamint VI-
LÁGHÍR� ALKOTÁSOK megismerését (Cézanne, Vasarely) kínál-
ja a program 2011. június 16. és 23. között. 

Szokásos utazó csoportunkban – korlátozott számban – van még hely, 
ezért szeretettel várjuk azon utazást kedvel� útitársak jelentkezését, akik 
szívesen jönnének velünk, a fenti, ízelít�ként felsorolt program megis-
merésére, végigjárására.  

Részletesebb, b�vebb tájékoztatást a 06 (26) 397-134-es telefonszá-
mon kaphatnak az út iránt érdekl�d�k.                          

Bocskay Zsuzsa 
 

A Keresztel� Szent János Visegrád Alapítvány  
2010. évi mérleg adatai: 

mérlegf�összeg 26.535 ezer Ft,  
támogatások összege: 27.210 ezer Ft 

A támogatásokat ezúton is köszönjük! 
Az alapítvány kuratóriuma 
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2011 tavaszán újlakásépítés Visegrádon  

Visegrádon épül� 2××××6 lakásos társasházban 
74 m2 lakások kerülnek kialakításra 

 

Tervek, telefonos egyeztetés alapján  
megtekinthet�ek 

 

Építéssel kapcsolatos információk: 
 

Tel: 06 (20) 955-2220, 06 (20) 599-9676 
http://ingatlan.com/5420300 

zeller@t-online.hu 
 

Megújult  

ÁLLATORVOSI RENDEL�  
és PET SHOP 

 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.  
(TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�, 
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152, 06 (30) 937-0863 
 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 662-6849 

 

FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
Nyitva: 12–22 óráig 

Telefon: 06 (30) 304-9077 
 

ZELLER és TÁRSA Kft. 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 21. 06 (20) 955-2220 

zeller@t-online.hu 
 

Teljes kör� generál kivitelezés 
 

SCHIEDEL kémények forgalmazása, építése,  
nagy kedvezménnyel 

Aquaseal-Schomburg kivitelez�-forgalmazó  
partnere 

Aquaseal-Schomburg anyagok forgalmazása  
akár nagy tételben is, beépítéssel 
Teraszok utólagos szigetelése,  

repedések áthidalása, burkolása 
Anyagok: alapozók, burkolatragasztók, fugázók,  

szigetel� anyagok 
Kenhet� vízszigetel� anyagok, esztrichek,  

m�gyanta padlók 
Homlokzat impregnáló anyagok,  

utólagos vegyi falszigetelések 
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ANYANYELVI ANGOLTANÁROK TARTANAK  
NAPKÖZI NYELVTÁBORT   

A MÁTYÁS KIRÁLY M�VEL�DÉSI HÁZBAN 
 

Ma már közhelynek számít a nyelvismeret fontosságá-
ról beszélni. A tapasztalat az, hogy a legjobb esélyei a 
használható nyelvtudás birtokában lév� fiatal feln�t-
teknek vannak. Az ehhez vezet� út hosszú, de nem 
feltétlenül göröngyös. 
 

 
 

A leghatékonyabb a fiatalkori nyelvtanulás, különösen 
pedig az anyanyelvi környezetben eltöltött id�. Természe-
tesen ez sokszor nehezen megoldható és költséges vállal-
kozást jelenthet a szül�knek. Apukaként én is félteném 
elküldeni a kisfiamat külföldre nyelvet tanulni. Ezért 
megpróbáltuk a külföldet idehozni a gyerekeknek – mond-
ja Barry Irvine, az Anyanyelvi Angoltáborok vezet�je.  

2006 óta szervezünk napközi nyelvtáborokat anyanyelvi 
angoltanárokkal. Visegrádon az idén els� alkalommal 
kerül sor ilyen intenzív angoltábor megrendezésére au-
gusztus 8. és 12. között. A tábor érdekessége, hogy a 
gyerekek egész nap anyanyelvi angoltanárokkal vannak, 
és minden foglalkozás angolul folyik – meséli az ötletgaz-
da és szakmai vezet�. A táborokban a hangsúly a jóked-
ven van. A gyermekek könnyebben és nagyobb kedvvel 
tanulnak nyelveket, ha a tanulást érdekessé és játékossá 
tesszük számukra. A tábor programját is ez alapján állítot-
tuk össze. A gyerekek észre sem veszik, hogy tanulnak. A 
nap folyamán nyelvi, sport, kézügyességi és színjátszó 
foglalkozások vannak, és mindez idegen nyelven – tudhat-
juk meg Barry Irvine-t�l.  

A táborokat diplomás, külföldi gyerekek oktatásában 
tapasztalattal rendelkez� anyanyelvi tanárok vezetik. 
Egyik�jük Shirlene Kaliforniából: Nyolc hónapja lakom 
Magyarországon – meséli a fiatal tanárn�. A gyerekekkel 
történ� kommunikáció során csak az angol nyelvet hasz-
nálom. Minden nap megtanítok egy-egy fontos kifejezést a 
gyerekeknek, amit a tábor során folyamatosan ismételünk, 
b�vítünk. A foglalkozások során a játékok szabályait 
angolul magyarázom el a gyerekeknek, majd be is muta-
tom �ket, hogy biztosan megértsék, mir�l van szó, ezeket 
aztán közösen alkalmazzuk a gyakorlatban – mondja a 
lelkes tanár néni. 

A táborba a szervez�k általános iskolás gyerekek jelent-
kezését várják. További részleteket a www.anyanyelvi.hu 
weboldalon találhatnak az érdekl�d�k. 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

MÁJUSI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

���������	�
�
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  
tet�tér-beépítést és bádogos munkákat  

garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 
Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 

 

Gumiszerelés, centrírozás, javítás 
Autó, robogó, quad, f�nyíró,  

kistraktor, bobcat gumik! 
Nyári gumik széles választékban! 

Mobil segélyszolgálat! 
Járm�izzók és ablaktörl� lapátok  

minden típushoz! 
Klímatisztítás! 

Tel.:  06 (20) 661-7803 

 

 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

 
 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos 

nagypolgári lakásomat  
(73 m2)  
eladom, 

vagy cserélem  
értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 
 

Irányár: 25 millió forint 
 

Tel.: 06 (20) 962-0707 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 

 
 

 

A BORDA HÚSBOLT MÁJUSI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 
 F�SZERES, CSONT NÉLKÜLI SERTÉSTARJA 1600 FT HELYETT 1350 FT, 
 SÜTNI VALÓ KOLBÁSZ 1160 FT HELYETT 980 FT, 
 VÁKUUMFÓLIÁS GRILLKOLBÁSZ 1320 FT HELYETT 980 FT 
  

 TÖBBFÉLE HIDEG-MELEGÉTEL-UTALVÁNYT ELFOGADUNK! 
  

 CÍMÜNK: 
 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   WWW.BORDAHUSFELDOLGOZO.HU 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-073   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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A hagyományoknak megfelel�en július második hétvé-
géjén – immár 27. alkalommal – kerül sor városunk leg-
nagyobb rendezvényére, a Visegrádi Nemzetközi Palota-
játékokra. Az idei év nagy újdonsága, hogy most el�ször 
négy napos lesz a rendezvény. 

Visegrád mind a három testvérvárosa képviselteti magát 
idén a palotajátékokon; vendégül látásuk remélhet�leg 
hagyománnyá válik a jöv�ben. 

 

 
 

A csütörtöki nap 50%-os kedvezménnyel látogatható, a 
visegrádiak napja továbbra is a péntek lesz. Ezen a napon 
vehetik igénybe az eddigi gyakorlatnak megfelel�en a 
visegrádi állandó lakosok a palotajátékokra szóló ingye-
nes belép�t, mely a m�vel�dési házban vehet� át július 1-
je után. 

Ebben az évben is több mint ezer szerepl�t várunk Ma-
gyarországról és külföldr�l. Eddig nyolc ország jelezte 
részvételét a játékokra. 

A már jól ismert programokon belül az idén is lesz kirá-
lyi borudvar, ahol a régi Magyarország történelmi borvi-
dékei és legnevesebb borászai szerepeltetik legjobb borai-
kat. A királyi borudvar helyszíne immár hagyományosan 
a palotaudvar lesz. A borudvarban idén csütörtökön este 
kerül megrendezésre a hagyományos reneszánsz lakoma; 
ennek a programját és a jelentkezés feltételeit megtalál-
hatják a palotajátékok honlapján.  

Péntek és szombat este a királyi palotában felállítandó 
szabadtéri színpadon az ugyancsak hagyományos koncer-
tekre kerül sor, melyekre a belépés ingyenes. 

Lesz mesterségek bemutatója; a Mátyás-szobornál és a 
platánsor melletti parkban m�ködik a szabadtéri színpad 
látványos szórakoztató programokkal. 

M�ködni fog a Stabarecz-kertben a középkori gyermek 
játszóház, sok-sok új játékkal; de lesz katonai tábor is a 
KRESZ-parkban, és ha az id�járás megengedi, a Duna-
parton. 

A királyi menet mindhárom napon 9.30 órakor indul az 
iskolától, de szombaton este 20.30 órakor is lesz egy 
fáklyás felvonulás a plébániatemplomtól a királyi palotá-
ig. 

Kérünk mindenkit, hogy erejéhez mérten segítse a ren-
dezvényt, tekintse magáénak azt ebben a gazdasági hely-
zetben, mert nagy szükség van mindenkire, hiszen csak 
így tudjuk m�ködtetni és továbbra is fenntartani ezt a 
számunkra kedves eseményt. 

 
Szeretettel várunk mindenkit! 

 
Részletes információ  

a www.palotajatekok.hu  
honlapon olvasható! 

 
                                                   ifj. Cseke László 
                                                        szervez�, 

a Szent György Lovagrend tagja 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A Visegrádi Önkormányzat 
8/2011. (V. 26.) rendelete  

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
teljesítésér�l 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztár-
saság 2010. évi költségvetésér�l szóló 2009. évi CXXX. 
törvényben foglaltakra, 2010. évi költségvetésér�l a kö-
vetkez� rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

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

1. § 
A képvisel�-testület a 2010. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót 656.412 eFt bevétellel és 657.601 eFt kiadás-
sal fogadja el az alábbiak szerint: 
 
I. Bevételek forrásonként 
1. M�ködési bevételek              71.647 
   1.1 Intézményi m�ködési bevétel                     71.647 
 

2. Önkormányzat sajátos m�ködési bevétele     264.728 
   2.1 Helyi adó                    210.081 
   2.2 SZJA               32.119 
   2.3 Gépjárm�adó              15.197 
   2.4 Egyéb sajátos bevétel               7.331 
  

3.Felhalmozási és t�kejelleg� bevétel            16.502 
   3.1 Pénzügyi befektetés bevétele           122 
   3.2 Felhalmozási bevételek                       16.380 
   3.3 Koncesszióból származó bevétel        0 
 

4. Támogatások, átvett pénzeszközök          224.668 
   4.1 Költségvetési támogatás                     200.269 
   4.2 Kiegészítések, visszatérítések                    12.788 
   4.3 M�ködési célú pénzeszközök                          11.211 
   4.4 Felhalmozási célú pénzeszközök              400 
 

5. Támogatási kölcsönök visszatérülési bevétele   266 
   5.1 Kamatmentes kölcsön vissza     266 
 

6. Hitelfelvétel                88.307 
   6.1. Felhalmozási célú hitelfelvétel                39.023 
   6.2. Likviditási hitel              49.284 
 

7. Függ�, átfutó, kiegyenlít� bevételek              9.706 
 

8. El�z� évi pénzmaradvány igénybevétele       0 
 

Összesen:             656.412 
 
II. Kiadások  
M�ködési kiadás            610.273 
   Személyi             215.732 
   Járulékok                 57.443 

   Dologi              216.134 
   Pénzeszköz átadás               47.958 
   Beruházás                 34.505 
   Felújítás                 38.501 
 

Hitelek                 43271 
   1. Célhitel, lízingdíj törlesztése             19.922 
   2. Likviditási hitel visszafizetése             23.349 
   Munkáltatói hitel                                                             0 
   Átfutó függ� kiadások                4.057 
 

Összesen:             657.601 
 

2. § 
Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzforgalmi 
és finanszírozási  bevételek és kiadások 2010. évi alakulá-
sát bemutató mérlegét  az 1.A  melléklet szerint állapítja 
meg. 
 

3. § 
A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
bevételeinek és kiadásainak összesít�jét a rendelet 1.b. 
melléklete alapján hagyja jóvá.  
 

4. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi bevételeit a 
rendelet 2. melléklete szerint elfogadja. 

 

5. § 
Visegrád Város Intézményeinek 2010. évi m�ködési be-
vételeit el�irányzatok és teljesítések tekintetében a rende-
let 3. melléklete alapján elfogadja. 
 

6. § 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi 
m�ködési bevételeit a rendelet 4. melléklete szerint jóvá-
hagyja. 

 

7. § 
Visegrád Város Intézményeinek 2010. évi m�ködési ki-
adásait, létszámadatait az el�írások és teljesítések szerint 
a rendelet 5. melléklete alapján elfogadja. 
 

8. § 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi 
m�ködési kiadásait és létszámadatait a rendelet 6. mellék-
lete szerint elfogadja. 
 

9. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi felújítási és 
beruházási kiadásait intézményi bontásban a rendelet 7. A 
tartalékok alakulását a rendelet 8. melléklete alapján 
hagyja jóvá. 
 

10. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi m�ködési 
és felhalmozási célú pénzeszköz átadásának kimutatását a 
rendelet 9. melléklete alapján elfogadja. 
 

11. § 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi 
társadalmi és szociálpolitikai juttatások alakulását a ren-
delet 10. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

12. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi hiteltörlesz-
tési adatait, valamint kimutatást a többéves kihatással járó 
kötelezettségr�l c. táblázatát a rendelet 11. melléklete 
alapján elfogadja. 
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13. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010.évi m�ködési és 
felhalmozási mérlegének bemutatását a rendelet 12. mel-
léklete alapján elfogadja. 
 

14. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi normatív 
állami támogatások bemutatását a rendelet 13. melléklete 
alapján elfogadja. 
 

15. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi sajátos 
m�ködési bevételeinek bemutatását a rendelet 14. mellék-
lete alapján elfogadja. 
 

16. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi hitelképes-
ségének alakulását a rendelet 16. melléklete alapján elfo-
gadja. 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi egyszer�sí-
tett mérlegét a rendelet 17.a. sz. melléklete alapján elfo-
gadja. 
 

18. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi egyszer�sí-
tett pénzforgalmi jelentését a rendelet 17.b. sz. melléklete 
alapján elfogadja. 
 

19. § 
Visegrád Város Önkormányzatának 2010. évi egyszer�sí-
tett pénzmaradvány kimutatását a rendelet 17.c. sz. mel-
léklete alapján elfogadja, mely –49.812 eFt, kötelezett-
séggel terhelt, így felosztásra nem került. 
 

20. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Visegrád, 2011. május 26. 
 

P. H. 
 

 Abonyi Géza s. k. E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
    polgármester                      jegyz� 
 

Kihirdetve: 2011. május 27-én         
      

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

HIRDETMÉNY 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2011. 
május 26-án tartott ülésén elfogadta a 10/2011. (V. 26.) 
számú, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendeletét, mely a jegyz� által történt kihirdetésével 2011. 
május 27-én hatályba lépett. 

Tekintettel a rendelet nagy terjedelmére, hely- és költségta-
karékosság miatt azt nem áll módunkban közzétenni, azon-
ban ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet a 
polgármesteri hivatal titkárságán ügyfélfogadási id�ben 
bármikor, valamint a város honlapján:  
(www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabalyzatok/ha
talyos rendeletek) megtekinthet�. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya 
                                                   jegyz� 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
9/ 2011. (V. 26.) számú 

„az alapfokú m�vészetoktatás intézményi 
térítési díjainak megállapításáról” szóló  

rendelet módosításáról 
 

1. §  
A rendelet 1. § az alábbiak szerint változik: 
A rendelet hatálya az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény által biztosított 
alapfokú m�vészetoktatást igénybe vev� tanulókra terjed 
ki. 
 

2. § 
A rendelet 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja az alábbi-
ak szerint változik: 
a) 10–15%-a (a 18 éven aluli tanulók esetében) 
b) 15–35%-a (a 18 éven felüli tanulók esetében) között 
állapíthatja meg, 
 

3. § 
A rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
Az iskola igazgatója mérsékelheti a térítési és tandíjat: 
a) szociális rászorultság alapján; 
b) azon tanulók esetében, akiknek testvére(i) a zeneokta-
tást igénybe veszi(k); 
c) az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vé-
szetoktatási Intézmény dolgozóinak gyermekei, illetve 
dolgozói esetében. 
 

4. § 
A rendelet 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
Az állami gondozottak mentesülnek a díjfizetési kötele-
zettség alól. 
A hátrányos helyzet� tanulóktól térítési díj nem szedhe-
t�. 
 

5. § 
A rendelet 2. § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
A 6. 18. és 22. életév betöltésének id�pontja tárgyév szep-
tember 1. 
 

6. § 
A rendelet 2. § (9) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
A zeneiskola els� hangszeres osztályától kezdve minden 
évfolyamon, a felvett új tanulók az els� félévben az „A” 
kategória szerint fizetik a térítési díjat, a második tanévt�l 
már a tanulmányi eredményük alapján. 
 

7. § 
A rendelet 2. § (10) bekezdése az alábbiak szerint válto-
zik: 
A két f�tárgyat tanuló növendékek mindkét helyen az 
elért tanulmányi eredményük alapján fizetnek térítési 
díjat. 

 

8. § 
A rendelet 2. § (11) bekezdése az alábbiak szerint válto-
zik: 
A térítési díjat a tanulóknak  
a) tanévkezdéskor egy összegben (augusztus 25.–
szeptember 10-ig), vagy 
b) két részletben, tanévkezdéskor (augusztus 25.–szept. 
10-ig) és 2. félév elején (február 1–10-ig) kell befizetni. 
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9. § 
A rendelet 2. § (12) bekezdése az alábbiak szerint válto-
zik: 
A térítési díj kivetésére és visszaigazolására, nyilvántar-
tására az iskolaköteles a mindenkor hatályos nyomtatvá-
nyokat használni. 
 

10. § 
A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
Az alapfokú m�vészetoktatásért a Ktv. 115.§-ban megha-
tározottakat meghaladó (heti 6) tanórai foglalkozáson 
felül, valamint a 22 év feletti tanulóknak tandíjat kell 
fizetni. 

A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai 
feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadát. 
 

11. § 
A rendelet 3/A. §-a  az alábbiak szerint változik: 
Az iskolától kölcsönzött hangszerek után fizetend� díj 
hangszerenként 3000,– Ft/év. (javaslat: 4000,– Ft/év) 
 

12. § 
A rendelet 1. sz. mellékelte az alábbiak szerint változik:  
 

 
A) A 2005/2006-os tanév el�tt kezdett tanulók által fizetend� díjak 

 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Féléves térítési díj 
Kisel�képz�sök (óvodások) és 
el�képz�sök 

 Térítésidíj-mentes 
 

Hangszeres f�tárgy   
I. 4,5–5,0 tanulmányi átlag jeles  1.500,– Ft 
II. 3,5–4,0 tanulmányi átlag jó 1.500,– Ft 
III. 2,5–3,0 tanulmányi átlag közepes 3.000,– Ft 
IV. 2,0 tanulmányi átlag elégséges 4.000,– Ft 
V. 1–1,5 tanulmányi átlag elégtelen 6.000,– Ft 
 

B) A 2005/2006-os tanévt�l érvényes díjak 
        A 6-18 év közötti tanulók térítési díja 1 tanévre, a tanuló eredményének függvényében: 
 

Életkor Kategória Tanulmányi eredmény Térítési díj/év Javaslat 
Szolfézs el�képz�-
sök 

E Tanulmányi eredményt�l 
független 

6.000,– Ft 
 

7.500,– Ft 

6–18 év között A 4,5–5,0 jeles 10.500,– Ft 13.000,– Ft 
 B 3,5–4,4 jó 12.500,– Ft 15.500,– Ft 
 C 3,0–3,4 közepes 14.000,– Ft 17.500,– Ft 
 D 3,0 alatt 16.000,– Ft 20.000,– Ft 
18–22 év között F Tanulmányi eredményt�l 

független 
14.000,– Ft 17.500,– Ft 

 

(A térítési és tandíj táblázat felmen� rendszerben 2005/2006-os tanévt�l kezd�d�en kerül bevezetésre. A 2005/2006-os 
tanévben csak az A kategóriát érinti.) 
 

13. § 
A rendelet 2. számú mellékelte az alábbiak szerint változik: 
 

14. § 
 

A tandíjat fizet�kre érvényes díjszabás 
 

Kategória Tanulmányi eredmény Tandíj / év 
G 4,5–5,0 jeles 20.000,– Ft 
H 3,5–4,4 jó 25.000,– Ft 
I 3,0–3,4 közepes 30.000,– Ft 
J 3,0 alatt 35.000,– Ft 

 
(1) E rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a 2011/2012-es tanévt�l kell alkalmazni. 
 
Visegrád, 2011. május 19. 
 
Abonyi Géza s. k.                                   E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k.  
    polgármester                                                                     jegyz� 
 
Kihirdetve: 2011. május 27-én      

E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k.  
                                                                                                                                                                   jegyz� 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a parlagf� elleni védekezésr�l 

 

A védekezés határnapja: június 30. 
Visegrád Város Jegyz�jeként a visegrádi ingatlan-

tulajdonosokat és földhasználókat az alábbiakban 
tájékoztatom a parlagf� elleni védekezés jogszabá-
lyi hátterér�l: 

2008. szeptember 1-jén lépett hatályba az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletér�l szóló 2008. 
évi XLVI. törvény. A törvény 17. §-ának (4) be-
kezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagf�-
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt 
követ�en ezt az állapotot a vegetációs id�szak 
végéig folyamatosan fenntartani.” A virágbimbók 
megjelenése el�tti védekezés lehet�vé teszi annak 
elkerülését, hogy a virágállomány kaszálásával 
fokozott pollentermelést idézzünk el�. Az el�írás 
kötelezettséget jelent továbbá arra, hogy a közérde-
k� védekezést a pollenszórás megkezdése el�tt kell 
elvégezni.  

A június 30-i dátum széles kör� ismerete azért 
fontos, mert az szankciómentes, önkéntes jogköve-
tés lehet�ségének határnapja. A megjelölt id�pont 
után az ingatlan tulajdonosának, használójának 
személye ismeretének hiányában is haladéktalanul 
el kell végezni a közérdek� hatósági védekezést, 
amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbe-
zésnek sincs.  

A védekezés alapvet� alkotmányos jogokat is 
érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvá-
rásából – a nagyszámú allergiás beteg érdekében – 
az egészséges környezethez való jogot ezúttal a 
tulajdonjog el� helyezi, így a közigazgatási eljá-
rás szabályait betartva a védekezés zárt ingatla-
non, telephelyen is elvégezhet�. A hatósági véde-
kezést elrendel� határozatokat a helyi önkormány-
zatok hirdet�táblájukon teszik közzé. A parlagf� 
elleni közérdek� védekezést elrendel� határozat 
fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajt-
ható.  

A közérdek� védekezés elrendelése mellett egy-
idej�leg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a 
törvény 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A 
növényvédelmi bírság kiszabására a Megyei Ko-
rányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
jogosult. A bírság legkisebb összege 15.000,–; 
legmagasabb összege 15 millió forint. A bírságot 
és késedelmi kamatot adók módjára kell behajtani, 
amelyr�l az Adó- és Pénzügyi Ellen�rzési Hivatal 
gondoskodik.  

Továbbra is lehet�ség van szabálysértési eljárás 
lefolytatására és pénzbírság kiszabására az egyes 
szabálysértésekr�l szóló 21/1999. (XII. 28.) Korm. 
rend. 106. §-ába ütköz� „növényvédelmi szabály-
sértés” elkövetése miatt: a szabálysért� 30.000,– Ft-
ig terjed� pénzbírsággal sújtható. 

A fentiek alapján kérem a tisztelt ingatlantulajdo-
nosokat (használókat, bérl�ket, haszonélvez�ket), 
hogy fokozott figyelmet fordítsanak a jogszabályi 
rendelkezések betartására, mert az idén a hivatal 
részér�l fokozott figyelemmel fogjuk kísérni a 
törvény betartását Visegrád város területén! 

E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� 

Visegrád Város Önkormányzata értékesítésre kínálja  
az alábbi belterületi ingatlanjait 

 

1. Visegrád belterület, Gizellatelep közelében a Diós d�l�, 1307 
hrsz., 15.702 m² terület� ingatlan, mely a Diós-patakon létesítend� 
hídról megközelíthet� és üdülés céljára alkalmas építményekkel 
beépíthet�. Az ingatlan közm�vekkel ellátható.  

2. Visegrád belterület, Újkert utca 705/2 hrsz., 2303 m² terület�, la-
kóház építésére alkalmas ingatlan, mely az összterületének  15%-a 
erejéig beépíthet�. Az ingatlan el�tti közút víz-, villany-, illetve 
gázvezetékkel ellátott.  

3. Visegrád belterület, Rákóczi utca 854 hrsz., 7793 m² terület�, üdü-
l� épület építésére alkalmas ingatlan, mely az összterület 8%-a 
erejéig beépíthet�. Az ingatlan kiemelked� panorámával rendelke-
zik. Az ingatlan el�tti közúton az elektromos hálózat kiépített. 

További információ: 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági f�el�adó 
(26) 398-255 vagy (26) 398-090/3-as mellék 
e-mail: visegrad@visegrad.hu 

 
��������	

�	���


 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
a 107/2011. (V. 12.) számú határozattal  

az állami támogatásból létesül�  
költségelv� lakások bérbeadásáról szóló többször módosított  

8/2001. (IX. 13.) számú  
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

pályázatot ír ki 
a Visegrád, Sziget utca  11/8. számú lakás 

 bérleti jogviszonyára 
 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje:  
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képez� formanyomtatvá-
nyon Visegrád Város Jegyz�jéhez címezve kell benyújtani (2025 
Visegrád, F� u. 81.). A pályázati lap beszerezhet� a polgármesteri 
hivatalban vagy letölthet� a www.visegrad.hu oldalról az önkormány-
zat /rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek /8/2001. (IX. 13.) 
szám alatt.  
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérla-
kásra”.  
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: 
Herold Mária igazgatási el�adó, telefonszám: 06 (26) 398-255/6-os 
mellék.  
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatot az önkormányzat egészségügyi, szociális és környezet-
védelmi bizottsága értékeli és véleményezi, javaslatát a képvisel�-
testület elé terjeszti. A lakások kiutalásáról a képvisel�-testület dönt.  
A pályázat beadásának határideje: 2011. június 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15. 
A lakás 2011. július 31-ig beköltözhet�.  
A lakbér összege 2011. évben 27.056,– Ft/hó.  
Pályázati feltételek:  
– legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideigle-

nes) igazolt visegrádi lakcím, 
– vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltöz� házas-

pár/élettárs mindkét személye esetén követelmény),  
– maximum 40 éves életkor (a beköltöz� házaspár/élettárs mindkét 

személye esetén követelmény), 
– pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú 

ingatlan tulajdonnal (a beöltöz� házaspár/élettárs mindkét személye 
esetén követelmény). 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� az 
elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 
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Tájékoztató 
Visegrád Város Önkormányzat  

Képvisel�-testületének 
április és május hónapban tartott ülésér�l 

 

Április 28. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta ifj. Cseke 
László úr által készített, a Visegrádi Nemzetközi Palotajáté-
kok idei évi rendezvényér�l szóló írásos beszámolót. 
– Döntés született a térségi, Dunakanyar Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment pályázat beadásáról jelenleg 
Visegrád, Szentendre, Vác és a jöv�ben várhatóan Eszter-
gom társönkormányzatokkal közösen.  
– A Law on Conto Könyvvizsgáló Zrt.-t választotta az ön-
kormányzat a kötelez� jelleg� könyvvizsgálati feladatok 
ellátására, valamint elfogadta a céggel kötend� megbízási 
szerz�dést. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta a visegrádi 
rend�r�rs és a körzeti megbízott tavalyi évi tevékenységér�l 
szóló szakmai beszámolót, illetve megállapodás született a 
Pest Megyei Rend�r-f�kapitánysággal arra vonatkozóan, 
hogy a helyiség bérleti díj és az épület közüzemi költségei 
egymással ellentételezve kerülnek elszámolásra a két fél 
között. 
– Több körben történ� tárgyalások eredményeképpen az a 
döntés született, hogy Visegrád Önkormányzata tagja marad 
a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-
sulásnak, de önkormányzatunk egy, a társulás által benyúj-
tandó pályázaton nem vesz részt. 
– A Patak fogadó tulajdonosának vételi szándékára választ 
adva a testület a Visegrád 1082/3. és 1084. hrsz.-ú ingatla-
nokat eladásra kínálja 20 millió forintos vételáron. 
– Az önkormányzat a Castrum-Visegrád Kft.-vel 2002. dec-
ember 20-án létrejött, határozott id�re, azaz 2101. december 
31. napjára szóló vízhasznosításra vonatkozó szerz�dést a 
kft. súlyos szerz�désszegése miatt 2011. április 30. napjával 
egyoldalúan felmondta. 
– A városi GAMESZ dolgozói számára átlagos +15%-os 
béremelésr�l született döntés, az éves költségvetési tartalék-
alap terhére. 
– Kiss Károly alpolgármester úr részére – az alpolgármesteri 
tisztséggel összefügg� többletkiadási miatt – havi 34.780,– 
Ft összeg� költségtérítési átalány megítélésér�l döntöttek a 
város képvisel�i. Az alpolgármester úr a tisztségével össze-
függ� magasabb összeg� tiszteletdíjáról lemondott, továbbra 
is a helyi önkormányzati képvisel�k számára megítélt össze-
g� tiszteletdíjat veszi igénybe. 
– Elfogadásra került az önkormányzat gazdasági programja 
2010–2014. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozóan. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta dr. Balázs 
Mária Anna házi- és gyermekorvos tavalyi évi tevékenységé-
r�l szóló szakmai beszámolót. 
– A testület általános témában közmeghallgatást tart 2011. 
május 24-én, keddi napon 18 órai kezdettel a mozi épületé-
ben. 
– Elfogadásra került a Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása, amelyre a logopédiai szakellátás kiegészít� 
állami normatívájának jogszer� igénylése miatt volt szükség. 
– A MOL üzemeltetésében lév� benzinkút kérelmére talajvíz 
megfigyel� kút kialakításához adott tulajdonosi hozzájárulást 
a képvisel�-testület.  
– Az Aditus Kft.-vel kötend� szerz�dést fogadta el a testület, 
amely az árvízvédelmi pályázat II. fordulóra való benyújtá-
sához szükséges. 

– Bártfai István képvisel� javaslatára a visegrádi m�emléki 
homlokzatok felújítására vonatkozó pályázati kiírást fogad-
tak el a T. Képvisel�k. 
 

Május 12. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta az MNB né-
ven ismert területekre vonatkozó befektet�i ajánlatot, amely 
szerint településfejlesztési támogatásképpen 40 M Ft össze-
get fizetne a beruházó az ingatlanok Helyi Építési Szabály-
zatban történ� szabályozásának megváltoztatásáért cserébe. 
A részleteket érint� tárgyalások folyamatban vannak. 
– Döntés született egyes önkormányzati ingatlanok eladási 
szándékáról, illetve azok meghirdetésér�l adásvétel céljára. 
A vonatkozó jogszabályok alapján ezen ingatlanok értékesí-
tése kizárólag nyilvános közzétételi eljárásban lehetséges. Az 
érintett ingatlanok felsorolását lásd a Visegrádi Hírek jelen 
számában.  
– A Sziget u.-i önkormányzati bérlakások egyik új bérl�je 
lemondott lakásbérleti jogától, így a testület új pályázat 
kiírásáról határozott. Ennek részletes feltételeit lásd a Viseg-
rádi Hírek jelen számában. 
 

Május 26. 
– Az önkormányzat jóváhagyólag elfogadta a város 2010. évi 
költségvetési beszámolójáról szóló rendeletet, valamint az ezt 
alátámasztó könyvvizsgálói jelentést. A rendelet szövegezése 
és a pontos számadatok a Visegrádi Hírek jelen számában 
közzétételre kerülnek. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta a Gyermekjó-
léti Szolgálat, valamint a Városi Véd�n�i Szolgálat tavalyi 
évi tevékenységér�l szóló szakmai beszámolókat. 
– Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetok-
tatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról, illetve a 
zeneoktatás térítési díjainak változtatásáról és a leend� 1. 
osztályosok csoportbontásának és korrepetálásának többlet 
költségeinek viselésér�l született döntés. A zeneoktatás 
2011/2012. tanévre vonatkozó megemelt térítési díjai a Vi-
segrádi Hírek jelen számában közzétételre kerülnek. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta a Visegrádi 
Hírek szerkeszt�bizottságának m�ködési szabályzatát. 
– Elvi támogatásáról biztosították a város vezet�i a Német 
Kisebbségi Önkormányzat képvisel�it azon kérdésekben, 
amelyeket a NKÖ az elkövetkez� években meg kíván valósí-
tani, jelesül egy állandó kiállítással m�köd� nemzetiségi 
tájház kialakítása, a helyiség- és intézményneveket németül 
feltüntet� közterületi táblák kihelyezése, a betelepített német 
�seink emléksírkertjének létrehozása, valamint az újságban 
nagyobb terjedelm� megjelenés biztosítása. 
– Bognár Ferenc kérelmének helyt adva a T. Testület lehet�-
séget biztosít a korábban helyi önkormányzati képvisel� 
számára arra, hogy a Lepencei Strand ingatlan- és vízhaszno-
sítási jog eladásáról, annak körülményeir�l egy zárt testületi 
ülés keretében egyéni szándékkal tájékoztatót tartson. 
– A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Visegrádi Városfej-
lesztési Kft.-ben új felügyel� bizottsági tagként Zeller Tibor 
önkormányzati képvisel�t választotta meg a T. Testület. A 
gazdasági társaság 2010. évi pénzügyi beszámolójáról, mér-
leg adatairól és egyéb alapítói nyilatkozatról is jóváhagyó 
döntések születettek (részben csak a május 30-i rendkívüli 
ülésen).  
– A képvisel�-testület Bártfai István e.v. üzemeltet� kezde-
ményezésére jóváhagyólag elfogadta a városi sportcentrum 
házirendjét. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya  
                                                                    jegyz� 
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A Rév utcán túl 
 

Gondolom, más-más okok miatt, de tény, hogy úgy alakult 
városunk bels� szerkezete az elmúlt id�kben, hogy a Rév utca–
Nagy Lajos király utca tengely mintegy választóvonalként 
húzódik Visegrád területén. A két utca folytatása, a Mátyás 
király utca és vidéke ügye egy teljesen más lapra tartozik, arról 
a gyönyör� területr�l egy másik alkalommal szeretnék beszél-
ni. Az el�bb említett Rév utcai tengely Dömös felé es� oldalán 
s�r�n lakott kertvárosi jelleg� kiépítés található, a másik – 
Bogdány fel�li – oldalán ehhez képest jóval kevesebb lakos él. 
Viszont a település szinte teljes kereskedelmi és intézményi 
hálózata itt épült ki, ide települt. De ez a városrész is valójában 
csak a „nagyparkoló”-ig tart. Onnantól kezdve azután már 
tényleg igen kevés számú lakos él és lényegében nincs semmi-
lyen köz infrastruktúra. Ezt az érdekes hármas tagoltságot akár 
nagy szerencsének is nevezhetjük a város lakóinak többsége 
esetében. Nevezetesen, hogy a Dömös felé es� oldalon él� 
többség olyan környezetben lakik, ahol nincs, vagy alig van 
forgalmas intézmény, nagyobb üzlet, vagy vendéglátó egység a 
velük járó zajjal, szemeteléssel, kipufogógázzal. Csak a szom-
szédokkal kell tudni jól kijönni a teljes nyugalom érdekében. 

Ami a középs� terü-
letet illeti, a kialakuló 
városközpont várható-
an nem fogja érinteni 
az itt lakók nyugalmát, 
hiszen megközelítése 
els�sorban a 11-es út 
fel�l lesz megoldva az 
idegenek számára. 
Viszont remélem, 
hogy az itt létesül� 

szép burkolatú tér, környezetében az új CBA áruházzal, a 
felújított orvosi rendel�vel, egy kis piaccal, valamint a kitele-
pül� vendéglátókkal olyan lehet�séget és alkalmat teremtenek 
a visegrádiak számára, amelynek eddig híján voltak. Nevezete-
sen le tudnak ülni egy padra a vásárlás végeztével egy téren és 
beszélgetni egy jót egymással. Vagy be tudnak ülni egy kávéra, 
és szép környezetben autófüst nélkül elnézegetni a téren zajló 
életet, a szaladgáló gyerekeket, a fellegvárat, a dunai hajókat. 
Ilyen közösségi tér eddig nem volt Visegrádon és valljuk be, az 
utcán menet közben, vagy a CBA kasszánál sorban állva, akár 
az orvosi váróban ülve nem lehet kényelmesen közösségi életet 
élni, kialakítani. A középs� városrész térségében található 
intézmények, az iskola, az óvoda, a posta, a hivatal, a különfé-
le szórakozóhelyek és üzletek továbbra is nyújtják szolgáltatá-
sukat, teszik a dolgukat, remélhet�leg legalább úgy, mint tették 
eddig. 

Érdekes lehet�ségeket rejteget a harmadik terület: a parkoló 
és a Mátyás-szobor közötti városrész. F�képpen a parkoló, a 
„KRESZ park” és a platános melletti „nagy” park. És maga a 
F� utca. Lényegében a palota tágabb környezetér�l van szó, 
amelyek eddig nem köt�dtek sem a palotához, sem máshova. 
Amíg az ágasház állt, addig volt valami értelme az egésznek. 
Amióta az leégett, azóta ez a terület csak lóg a leveg�ben 
értelmetlenül és céltalanul. Kivételt ez alól csupán a palotajá-
tékok néhány napja, valamint a ,,kispalotajátékok” id�szaka 
képez. A jég tavaly tört meg, amikor elkészült és beindult a 
„Mesepark” a múzeummal szemben. Öröm nézni, mennyi 
gyerek játszik azóta ezen a nagy mese játszótéren, hány és 
hány autó érkezik és áll meg a parkolóban és a F� utcában 
arrafelé. Teszik ezt pedig anélkül, hogy a visegrádi lakosságot 
akár a legcsekélyebb mértékben is zavarnák. Adódik a kérdés: 

Miért nem lépünk tovább ezen az úton? Megvan a parko-
lónk, ami önmagában is egy nagy szó. A mellette fekv� 
„KRESZ park”-ot újra életre kelthetjük, a nagy park térsé-
gében van területünk rendezvény, vagy attrakció helyszíne 
részére, és ott az el�ttük húzódó utcarészlet, ahol az autó-
forgalmat el�zetesen korlátozva akár vásárosok is kitele-
pülhetnek hétvégente. Megkerestek már néhányan ötletek-
kel és vállalkozási szándékkal ezzel a területtel kapcsolato-
san. Biztatnék is bárki visegrádi lakost, f�ként fiatalokat, 
hogy gondolkozzanak el: hogyan, milyen ötlettel tudnának 
részt venni a hasznosításban. Itt, ebb�l a területb�l jól kell 
járnia a városnak, és jól kellene járnia jó pár vállalkozó 
szellem� visegrádinak. Természetesen csak olyan elképze-
lések jöhetnek szóba, amelyek a város és a hely szellemi-
ségével és hagyományaival összhangba hozhatóak, hiszen 
nem lehet célunk „városligeti bazári” hangulatot kelteni a 
királyi palota közvetlen környezetében. Mindenesetre 
hamarosan megkezd�dik a parkoló felfestése, kitáblázása 
és díjkötelessé tétele. Városi információs pavilon már 
üzemel a szélén, a többit a jöv� – remélem minél el�bb – 
megmutatja majd. 

Abonyi Géza polgármester 
 

�
�

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott 
integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, 
ahol az állampolgárok egyszer�en és gyorsan intézhetik 
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat els� lépése az ügy-
félbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.    
Az Önhöz legközelebb es� Kormányablak:  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Váci Ügyfélszolgálata  

2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16. 
(a Magyar Államkincstár épületében) 

Nyitva tartás: munkanapokon 8.00–20.00-ig 
A Kormányablak 
– széles kör� tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, 

hogyan és melyik hatóságnál intézheti, 
– felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen 

kérelmet, formanyomtatványt szükséges el�terjeszteni, 
– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a 

csatolandó dokumentumok ellen�rzésében. 
A Kormányablakban többek között 
– ügyfélkaput létesíthet, 
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgálta-

tásokat intézhet, 
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támo-

gatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás), 

– egyszer�sített honosítási kérelmet terjeszthet el�, 
– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illet-

ve gyermekgondozási díj igénylésér�l, a Magyar igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyintézésr�l, 

– informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos 
pályázati tudnivalókról,    

– megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap 
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. 

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreir�l, m�ködésér�l és 
helyszíneir�l részletes és aktuális információt talál a 
www.kormanyablak.hu honlapon. 
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KÉPVISEL�I GONDOLATOK, DILEMMÁK 
 

Az elmúlt két hónap kicsit nyugodtabb és csöndesebb id�-
szak volt az önkormányzat életében. Míg a korábbi id�szakot 
a költségvetés és ezzel együtt a zajos viták jellemezték, most 
más problémák bukkantak a felszínre. Én nem bántam a 
korábbi hangos szóváltásokat sem, hiszen szentül meg va-
gyok gy�z�dve arról, hogy azok nem az embereknek, hanem 
az ügyeknek szóltak. Ma már azt is látjuk, hogy sajnos nem 
voltak alap nélküliek a félelmek, melyeket hangoztattunk, 
hiszen úgy t�nik, hogy a fejlesztéseket nem tartalmazó, a 40 
milliós adósságot ingatlaneladásokból korrigáló költségvetés 
valószín�leg nem áll meg, és pótköltségvetést kell majd 
alkotni. De most ne err�l beszéljünk, ne szaladjunk ennyire 
el�re, minden napnak megvan a maga problémája. 

Az elmúlt id�szak számomra inkább a további józanodást 
és sok tekintetben a további tanulást hozta. 

A kisebb, de bosszantó csalódások azok voltak, amikor 
megbeszélünk, eldöntünk valamit, majd ezeket nem, vagy 
másként hajtják végre. 

Egy kicsit nagyobb bajok azok voltak, amikor úgy éreztem, 
nem tudok korrekt döntést hozni. Azért nem, mert az anya-
gok sem technikailag, sem jogilag, sem szakmailag nincse-
nek el�készítve. Hogy mire gondolok, azt a HÉSZ (helyi 
építési szabályzat) módosításán és a hozzákapcsolódó 40 
milliós szerz�désen tudom bemutatni, mint egy állatorvosi 
lovon. A módosítás mintegy 70 oldalas m�szaki anyag, me-
lyet nagyon nehezen tudok értelmezni. Kértük, hogy egy 
hozzáért� néhány oldalban ismertesse számunkra is érthet� 
módon a módosítás lényegét, annak jó és rossz oldalaira 
egyaránt kitérve. Erre ígéretet is kaptunk. Az ülésen – me-
lyen az e témában meghívott vendégek is részt vettek – rop-
pant rosszul éreztem magam. Ennek oka az volt, hogy az 
ígért anyagot nem kaptuk meg, bizottsági ülés nem el�zte 
meg a testületi ülést, így innen útmutatást nem kaphattunk. 
Mint kiderült, egy korábbi bizottsági ülésen ez napirenden 
volt, de annak a jegyz�könyvét nem láttuk, az ott elhangzott 
érveket senki nem ismertette velünk, pedig abban a bizott-
ságban van építész, tehát érdekes lehetett volna. A 40 milliós 
szerz�dést az önkormányzat jogásza pedig nem min�sítette. 
Az itt felsorolt okok vezettek oda, hogy a szavazáskor tartóz-
kodtam. Elvileg nem látnám akadályát ennek a módosítás-
nak, de nem voltam olyan helyzetben, hogy döntsek. Azt 
gondolom, hogy egy kicsivel több munkát kell belefektetni 
az ilyen fontos döntések el�készítésébe. 

Volt azonban két roppant kellemetlen és igencsak rossz 
szájíz� esemény is az elmúlt id�szakban. 

Az els� az SZMSZ módosításával volt összefüggésbe. A 
hivatali státuszok felosztásáról volt, szó, melyet a testület 
végül is nem szavazott meg. Ez után a városban elterjedt, 
hogy egyes képvisel�k – én természetesen ide tartozom – a 
hivatalban dolgozók kirúgására törekednek. Ez természete-
sen egyáltalán nem igaz, s�t pont ellenkez�leg. Valóban lett 
volna rá alkalmunk és lehet�ségünk, hogy megtegyünk ilyen 
lépéseket, de soha sem éltünk vele. Pont ezért nem, mert nem 
az a célunk, hogy szétverjünk és tönkre tegyünk dolgokat, 
hanem az, hogy jobbá tegyük azt, amit lehet. Mi volt mégis a 
döntés hátterében? Az, hogy nem látjuk tisztán, merre is akar 
haladni a hivatal. Egyszer azt halljuk, hogy nem kell m�szaki 
el�adó, sem pénzügyi vezet�, majd mégis csak kell. Másszor 
nem kell f�építész, de kiderül, megbízással mégiscsak szük-
ség van rá. Majd ilyen munkára kell ember, kés�bb meg 
másra. Mi azt szeretnénk, ha egyszer valaki letenné elénk azt, 
hogy milyen feladatokat kell ellátnia a hivatalnak, ehhez 
hány és milyen képzettség� emberre van szükség, és ez 

mennyibe kerül. Szerintem, ha ez meglenne, akkor minden 
gond nélkül megszavazná a testület. De ehhez az kell, hogy 
valaki ezen egyszer elgondolkozzon, és komoly javaslattal 
álljon el�. Amíg hétr�l hétre, hónapról hónapra újabb és 
újabb ötletekkel találjuk magunkat szembe, addig én személy 
szerint ezeket az ötletbörzéket nem tudom támogatni. Ezért 
kérek mindenkit, hogy ne azt terjesszék, hogy kit szeretnénk 
kirúgni, hanem azon gondolkozzanak, milyen el�re viv� 
javaslatokkal tudnák segíteni a helyzet javítását.  

És valljuk meg �szintén, ehhez a kérdéshez nagyon hozzá-
tartozik a bizalom. Pont azért, mert emberek és családok 
sorsáról van szó. Már a költségvetési vita során is többször 
megkaptuk azt, amikor a hivatal bérezési dolgaira kérdeztünk 
rá, hogy nem ismerhetjük meg azt, mert személyiségi jogokat 
sértene. Pedig mi nem egyes személyek keresetére voltunk 
kíváncsiak, hanem a bérezés összetételére és a bérképzés 
logikájára. Mindamellett elvárás lett volna, hogy szavazzuk 
meg, holott nem ismerjük azt. Most az SZMSZ-r�l folytatott 
vita során is el�került a bizalom kérdése. Amikor Bálint 
Zsolt azt a javaslatot tette, hogy úgy módosítsuk az SZMSZ-
t, hogy a jegyz�i státuszt vigyük le fél státuszra, hiszen ennek 
csökkenésével indokolták a többi státusz módosulását, majd 
amikor a jegyz� újra teljes állású lesz, visszaállítjuk a mosta-
ni helyzetet, azt a választ kapta, hogy „köszönöm a bizal-
mat”. A dolog pikantériája csak az, hogy a jegyz� akkor már 
nem félállásúként volt foglalkoztatva, de ezt sem akkor, sem 
máskor nem mondta meg senki. Igen cinikus dolog bizalom-
hiánnyal vádolni valakit pont egy olyan ügyben, melyr�l 
kés�bb kiderül, hogy a képvisel�ket elfelejtették, és valami 
oknál fogva ott és akkor sem akarták tájékoztatni. Ezek nem 
jó dolgok, mert pont ezek az esetek vezetnek a bizalom hiá-
nyához. Márpedig ha nincs meg a kell� bizalom egymás 
iránt, akkor nagyon rossz helyzetben vagyunk. 

A másik ilyen nagyon kellemetlen eset az iskolabusz kérdé-
se volt. A busz körüli problémák mintegy fél éve napirenden 
vannak, de hogy, hogy nem, valamiért a megoldáshoz még-
sem jutottunk közelebb. Végül a polgármester úr kérésére 
belevetettem magam a kérdésbe, hogy valamiféle megoldási 
javaslatot tegyek a képvisel�-testület elé. A dolog hátterét 
megvilágítva, azt látnunk kell, hogy a busz elképeszt�en 
nagy veszteséget termel, ezért kell mihamarabb d�l�re jutni 
ebben a kérdésben, hogy legalább azt mentsük, ami menthe-
t�. Véleményem szerint két megoldás kínálkozott: vagy most 
eladjuk a buszt, és kiszállunk ebb�l a „kalandból” egy év 
után, vagy megpróbálunk olyan üzemeltetési feltételeket 
találni, hogy a már most is fennálló veszteségnél nagyobb 
már ne keletkezzen. Ha kiszállunk – és kétség kívül a leg-
könnyebb megoldásnak ez kínálkoznék –, akkor ez a kis 
„kaland” mintegy 18 millió forintjába került az önkormány-
zatnak. Ezzel ellentétben én azt a javaslatot tettem le az 
asztalra, hogy üzemeltessük tovább a buszt, de csak olyan 
feltételek mellett, hogy öt év után, amikor is lejár a pályázat, 
és megvonjuk a végs� mérleget, akkor sem lehet a veszteség 
ennél nagyobb. Bár tudva tudjuk, hogy így még további négy 
év munkát és nyavalygást veszünk a vállunkra, de ezzel 
megmentjük a buszt, amivel mégis csak valami pozitív vég-
kifejletet adunk a dolognak, és jó a gyerekeknek is. 

Letettem tehát a javaslatomat az asztalra (ezt most itt nem 
részletezném, mert igencsak hosszú lenne), azzal a kéréssel, 
hogy mindenki tegye hozzá a maga ötleteit, mondja el véle-
ményét. Jó három hétig nem érkezett semmi kiegészítés, de a 
végs�  megbeszéléskor  többek között tájékozatlanság, felké- 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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(Folytatás a 8. oldalról) 

születlenség miatt többen még egy lehet�séget kértek. Ezt is meg-
adtuk, azzal a felszólítással, hogy a legvégs� alkalomkor már csak 
olyan ember jöjjön és szólaljon fel, aki valóban érdemben tud a 
kérdéssel foglalkozni. Ezen a megbeszélésen ott volt minden érin-
tett, ill. minden érintett oldal képvisel�je. Több mint három órán át 
tartott a vita (meg kell jegyeznem, hogy egy személyeskedést�l 
mentes, konstruktív vita volt, melyen mindenki elmondhatta a 
véleményét, és minden javaslatot végig beszéltünk tisztességesen. 
Megvizsgáltuk az iskolabusz rendszer� üzemeltetésb�l adódó 
feladatokat és költségeket, és ugyanígy végig mentünk a kereske-
delmi üzemb�l származó kérdéseken is. A döntés a végén egyhan-
gú volt, én legalábbis nem emlékszem ellenvéleményre. Tiszta 
szívvel állíthatom, minden tekintetben nagyon pozitív megbeszélés 
volt.), melynek végén olyan megegyezés született, melyet min-
denki elfogadott, és valóban úgy gondolom, megtaláltuk azt a 
formát, ami a jelen helyzetben a legelfogadhatóbb. Azt egy percig 
sem állítom, hogy ez a döntés kellemes és jó, hiszen minden érin-
tett valamiképpen rosszul járt az eddigiekhez képest. De be kell 
látnunk, hogy a fentiekben leírt hiánynál több veszteséget az ön-
kormányzat nem tud vállalni. 

A meglepetés csak ez után ért, amikor a városból igen sok em-
bert�l azt hallottam vissza, hogy én a busz ellen „dolgozom”, 
nemcsak a buszra, de a busszal dolgozókra sem vagyok tekintettel. 
Megmondom �szintén, nagyon rosszul esett. Miután minden érin-
tett hosszasan végighallgatta az összes okfejtésemet, biztosan 
tudniuk kell, hogy a legjobb szándék vezérelt. Már korábban is 
volt példa arra, hogy összet�zésbe keveredtem olyanokkal, akikr�l 
soha fel sem tételeztem, hogy egyszer ilyen helyzetbe keveredek, 
de ezek az esetek a rossz megfogalmazások miatti félreértéseken 
alapultak szinte kivétel nélkül. Ez azért egy kicsit más. 

Márpedig foglalkozni kell a kényes kérdésekkel is, és választ kell 
adni rájuk, még akkor is, ha ez nem minden esetben kellemes. Azt 
gondolom, megnyugtatóan le kell zárni az ismét fellángolt strand-
ügyet, az autóbuszügyben is vannak még kényes pontok, és még 
említhetnék több esetet. Aki figyelemmel kíséri a közügyeket, 
nyilván maga is több kérdést fel tudna tenni. Egy dologban bizto-
sak lehetünk: az emberek várják a válaszokat. A dilemma csak az, 
hogy hogyan, milyen „taktikával” nyúljunk ezekhez a kényes 
ügyekhez, még ha jobbító is a szándék, f�ként akkor, ha nem 
minden esetben látszik az összhang, az összetartás és a bizalom. 
Van még hova fejl�dnünk, van még mit tanulnunk. 

Mikesy Tamás 
 

Térképrajz-pályázat – 
avagy a dédunoka  

nem esik messze a fájától! 
 

Tapolcai Anett, aki a 
Visegrádhoz köt�d� 
Dörre Tivadar fest�-
m�vész dédunokája, 

térképrajz-pályázaton 
els� helyezést ért el 
Budapesten, a Leövey 
Klára Gimnáziumban. 
A sikeres m� részt 
vesz a Párizsban, 

júliusban sorra kerül� nemzetközi dönt�ben.  
Sok sikert kívánunk Anettnek, aki egyébként a tavalyi Áprily-hét 

rajzpályázatán 2. helyezett volt. 
Szerkeszt�bizottság 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma felhí-
vással fordul a visegrádi polgárokhoz, az elszárma-
zott visegrádiakhoz, a jelenlegi, leend� általános 
iskolások szüleihez, volt áprilys diákokhoz és min-
denkihez, aki támogatni szeretné az Áprily Iskoláért 
Alapítványt. 

Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíró-
ság AM-3413 közhasznúsági nyilvántartási számmal 
2011-ben bejegyezte. Az alapítványt Áprily Lajos 
unokája, Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne alapító 
hozta létre. 

Az alapítvány célja különösen: az Áprily Lajos Álta-
lános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 
tanulói részére és érdekében az intézményi oktatást, 
nevelést segít� eszközállományának, felszereléseinek 
korszer�sítéséhez, m�ködési feltételeinek a javításához, 
az iskolai oktatáshoz, neveléshez köt�d� programok-
hoz, rendezvényekhez, táborokhoz, az Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intéz-
ményben folyó m�vészeti neveléssel, oktatással kap-
csolatos feladatokhoz, szabadid�programokhoz, közös-
ségépít�, személyiségfejleszt� rendezvényekhez törté-
n� támogatás nyújtása.  

Minden évben át szeretnénk nyújtani az Év kisdiákja 
és az Év diákja az címet, egy kiemelked� alsós, illetve 
fels�s diáknak.  

Fontos az alapítvány számára a testvérvárosok 
(Parajd, Obergünzburg) iskoláival való kapcsolatok 
ápolása, illetve fontos, hogy támogassa az iskola név-
adójához, Áprily Lajos költ�höz f�z�d� hagyományok 
ápolását is.  

Konkrét elképzelés egy helyi, Áprily Lajosról szóló 
munkatankönyv elkészítése.  

Szeretnénk, ha a gyermekek minél többször találkoz-
nának az erdélyi testvérvárosunk, Parajd diákjaival, az 
obergünzburgi gyerekekkel való kapcsolattartás pedig a 
német nyelv minél jobb elsajátítása miatt támogatandó 
cél. 

Pest megye legrégibb, 200 éves visegrádi iskola épü-
letének az állaga romlik, ezért az alapítvány célja pá-
lyázat útján és a támogatók segítségével az iskola épü-
letének az állagmegóvását (esetleges felújítását, b�víté-
sét) el�segíteni. A pályázatok benyújtásához azonban el 
kell készülnie egy ún. koncepciótervnek, amihez az 
alapítvány szintén kéri a támogatásokat. 

Az alapítvány köszönettel vesz minden támogató ado-
mányt! 

Bankszámlaszámunk: 
Dunakanyar Takarékszövetkezet  

Visegrádi Kirendeltsége 
64700038–30100529 

Tájékozatjuk a Tisztelt Adományozókat, hogy a tá-
mogatásról igazolást adunk ki. 

Bízzunk benne, hogy felkeltettük az érdekl�dését, és 
az alapítvány céljait támogatandónak ismeri el. 

Az alapítvánnyal kapcsolatban felvilágosítással szol-
gál Mezei Anna kuratóriumi elnök [tel: (20) 965-1534, 
illetve (26) 397-129] és dr. Kádár Petra titkár a (20) 
330-3196-os telefonszámon.  

Köszönettel: 
Az Áprily Iskoláért Alapítvány 

                                                   kuratóriuma 
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Lassan végére érünk ennek a tanévnek is – gondoljuk és 
mondjuk mi, pedagógusok, a gyerekek meg hozzáteszik: Ez 
igaz, csak az a baj, hogy nagyon-nagyon lassan… 

Pedig az id�t nem kell siettetni, rohan magától is. Hiszen 
szinte most volt az évnyitó, most meg már a tanévzáró m�-
sorra készülünk. Ez az utolsó hónap feladatai közé tartozik, 
mint ahogyan az is, hogy még egy utolsó hajrá során javít-
hassunk ott, ahol még lehet, kell a jegyeken.  

Májusra jellemz�, hogy szinte már nyár van és mennének a 
gyerekek kifelé a szabadba. Most nem volt talán annyira 
csábító az id�járás, mint az el�z� években, de mindenki 
inkább kifelé menne az osztálytermekb�l, mint befelé... 
Ennek ellenére mégis mennyi minden belefér-belefért ebbe 
az utolsó id�szakba! 

Lássuk csak: Szokolyán minden évben részt vesz leány fo-
cicsapatunk a sportmajálison, ahol idén a 2. helyet szereztük 
meg. 

Pilismarótra is ellátogattunk, ahol a Bozóki Mihályról elne-
vezett énekversenyen Félegyházi Borbála 4. osztályos tanu-
lónk 2. helyezett lett és egy csodaszép könyvvel is gazda-
gabb lett. Mindkét éneke gyönyör� volt, ezt bátran tanúsít-
hatjuk! 

M�vészeti iskolánkban s�r� id�szak az év vége, hisz ilyen-
kor jövend� növendékeink zenetanáraink segítségével ismer-
kednek a hangszerekkel. Fontos dolog ez, hisz hangszert is 
jól kell választani, mint oly sok mindent az életben. Ezen a 
héten zajlanak a hangszeres és szolfézs vizsgák, itt adnak 
számot tanulóink az egész éves munkájukról. Azonban nem-
csak a vizsgák alatt hallhatjuk a megtanult darabokat, hanem 
a tanszaki koncerteken is. Nagy örömünkre idén a tanévzáró 
koncertre a református egyházközösség templomában került 
sor. Köszönjük, hogy ott lehettünk ebben a csodaszép temp-
lomban! 

Megkezd�dtek az osztálykirándulások. Az osztályf�nökök 
igyekeztek a gyerekek érdekl�dési körének megfelel� úti célt 
találni. Így az 5–6. osztályosok Pécsre, a 7-esek Sopronba, a 
8. o. Egerbe, a 3–4. osztályosok pedig a skanzenbe látogattak 
el. A legkisebbek a környéket barangolják be.  

 

 
Az új játszótér 

 
Leend� els� osztályosaink ellátogatattak iskolánkba, hogy 

egy kicsit bekukkantsanak az itt folyó munkába. Úgy látjuk, 
nagy gond nem lesz, hiszen nagyon hamar feltalálták magu-
kat. Tanító nénijük, Scheili Éva néni már nagyon készül, hisz 
azóta már szül�i értekezlet is volt leend� kisdiákjaink szülei-
nek és az óvodába is ellátogatott, hogy megnézze a „keze 
közé kerül�” gyerekeket. 

Mi is – mint az országban minden 4., 6. és 8. osztályos ta-
nuló az általános iskolákban – megírtuk a kompetenciamérés 
feladatait. Eddigi eredményeinkre büszkék vagyunk, remél-
jük, az idén sem lesz ez másként. 

Gyermeknapot tartottunk – immár sorrendben a másodikat 
–, melyet már nagyon várnak kicsik és nagyok egyaránt. Egy 
német viseleti vándorkiállítás csodaszép fotóanyagával és a 
helyben gy�jtött régi használati eszközök kiállításával nyitott 
a rendezvényünk, ahol a német kisebbségi énekkar mellett 
tanulóink is felléptek – természetesen – német táncokkal.  

Kész lett erre a napra gyönyör� szép játszóterünk! Hálás 
köszönet érte mindenkinek, aki mellénk állt, hogy ezt el-
mondhassuk! A szül�k önzetlen munkája – köztük 
Félegyházi Andrásé, aki megálmodta, papírra vetette, a mun-
kákat levezényelte – és Bánó László úr nagyon b�kez� tá-
mogatása lehet�vé tette, hogy itt álljon az udvarunkon ez a 
csoda, amelyet bárki megirigyelhet. Egyedi tervezés, min�-
ségi faanyag, szívvel-lélekkel készült játszótér. Ilyenre vágy-
tunk és ilyen is lett.  

A Nemzeti Táncszínház nyári szezon el�tti utolsó el�adása-
ira – A suszter álma, Csipkerózsika – látogatott el az egész 
alsó tagozat. Mindkét el�adás gyönyör�ségesen szép volt. A 
színvonal kimagasló, és mivel az alsósok zöme tanul néptán-
cot, így a dallamok és lépések között sok ismer�s volt. Íme 
egy cél, hová lehet eljutni sok-sok gyakorlással és kitartó 
munkával.  

Az idei tanév utolsó papírgy�jtése már lezajlik, mire ezeket 
a sorokat Önök olvassák. El kell azonban mondanunk, hogy 
rengeteget tesznek a gyerekek környezetünk védelméért, 
hiszen az összegy�jtött papírból újrahasznosított termékek 
lesznek, amely a szül�k és szomszédok, ismer�sök nélkül 
bizony nehezen menne. Köszönjük a segítséget. Évente 
majdnem húsz tonnát gy�jtünk össze, ami igen jelent�s 
mennyiség. A kapott pénz az osztályközösség kasszáját 
gyarapítja most is.  

Az osztályozó értekezletek pontot tesznek tanulóink egész 
éves munkájára. Aki eddig mindent megtett a jó bizonyítvá-
nyért, annak nincs mit�l tartani, aki pedig nem, jöv�re meg-
mutathatja, mit tud. Most a – reméljük – jól megérdemelt 
pihenés id�szaka következik.  

Ballagás és tanévzáró ünnepélyünk június 18-án lesz, mely-
re szeretettel várunk minden érdekl�d�t! 

Idén is lesz napközis tábor, hisz a tavalyinak akkora sikere 
volt, hogy nem lehet elhagyni. A jelentkezések már folya-
matban vannak, reméljük, a szül�knek segítséget jelent, hogy 
a nyári id�szak ezen hete alatt biztonságban tudja gyermekét. 

Vi–Pa-táborba várjuk a Parajdról érkez� tanulókat és kísé-
r�iket július 6–13. között. Sz�kösebb anyagi lehet�ségek 
között kell idén megszerveznünk a tábort, de a lelkesedés sok 
mindent tud pótolni. A palotajátékok idejére belátogathatunk 
a bemutatókra, köszönjük ezt ifj. Cseke Lászlónak. Sokan 
támogatják, hogy ez a kapocs ne szakadjon szét a két telepü-
lés iskolái közt, ezért hálásak vagyunk minden segítségért. 
Ez a jól bevált cseretáborozás több mint két évtizede m�kö-
dik. Alapja a családoknál történ� elszállásolás, mely er�síti a 
magyarság összetartozását. A szül�k ilyenkor nem kis áldo-
zatot hoznak, hiszen még egy f�vel (vagy akár kett�vel) 
növekszik a létszám, akire f�zni kell, akir�l gondoskodni 
kell. Köszönjük a fogadó családoknak, hogy vállalják ezt. A 
tábor végén nagyon nehéz az elválás, szerencsére könnyen 
barátkoznak a gyerekek. S ez így van rendjén. 

A nyári szünetre kívánunk minden tanulónknak sok-sok 
programot, unatkozástól mentes napokat!              P.-né T. A. 
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, ERDEI! 
 

Az idei év családi napja a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában rendhagyó alkalom volt, hiszen most ünnepeltük iskolánk 
20. jubileumát. „Erdeisek” apraja-nagyja hetek óta erre a májusi szombatra készült: minden osztály 20 jó cselekedettel tett a 
környezetéért, egy „útlevél” a bizonyítéka annak, hogy minden osztály 20 km-t teljesített túra vagy kirándulás keretében, majd 

mindenki elkészítette azt a „20 szeletes tortát”, amely azt mutatta meg, �k milyennek 
látják iskolájukat. 

A 20-as szám b�vkörében telt a születésnapi ünnepségünk is. Volt többek között zsib-
vásár, ahol húszasokkal lehetett fizetni, valamint az erdei totóban és az erdei tájfutáson 
is megbújt néhány 20-as.  

A legnagyobb és legértékesebb 20-as birtokosa természetesen Szentendrey Géza bácsi 
volt, aki iskolánk alapítójaként már 20 éve rabul ejti a gyermekeket tudásával, elhiva-
tottságával, állhatatosságával. Géza bácsi munkásságát nehéz lenne szavakba önteni, 
ezért az „Erdei Fatörzs-díjjal” fejeztük ki köszönetünket ennek a különleges iskolának a 
megálmodásáért és létrehozásáért. Ez a díj jelképezi erdei mivoltunkat; jelképezi a 
törzs, az alap fontosságát, mely továbbadja erejét és tudását, jelképezi az életet és a 
folytonosságot. 

Iskolánk diákjai Pomponnal, Picúrral és Madárvéd� Gyolyókapkodóval köszöntötték 
fel az Erdeit. A vidám mesejáték híven tükrözte iskolai életünk oldott, családias hangulatát, valamint a madarak iránti elköte-
lez�désünket. A sz�nni nem akaró taps pedig a közönség tetszését bizonyította.  

Régi emlékeket idéztek mindannyiunkban Kiss László és Papp Gábor gitárkísére-
tével közösen elénekelt dalaink, Major Mátyás Iskolánk az erd�ben c. verse, melyet 
Csúcs Bernadett szavalt el és Siki Laura 2003-ban végzett diákunk köszönt� sza-
vai, visszatekintései. 

Elismer� szavakkal méltatta példa nélkül álló környezeti nevelési és pedagógiai 
tevékenységünket iskolánk támogatója, a Pilisi Parkerd� Zrt. nevében Csépányi 
Péter f�mérnök úr. Beszédében biztosította jöv�beni támogatásukról is iskolánkat. 

Az ünnepség zárásaként közös éneklésre és játékra hívtuk az egybegy�lteket. A 
„Leveles a május” c. dal éneklése közben kapukat formálva és azokon átbújva a 
népes közönség kijutott az udvarra, ahol nagy meglepetésben volt részünk: 20 
postagalamb várt ránk, akiket 20 születésnapi jókívánsággal engedtünk útjukra, 

melyek reményeink szerint el is jutnak az illetékesekhez. A gyerekek tapssal bíztatták a madarak röptét. 
Egy szülinap nem igazi eszem-iszom és torta nélkül. A finomságokat a szül�i közösség gondoskodása révén fogyaszthattuk 

el. Frissít�vel vagy épp pogácsával a kézben jártuk körbe Szabó Cseke Mózes – volt diákunk – kiállítását az aulában, a zsibvá-
sár forgatagát, az épület minden zegét-zugát. Belelapoztunk néhány régi naplóba, sok-sok régi fényképalbumba és közben 
beszélgettünk, nevettünk, visszaemlékeztünk. 

20 éve alatt feln�tt az Erdei, immár nagykorú lett. S bár a nagykorúság komoly felel�sséget ró ránk, mi bizakodva és büsz-
kén tekintünk a jöv�be. 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, ERDEI!  

 
Napközis táborok a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Valami elkezd�dött! 
 

Május 28-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az 
Áprily Lajos Általános Iskola közös rendezésében a ma-
gyarországi német nemzetiségek népviseleti kiállítását 
rendeztünk meg iskolánk két tantermében.  

Régi elképzelés valósult meg, hiszen a fotóalbum képeit 
ismerve, már korábban is gondoltunk annak visegrádi 
bemutatására. Most a kisebbségi önkormányzat vállalta a 
kiállítás anyagi terheit, míg az iskola a helyszínt, szerve-
zést biztosította. A több mint 200 felvételb�l álló gy�jte-
ményt Pécsr�l Zeller Márton, az önkormányzat elnöke 
hozta el. Egy hétig a bogdányiak nézhették meg a képeket, 
majd pénteken kerültek a mi tablóinkra. Szerettük volna 
gazdagítani a látnivalókat olyan tárgyakkal, amelyeket az 
iskolai felhívásra néhányan felajánlottak. Hiszen tavasz 
óta kérjük gyerekeken keresztül, majd az újságban is 
ezeket a régi eszközöket, mindennapi használati tárgyakat, 
mert segítségükkel sokkal szemléletesebben taníthatjuk a 
német nemzetiségi népismeretet. Az is célunk volt, hogy a 
még, talán utolsó darabként fellelhet� tárgyak ne kerülje-
nek a szemétbe, ne dobják ki �ket lomtalanításkor. Ezek 
egy távolodó múlt emlékei, olyan emlékek, amik az itt 
lakók életér�l, szokásairól árulnak el valamit.  

Miért fontos a múlt, a korábbi nemzedékek életének is-
merete? 

 

 
 

Régi használati tárgyak a kiállításon 
 

Nem fogok újat mondani, ha Tamási Áront idézem: „Aki 
nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jöv�nek 
hordozója.” Itt, Visegrádon ennek a múltnak egy szelete a 
helyi sváb családok története. Aki eljött, megnézte sze-
rény gy�jteményünket, meggy�z�dhetett err�l. A Farkas, 
a Zeller, a Nothaft-Friedl, a Herendi, a Tornyos, a 
Meszárek vagy Scheili família által meg�rzött tárgyak, 
képek, ruhák, imakönyvek a tulajdonosuk legkedvesebb 
emlékei közé tartoznak. Féltve, de szeretettel adták köl-
csön erre a két napra; talán nem is sejtik, a látogatók 
mennyi kérdést tettek fel, mi minden érdekelte �ket. Eb-
ben az értelemben ez nem is volt kiállítás, inkább egyfajta 
beszélgetés a múltról, történetek felidézése egykori viseg-
rádiakról, vagy a saját gyerekkorról. A bemutatott tárgyak 
sem olyanok voltak, mint amelyeket kiállításra szántak, 

hiszen többségüket még ezután kell rozsdátlanítani, leke-
zelni, portalanítani. Senki nem tette szóvá, mivel most 
nem ez volt a fontos! A beszélgetések végén mindig az 
derült ki, hogy nagyon jó lenne ezeknek a dolgoknak egy 
állandó helyet találni, azaz egy tipikusan helyi eredet� 
sváb tájházat létrehozni. Nagyon jól esett nekünk, szerve-
z�knek, hogy sokan mondták: a tájház ötletét, melyet saját 
tárgyaik felajánlásával is, támogatnának. 

.Ez a hozzáállás nagy lendületet ad a kisebbségi önkor-
mányzat vezet�ségének, hogy létrehozza a tájházat. Ha 
sor kerül rá, számítunk az Önök segítségére. 

Sok látogató tetszését nyerték el a magyarországi német 
népviseletet bemutató fotók is. A magas m�vészi igénnyel 
készült felvételek színes, eddig nem ismert képet mutattak 
be a németek ruházatáról. kiegészít�ir�l. Ezeken a fotó-
kon nem egyszer�en csak a ruha szabásának, díszítésének 
megjelenítése volt fontos, mindegyik egy életkép, egy-egy 
portré. Itt Visegrádon viszonylag keveset tudunk a svábok 
viseletér�l, amit itt láttunk, az nemcsak sok új informáci-
ót, hanem m�vészi élvezetet is nyújtott. 

Sok látogató csodálta meg a bravúros fonással készített 
kontyokat és copfokat a képeken. A német leányok, asz-
szonyok rendszerint ünnepi alkalmakra – helyenként fésü-
l�-asszonyokkal – fonatták hajukat. A dél-dunántúli né-
metség több helyütt ismerte az úgynevezett Ring-copfot, 
amely kétágú, fejtet�re kötött hajkoszorút jelentett. 

 Többen vették észre, hogy a menyasszonyi viselet igen 
különböz� volt, nem a fehér szín volt a kizárólagos, sok 
helyen a helyi viselet a fekete-fehér-színes. Láthattunk 
menyasszonyt, aki fekete selyemruhára vett fehér csipkés, 
hímzett batiszt kötényt, kabátkáján hófehér nyakfodort és 
fehér menyasszonyi koszorút viselt.  

A lábbelik között is eléggé szokatlanok voltak a kötött 
fels�rész� pacskerok (Patschker). Itt Visegrádon nem 
emlékszem, hogy hordták volna. Azután a facip�t, klum-
pát is csak a mecseknádasdi tájházban láttam sváb viselet-
ként. A férfiruházat már sokkal több közös vonást muta-
tott az én emlékeim szerint a miénkkel. A csizma 
(Tschischme), a mellény, a háromnegyedes kabát mind 
ismer�s volt nagyapám idejéb�l. És persze a kötény is, 
amit ma nehezen értenek meg a gyerekek, hogy a férfiak 
kötényben jártak… A kötény foglalkozást, speciális mun-
kavégzést is jelzett. Hartán a bognárok és kovácsok melles 
b�rkötényt, az aratók és kukoricaszed�k fehér házisz�ttes 
fél b�rkötényt, a földm�vesek kékfest�b�l készült fél vagy 
melles kötényt viseltek, aminek bal sarkát ünnepen a kö-
tény korcába t�zték. 

Ilyen kékfest� vagy glott anyagból volt a nagyapám kö-
ténye is. 

A sokféle német viselet kapcsán újra felvet�dött a kér-
dés, vajon milyen volt az eredeti visegrádi sváb ruha? 

Ennek próbáltunk utánajárni, amikor az iskolai tánccso-
portnak varrattuk a fellép� ruhát, de nem igazán sikerült 
kiderítenünk. Most, hogy a régi családi fényképeket néz-
tük, úgy gondoljuk, nem reménytelen a dolog. 
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Azt gondolom, hogy igaza van Helmut Heilnek, aki a 
fotógy�jtemény alkotója, gondozója, amikor azt mondja: a 
táncosok �rzik legjobban meg egy-egy nemzetiség eredeti 
viseletét, és � ehhez segít bennünket népviseleti albumá-
val. 

 

A mi kis táncosaink 
színes selyem ruhája 
már évek óta örökl�dik 
osztályról osztályra. A 
megnyitón újra örülhet-
tünk ügyes táncuknak, 
az id�sebbek 
elragadtatással nézték 
�ket. A 3-4 
osztályosokat Pédl 
Renáta készítette fel. 

Közrem�ködésüket 
köszönjük! 

Kis ünnepségünket a 
nemzetiségi énekkar 
dalcsokra színesítette, 
külön öröm volt, hogy 
az iskolásokkal 
közösen énekelték a 

„Heimat..” dalt. A megnyitó után a zenekar játéka terem-
tett jó hangulatot a nézel�déshez.  

Köszönjük az énekkar tagjainak, Németh Tamásnak, a 
zenekari tagoknak, Ott Rezs�nek a közrem�ködést! 

Köszönjük, hogy az Áprily iskolában helyet kaptunk a 
kiállítás megrendezéséhez! 

Májusi programunk sikerét biztatásnak érezzük, úgy lát-
juk a hagyományápolás nemcsak egyesek magánügye lesz 
itt, hanem pártolóink száma növekedni fog: és most joggal 
gondolhatjuk, valami elkezd�dött! Erre nagy szüksége van 
a helyi német kisebbségnek, mert fennmaradásának ez a 
garanciája. 

 Schmidt Anna 
 

Meghívást kaptunk… 
 

Érd-Ófalu pincesorán megrendezett nemzetiségi feszti-
váljára és sz�l�virág ünnepére 2011. május 21-re. 

Meghívónk és vendéglátónk az érdi Német Önkormány-
zat csapata volt. A fesztivál érdekessége, hogy itt az ösz-
szes érdi nemzetiségi önkormányzat egyszerre ünnepel, és 
együtt állítják össze m�sorukat. 

Megtiszteltetésnek vettük, hogy meghívták a visegrádi 
német hagyomány�rz� énekkart is, és  az els�k között 
léphettek színpadra. 

Felléptek még: Roszica bolgár táncegyüttes, Lovra szerb 
néptánccsoport, Fáklya horvát m�vészegyüttes, Hajtóka 
egyesület szlovák néptánc-, népdalkör, Bukovinai székely 
népdalkör, Kárpátia ruszin néptánckör, szári fiatalok ha-
gyomány�rz� tánccsoportja és még sokan mások. 

A fesztivál közben nemzetiségi ételek-italok kóstolása  
és kézm�ves vásár várta a vendégeket. 

Köszönjük meghívóinknak a színvonalas m�sort és a 
kellemes délutánt, amit eltölthettünk náluk! 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
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2011. május 29-én elhunyt Mádl Ferenc jogtu-
dós, egyetemi tanár, a Magyar Köztársaság má-
sodik köztársasági elnöke. Visegrádhoz való kap-
csolatában két, városunk számára meghatározó 
eseményt kell kiemelnünk. 2002. augusztus 17-én, 
az árvíz idején a több napos, er�n felül való vé-
dekezésben kifáradt visegrádiak számára er�t és 
reményt adott az államf� látogatása, amelyet a 
honvédségi segítség megérkezése is követett. 

Másodszor 2009. augusztus 29-én mint a mil-
lenniumi ünnepség díszvendége járt nálunk és 
városunk történelmét felidéz� szép beszédben 
köszöntötte Visegrádot. 

Szerénységéhez, közvetlenségéhez, bölcsességé-
hez magas hivatalához, tudósi életpályájához ill� 
szilárd erkölcsi tartás járult, amely méltóvá tette 
�t arra, hogy mi Visegrádon is tisztelettel emlé-
kezzünk rá. 

Gróf Péter  
 

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

�

�
Az ezeréves ünnepségén,  
a Reneszánsz étteremben 
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Papp Dániel Zsolt 
 

KÖVETEK ÉS ÚTONÁLLÓK  
A 16. SZÁZADI EURÓPÁBAN 

 
Az alábbi oknyomozó cikkemben a század európai diplomáciatörténetének eddig alig vizsgált fejezetét kívánom úgy 

bemutatni, hogy mind e közben városunk diplomáciai szerepér�l is szóljak pár szót. 
 

1540. július 21-én elhunyt Szapolyai János király, akivel utolsó nemzeti királyunk távozott az él�k sorából. Az 1538. 
évi váradi béke pontja szerint Ferdinánd királyra szállt János király öröksége. Ferdinánd pedig tüstént bejelentette igé-
nyét a királyság egészére. De, miután diplomáciai er�feszítéseit nem koronázta siker, elérkezettnek látta az id�t, hogy 
fegyverrel szerezzen érvényt „jogának” elismertetésére. Egyrészt haddal vonult a királyi székváros, Buda ellen, ahol 
János király kormányzata tartózkodott; másrészt, Hieronim Łaski személyében, követet menesztett a szultán udvarába, 
Sztambulba, hogy békét szerezzen és elismertesse magát törvényes magyar királynak. 

 

Sztambulban ez id� tájt Antonio Rincón folytatott tárgyalásokat I. Ferenc francia király nevében. A hosszúra nyúlt 
tárgyalás oka a francia–oszmán kapcsolatokban beállt pillanatnyi h�vös viszonyban kereshet�. Történt még az év ele-
jén, hogy találkozott I. Ferenc francia király V. Károly német-római császárral, mely találkozóról azt suttogták, hogy 
azon szóba került egy esetleges török elleni hadjárat terve. Azután megérkezett a híradás János király haláláról, mely 
mer�ben új helyzetet teremtett. A francia–oszmán kapcsolatok fokozatos javulása innent�l figyelhet� meg. Feltehetjük a 
kérdést, kinek az érdeme ez, és ez milyen szerepet játszott Magyarország sorsának további alakulásában? Minderr�l 
most b�vebben. A francia követr�l, Antonio Rincón személyér�l és a magyar ügyben betöltött szerepér�l lesz szó. 

  

A követ, hosszú diplomáciai szolgálata alatt többször megfordult János király udvarában, így széles kör� ismeretség-
gel rendelkezett a magyar állapotokról. Ez a magyar udvarral ápolt jó viszony párosult azzal a ténnyel, hogy az özvegy 
királyné, Izabella, alig pár hónapos gyermekével az oldalán, támaszt és oltalmat remélt az egyik legnagyobb európai 

uralkodóháztól, a Valois-háztól. A remélt segítség nem is 
késett soká. Miután Izabella királyné követe felvette a 
kapcsolatot Velencében a francia követtel, az rögvest 
tájékoztatta Rincónt az újabb magyarországi fejleményekr�l. 

 

Velencében ez id� tájt Pellecier – Montpellier püspöke – 
látta el a követi teend�ket. A püspök november 29-én kelt 
levelében menlevelet kért Rincón követen keresztül a 
szultántól az erdélyi püspök részére, arra az esetre, hogy 
bántatlanul áthaladhasson a nándorfehérvári és boszniai 
szandzsákokon. A püspök, következ�, december 19-én írott 
levelében köszönetét fejezte ki Rincónnak eddigi munkájáért, 
majd tájékoztatta a hónap eseményeir�l, minek kapcsán a 
következ�kr�l számolt be: 

 

„Magyarország követei látván, mily nagy tekintélylyel bir 
a [francia] király a Portánál, önmagok kívánták a nagyúrtól, 

hogy a gyermek király [János Zsigmond] halála esetében szabadságukban álljon az ország nagyjainak, királyokul az 
orleánsi herceget választani; és ebbéli kívánságuk megadatott nékik, oly kikötéssel: hogy az orleánsi hercegen kívül 
más külföldit ne választhassanak magoknak, ne még az ausztriai házból valót sem.” 

  

Rincón röviddel e levél kézhezvétele el�tt még egy hosszúra nyúlt audiencián vett részt a szultánnál. A fáma szerint 
a meghallgatás két vagy három órán át tartott egy olyan ügyben, „melyet azel�tt még, a szultán sohasem tett meg egyet-
len él�nek sem,” vagyis, hogy Rincón próbálja meg rávenni I. Ferenc királyt, hogy kerüljön hadiállapotba V. Károly 
császárral, és akkor �, a szultán, Ferdinánd ellen vonul. 

  

Ez id� tájt érkezett meg Ferdinánd király követe, Hieronim Łaski, Sztambulba, akit a szultán a magyarországi hírek 
hallatán h�vös fogadtatásban részesített, így történhetett meg, hogy a követ nem talált más módot veszedelmes helyze-
tének tudtul adására, mint éppen Rincón által, akit régt�l fogva ismert János király udvarából. Łaski, a régi ismeretség 
okán az alábbi sorokat írta Rincónnak: „Nagyságos úr, nekem mintegy édes testvérem az Úristen adja nagyságodnak 
társul Tóbiás angyalát, kinek kalauzalata mellett szerencsésen oda érkezzék, hová menni készül. Raguzából, kérem, 
írjon királyi uramnak [Ferdinánd királynak], vagy Guzman Mártonnak.” 

 

Rincón, a sztambuli tárgyalásai befejeztével 1540. november 28-án, a szultán üzenetével és a fenti levéllel tarsolyá-
ban vágott neki a hosszú tengeri útnak Velencébe, hogy onnan mihamarabb a francia királyhoz siethessen. 

 

A Sztambulban id�z� Łaski követ, sok furfanggal megáldott ember hírében állott és más módot is talált arra, hogy ér-
tesítse Ferdinánd királyt tárgyalásairól. Így értelmezhet� az a december elején kelt levél, melyb�l megtudhatta az ural-
kodó, hogy követe november 7-én nyert kihallgatást a szultánnál, s élete nagy veszedelemben forgott a Buda ellen kül-
dött  keresztény  sereg  okán. Ezen  oknál fogva – állapítja meg követ – sem békét, sem fegyvernyugvást nem lehet sze- 
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rezni. S�t a szultán határozott szándéka, hogy megszerezze magának a Magyar Királyságot. Tanácsként ajánlja, ha a ke-
resztény had nem képes elfoglalni Budát, akkor legalább tartsa meg Pestet. Majd végezetül az alábbiakat írta Ferdinánd 
királynak: „Szemesei Kristóf is ide érkezett, hogy négy er�sséget [Visegrád, Esztergom, Fehérvár, Tata] és a hazát a 
törököknek elárulja, sokat beszélt, olyast is, mi veszélyt vonhat reánk. Tegnap Perényi Péter fia is bemutattatott a 
nagyúrnak, Drinápolyban körül fog metéltetni. A francia követ [Rincón] tegnap indult el innen királyához; azon lesz, 
hogy vele háborút indítasson a császár ellen, nagy segédökre volt János király követeinek, hogy Magyarország a cse-
csem�nek [János Zsigmond] adassék.”  

 

Azt nem tudni, hogy mikor vette kézbe Ferdinánd király a fenti levelet, de azt igen, hogy Rincón követ 1541. január 
közepén érkezett vissza hosszú és viszontagságos út után Velencébe és mit sem 
sejtve egykori barátja pálfordulásáról, eljuttatta az általa írt cédulát V. Károly 
császár követéhez, Don Diego Hurdato Mendozához, aki azt Ferdinánd királyhoz 
továbbította. A levélb�l kiderült, hogy a szultán Łaskit fogságra vetette, mert 
annak ura, Ferdinánd király, kísérletet tett Buda elfoglalására.  

 

Rincón még két hetet tartózkodott Velencében, s ez id� alatt megkísérelte a 
velencei államtanácsot rábírni arra, hogy lépjen szövetségre a szultánnal és a 
francia királlyal. Mid�n február 2-án elhagyta Velencét, a velencei Signoria 

[államtanács] 
katonaságot küldött a 
védelmére, melynek 
fedezete alatt 
Svájcba, onnan pedig 
a Francia Királyságba 
érkezett, ahol Blois-
ban akadt rá a francia 
királyi udvarra 
március 5-én. Az udvarban a sztambuli tárgyalásai eredményével Rincón annyira 

kitüntette magát, hogy annak elismeréseként megkapta Belleville h�bérese címet. 
  

A francia királynál tett látogatása után május 8-án elhagyta a királyi udvart, hogy miel�bb visszatérjen Velencébe s 
onnan Sztambulba, a francia király válaszával. Egyéb ügyei elintézése végett, még elid�zött egy keveset Lyonban. Majd 
a biztosabbnak t�n� Svájcon át vezet� út helyett, Torinón keresztül indult Velence felé, a Pó folyón, Cesare Fregosóval, 
egy genovai franciával. Az indulásuk után, 1541. július 3-án történt, úgy öt mérföldre Páviától, hogy Del Vasto �rgróf 
katonái elfogták a követeket, majd meggyilkolták �ket. Az esetet követ�en Pellicier, a velencei francia követ, hamarosan 

vizsgálatot kezdeményezett és követelte azon személyek névsorát, akik a 
támadásban részt vettek. A követeket, feltételezések szerint a császár 
parancsára végezték ki, melyet két hónapig titokban tartottak. A 
gyilkosságért el�ször a császári hely�rséget, valamint annak elöljáróját, 
Del Vasto �rgrófot gyanúsították. Az ügy el�rehaladtával pedig 
egyenesen magát a császárt, V. Károlyt. Végezetül nem feledkezhetek el 
Hieronim Łaski személyér�l, aki halálos betegként hagyta el a szultán 
Buda környéki táborát ugyanebben az évben. 

 

A követek meggyilkolásának híre lassanként eljutott az európai 
udvarokba, a tett következményeit pedig akkor még senki sem láthatta 
el�re. Az ügy, „a diplomáciai mentesség megsértése” néven vonult be az 
európai történelemi köztudatba, s ami maga után vonta az 1542-ben kitört 
nagy európai háborút, s mely véleményem szerint el�idéz�je volt az 
1543. évi oszmán hadjáratnak is. Minket, visegrádiakat persze azért 
érdekel az ügy, mivel annak egyik érintettje, Hieronim Łaski követ 
levelezésében bukkan fel el�ször a négy er�sség kifejezés, mely arra utal, 
hogy a szultán udvarában ekkorra értesültek arról, hogy a Buda körüli 
városok mindegyike már Ferdinánd király kezében van. Ugyanennek a 
levélnek a másik fontos közlend�je pedig azt adta Ferdinánd király 
tudtára, hogy miképpen döntöttek a Magyar Királyság sorsáról, s ebben 
Rincón francia követ szerepe egyenesen megkérd�jelezhetetlen. 

                                                     (Folytatjuk) 
 

Képaláírások: 
1. Isztambul egykorú látképe egy 1544-ben készült rajzon 
2. Don Diego Hurtado de Mendoza (1503–1575) 
3. Hieronim Laski aláírása 
4. Del Vasto �rgróf, eredeti nevén Alfonso d’Avalos (1502–1544) 
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Lanciano alapítását a történelem ködébe vesz� hagyo-
mány az i. e. 1180-ban lerombolt Trójából menekül� 
Solimának, Éneász egyik bajtársának tulajdonítja, aki a 
várost Anxa nev� testvérér�l Anxanonnak nevezte el. Az 
i. e. 2. században ez a név Anxanumra változott és csak a 
középkor végét�l bukkan fel a Lanzano, majd a mai 
Lanciano elnevezés. Kevéssel Róma alapítása el�tt görög 
kolónia volt, etruszkok is éltek itt, majd Róma uralma 
alatt vált m�velt, gazdag és jól szervezett várossá, ahol el-
s�sorban gyapjúszövéssel és b�rcserzéssel foglalkoztak az 
emberek, de rangot vívott ki magának a kereskedelem, va-
lamint a gyógyszer- és ken�cskészítés is. A 8. században 
itt ment végbe az Oltáriszentség Csoda, melyet ma a Szt. 
Ferenc-templomban �riznek. A frank invázió a 8. század 
végén a város terjeszkedését, az új városnegyedek meg-
er�sítését eredményezte. A 15. századig tartott a város lé-
lekszámbeli, intézményi és építészeti felvirágzása, f�képp 
a nápolyi Anjouk uralkodása idején. A 16. században a 
Szt. János-apátságtól Lancianóra szállt S. Vito tengerparti 
birtoka, ahol kiköt� épült. Ez az esemény mintegy kétszáz 
évig kemény harcokat eredményezett a közeli Ortonával, 
ugyanakkor jelent�sen hozzájárult a vásárok elterjedésé-
hez, a gazdasági és társadalmi fejl�déshez. Aztán a franci-
ák és spanyolok között dúló harcok miatt hanyatlás kez-
d�dött Dél-Itáliában. A 16–17. sz. zsarnoki spanyol kor-
mányzása megnyirbálta a vásárok jogait; a vámok beveze-
tése, az útonállók, rablók miatti rossz közbiztonság, majd 
az 1656-os borzalmas pestisjárvány tet�zte be a hanyat-
lást. A 19. sz. elején indult újra a társadalmi ébredezés, 
mely a lakosság egészére kiterjedt.  

A város részt vett a Risorgimento, az Itália egységéért 
vívott harc minden politikai eseményében. Nyíltan ellen-
séges volt a zsarnokság minden megnyilvánulásával 
szemben, s demokratikus érzülete miatt meggy�lt a baja a 
Bourbonok politikájával. Garibaldi nápolyi bevonulása 
után rögtön egy nappal, 1860. szeptember 8-án Lanciano 
népszavazással csatlakozott az egyesült Olaszországhoz. 

A város ezután is 
megtartotta szabadsághoz 
és demokráciához f�z�d� 
elveit. A 2. világháborúban 
tanúsított ellenállásáért a 
katonai érdemrend 
aranyérmével tüntették ki. 

Lanciano ma egy modern, 
90 ezer lakosú, 
dinamikusan fejl�d� város. 
Közelében hatalmas 
autógyár (FIAT) és 
jelent�s gyógyszeripari 
kutatási központ is 

található, de olyan hagyományos mez�gazdasági tevé-
kenységek, mint a borászat, az olívaolaj préselés, a méhé-
szet és mézkészítés is tovább élnek kis családi vállalkozá-
sok formájában.  

A város turisztikai vonzer�vel is rendelkezik. Hét domb-
ra épült római kori és középkori városmagja szinte teljes 
épségében megmaradt. Az óváros eredeti utcaszerkezete 
és házai szerencsésen vészelték át a történelem viharait, 

egy séta a négy régi városnegyedben (La Sacca, 
Civitanova, Lancianovecchia, Il Borgo) még napjainkban 
is a középkorba repíti vissza a látogatót.  

A város f� nevezetességei közé tartozik a 3. században 
épült Diocletianus-híd. Erre a római hídra épült rá 
Lanciano bazilikája (Basilica Madonna del Ponte, 1785). 
A bazilika tere a f�tér. Itt áll a városháza, mellette a ha-
rangtorony. Szépek a középkori templomok (S. Maria 
Maggiore, S. Legonziano, S. Agostino, S. Biagio, S. 
Rocco, S. Croce), a legtöbb látogatót mégis a S. Frances-
co-templom vonzza, mivel itt található a katolikus egyház 
egyik fontos ereklyéje, a 8. sz-i Oltáriszentség Csoda. A 
szintén középkori Montanara-tornyok, az Aragóniai-
torony, a S. Biagio-kapu, a városi kút, a régészeti múzeum 
a város további érdekes látnivalói.  

Órák hosszat lehet sétálni, barangolni a kacskarigós, lép-
cs�s, dombokra felkúszó utcák ódon házai, üzletei, temp-
lomai között, miközben nyíltszív�, barátságos emberekkel 
találkozhatunk. Az erkélyeken, kifeszített köteleken szá-
rad a ruha, friss pizza illata terjeng a leveg�ben, termetes, 
lusta macskák pihengetnek a fügefák árnyékában és min-
denütt virág, rengeteg virág. 

A városhoz közeli Abruzzói Nemzeti Park csodás erdei-
vel, csipkés hegyeivel, gazdag állat- és növényvilágával, 
az Adriai-tenger pedig homokos strandjaival nyújthat él-
ményt a turistáknak.  

 

KAPCSOLATUNK 
Lancianóval 2001-ben kezd�dött. Azóta a Mastrogiurato 
kulturális egyesület kosztümösei és zászlósai minden év-
ben részt vesznek a Palotajátékokon Danilo Marfisi úr ve-
zetésével, a visegrádiak pedig Lancianóban lépnek fel a 
szeptember elején megrendezésre kerül� középkori vásá-
ron és felvonuláson. E rendezvényen Csathó Pál és Deme-
ter Ervin magyarországi borokat mutat be és kóstoltat meg 
a helybeliekkel. A kiutazó magyar fiatalok Lanciano ne-
vezetességein túl megismerkedhettek Pompeji, Róma lát-
nivalóival is.  

E baráti kapcsolatra alapozva 2006-ban Visegrád és 
Lanciano testvérvárosi szerz�dést kötött, s olasz barátaink 
színes m�sorral gazdagították a 2009-es visegrádi millen-
niumi ünnepséget. Az elmúlt tíz év alatt spontán baráti 
kapcsolatok is kialakultak, legutóbb lancianói fiatalok jöt-
tek Visegrádra szilveszterezni. A lancianóiak komoly se-
gítséget nyújtottak abban, hogy a Palotajátékok rendezvé-
nye tagja lett a Nemzetközi Történelmi Ünnepségek és 
Rendezvények Szövetségének.  

A Szent György Lovagrend 2011-es lovag avatási ün-
nepségén Andrea di Giuliót, a lancianói zászlósok vezet�-
jét is lovaggá ütötték, aki kezdett�l fogva fellép a visegrá-
di palotajátékokon. A továbbiakban számos lehet�ség 
nyílhat a két város közötti együttm�ködésre pl. az iskolák 
közötti diákcsere, turistacsoport látogatása, az egyházi tu-
rizmus terén. Reméljük, hogy a két gazdag történelmi ha-
gyományú város közös programjairól gyakran be tudunk 
számolni a Visegrádi Hírek olvasóinak. 

ifj. Cseke László 
 

Információ: www.lanciano.it és www.mastrogiurato.it 
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
bemutatkozása 

 

A Duna–Ipoly Nemzeti Park területe a Pilis a Visegrádi- 
és a Börzsöny hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és Balassagyarmat 
közötti szakaszát és a Szentendrei-sziget egyes területeit foglalja ma-
gában. A Nemzeti Park 1997-ben alakult, de területének nagy része 
már korábban is védett volt a Pilisi és a Börzsönyi Tájvédelmi Körze-
tek részeként. 
 

A terület természetvédelmi oltalmának legfontosabb céljai: 
– a táj jellegzetes képének, viszonylagos érintetlenségének, zártságá-

nak meg�rzése, 
– az él�világ zavartalanságának, fajgazdagságának meg�rzése, 
– a vizek tisztaságának meg�rzése, 
– az erd�k, a talaj és más megújuló er�források védelme, 
– a kultúrtörténeti értékek megóvása, 
– a Duna–Ipoly Nemzeti Park közelében lakó több millió ember 

számára megfelel� pihen� és üdül�terület biztosítása. 
 

A természetvédelmi �rök 
A Duna–Ipoly Nemzeti Park területét – mint minden más védett terü-

letet – a természeti értékek védelme, a károkozás megel�zése érdeké-
ben természetvédelmi �rök vigyázzák. A természetvédelmi �rök zöld 
egyenruhájukról, szolgálati igazolványukról és jelvényükr�l ismerhe-
t�k fel. (A természetvédelmi �rök Benetton-zöld, rangjelzéssel ellátott 
egyenruhában teljesítenek �rszolgálatot, szolgálati igazolvánnyal iga-
zolják magukat intézkedés esetén.)  

Az �rök feladata a természetvédelmi el�írások betartásának ellen�r-
zése, a természetet károsító cselekmények megakadályozása, és sza-
bálysértés esetén büntet�eljárás kezdeményezése. 

Munkájuk során többek között joguk van a természeti értékeket ve-
szélyeztet�, károsító személyek ellen�rzésére, a veszélyeztetéshez 
használt eszköz visszatartására, és helyszíni bírság kiszabására is. 

(Mivel �k vannak legtöbbet kint a területen, �k ismerik legjobban az 
ott található természeti értékeket. Terepismeretüknek köszönhet�en a 
természeti értékek számontartása, nyilvántartásba vétele is feladataik 
közé tartozik, akárcsak a természetjárók tájékoztatása, útbaigazítása.) 
Az érdekl�d� vagy eltévedt természetjárók bátran fordulhatnak hozzá-
juk segítségért. 

 

Mit ábrázol a nemzeti park címere? 
A címerben található bogár a havasi cincér. Miért éppen egy rovarra, 

egy sokak szemében nem kedvelt ízeltlábú fajra esett a választás? 
A havasi cincér számunkra azt jelképezi, hogy a természetvédelem 

feladata, érzelmi köt�dést�l függetlenül meg�rizni az élet minden 
megjelenési formáját. Lárvája korhadó faanyagban fejl�dik, ezért a 
bogár az id�s erd�khöz, holt fákhoz köt�dik. Címerállatként azt a 
természetvédelmi célt is kifejezi, hogy még az ilyen „különleges igé-
nyekkel” rendelkez� fajoknak is esélyük legyen a fennmaradásra. 
Ráadásul rendkívül dekoratív állatról van szó. Szárnyai acélkék-fekete 
színekben csillognak. Csápjai hosszú gyöngysorhoz hasonlóak. A 
magyar „cincér” szó meseírókat megihlet� hangutánzó szó, latin neve 
pedig dallamos n�i név – Rosalia. 

Bár védett faj, nem annyira ritka hogy a Nemzeti Park látogatóinak 
ne lenne esélyük megpillantani. Ha július és augusztus környékén 
kirándulunk a Pilis, Visegrádi-hegység és a Börzsöny id�s bükkösei-
ben, gyakran a szemünk elé kerül. Vigyázzunk rá és ismerjük meg az 
él�világ változatos formagazdagságát! 

                                                                            Dunakanyar  
Természetvédelmi Tájegység 

Egészségügyi tudnivalók 

LAPSZEMLE 
Olyan hasznos és érdekes dolgokat olvastam 

mostanában, úgy gondoltam, megosztom 
Önökkel. Nem szeretjük, ha a vérünket szív-
ják, különösen akkor vagyunk felháborodva, 
ha ezt észrevétlenül, beleegyezésünk nélkül 
teszik. 

Na, ilyenek a kullancsok!  
A kullancs csípése azért marad észrevétlen, 

mert a vérszívó nyálával együtt nem csak a 
véralvadást és gyulladást gátló, hanem érzés-
telenít� hatású anyagot is a b�rbe fecskendezi 
látogatása során, és így több órán keresztül 
észrevétlenül szívja az áldozata vérét.  

A mez�n, az erd�ben és a parkban kullan-
csok leselkednek ránk, melyek alaposan meg-
keseríthetik az életünket. 

Pánikra semmi ok, nem minden vérszívó 
terjeszt betegséget, csak elenyész� hányaduk. 
Szakemberek szerint a fert�zöttek csak 6–
10%-ában alakul ki valamilyen kór. Ezt tá-
masztja alá az a tény, hogy erd�höz köt�d� 
foglalkozást gyakorló embereknél nagy száza-
lékban mutatható ki a Borellia b. elleni anti-
test a vérben anélkül, hogy megbetegedtek 
volna.  

Van persze az ellenkez� esetre is példa, mi-
kor fejfájás és gyengeségi rohamok, heves 
szívdobogás, szédülés és ájulás 
tünetegyüttese mögött, Borellia fert�zést, 
azaz Lyme-kórt találtak. 

A krónikus fert�zöttek felénél átmenetileg 
fennáll annak a veszélye, hogy pszichiátriai 
betegnek tekintik �ket. 

A borreliózis el�rehaladott stádiumaiban, 
tehát a krónikus esetekben, vagyis a szerve-
zetben elbújt, majd újra aktivizálódott beteg-
ségformák esetén ígéretes természetes 
gyógymódokról számoltak be. Az édesvízi 
CHORELLLA alga alkalmazása meglep�en 
jó eredményekkel kecsegtet. 

A zsírok emésztéséhez májunk epesavat 
termel, a kullancsok által hordozott Borellia 
toxinjai ehhez köt�dnek. 

Mivel ezek a zsírsavak a vékonybélb�l ismét 
felszívódnak, velük együtt a méreganyagok is 
a szervezetben maradnak. Ezen változtatha-
tunk, ha nagy adagban szedjük a Chorella 
algát. Az alga eljutva a patkóbélbe „leválaszt-
ja” az epesavakról ezeket a toxinokat, és 
magához kötve azt a széklettel távozik. Ennek 
köszönhet�en az egész testben jelent�sen 
csökken a felhalmozódott toxinok szintje. A 
beteg fokozatosan gyógyul a teljes panasz-
mentességig. 

Szerencse a szerencsétlenségben, ha a csípés 
helyén egy közepesen nagy piros folt keletke- 

(Folytatás a 18. oldalon) 
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Talán nincs is Magyarországon erd�járó, ki ne ismerné a 
Pilis visegrádi szakaszát, e fest�i tájat, melynek magaslatai-
ról oly páratlan kilátás nyílik a Dunakanyarra. Nyaranta 
turisták ezrei fordulnak meg a népszer� útvonalon. Ám tudva 
lev�, hogy Visegrád nem csupán az örökké úton lév� vándo-
rok titka; beavatottnak érezheti magát minden utazó, ki az 
erd�k békéjére testileg, lelkileg, s fejben felkészültnek bizo-
nyul. Örömmel tapasztaljuk, hogy vidékünk egyre több csa-
ládi kirándulásnak szolgál színhelyéül, s a nagyvárosból 
érkez�k végre a kulturált kikapcsolódás lehet�ségét látják a 
Pilisi Parkerd� könnyebben megközelíthet�, csalogató hely-

színeiben is, 
gondoljunk akár 
csak a Telgárthy-
rétre.  

Érdemes 
azonban a réten 
eltöltött kellemes 
pihen�nap fo-
lyamán kicsit 
feljebb sétálni az 
úton, hiszen 

rejt�zve a fák között egy a környéken sokáig let�ntnek hitt 
foglalkozás éli reneszánszát, a pisztrángtartás. A látogatók 
betekinthetnek e különleges foglalkozás fortélyaiba, tanul-
hatnak, horgászhatnak (az egészen egyszer� halvásárlási 
lehet�ség is adott bármilyen mennyiségben), etethetnek, s 
ehetnek is, hiszen háromszáz méterrel lejjebb (a Telgárthy-
rét alatt) a halasta-vak üzemeltet�i kis erdei éttermet nyitot-
tak, hogy hal- és vadétel-különlegességeikkel büszkélkedve 
elkápráztassák az ínyenceket. A vegetáriánusoknak sem 
feltétlen  szükséges  hazáig  rohanni,  hiszen  a  séf  az  erdei 

gombák legkülönfélébb elkészítési módjainak úgyszintén 
mestere! 

Az étterem az 1979 óta nyitva tartó Bertényi Miklós Fü-
vészkert bejáratánál m�ködik (otthont adva egyben a barát-
ságos kis Erdészeti Múzeumnak), így az ebéd utáni ha- 
bos sör elfogyasztását követ�en érdemes körbejárni a 16 
hektáros, egyedülállóan nem csak a Pilisre jellemz� növé-
nyeket bemutató arborétum területét, s az így megszerzett 
növénytani ismeretek maradandóvá tételének legjobb mód-
szerét alkalmazva még egy rövid sétát is beiktathatunk szi-
esztánkba az Ördögmalom-vízeséshez. A vízesés látványos 
id�utazásra kalauzolja a hozzá ellátogatókat, hiszen ahogyan 
a patak formálja, alakítja a kemény andezit k�zetet, éppen 
úgy hozta létre az �s-Duna sok millió év alatt a Dunakanyart, 
lassú, de annál biztosabb munkájával elválasztva a Bör-
zsönyt�l a Visegrádi-hegységet. Az Ördögmalom-vízesést�l 
nem messze lév� Magda-forrás fölött húzódó löszfal pedig 
azt bizonyítja, hogy a Duna egykoron bizony errefelé höm-
pölygött.  

S még hány csalogató látványosságot lehetne felsorolni? Az 
erdészet által kialakított játszópark biztos állomása a kisgye-
rekes családoknak, a több napos erdei pihenésre vágyók 
számára az Apát-kúti-patak szurdokkapuja felett épült Apát-
kúti Vadászház – egy háromágyas és hat kétágyas, fürd�vel 
felszerelt szobájával – ígérhet kellemes napokat. A Kaán-
forrás, mely a Visegrádi-hegység legkedveltebb forrásvizét 
adja, Szentendrér�l a Papréten keresztül autóforgalomtól 
elzárt, erdei útvonalon kerékpárral is megközelíthet�.  

Aki teheti, látogasson hát el családjával a Budapestt�l 
mindössze 45 km-re fekv� páratlan Apát-kúti-völgybe, s 
távol a város zajától legyen részese az erd� nyugtató csend-
jének és békéjének!                                            Szabó Gábor 

 
(Folytatás a 17. oldalról) 

LAPSZEMLE 
zik, ez ugyanis jellegzetes tünete a Lyme-kórnak. Olyan ez a 
piros folt, aminek a közepe elhalványult. 

Ha ezt felfedezik, miel�bb antibiotikumos kezelést kell 
kapnia a betegnek, ugyanis nem minden esetben képes le-
gy�zni a szervezet immunrendszere a Borelliát. Sajnos az 
els� immunválasz (piros folt a b�rön) csak az érintettek 
felénél alakul ki, és sok esetben akkor is elsiklanak a jelen-
ség felett. Ezzel persze elhalasztódik az oki kezelés lehet�sé-
ge is. Ilyen esetekben a panaszok az életer�, az immunrend-
szer erejének csökkenésével csak évek múlva jelentkeznek. 

A kés�i tünetek lehetnek a következ�k: fejfájás, ízületi fáj-
dalom, állandó fáradtság, szemgyulladás, b�rkiütés, s�t még 
lehet vérkeringési zavar is. 

Amennyiben szeretne valaki teljesen biztosra menni, hogy a 
kiszedett kullancs fert�zött-e, egy speciális laboratóriumban 
vizsgálható. A specialisták azt mondják, a vérben csak a 
csípést követ� 21 nap után mutatható ki az antitest, a fert�-
z�dés bizonyítékaként. Az álnegatív eredmények elkerülése 
végett, ajánlatos két teszt, az ELISA- és a WESTERNBLOT-
teszt elvégzése is.  

A kés�i stádiumú fert�z�déseknél, újra aktiválódásánál 
(tehát több évvel a csípések után) az antibiotikumok csekély 
eredménnyel alkalmazhatók, ilyenkor fenyeget a 
neuroborelliózis kifejl�dése, tehát az idegrendszeri károso-
dás megjelenése. Ennek a súlyosabb kórképnek a kifejl�dé-

séhez azért alakulhat ki, mert a biológiai szervezet nem az 
egyensúlyi állapotban van, valamilyen más társbetegség 
legyengíti a védekez� rendszerét. Ilyen megbetegedések 
lehetnek: fogászati gócok, parazitafert�zések, nehézfém-
mérgezések, más toxin hatások, ph-egyensúly eltolódása.  

Kifejezetten ígéretes terápiás koncepció, amely nozódákkal 
(a kórokozó csírákból nyert homeopátiás hígítás), tehát mint-
ha oltást kapna a szervezet a baktérium ellen, „kondicionál-
ják” az immunrendszert. 

Ausztriában hypertermiás kezelés alkalmazásával gyógyult 
eseteket közöltek, ill. ózonnal dúsított sajátvérkezelésr�l 
számolnak be.  

Más:  
Olaszországban kb. 6000 embert vizsgálva összefüggést 

találtak egyfajta magatartás, viselkedési forma és az érsz�kü-
let között. Megállapították, hogy azoknál, akik saját érdekei-
ket helyezik el�térbe, megvastagodnak az érfalak, jelent�sen 
megnövekszik a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága. 
Ez különösen a nyaki ver�erekre vonatkozik fokozottan.  

Az érintett résztvev�kre jellemz� volt, hogy gyakran cini-
kusak, arrogánsak, szkeptikusak és gyanakvók. A n�knél 
összességében ritkább volt az érfalak kóros megvastagodása, 
mint a férfiaknál. Az ellenségesked� asszonyok értékei azon-
ban ugyanolyan rosszak voltak, mint a férfiaknál.  

Nahát, ezek az olaszok. 
Dr. Balázs Mária 

                                                                            háziorvos 
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 „Én is az erd� fája voltam” 

 – Madas Lászlóra emlékeztek 
 

Alapító igazgatójára, Madas Lászlóra emlékezve állított emlékkö-
vet a visegrádi Vízverési-réten a Pilisi Parkerd� Zrt., együttm�-
ködve az Országos Erdészeti Egyesület visegrádi helyi csoportjá-
val és az Utilis Kft.-vel. 
 

A szervez�k meghívására mintegy százhúsz f� jelent meg a vi-
segrádi Erd�anyai tömb mellett található Vízverési-réten, hogy 
tiszteletüket tegyék a Pilisi Parkerd�gazdaság alapító igazgatója, 
Madas László emlékkövénél és részt vegyenek az avatási ünnep-
ségen. 

A Vízverési-rét a Visegrádi Erdészet egyik legöregebb rétje, 
Madas László, Laci bácsi legkedvesebb helye volt, melyet nyug-

díjba vonulása 
után is legalább 
hetente egyszer 
felkeresett. 

A vendéglátó 
Visegrádi 

Erdészet külön 
autóbuszokkal 

szállította mind 
a családtagokat, 
mind a 
kollégákat a 
nehezen megkö-

zelíthet� helyszínre és vissza. Az ünnepség kezdetét az �rhegyr�l 
és az Urak asztaláról szóló trombitaszó jelezte, majd vadászkürtö-
sök köszöntötték a megjelenteket. 

Zambó Péter, a Pilisi Parkerd� Zrt. vezérigazgatója köszönt�jé-
ben Madas Lászlót idézve kiemelte, hogy mindenhol csapatot kell 
építeni, ez az együttgondolkodás, együttm�ködés legfontosabb 
alapja. Hogy Laci bácsinak ez mennyire sikerült, az is igazolja, 
hogy ilyen sokan eljöttek erre az alkalomra. Zambó Péter bejelen-
tette, hogy a parkerd� tiszteletadása jeléül a jöv�ben – az Erd�-
anya név megtartása mellett – Madas-erd� néven is szerepelteti a 
térképeken a Visegrád 77/A erd�részletet, valamint a jelenlegi 
Mogyoró-hegyi Erdészeti Erdei Iskolát ezennel átnevezik Madas 
László Erdészeti Erdei Iskolának. 

A köszönt� szavak után Zambó Péter vezérigazgató és Csépányi 
Péter f�mérnök leplezte le az emlékkövet, melyet Koncz Antal ke-
rületvezet� erdész koszorúzott meg. 

Az andezit k�tömb, melyet Meszarek György k�faragó munkált 
meg, kb. 7-8 évvel ezel�tt az Erd�anyai tömbb�l gurult le az útra. 
A k� most visszakerült majdnem oda, ahonnan elindult, és annak a 
Madas Lászlónak állít emléket, akinek neve, munkássága különö-
sen köt�dik ehhez a helyhez. 

Kertész József Áprily Lajos: Szeret az erd� cím� versét szavalta 
el, melynek egy sora a k�re is felkerült. 

Az Erdészhimnuszt követ�en Csépányi Péter elevenítette fel 
Madas László munkásságát, majd egy rövid sétára invitált min-
denkit a k� háta mögött lév� Visegrád 77/A erd�részletbe. 1953-
ban itt kezdte Madas László az akkoriban „hosszúerd�s”-nek ne-
vezett természetes felújítást bevezetni, ebb�l a kísérleti munkából 
írta doktori disszertációját, mely címet azonban szerénységb�l so-
hasem használt. 

A rendezvény zárásaként állófogadás várta a sétáról visszaérke-
z�ket a Vízverési-réten, ahol a családnak és a kollégáknak az étel- 
és italfogyasztás mellett baráti beszélgetésre is alkalmuk nyílt. 

Az ünnepség méltó formába öntésében kiemelked� szerepe volt 
Koncz Antal visegrádi kerületvezet� erdésznek, aki a legapróbb 
részletekig eltervezte és megszervezte ezt a napot. Köszönjük!   

Lomniczi Gergely 

A Don Vito Pizzéria,  
az Ars Danubiana Alapítvány  

és a Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

  

2011. június 18-án szombat 20 órára 
a Don Vito pizzériába 
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A koncerten Scholz Péter (nagyb�g�)  
és Szudy János (üt�hangszerek), 

a Tabáni Jazz Trió m�vészei játszanak 
 

Vendég a hollandiai Boni Li-A-Sam  
(zongora), 

valamint a Liszt Ferenc  
Zenem�vészeti Egyetem  

Jazz Tanszékének fiatal m�vészei 
 

F�védnök:  
Szakcsi Lakatos Béla  

zongoram�vész 
 

Mindenkit szeretettel várunk!  
 

 

II. Punk & Rockabilly Fesztivál 
2011. június 10–11. 

Visegrád, sportcentrum 
 

Június 10. péntek 20 órától 

ZZeettoorr,,  PPuummppaa,,  TThhee  RRoosssslliifftt  
 

Június 11. szombat 20 órától 

HHiisszzttéérriiaa,,  NNyy��gg,,  AA--ppuunnkk,,    
SSzzééggyyeenn  ééss  ggyyaalláázzaatt  

 

Sportolási lehet�ség, kispályás foci,  
strandröplabda 

Ingyenes belépés! 

Olcsó büfé! 

Ingyen sátrazási lehet�ség! 

 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
szeretettel vár mindenkit hagyományos 

�

Szent Iván-éji mulatságára 
�

Helyszín:  
Visegrád, a Tornacsarnok el�tti  

városközpont-rendezvénytér  
Id�pont: 2011. június 24., Szent Iván napja  

Máglyagyújtás kb. 21 órakor  
 

Lesz zene, szalonna-, kolbász- és almasütés, 
majd a bátrabbak átugorhatják a tüzet, a még bát-
rabbak pedig átsétálhatnak akár a parázson is! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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KIS-VISEGRÁDI NEVEZÉKTAN 
 

Örömmel üdvözölhetünk minden olyan rendezvényt, amely a Visegrádi Csoport 
megalakulásának 20. jubileumi évében gazdagítja városunk programkínálatát. Ezek 
közé tartozik a Kis-Visegrád Találkozó is, amely idén is elnyerte a pozsonyi (Bratis-
lava) V4 Alap pályázati támogatását. 

A rendezvény értékelését nálam szakavatottabb személyek minden bizonnyal meg-
teszik lapunk hasábjain is. A példamutató alapossággal több helyen (Pilis–
Dunakanyari Hírmondó (továbbiakban P–DH), Visegrádi Hírek (továbbiakban VH), 
Visegrád honlap, Visegrádi Szövetség honlapja, szórólapok, meghívók) meghirde-
tésre kerül� program tanulmányozása során a meghívott vendégek települései nevé-
nek leírásaiban fura következetességet és következetlenséget tapasztalhatunk. A 
szlovákiai Kolí�any a VH-ben megjelent meghívóban ebben a formában, a nyomta-
tott meghívóban Kolonany formában szerepel. Amúgy magyar neve Kolon, amely 
az ótörök eredet� személynévb�l (qulun = csikó) származik. Bran�, magyar neve 
Berencs – 2001-ben 1444 lakosából 859 magyar, 563 szlovák volt – nyomtatott 
meghívón Barc néven szerepel, az újságokban (P–DH, VH) helyesen. Velk� K�r 
magyarul Nyitranagykér, Nagykér mindenütt helyesen szerepel, leszámítva a több 
helyen gondot okozó szlovák ékezethasználatot, amely mindhárom településnél 
majd’ mindenhol rosszul van írva. Nyitranagykér nevéb�l Kér honfoglalás kori 
törzsnévre utal, tehát ismét egy régi magyar településnévvel van dolgunk, ahol a 
lakosság közel 2/3-a magyar nemzetiség�.  

A program f� rendez�je a Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és a Demokráci-
áért honlapján (http://visegradiszov.uw.hu/talalkozo) olvasható programismertet�-
ben és képaláírásokban a helyneveket a legteljesebb változatosságban olvashatjuk: 
„a Velky Kyr-i citeraegyüttes, Száraz Dávid Velky Kyr-b�l kurucnótákat énekelt és 
játszott tárogatón, koloni (Kolinány) iskolások régi gyermekjátékokkal …, a 
Kolinany Vegyeskórus …” Mellékesen jegyezzük meg, a honlapon szerepl� m�sor-
ismertet� szövegében szerepl� „Szilágyiné Bátorfi Erzsébet, a Külügyminisztérium 
munkatársa”, helyesen Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország V4 Nemzeti Koordi-
nátora a Külügyminisztériumban.  

A magyar történelemben is jelent�s szerepet játszó lengyel város nevét Krakkó, 
majd Krakkow alakban is olvashatjuk csakúgy, mint a csehországi Brünn, ill. Brno 
leírását. A VH májusi számában Brünn és Krakkow, a P–DH májusi számában Brno 
és Krakkó. A változatosság mellett talán eltörpül az a kérdés, hogy a nyomtatott 
meghívón és a plakátokon már egyik város sem szerepel, talán nem is volt itt képvi-
seletükben senki?  

Úgy gondolom, minden csak nem sovinizmus, ha egy magyar többség� vagy jelen-
t�s magyar kisebbséggel rendelkez� település magyar nevét is leírjuk, mondhatnám, 
az ott lakó, onnét érkez� vendégek megtisztelése. Az már csak hab a tortán, hogy a 
hivatalos neveket is többfajta módon, olykor helytelenül tüntették fel.  

Talán itt lenne az ideje egy kultúrájában, nyelvében sokszín� Európában elfelejteni 
az internacionalizmus régi beidegz�déseit. Különösen azért, mert ezen eszme jegyé-
ben túl sokat tettek a nemzeti hagyományok elfeledtetése érdekében. Egy földrajzi 
név, legyen az helynév vagy hegy, folyó, d�l� stb. neve, történeti, nyelvtörténeti, 
kultúrtörténeti értékeket hordoz magában és semmi köze sincs ahhoz, hogy hol hú-
zódnak a határok. Senkinek nem jutott eszébe Visegrád nevét – ami köztudottan 
szláv név – magyarítani, pontosabban, csak a Kis-Visegrád Találkozót rendez� Vi-
segrád Szövetség által is nagyra becsült Zsitvay Tibor tett megbocsájtható nyelvé-
szeti kalandozást, amikor azt bizonygatta: Visegrád neve az „�si magyar” Vízigarád, 
Vízigarádics = Vízivár névb�l eredeztethet�. Úgy gondolom, a mai Szlovákia terüle-
tén lev�, m�emlékeir�l híres városok történetéhez hozzá tartozik, hogy magyar, 
német és szlovák nevük is van. Ha a Szlovákiában kiadott magyar nyelv� turisztikai 
szóróanyagokban a szlovák mellett a magyar név is szerepel, akkor talán nekünk 
sem kell szégyellni a magyar nevet. A két- vagy többnyelv�ség teljesen elfogadott 
európai gyakorlat, mi sem érezzük kevésbé magyarnak magunkat, amiért a Pilis-
szentlászló helynévtábláján szlovákul Senváclav is szerepel, vagy pl. Budaörs az 
egykori módos sváb településre érkezve a magyar mellett a német név (Wudersch) is 
fogad bennünket.  

Tiszteljük mások nyelvét és kultúráját, de úgy, hogy a sajátunkat nem feledjük, és 
nem szégyelljük, ezáltal mindannyian gazdagabbak lehetünk. 

Gróf Péter 

Chi-kung  
tanfolyam indul  
a Sziget utcai  

ifjúsági házban 
 

A chi-kung légzésterápia. 
Szó szerint a ,,légzés gyakor-
lását” vagy a ,,légzés kim�ve-
lését” jelenti, ugyanakkor a 
másik jelentésében az 
,,energia megmunkálását” is, 
vagyis szabályozását, irányí-
tását. 

A tanfolyamon a légzés és a 
tudat közös, speciális együtt-
m�ködésének kiépítése és 
begyakorlása folyik. 

Állóhelyben végzett egysze-
r� kar és törzsgyakorlatok, 
melyek a mozgáshatárok ma-
ximális elérését, nyújtó-
feszít� gyakorlatok váltakozá-
sával a helyes tartást segítik 
el�. A mozdulatok precíz, 
pontos végrehajtása a kon-
centrációt fejleszti. 

Ahová a tudatunkat irányít-
juk, ,,oda megy az ENER-
GIA”. Így az energiaáramlás 
,,tudatos irányítását” tanuljuk 
meg. 

Az energiák HARMONI-
ZÁLÁSA, az ,,Élettel” feltöl-
tött test LELKI nyugalmat, a 
stresszek oldását is el�segíti. 

 Különböz� légzés technikák 
és hanghatások a sejtjeink 
között megrekedt ,,blokkokat” 
szabadítják fel, ezzel segítik 
el� az öngyógyítás aktiválá-
sát. 

A foglalkozások befejezése-
ként tradicionális kínai 
masszázsmozdulotok megta-
nulásával párokban testünk-
ben ,,rögzítjük” az energiát  
egymás átmasszírozásával. 

A foglalkozásokat tartja: 
Matkovics Marianna, id�-
pont-egyeztetés és b�vebb 
információ: 06 (20) 393-2500. 

 
Bécsben készített és vezet� 
f�városi m�vészeti intézmé-
nyek szakért�je által gondozott  

márkás pianínó eladó 
vagy bérbeadó 

Irányár 600.000 Ft  
Havi bérleti díj 16.000 Ft (ze-
netanárok és zeneiskolai tanu-
lók részére 10% kedvezmény) 
Érdekl�dni: (30) 681-7574 
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OLVASÓI ****  LEVELEK 
 

Régi id�kre  
emlékszel-e még? 

(II. rész) 
 

Az el�z� cikkemben említést tettem arról, hogy régen – 50 éve –, 
amikor még a Visegrádi Hajójavító is m�ködött és dolgozott, abban az 
id�ben színdarabokat is el�adtunk. Az a színházhoz ért� lelkes szak-
ember, aki megpróbálta az akkor ott dolgozókkal el�adatni a m�veket – 
akik nem is tudták felfogni, hogy mi is az a színház –, Magyar László 
volt. Az � gondolata volt, hogy csináljunk egy színdarabot, összehozta 
a dolgozókat és elmondta, hogy mit is akar. Abban az id�ben csak 
szovjet darabokat lehetett el�adni, így esett a választása Leonyid 
Szolovjov A csendháborító c. m�vére. Elmagyarázta, elmesélte több-
ször is, hogy mir�l szól ez a darab. 

Hát, beleegyeztünk mindnyájan, mondtuk, hogy fogjunk bele és kezd-
jük el. 

Magyar Laci bácsi elkezdte keresgélni, hogy ki legyen a f�szerepl�, 
kik legyenek a többi személyek, akik majd megformázzák a szerepl�-
ket. Nagy választék nem igen volt, csak az üzem dolgozói. A f�szerepet 
fiatal és jó megjelenés� férfira kellett osztani, az egyik szerep gonosz, 
acsarkodó volt. A f�szerepet (Naszreddin Hodzsa) Tóth Ferenc kapta, a 
gonosz Dzsafart Kulcsár Ern� alakította, kihívóan és sikeresen oldotta 
meg a szerepet. Níjáz fazekast és a Bagdadi Bölcset is Szinay István, 
azaz én alakítottam. Igen nehéz volt ezt a két szerepet alakítani, több-
ször át is kellett öltözni. A fazekasnak kicsi szakálla volt, a Bölcsnek 
meg hosszú szakálla volt. A fazekasnak volt egy gyönyör� leánya, ezt a 
szerepet Schült Nusi játszotta. Ezt a szép lányt Dzsafar elrabolta. Az 
Emír szerepét testalkata miatt Schwarzenberger Pista bácsi kapta. Az 
Emírt kiszolgáló lányokat, háremhölgyeket a Grósz lányok alakították. 
Kisebb szerepeket, az iparosokat alakító mesterembereket Dudás Pista, 
Szabayi Béla, Pankovics Karcsi, Südi Béla alakította. 

Már lassan elkezd�dött a f�próba, készültünk, izgultunk, hogy fog 
sikerülni az el�adás. Kedves Laci bácsi és felesége nagy szeretettel 
tanította be ezt a nehéz darabot nekünk. Többször is meg kellett ismé-
telni a jeleneteket, de a végén már elég jól ment, persze azért 1-2 ziccer 
becsúszott. Mi életünkben el�ször adtunk el� színdarabot, és nem is 
vagyunk színészek.  

Hát eljött a várva várt f�próba, be voltunk öltözve, alig ismertük meg 
egymást. A f�próba el�tt meglátogatott az én jó anyám. Kérdezte a 
Kulcsár Ern�t�l: – Hol van a Pistám? Hát Betti néni, itt áll maga mel-
lett – válaszolta. Rám nézett és ezt mondta: – Hát te hogy nézel ki?! 
Nem ismerte meg a fiát. Egy jelenetben elrabolták a lányomat, nekem a 
színpad elé kellett feküdnöm és siránkozni kellett. Az én jó anyám az 
els� sorban ülve nézte a darabot. Mikor már sokat siránkoztam, anyám 
fölszólt: – Hagyd már abba! – Erre mindenki elkezdett nevetni. 

A gonosz Dzsafarnak a színdarabban volt egy szamara, aminek a 
megoldása nagy fejtörést okozott nekünk. Honnan vegyünk szamarat, 
hogy oldjuk meg ezt a feladatot? Szerencsére a szomszédnak, Lénárd 
Anna néninek volt egy szamara. El is kértük t�le, azt tudtuk, hogy igen 
jámbor állat, csak egy kicsit csökönyös. Nem tudtuk fölvinni a színpad-
ra, akárhogyan is próbáltuk. Végül csak a fejét tudtuk bedugni, leg-
alább így látszódott. Nagyon jól sikerült az el�adás. 

Kérem tisztelettel, ezzel a kis visszaemlékezéssel szeretnék köszöne-
tet mondani a volt kollégáknak, akik közül sajnos sokan már nincsenek 
velünk. Én vagyok az utolsó szerepl�, aki még visszaemlékszik ezekre 
a szép napokra. Köszönöm mindenkinek, akik közrem�ködtek. 

id. Szinay István 
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Az 1940-es évek végén, Visegrádon 
nyaraló gyermekként eszembe nem 
jutott, hogy egyszer tollat ragadok, 
hogy megemlékezzem a plébániatemp-
lom csodálatos hangú orgonájáról. 
Igaz, akkor még mit sem tudtam róla, 
csak egyszer�en szerettem hallani. A 
gyerekek a mindenkori jelent élvezik s 
majd, amikor megöregszenek, látásuk, 
hallásuk megkopik, kezdenek keres-
gélni múltbeli emlékeik között.  

Én is így voltam ezzel akkor, s így 
vagyok ezzel ma. Úgy vélem, köteles-
ségünk megemlékezni olyan esemé-
nyekr�l, melyek az emberek – de kü-
lönösen a fiatalok – tiszteletét, szere-
tetét er�sítik szül�földjük, lakóhelyük 
iránt. 

1911. június 24-én, a Keresztel� 
Szent János-templom búcsújának nap-
ján került sor a templom igazi orgoná-
jának felavatására, megszentelésére. 
Addig, 1782-t�l a miséken harmóniu-
mon hangzottak el az egyházi énekek, 
himnuszaink – a Boldogasszony 
Anyánk, majd (1844 után) az Isten, 
áldd meg a magyart! dallamai.  

Ki tudja, hogy napjainkig hány és 
hány embernek, családnak nyújtott 
zenéje boldogságot, örömöt a misék, 
esküv�k, keresztel�k, bérmálások 
alkalmával, illetve enyhülést a vigasz-
ra szorulóknak. 

Hadd köszöntsem hát az ünnepeltet:  
Kedves Orgona apó! 
100. születésnapod alkalmából szív-

b�l köszöntelek: 
Isten éltessen és hangodat tartsa meg 

sokáig! 
Tisztelettel: 

Scheili Béla (Budapest) 
 

HIRDESSEN 
A VISEGRÁDI HÍREKBEN! 

 
KEDVEZ� TARIFÁK! 

 

TÖBBSZÖR MEGJELEN�  
HIRDETÉS 

ÁRKEDVEZMÉNYT KAP! 
 

ADJA LE HIRDETÉSÉT, 
CIKKÉT 

A HÓ 1. NAPJÁN DÉLIG! 
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Makai Gy�z�né Évával, és Balogh Marionnal Visegrád 
egyik legszebb, legrendezettebb utcáján, a Széchenyi 
utcán sétálva pillantottuk meg ezt a különösen hangulatos 
kertet. 

 

 
Sziklakert 

 

A kert tulajdonosa Schüszterl Károlyné Rózsika, aki 26 
évig volt a település postása. Itt minden az � keze nyomát 
dicséri; a falon függ� begóniák, a ládákban pirosló mus-
kátlik, a sziklakertben virító, ezer színben pompázó apró 
virágok. 

E sok szépség ellenére, bennünket leginkább a kert han-
gulata ragadott meg. 

Gyermekkoromat s az Alföldön él� nagymamámat juttat-
ta eszembe a gyönyör� vaskályhagy�jtemény, a kék zsí-
rosbödönök, melyekben a hajdani házilag ölt mangalica 
zsírja helyett ma sárga-piros virágok virítanak, a régi 
falikutak, amikb�l zuhatagként omlanak a csüng� virágok. 

A ház asszonyára az ,,igényesen mindent hasznosítás” 
jellemz�. 

Köszönjük Rózsika! Élmény volt a kertedben gyönyör-
ködni! 

Dr. Czokné Szarka Anna 

 
"#�$%&#'()*+��

,#�(-'./'�01$,*2�#34$(%$�*�
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. 

Tel.: 06 (26) 312-605 
�

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat nyári programja a 
következ�képpen alakul:  

2011. július 27. Visegrád – Játszónap 
 

Ingyenes családterápia! 
 

Családjában felmerül� nehézségek esetén ne késlekedjenek 
segítséget kérni, miel�tt visszafordíthatatlan események 
történnének életükben! 

Párjukkal, gyermekükkel kapcsolatos problémáik kezelésé-
re alkalmas lehet a családterápia módszere. 

 

Ingyenes szül�csoport! 
 

Olyan szül�párokat, egyedálló szül�ket várunk a csoportba, 
akiknek nehézségeik vannak gyermekük nevelésében. 
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F�oldalt érdemelne a fürd�r�l szóló országos hír:  
Május 25-én, Elúszott címmel megjelent a HVG-ben 

Rádi Antónia írása. Volt polgármesterünk és a romos 
strand fényképeivel illusztrált cikkében, egyebek mel-
lett az alábbiakat említi: 

 

…Százmillió svájci frankot követelhet a 
CIB Bank a lepencei strandfürd� tulaj-
donosától, a Kulcsár-ügyben is fölbuk-
kant Castrum Kft.-t�l....Az ingatlantulaj-
donos Castrum Visegrád Kft. közel 22 
milliárd forintnyi adósságot halmozott 
fel… A többi adós – akikért a Castrum 
kezességet vállalt – offshore cégek… 
Felmondták a Castrummal a strand terü-
letén található termálkút hasznosításáról 
szóló szerz�dést, mivel a cég nem fizetett 
a városnak, s�t még az államnak járó 
vízhasznosítási járulékot is Visegrád áll-
ja helyette….. Simon egyébként vezette 
egy id�ben a Széchenyi-tervb�l több mint 
egymilliárd forinttal kistafírozott 
Thermal Hotel Visegrád Rt.-t is, amely-
nek kitüntetett szerep jutott a Kulcsár At-
tila volt bróker elleni vádiratban a K & 
H-ügyben… 

 

Ejnye, tisztelt Rádi Antónia, megvádolva belekeverni 
a Castrum Kft.-t és jogutódját a Kulcsár-féle bróker-
botrányba, adósnak és szerz�désszeg�nek beállítani, 
súlyos tévedés!!! Ha korábbi cikkeim miatt történt 
volna mindez, akkor megkövetem a megbántottakat, és 
ez úton nyilvánosan kérek bocsánatot!   

Tehát, tisztelt Rádi Antónia újságírón�, Ön szintén 
megette e maszlagot, ha összekeverte az ártatlan 
Castrum Kft.-t (Cg: 13090750 29) a disznóságokat 
elkövet� Castrum Visegrád Kft.-vel. (Cg: 13090750 
28) De spongyát rá, mással is megesett! Éppen így 
keverték össze képvisel�ink is, a Visegrádon m�köd�, 
két hasonló nev� és eleinte azonos vezetés�, de jogilag 
és m�ködésileg különböz� két vállalatot.  

Hadházi Sándor egyik b�ne, hogy akkori polgármes-
terként – kevert névhasználatával – képvisel�inek fejé-
ben tudatosan egybemosta a két céget, és a közben 
eladott Castrum Kft. kúthasználatát jogilag felülíratta, 
a Castrum Visegrád Kft. számára megszavaztatott 
önkormányzati képviseleti joggal. Így segítette a milli-
árdos támogatás törvénytelen megszerzését.  

Szeretném még megköszönni a képvisel�-testület bi-
zalmát, hogy júniusban módot ad ismereteim kifejtésé-
re. 

Bognár Ferenc 
 

A szerkeszt�bizottság örömmel értesült arról, hogy Bognár 
Ferenc a képvisel�-testület el�tt kifejtheti a strandüggyel kap-
csolatos álláspontját, és ott bemutatja azokat a bizonyítékokat 
is, melyekr�l az újság hasábjain többször is említést tett.  

Véleményünk szerint ez azért is üdvös, mert ez által az ügy 
vagy magasabb szintre kerül, vagy nyugvópontra jut, és itt az 
újság hasábjain is lezárul. 

Szerkeszt�bizottság 
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Már a nap is mosolyogva kelt fel 
május 21-én reggel, biztosan tudta, 
hogy nagy szükség lesz az � „munká-
jára” is a családi sport- és egészség-
napon a sikeres lebonyolításhoz. 
Hiába próbálkoztak a felh�k, az id�-
járás mellénk állt és egy gyönyör�, 
élménydús napot töltöttünk együtt.  

A kispályás focikupára öt, a strand-
röplabda-kupára hét csapat jelentke-
zett és jó hangulatú, de küzdelmes 
mérk�zéseket láthattunk. A focimecs-
cseket Kreisz Flóri és Szedlacsek 
István, a röplabdakupát Szebeni Szilvi 
nagy szakértelemmel bonyolították 
le. Még Budapestr�l és Szentendrér�l 
is érkeztek csapatok, és annyira jól 
érezték magukat, hogy a lelkünkre 
kötötték: mindig értesítsük �ket, ha 
program van nálunk. Természetesen a 
szép korúak sem maradtak ki a moz-
gásból; 11 órakor megláthattuk, az 
életkor nem akadálya sem a jókedv-
nek, sem a testmozgásnak. 

Az egészségsátorban kevésbé moz-
galmasan, de tartalmasan telt az id�. 
Varga Brigitta n�vér (aki egyébként 
a szép korúak tornáját is vezeti) vér-
nyomást és vércukorszintet mért.  

Mészáros Anikótól megtudhatták, 
mit üzennek nekünk a csillagok; 
asztrológiai elemzést készített az 
érdekl�d�knek. Heier Kati fáradha-
tatlanul, frissít� lábmasszázzsal aján-
dékozta meg a jelenlév�ket, Koller 
Judit pedig a kissé megfáradt testeket 
gyúrta át egy jóles� masszírozással. 
Matkovics Marianna a chi-kung 
légzésterápia lényegét ismertette 
meg, és nem csak a szép korúak, de a 
frissít� massz�r is felfrissült a gya-
korlatok kipróbálásakor. A foglalko-
zás befejezésével az életre keltett 
energiát testükben rögzítették, kínai 
masszázsmozdulatok megismerésé-
vel, egymást átmasszírozgatva. Ko-
váts Ildikótól a természetgyógyá-
szathoz besorolt stresszoldással, a 
kineziológiával ismerkedhettek meg, 
mely tudatos emlékezés nélkül segít 
felderíteni és feloldani jelen testi-
lelki problémáink gyökerét. Ildikó 
rajzpszichológiai elemzéssel is segí-
tette a jelenlév�ket az önismeretben. 
A „Játszoda Egyesület” képviseleté-
ben Karakasné Képíró Ágnes játékos 
tanulási képességfelmérést végzett a 
gyerekekkel, és megismertette az 
érdekl�d�kkel az �sszel induló csalá-

di napközit. Márfi D. Gy�z� 
reflexológus reiki kezelésben és talp-
reflexológiai kezelésben részesítette a 
jelenlév�ket, Anda Marika segítségé-
vel. Marjai Mária és Kollár Gábor a 
Prána Nadi kézrátétes energiakezelé-
sekkel és izgalmas beszélgetésekkel 
vett részt az egészségsátor munkájá-
ban. Kis Márti közrem�ködésével 
shiatsu masszázson is részt vehettek 
az érdekl�d�k. A shiatsu �si kínai 
gyógyításra épül� japán masszázsfaj-
ta. A meridiánok mentén történ� 
kezelés hat a fizikai, érzelmi, szelle-
mi szintre, oldja a stresszt, felfrissíti a 
szervezetet. 

Az arcfestés a gyerekek körében 
mint mindig, most is nagy sikert 
aratott, és a kígyózó sorok sem vették 
el a kedvüket. Ruba Szilvia és Zeller 
Erika igazán profi kézügyességr�l 
tettek tanúbizonyságot; a gyerekekre 
aranyos állatpofikat, pillangókat, a 
feln�ttekre pedig gyönyör�, hennával 
festett mintákat készítettek. A tavasz-
szal született kisbárányok és a néhány 
hetes kiskecskék is „f�szerepl�i” 
voltak a napnak. A jámbor állatokkal 
ismerkedtek az új gyerekek, a gyak-
ran odajárók pedig mint „jó barátot”, 
boldogan simogatták, etették �ket.  

Az épület mögött a Szent György 
Lovagrend által felállított íjászpályán 
Vermes Jani bácsi vezetésével szinte 
egész nap suhogtak a nyílvessz�k, és 
a hatalmas homokkupacot is alaposan 
átformálták a gyerekek estére, akik 
egyébként ügyesen teljesítették a 
kerékpáros vetélked� feladatait is. A 
rajzolásra felajánlott palánk sajnos 
üresen maradt, mert a sok program 
mellett a gyerekek idejébe ez már 
nem fért bele. Az óvodától azonban 
ígéretet kaptunk arra, hogy szívesen 
körberajzolják a gyerekekkel az 
amúgy barátságtalan, szürke palán-
kot, úgy is készülnek ismét látogató-
ba jönni a sportcentrumba, mert el�-
z� látogatásukon a gyerekek nagyon 
megkedvelték a bárány és kecske 
„ovisokat”. 

Müller Antika megint alaposan 
megmozgatta a lányokat a spinracing 
edzésen, Bagi Henriett pedig elkép-
zelhetetlen tempót diktált a kick-box 
aerobikon, mintha sohasem fáradna 
el. Ez után szinte üdít� volt nézni a 
lányokat, amint a dob ritmusára pró-
bálták elsajátítani az �si indián tánc 

lépéseit Ruba Szilviával. Kellemes 
levezetése volt a napnak a Cseke 
Judittal közös jóga. 

Azt gondolom, szervez�k, résztve-
v�k egyaránt felejthetetlen napot 
töltöttek együtt. Tudtunk találni eddig 
ismeretlen (vagy csak kevesek szá-
mára ismert) újabb „kincseket” a 
városban él� emberek között, és 
remélem, mind többen hasznát látják 
az � tudásuknak. Köszönet a m�vel�-
dési háznak a hangosító berendezé-
sért és Szikriszt Istvánnak, hogy mint 
minden alkalommal, most is jelen 
volt mint hangosító. Staberecz Péter 
és munkatársai ismét segítségünkre 
voltak: egy mobil vízvételi egységet 
állítottak fel, mely megoldotta, hogy 
az egészségsátorban a nap folyamán 
zavartalan legyen a folyamatos fert�t-
lenítés és vízellátás.  

Kovács Gábortól és Zeller Tibortól 
pedig kölcsön kaptunk egy-egy óriás 
sátrat az egészségprogramok lebo-
nyolításához. Köszönjük! 

Közös megegyezéssel úgy fejeztük 
be ezt a rendezvényt, hogy nyár vé-
gén megismételjük, hisz az érdekl�-
dés igen nagy volt, mely feledtette a 
fáradságot. Szeretettel visszavárjuk 
és várjuk az érdekl�d�ket abban a 
tudatban, hogy a rendezvény a maga 
elé kit�zött célt teljesítette; szinte 
egész napos jókedv� sportolásra, 
önmagával való tör�désre ösztönzött 
kicsit és nagyot, anyagi háttért�l 
(minden program ingyenes volt) és 
kortól függetlenül, valamint sok 
olyan új, eddig ismeretlen dolgot 
tudott megismertetni a jelenlév�kkel, 
melyet a kés�bbiekben hasznosíthat-
nak. 

Az egészségnapi programnak van 
jöv�je, és egy sikeres sorozat lehet�-
sége rejlik benne, amit minél több 
embernek, helyi lakosnak szántak a 
szervez�k. Ehhez a sportcentrum 
területén minden adott, csak az els� 
lépés megtétele nehéz. Élvezzük, 
értékeljük a lehet�ségét a közös prog-
ramnak egy ilyen csodás helyszínen, 
ilyen nagyszer� emberekkel. Mozog-
junk, érezzük jól magunkat máskor 
is! 

A Visegrádi  
Ifjúsági Sziget Egyesület  
szervez� csapata  
nevében: 

 Bártfai Ildikó 
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Külön öröm most számomra Ked-
ves Gyerekek, hogy ismét jutott hely 
a Gyerekkuckónak az újságban! Az 
még jobb lenne, ha Ti is az eddigiek-
nél egy kicsit nagyobb aktivitást 
mutatnátok és segítenétek érdekessé 
tenni a gyermekrovatot! Várom az 
ötleteket, cikkeket, feladványokat, 
rajzokat! 

A közelmúlt egyik fontos eseménye 
volt a GYERMEKNAP! Tudom, 
hogy sok érdekes, izgalmas progra-
mon vehettetek részt; nektek és róla-
tok szólt május utolsó hete! Egyik 
ilyen meghitt pillanata volt a gyer-
meknapi rendezvényeknek Gróh 
Nóra néni kiállítása.  

Május 21-én a Mátyás Király M�-
vel�dési Ház kiállítóterme megtelt 
kicsi és nagyobb gyermekekkel, ifjú 
és meglett korú feln�ttekkel. A fala-
kon gyermekportrék mosolyogtak 
vagy néztek ránk elmélyülten, komo-
lyan; kedves játékukkal vagy hang-
szerükkel  gyönyör�  természeti vagy 

táji környezetben, esetleg kedvenc 
állatukkal, tornaszerükkel megörökí-
tetten. Valamennyien visegrádiak, 
akik nagy türelemmel és várakozás-
sal ülték végig Nóra néni fest�állvá-
nya el�tt az ,,unalmas” perceket, 
órákat.  

Aktív részesei voltak egy alkotó 
folyamatnak, megélhették, hogy 
napról napra hogyan alakul, épül fel 
egy m�alkotás a vázlattól a befejezé-
sig. A legtöbben nemcsak modelljei 
voltak, hanem tanítványai is, hiszen 
Nóra néni batikszakkörén szebbnél 
szebb alkotások születtek. 

Kedves Gyerekek! 
Képzeljétek el, hogy szinte minden 

országos vagy nemzetközi rajzpályá-
zatra küldtek batik képet, és ezeken 
díjakat, dobogós helyezést értek el! 
Nem véletlen, hogy szoros, barátinak 
mondható kapcsolat alakult ki Nóra 
néni és a gyerekek közt! Ez a gyer-
mekszeretet is átsüt a gyermekport-
rékon és nemcsak az arc, hanem a ki- 

sugárzás hitelességét is érezzük a 
képek láttán. 

Tudom, hogy sokan megnéztétek 
már a kiállítást, de aki még nem látta, 
a hónap végéig még megteheti! Júni-
us 30-a után a képek visszakerülnek 
helyükre a családok féltett kincse-
ként. A képsor elején látható pólyás 
baba ma már 60 éves – a legkisebbek 
pedig 4–6 évesek. 

Köszönjük Nóra néni a megörökí-
tett pillanatokat, a tiszta tekinteteket, 
a sugárzó der�t és szépséget, a meg-
hívó verssoraival tolmácsolt üzene-
tet: ,,Ámulni még, ameddig lehet, / 
amíg szíved jó ütemre dobban, / 
meg�rizni a táguló szemet, / mellyel 
csodálkoztál gyermekkorodban.” 
(Áprily Lajos) 

Kedves Gyerekek! Fontos azt is 
megjegyeznetek, hogy Nóra néni, G. 
Nagy Nóra Visegrádon él� fest�m�-
vész városunk Pro Urbe díjjal kitün-
tetett m�vésze. 

 
 

�
-./01
234.�0




 
 

Leánykökörcsin 

(Greguss Tamás felvétele) 
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Megújult  

ÁLLATORVOSI RENDEL�  
és PET SHOP 

 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.  
(TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�, 
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152, 06 (30) 937-0863 
 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 662-6849 

 

FEKETE HOLLÓ  
ÉTTEREM 

minden szerdán az étlap áraiból 
50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 

Nyitva: 12–22 óráig 
Telefon: 06 (30) 304-9077 
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ZELLER és TÁRSA Kft. 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 21. 06 (20) 955-2220 

zeller@t-online.hu 
 

Teljes kör� generál kivitelezés 
 

SCHIEDEL kémények forgalmazása, építése,  
nagy kedvezménnyel 

Aquaseal-Schomburg kivitelez�-forgalmazó  
partnere 

Aquaseal-Schomburg anyagok forgalmazása  
akár nagy tételben is, beépítéssel 
Teraszok utólagos szigetelése,  

repedések áthidalása, burkolása 
Anyagok: alapozók, burkolatragasztók, fugázók,  

szigetel� anyagok 
Kenhet� vízszigetel� anyagok, esztrichek,  

m�gyanta padlók 
Homlokzat impregnáló anyagok,  

utólagos vegyi falszigetelések 
 

2011 tavaszán újlakásépítés Visegrádon 
 

Visegrádon épül� 2××××6 lakásos társasházban 
74 m2 lakások kerülnek kialakításra 

 

Tervek, telefonos egyeztetés alapján  
megtekinthet�ek 

 

Építéssel kapcsolatos információk: 
 

Tel: 06 (20) 955-2220, 06 (20) 599-9676 
http://ingatlan.com/5420300 

zeller@t-online.hu 
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CÉGES RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT  
VÁLLALJUK! 

 

NYITVA TARTÁS  
VÁLTOZATLAN ID�TARTAMBAN! 

 

KISZÁLLÍTÁS MEGRENDELHET�: 
(26) 397-230, 
(20) 373-6941 

TELEFONSZÁMON 
 

DON VITO PIZZÉRIA 
 

ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

JÚNIUSI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Pfeifer Ferenc 

 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 

Visegrád központjában  
– F� utca –  

kisméret� komfortos ház eladó. 
Gázf�tés, cserépkályha – kis m�hely, 

kocsibeálló 
Érdekl�dni: 06 (20) 388-3393

 

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

���������	�
�
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  
tet�tér-beépítést és bádogos munkákat  

garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 
 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
 

����������		

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 
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területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 
 

A Nagyvillám étterembe mosogatót felveszünk 
Tel.: (26) 398-070 

 

 

 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

 
 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos 

nagypolgári lakásomat  
(73 m2)  
eladom, 

vagy cserélem  
értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 
 

Irányár: 25 millió forint 
 

Tel.: 06 (20) 962-0707 



28                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                         2011. június 
 

           

       
 
 

    
              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 
 

 

 

A BORDA HÚSBOLT JÚNIUSI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI:  
 FÜSTÖLT DIÁKCSEMEGE BEVEZET� ÁRON 1700 FT HELYETT 1460 FT, 
 SZELETELT, NYERS, F�SZERES TARJA 1600 FT HELYETT 1350 FT 
           (TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL), 
 VÁKUUMFÓLIÁS GRILLKOLBÁSZ 1320 FT HELYETT 980 FT 
  

 ÚJ TERMÉK: SZÜRKEMARHA VASTAGKOLBÁSZ *  MINDEN REGGEL HELYBEN SÜTÖTT PÉKSÜTEMÉNY! 
  

 CÍMÜNK: 
 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   WWW.BORDAHUSFELDOLGOZO.HU 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
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2011-ben a Liszt  Bicentenárium alkalmából  
Zenés Nyári  Esték cím�  komolyzenei sorozatunkkal  

a neves zeneszerz�  és kora el�t t  tisztelgünk 
 

Július 23., szombat 19 óra, református templom 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
 „Cseh álmok”  
A brünni Concentus Moraviae fesztivál m�sorá-
nak visegrádi bemutatóján 
Jan Mrá�ek (heged�), Ond�ej Lébr (heged�), 
valamint Lukáš Klánský (zongora) játszik  
cseh zeneszerz�k m�veib�l 
 
Július 30., szombat 19 óra, református templom 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
„In memoriam Bächer Mihály” 
Falvai Katalin, Falvai Anna  
és Keveházi Gyöngyi zongoraestjén  
Liszt- és Schumann-m�vek hangzanak el 
 
Augusztus 5., péntek 20.30 óra, királyi palota 
Anjou est 
lovagi torna, királyi lakoma 
A Dunakanyar Zenebaráti Kör kamaraestjén 
C. Ph. E. Bach, J. Haydn és G. Ph. Telemann 
m�veib�l ad ízelít�t 
 
Augusztus 6., szombat 19 óra, református  
templom 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
„Liszt és Rachmaninov” 

Julia Vanjushina (Oroszország) zongoraestjén 
Liszt és Rachmaninov egy-egy szerzeménye 
hangzik el 
  
Augusztus 13., szombat 20.30 óra, királyi palota 
Anjou est 
lovagi torna, királyi lakoma 
Az Aranyalma zenekar régizenei koncertje a 
moldvai csángó magyarság a középkor sajátos-
ságait meg�rz� dallamkincseib�l 
  
Augusztus 19., péntek 20 óra, Duna-part 
Szent István-napi gálakoncert 
„A balettzene gyöngyei” 
A Duna Szimfonikusok koncertjén Verdi, Csaj-
kovszkij, Hacsaturján, Mascagni és Ponchielli 
m�veib�l hangzanak el részletek 

T�zijáték 
 
Augusztus 20., szombat 19 óra, királyi palota 
Zenés Nyári Esték 
komolyzenei koncertsorozat 
Az Artissimo Trió bicentenáriumi  
emlékkoncertje Liszt Ferenc m�veib�l 
 
A koncertekre a belépés ingyenes! 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk 
a zenekedvel�ket  
valamennyi koncertünkre! 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete  
pályázatot ír ki  

a jegyz�  
határozott idej� helyettesítésére  

az alábbi feltételekkel 
 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testülete  

a Ktv. 11. §. (2) bek. alapján pályázatot hirdet  
 

jegyz� helyettesítésére  
 
A kinevezés tartalma és id�tartama:      
Határozott idej� helyettesítés. 
A megbízás feltételei:  
– szakirányú fels�fokú végzettség (1992. évi XXIII. sz. A 

köztisztvisel�k jogállásáról szóló törvény [továbbiak-
ban Ktv.]) 8. §. alapján: igazgatásszervez�i vagy állam- 
és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles köz-
igazgatási menedzser szakképesítés és  

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga és 
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat. 
Bérezés:    
A Ktv. és Visegrád Város Önkormányzat 2/2007. (I. 26.) 
számú, a köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról szóló 
rendelete alapján történik.  
A vezet�i megbízás kezd� id�pontja:  
2011. szeptember 1. 
A vezet�i megbízás megsz�nésének id�pontja: 
A kinevezett jegyz� szülési szabadságának lejárta. 
A pályázathoz csatolni kell:   
– szakmai önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– végzettséget igazoló okirat másolata. 
Pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban ,,Jegyz�helyettesítés – 
pályázat” felirattal ellátva, Visegrád Város Polgármes-
terének (2025 Visegrád, F� u. 81.) címezve, kizárólag 
postai úton kell benyújtani. 
A pályázati kiírást a Belügyi Közlönyben, illetve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató Központ (továbbiak-
ban KSZK) internetes oldalán kötelez� megjelentetni.  
A pályázat beadásának határideje:   
2011. augusztus 10. 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2011. augusztus 23. 
A pályázat elbírálásának módja:  
Az önkormányzat bizottságainak elnökeib�l álló vélemé-
nyez� bizottság el�zetes véleményezése és javaslattétele 
után Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
dönt át nem ruházható hatáskörében. 
A pályázattal kapcsolatban érdekl�dni lehet:  
E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz�nél a 06 (26) 398-255-ös 
telefonszámon. 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével kö-
zölhet� az elbíráló bizottság, illetve a véleményez� fóru-
mok tagjain kívül más személlyel. A pályáztató fenntartja 
a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

Visegrád Város Önkormányzat  
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

 

pályázatot hirdet 
 

Visegrád Város Önkormányzat Városi Konyha  
 

szakács  
 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: 
Határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaid�. 

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2025 Visegrád, F� utca 18.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet�i megbízással 
járó lényeges feladatok: 
Gyermekek és feln�ttek étkeztetésével kapcsolatos felada-
tok ellátása az élelmezésvezet� irányítása mellett a 
HACCP normák szerint. Közrem�ködés az étlap elkészí-
tésében.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
− szakmunkásképz� intézet, szakács,  

− szakács – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,  

− egészségügyi alkalmasság, büntetlen el�élet. 

A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent: 
– közétkeztetésben szakács munkakörben szerzett leg-

alább 1 év szakmai tapasztalat, 
– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthet�ségének id�pontja: 
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 22. napjától 
tölthet� be.  

A pályázat benyújtásának határideje:  
2011. augusztus 10.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� nyújt, a 06 
(26) 398-100-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Önkormány-
zat címére történ� megküldésével (2025 Visegrád, F� 
utca 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szerepl� azonosító számot: 831/2011, valamint a 
munkakör megnevezését: szakács.  

A pályázat elbírálásának határideje:  
2011. augusztus 17.  
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A Visegrád Város Önkormányzata  
11/2011. (VI. 9.) számú rendelete 

 
 

a 9/2005. (VIII. 1.) számú, a parkolás rendjér�l,  
valamint a parkoló- és rakodóhelyek  

megváltásáról szóló rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
közúti közlekedésr�l szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) 
bekezdésében, a 15. § (2)–(3) bekezdésében és az önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdé-
sében, valamint az Országos Területrendezési és Építésze-
ti Követelményekr�l szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban OTÉK) 42. § (10)–(11) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következ� rendeletet 
alkotja. 
 

1. §. 
A fizet� parkolók területi hatálya 

 

(1) A rendelet 6. §-a az alábbiakra változik: az önkor-
mányzati rendelet hatálya a város közigazgatási területén 
belül az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá a 
közterületeken, illetve közhasználatra átadott területeken 
fizet� parkolóként kijelölt, az önkormányzat vagy gazda-
sági társasága által üzemeltetett várakozóhelyekre terjed 
ki.  
(2) Fizet� parkolók azok, amelyek az 1/1975. (II. 5.) 
KPM–BM együttes közúti közlekedés szabályiról szóló 
rendelet 112/d és 112/e „Várakozási övezet eleje, ill. 
vége” jelz�táblával, valamint az alatta elhelyezett, a 
díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló 
kiegészít� táblával jelöltek meg.  
(3) A fizet� parkolók felsorolását a rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza. 
(4) Rendezvények alkalmával – a rendezvényhez kapcso-
lódóan – ideiglenes jelleggel létesített újabb parkolóhe-
lyek kijelölésére a polgármester jogosult. 

 

2. § 
A rendelet tárgyi hatálya 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti 
járm�re, kivéve: 
a) a megkülönböztetett kék jelzéssel ellátott járm�vek 
(ment�k, t�zoltók, rend�rségi, orvosi ügyeletet ellátó 
járm�vek), továbbá az intézked� rend�r járm�ve,  
b) a figyelmeztet� jelzést jogosan használó kommunális 
szolgáltató és a közm�hiba-elhárítást végz� járm�veket, 
c) rendkívüli közm�hiba elhárítása céljából, a hiba 
elhárításának id�tartamáig a hiba kijavításához kiérkez� 
szervizautó és az azt kiszolgáló járm�vek, 
d) a segédmotoros kerékpárokat és a kerékpárokat, ha 
parkolóhelyet nem foglal el, 
e) mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az �ket 
szállító járm�veket a 218/2003. (XII. 11.) Kormány-
rendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány 
jogos és szabályos használata esetén, 
f) a KRESZ által biztosított esetekben. 

 

3. § 
A rendelet személyi hatálya 

A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben 
megjelölt fizet� parkolót igénybe vev� járm� 
tulajdonosára és üzemben tartójára. Üzembentartó e 
rendelet alkalmazásában a járm� forgalmi engedélyébe 
bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.  

 

4. § 
Várakozási díjak 

 

(1) A fizet� területen érvényes díjakat, bérletek árait, 
pótdíjakat és a szolgáltatás díjait a 4. számú melléklet 
tartalmazza, melyet a képvisel�-testület állapít meg.  
(2) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen 
a parkolási díjat parkolójegy-kiadó automatánál vagy 
erre kijelölt helyen lehet fizetni. 
(3) A megállást követ�en a parkolási engedélyt 
azonnal meg kell váltani. 
(4) A parkolójegyet a gépjárm� els� szélvéd� üvege 
mögött, kívülr�l jól látható helyen és érvényességnek 
ellen�rzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni. 
(5) A burkolati jellel jelölt várakozási övezetben a járm� 
vezet�je köteles a járm�vet a kijelölt várakozóhelyen 
belül úgy elhelyezni, hogy a járm� egy kijelölt 
várakozóhelyet foglaljon el. Ellenkez� esetben a burkolati 
jellel ellátott várakozási övezetekben a várakozási díjat a 
járm� által elfoglalt parkolóhelyek után kell megfizetni.  
(6) Lakossági parkolási engedély kérelmére annak az 
állandó lakosnak adható, akinek állandó lakhelye a vára-
kozási övezet területén, valamint az azt határoló útvona-
lon van az általa megjelölt tulajdonában álló személygép-
kocsira abban az esetben, ha:  
a) az ingatlanán a járm� tárolása nem megoldható, és ezt 
a jegyz� igazolja (udvarral, garázzsal nem rendelkezik), 
b) köztartozása (gépjárm�adó, kommunális adó) nincs, és 
ezt igazolni tudja, 
c) lakásonként max. 2 db autóra lehet lakossági parkolási 
engedélyt váltani, ha a feltételek teljesülnek. 
(7) Munkavállalói parkolási engedély a munkáltató ké-
relmére azon dolgozójának adható, akinek állandó mun-
kahelye a várakozási övezet területét�l legfeljebb 500 
méter távolságra van, az általa megjelölt egy darab gép-
járm�re, abban az esetben, ha állandó lakhelye nem a 
fizet� területen és annak 2 km-es vonzáskörzetében talál-
ható, valamint gépjárm�adó- és kommunális adótartozása 
nincs, és ezt igazolja, és a munkáltató pedig minden t�le 
elvárhatót megtett annak érdekében, hogy közterületi 
parkolót a dolgozónak ne kelljen igénybe venni (parkolót 
alakít ki, utazási kedvezményt ad), és igazolja, hogy köz-
tartozása nincs. 

 

5. § 
Pótdíjak, ellen�rzés 

 

(1) Aki parkoló szelvény vagy jelen rendeletben 
meghatározott parkolásra jogosító engedélykártya nélkül, 
vagy érvénytelen, illetve lejárt szelvénnyel, vagy 
érvénytelen vagy lejárt kártyával parkol, vagy szelvényét, 
bérletét, mozgáskorlátozott igazolványát nem 
ellen�rizhet� és nem el�írás szerinti módon helyezi el a 
járm�ben, vagy a területre érvényes egyéb korlátozásokat 
nem tartja be, a várakozási díjon felül pótdíjat köteles 
fizetni. 
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(2) A 8. § (1) bekezdése szerint jogosulatlanul parkoló 
gépkocsi szélvéd�jére helyezve a parkoló ellen�r fizetési 
csekket és fizetési felszólítást hagy. A fizetési 
felszólításon fel kell tüntetni a parkoló helyét, az észlelés 
id�pontját, a gépkocsi rendszámát, a jogosulatlan parkolás 
8. § (1) bekezdése szerinti meghatározását, valamint a 
várakozási díjra és pótdíjra vonatkozó ismérveket. 
(3) A fizetend� pótdíj befizetése csak csekken, vagy az 
üzemeltet� polgármesteri hivatal házi pénztárába – 
pénztári id� alatt – történhet, parkoló ellen�r a pótdíjat 
nem veheti át. 
(4) A pótdíj összege, ha a pótdíj fizetésére kötelezett: 
a) a pótdíjat 8 munkanapon belül befizeti 
– 2.000,– Ft/jogosulatlan parkolás, megkezdett 

naponként, 
– KRESZ megszegés: szabálysértési feljelentés 

kezdeményezése, 
b) a pótdíjat 8 munkanapon túl fizeti be, úgy az a) 
pontban meghatározott pótdíjak kétszerese és azoknak a 
8. naptári naptól számított Ptk. szerinti kamata, 
c) ha felszólításon szerepl� pótdíj összegét a jogosulatlan 
parkolás napján, vagy az azt követ� munkanapon az 
üzemeltet� házi pénztárába befizeti, úgy a pótdíj 
összegének 50%-a. 
(5) A várakozási díj és a pótdíj megfizetésére a járm� 
tulajdonosát vagy üzembentartóját kell kötelezni. 

 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

1. E rendelet 2011. június 15-én lép hatályba. 
2. A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 

Visegrád, 2011. június 8. 
 
Abonyi Géza s. k.  E�ryné dr. Mezei Orsolya s. k. 
     polgármester                          jegyz� 
 

A rendeletet kihirdettem: 
 

Visegrád, 2011. június 10. 
      

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

3. sz. melléklet 
 

Parkolási id� megállapítása 
Április 15-t�l október 15-ig:  
Hétf�–vasárnap: 10.00–18.00 
Október 16-tól április 14-ig:  
Ingyenes 
 

4. sz. melléklet 
 

Díjak, költségtérítések 
1. Parkoló jegyek díjai: 
1.1. személygépjárm�: 300,– Ft/nap 
1.2. autóbusz: 800,– Ft/nap 
2. Lakossági parkolási engedélykártya 
Ingyenes 
3. Munkavállalói parkolási engedélykártya 
Ingyenes  

Tisztelt Lakosság! 
Tekintettel arra, hogy a képvisel�-testület 2011. június 

30-án tartotta havi rendes ülését, ezért az ott hozott 
döntésekr�l a lap következ� számában tájékoztatjuk 
Önöket! 

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

 
FELHÍVÁS 

 

a term�földek hasznosítási kötelezettségére 
 

A term�föld védelmér�l szóló 2007. évi CXXIX. tör-
vény 5. § (1) bekezdése kötelez�en el�írja valamennyi 
term�földhasználó részére a term�föld hasznosításának 
kötelezettségét. 

A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, 
választása szerint – köteles a term�földet m�velési ágának 
megfelel� termeléssel hasznosítani, vagy a termelés foly-
tatása nélkül a talajvédelmi el�írások betartása mellett a 
gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadá-
lyozni. 

Sz�l�t és gyümölcsöst a m�velési ágának megfelel� 
termeléssel kell hasznosítani. 

A földhivatal az el�írt hasznosítási kötelezettség betartá-
sát rendszeresen, helyszíni szemlék során ellen�rzi.  

A helyszíni szemlék során ellen�rzi, továbbá:  
– a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásban 

szerepl� adatok egyez�ségét (m�velési ág megválto-
zása, illetve bejelentésének elmulasztása),  

– az id�leges más célú hasznosítás megszüntetését,  
– az id�leges más célú hasznosítási engedély lejárta után 

az eredeti állapotba történ� helyreállítást,  
– a más célú hasznosítás megkezdésének el�zetes beje-

lentését,  
– a földmin�sítési mintatereket, 
– felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat, 

illetve ezt követ�en az eredeti állapotba történ� hely-
reállítás megtörténtét,  

– felméri a beruházási területeken a mellékhasznosítási, 
ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését. 

Felróható mulasztás esetén a földhivatal földvédelmi 
bírsággal sújtja a földhasználót, annak hiányában a term�-
föld tulajdonosát. Amennyiben a bírsággal érintett föld-
részletnek több földhasználója van, illet�leg az érintett 
földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a 
földhasználókat, illet�leg tulajdonosokat egyetemlegesen 
terheli. 

A bírság mértéke a term�föld ingatlan-nyilvántartás sze-
rinti aranykorona értékének kétezerszeres szorzata, illetve 
minimum 10.000 Ft. 

A bírságot az azt kiszabó határozat joger�re emelkedését 
követ� 30 napon belül kell megfizetni. A határid�re be 
nem fizetett földvédelmi bírság adók módjára behajtandó 
köztartozásnak min�sül. 

A fentiek alapján felhívjuk a term�föld használók és tu-
lajdonosok figyelmét a term�földek hasznosítási, vala-
mint a felhívásban még felsorolt kötelezettségeknek betar-
tására, mely mindannyiunk közös érdeke! 

                                                    dr. Kiss Balázs, 
a Szentendrei Körzeti Földhivatal  

                                                         vezet�je 
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Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 

TÁBOROZNI JÓ! 
 

Nyár, nyár, hol vagy már – írtam az el�z� cikk címében. 
Nagyon várták már kicsik és nagyok egyaránt. A feln�ttek 
közül a szül�k már nem mindannyian. Nagy gond, hová is 
tesszük gyermekeinket nyáron, amíg mi nem vagyunk 
otthon. Jó esetben ott a nagymama, vagy ha a családi 
költségvetés ezt lehet�vé teszi, mehet a gyerek tá-
bor(ok)ba.  

Iskolánk tavaly napközis tábort szervezett, melyet köz-
kívánságra ismét megszerveztünk. Bár idén csak négy 
naposra terveztük, de rögtön a tanév befejése után kezd�-
dött, tehát a gyerekekre csak június 22-t�l várt a feltétlen 
szabadság. Valahogy kevesebben voltunk, mint tavaly, 
tehát „csak” 40 nebulóra szerveztük a programokat. Úgy 
gondoltuk, hogy idén a beiskolázási körzetünket látogat-
juk végig, hisz sosem árt, ha megismerjük, hol és hogyan 
is él iskolatársunk. Els� nap Dömösön jártunk. 

 

 
Együtt a csapat 

 

Szakért�ként Paulusz Józsi bácsi (az ifjabb) kalauzolt 
bennünket, miután leszálltunk a buszról. Csütörtökön a 
dömösiek már ott vártak bennünket, jó házigazdához 
ill�en. Rövid Dömös-történet következett, majd útnak 
indultunk, hogy meghódítsuk a hegyet. Közösen kezdtük 
a túrát, majd a nagyobbak – természetesen feln�tt kíséret-
tel – a Rám-szakadék felé vették az útjukat. A kisebbek 
nagy háborúba keveredtek a Lukács-árok mentén, no nem 
valami végzetesbe, hanem a számokkal. A számháború 
után lefelé már kényelmes és kellemes volt sétálni. Köz-
ben mardosni kezdte valami a gyomrunkat. Ennek lecsil-
lapítására a Sz�ke-forrás étterembe masírozott be sere-
günk, ahol Újváry Ferenc és felesége, Ica néni f�zött 
nekünk nagyon-nagyon finom milánóit. Mindenki annyit 
ehetett, amennyi belefért. Nagyon finom volt, köszönjük 
nekik! Jóles�en elfáradva, teli pocakkal indultunk vissza a 
buszmegállóba, hogy ismét buszra szállva hazamehes-
sünk. Egyöntet� vélemény volt: Dömös gyönyör�, érde-
mes volt eljönni! 

Pénteken a sport és a kézm�veskedés volt a f�szerepl�. 
Új játszóterünk sokféle akadálypályát kínált, amelyeken 
átjutva sokféle édesség és apróság várt jutalom gyanánt. 
A finom ebéd után – melyet a napközis konyhán f�ztek 
nekünk a nénik – a visegrádi játszóparkban töltöttünk el 
pár órát, ahol igazán kifutkoshattuk magunkat. Délután a 
hazamenetel idejét várva papírból készítettünk díszeket, 
mellyel a másnapi ballagásra fel is díszítettük a kis épüle-
tet. Igazán szép lett.  

Hosszú volt a hétvége, ráadásul szombaton még a balla-
gáson és évzárón is részt vettünk. Büszkén vihették haza a 
legkiemelked�bbek a jutalomkönyveket, melyeket az 
Áprily Iskoláért Alapítvány Kuratóriumi tagjainak fel-
ajánlásaként az Összefogás Dömösért Közhasznú Alapít-
vány jóvoltából kaphattak tanulóink. Köszönet érte! 

 

 
Ballag már a vén diák… 

 

 
Barangolás a Mogyoró-hegyen 

 

Hétf�n ismét útra keltünk, hogy megmásszuk a Kálvá-
ria-dombot, majd a bobozás után a Mogyoró-hegyen 
játszhassunk. Babgulyás és bukta volt ebédre, ezt bizony 
nem ártott ledolgozni délután. A számháború visszavágó-
ja következett. A számokat köszönjük Bártfai Ildinek! 
Délután kétfelé osztódott a csapat. Az egyik fele haza-
ment aludni, mert jobb a saját ágy (ezzel én is egyet ér-
tek), a csapat másik fele pedig indult a buszmegállóba, 
hogy útra keljen Kisorosziba, hiszen ott töltöttük az utolsó 
éjszakát az iskolában. Rita néni finom gyógyteával várt 
bennünket a Duna túloldalán, és kiállításon érezhettük 
magunkat, hisz szakszer� vezetést kaptunk t�le a házában 
kiállított képekhez. Megnéztük és persze, ki is próbáltuk 
Kisoroszi játszóterét, és itt már össze is ismerkedtünk 
néhány jöv�beni iskolatársunkkal. A játék után az iskola 
felé menet végignéztük a szépen felújított házakat és 
megtudtuk, hogy ehhez a nemes célhoz az önkormányzat 
is ad segítséget helyi pályázat útján. A finom vacsora után 
melegedhettünk a tábort�znél, és éjjeli sétát tettünk a 
faluban. A kiadós alvás és reggeli után következett egy 
túra  a  szigetcsúcsra. Itt aztán iszapolás, napozás, homok- 

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

TÁBOROZNI JÓ! 
 

várépítés minden mennyiségben. A Rácz fogadóban ebé-
deltünk, aztán még egy fagyi is belénk fért... Kés� délután 
érkeztünk vissza Visegrádra, ahol búcsút vettünk egymás-
tól, hiszen a tábor véget ért.  

 

 
Ugye, milyen er�sek vagyunk? 

 

Reméljük, a szül�knek segítséget jelentett, hogy jó he-
lyen volt gyermekük, hisz a négy nap alatt több mint tízfé-
le programon vehettek részt. A kollégáknak köszönjük, 
hogy ilyen tartalmas id�töltést gondoltak ki, valósítottak 
meg és mindezt szívvel-lélekkel tették.  

Mindez persze nem jöhetett volna létre támogatók nél-
kül, akik: Sas Mária (Napsugár Bob Kft.); Szalay Balázs 
(komp); Mátyás Király Történeti Játszópark. Köszönjük, 
hogy térítés nélkül vehettünk mindent igénybe! 
Sokat jelent minden segítség a mai világban, hiszen ked-
vezményt kaptunk a Sz�ke-forrás étteremben, a Mogyoró-
hegy étteremben és a Rácz fogadóban is. 

Örülünk, hogy minden gyermek és feln�tt élményekkel 
telve, jó érzéssel indult haza a tábor végén. Szeptember-
ben újra találkozunk! 

Pauluszné Tóth Anna 
 

���������	�
�������	
 

 
 

2011. június 18-án találkoztunk és ballagtunk az Áprily 
Lajos Iskolában, ahol ötven éve végeztünk. Az osztályból 
szép számmal összejöttünk; meghívásunkat Balla Benjá-
min tanár úr is elfogadta.  

Jó volt ilyen sok id� után újra együtt lenni, felidézve a 
régi emlékeket… 

A szervez�k 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítem Kedves Betegeimet, hogy  
 

a gyógyszertár 
2011. augusztus 1. és 26. között zárva lesz. 

 

Kérem, hogy gyógyszereikr�l 
el�re gondoskodni szíveskedjenek! 

 

Dr. Robicsek Katalin 

 
��������	�
����
���������������
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Június 26-án, vasárnap a XXII. Tordaszentlászlói Kórus-
találkozó másnapján Abonyi Géza polgármesterrel „átug-
rottunk” Tordaszentlászlóról testvérvárosunkba, Parajdra, 
ahol a kapcsolatokért felel�s alpolgármesterrel, Káli Ár-
páddal, valamint Cseresnyés Attila iskolaigazgatóval és 
feleségével találkoztunk.  

Káli úr – kérdéseinkre válaszolva – bemutatta Parajdot 
és a település eltelt évtizedekben történt fejl�dését. Ter-
mészetesen szóba kerültek a problémák és nehézségek is. 

A testvérvárosi kapcsolat programb�vítésének lehet�sé-
gét az alpolgármester úr nagy örömmel fogadta és lelkes 
aktivitással maga is javaslatokat fogalmazott meg a jöv�t 
illet�en. Mindkét fél tekintettel volt arra, hogy az erre a 
célra fordítható anyagi lehet�ségek mindkét város tekinte-
tében – pillanatnyilag – meglehet�sen sz�kösek. 

– Megállapítottuk, hogy az iskoláink között kialakult 
éves váltásos cserekapcsolat a jöv�ben is fontos számunk-
ra 

– A m�vel�dés, képz�m�vészet, népm�vészet területén 
kiállításokat tervezünk: 2011-ben Parajd Visegrádon, a 
városnapokon, míg 2012-ben Visegrád Parajdon jelenik 
meg.  

– Mi szorgalmaztuk a parajdiaknak az év végi városi 
disznótoron való részvételét, �k viszont az �szi káposzta-
fesztiválon (káposzta f�z�versenyen) történ� visegrádi 
jelenlétet szorgalmazták – éppen a 2010. év jó tapasztala-
tai alapján. (Ekkor az ott megjelen� Szent György Lovag-
rend, valamint a Primavera táncegyüttes programja nagy 
siker volt.) 

– Káli úr kérésére (aki közvetlenül is érintett) mi meg-
vizsgáljuk, s ha lehet el�készítjük, hogy a parajdi vadász-
társaság, illetve erdészet és a visegrádi vadásztársaság, 
illetve erdészet között kialakítható-e közvetlen partneri 
kapcsolat. 

– A mi kérésünkre a parajdi önkormányzat megvizsgálja, 
hogy milyen keretekkel és feltételekkel tudnánk egy 
egészségügyi kirándulást szervezni – az arra „rászorulók-
kal” – egy hetes tartózkodással a sóbányába, a sóterápiás 
foglalkozásokra. 

Megállapodtunk a folyamatos és naprakész kapcsolattar-
tás fontosságában is. Az egyeztetést mindkét fél hasznos-
nak tartotta; Parajd polgármestere (aki ez id�ben, meghí-
vásra Ópusztaszeren tartózkodott), Bokor Sándor úr az 
�sz folyamán látogat el Visegrádra. 
                                                                       Kiss Károly 

alpolgármester 
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Véget ért a 2010/2011-es nevelési év az óvodában, elkö-
szöntünk a nagyoktól és megkezdtük „nyári életünket”. 
Július 23-ig minden nap programokkal várjuk a gyereke-
ket, két óvón� és három dajka felügyeletével.  

Az év közben történt események bemutatásával szeret-
ném, ha némi betekintést nyernének az óvoda életébe 
azok a Kedves Olvasók is, akiknek már vagy még nincs 
óvodás korú gyermekük. Korcsoportonkénti bontásban 
ennyi eseményben volt részünk az elmúlt évben: 
 

Kiscsoport 
Talán a legfontosabb a beszoktatás folyamata a három-

éveseknél, amikor el�ször ismerkedik az óvodai csoport-
jával. A megszokottól eltér� környezet, a szül�kt�l való 
elszakadás sokszor nehéz szül�nek-gyereknek-óvón�nek 
egyaránt. Úgy gondoljuk a fokozatos beszoktatás, a szere-
tetteljes magatartás, a gyerekhez végtelen szeretetteljes 
közeledés segíti az átállás id�szakát. Ebben a nevelési 
évben nemcsak 17 új kicsit szoktattunk be (a meglév� 11 
gyermek mellé), de egy Down-szindrómás kislány is a 
csoport tagja lett. Az óvón� türelme, szeretete termékeny 
talajra hullt, a gyerekek is kedves elfogadással szeretgetik 
a kislányt. Az óvoda nyitottsága nemcsak a beszoktatás 
ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítja a szül�knek 
a nevel�munkába történ� közvetlen betekintést. Ez mind-
két fél számára (szül�–óvón�) megnyugtató és biztonsá-
got jelent� lehet�ség, amit a gyerek érdekében lehet hasz-
nosítani. Nekünk éppúgy szükség van nevel� munkánk-
ban a szül�kt�l érkez� információkra, javaslatokra, mint 
fordítva. Közös programjainkon kívül (melyeket külön 
ismertetek) a kiscsoportban a következ� programok vol-
tak az év folyamán: 

– szül�i értekezletek: október, február, május, 
– családlátogatások: szeptembert�l novemberig, 
– Mikulásváró barkácsdélután szül�kkel, 
– karácsonyvárás a szül�kkel, 
– húsvét, 
– anyák napja, 
– fogadóórák az év folyamán kétszer. 

 

Középs� csoport 
A 4-5 éves gyermek ugrásszer� fejl�dése figyelhet� meg 

ebben az életszakaszban az önállóság, figyelem, kitartás, 
mozgás, játék, szocializálódás területén. Kiemelt szerepe 
van a közösséggé alakulásnak, hiszen a közösség lehet�-
séget teremt az önálló kapcsolatok kialakítására, a konf-
liktusok kezelésére és megoldására. Fontos a gyermek 
önértékelésének kialakulása, általa lehet�vé válik a vi-
szálykodásmentes (vagy csak kevés) csoporttársi együtt-
m�ködés. Ugyanilyen fontos a konfliktusok kezelése, 
amit ebben az életszakaszban megpróbálunk már rábízni a 
gyermekre: „beszéld meg vele...”, hiszen a korai beavat-
kozással gátoljuk a gyerek egyéni önálló rendezési, meg-
oldási törekvéseit. 

Programjaik az elmúlt id�szakban: 
– szül�i értekezlet: október, május, 
– családlátogatások: folyamatos, 
– nyílt napok: november, május, 
– síoktatás a Nagy-Villámon, 
– német nemzetiségi programon való szereplés, 
– biciklizés a Duna-parton, 

– kirándulás a Sibrik-dombon, 
– nemzetiségi fesztivál Pilisszentivánon (szereplés), 
– búcsú a nagycsoportosoktól, 
– séták, kirándulások a környéken, 
– búcsú a nagyoktól. 

 

Nagycsoport 
Tarsolyunkban az el�z� két év tudásával, az iskolai élet-

re készítjük fel a gyerekeket. Teljesítik az önállóság, az 
önálló gondolkodás, a feladattudat hat éves korra elvárha-
tó kritériumait a nap minden percét kihasználva erre. 
Nincs üresjárat, még a mosdóba is mondókával mennek, 
találós kérdések, nyelvtör�k bármikor napirenden vannak. 
Természetesen az el�re eltervezett napi feladatokon kívül. 

Programjaik az elmúlt id�szakban: 
– szeptember: új gyermekek beszoktatása, szül�i érte-

kezlet, betakarítás a kiskertben, könyvtárlátogatás, 
– október: úszótanfolyam, biciklitúra, 
– november: Márton-nap (SZMK részvételével), nyílt 

hét a szül�knek, szül�i barkácsdélután, szereplés az 
id�sek karácsonyán, karácsonyváró a szül�kkel, 

– január: szánkózás a Nagy-Villámon, 
– február: szül�i értekezlet (tanítók, igazgatók részvéte-

lével), farsang, 
– március: gergelyjárás, fogadóórák, úszásoktatás, 
– május: anyák napja, 
– június: ovibúcsú, éjszakai alvás az oviban, faültetés. 
 

Zeneovi folyamatosan egész évben. 
A programokon keresztül érzékelhet� a gyerekek nyi-

tottsága az újdonságra, mindezt úgy, hogy a gyerekek 
legfontosabb tevékenysége a játék ne sérüljön sem id�ben 
sem tartalomban. 

 

Mindhárom korcsoportot érint� programok az elmúlt 
nevelési évben: 

– népmese hete, 
– állatok hete, 
– Márton-napi felvonulás, 
– zenei el�adás meghívott el�adókkal, 
– mesedramatizálás, 
– színházlátogatás, 
– karácsonyi m�sor szervezése, 
– március 15-i kivonulás, 
– Az aranysz�r� bárány cím� mese el�adása (meghívott 

el�adó), 
– ovibúcsú, 
– Sommer Fest az óvodában. 

 

Nem beszéltünk még a születésnapok megünneplésér�l, 
a kistestvér születésének közös örömér�l, nyaralások, 
kirándulások beszámolóiról… sok-sok közös élmény 
megélésér�l.  

Ovibúcsú alkalmával kiszámoltam, hogy gyermekeink 
átlagosan 720 napot és 5760 órát töltenek itt az óvodában. 
Ennyi id� alatt olyan sok közös élményük van óvón�knek 
és gyerekeknek, hogy nem kell csodálkozni a nagycsopor-
tos óvó nénik könnyes szemén az ovibúcsún! 

Az óvoda augusztus 23-án (kedden) kezd�dik; tartal-
mas szép nyarat kívánunk mindenkinek!  

Dobó Istvánné 
                                                                       óvodavezet� 
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Kedves Gyerekek! 
Ebben az évben immár harmadszor rendezzük 

meg szeptember 30-án a népmese napját. 2009-ben 
és 2010-ben e jeles napot kifejezetten magyar nép-
mesékkel ünnepeltük. Nagy örömünkre a magyar 
népmesék világa igencsak megmozgatta a fantáziá-
tokat. Mindennek bizonyítéka az a számtalan, álta-
latok beküldött rajz, melyet azóta is féltve és büsz-
kén �rzünk. 

 

 
Illusztráció 1. 

Az idei népmese napjának megünneplésében több 
dolgot megváltoztattunk. El�ször is szeretnénk, ha 
a magyar népmeséken kívül más népek meséivel is 
megismerkednétek. Ehhez minden segítséget meg-
kaphattok a könyvtárban. Másodszor, hogy az 
érdekl�déseteket még jobban felcsigázzuk, prog-
ramsorozatot indítunk, hogy a nyár se teljen el 
mesék nélkül.  

 

 
Illusztráció 2. 

Július 27-t�l, szerda délutánonként négy órától 
mesedélutánokat tartunk a m�vel�dési házban, 
melyek alkalmával mesefilmet nézünk vagy 
hangoskönyvet hallgatunk a magyar és a világiro-
dalom szebbnél szebb meséib�l válogatva. Minden 
összejövetelt fejtör�vel zárunk, a jó megoldásokat 
természetesen jutalmazzuk. 

Szeretettel várunk mindenkit, jelentkezzetek mi-
nél többen! 

Fehér Judit 
könyvtáros 

Családi napközi nyílik Visegrádon 
 

Kedves Szül�k!  
Bizonyára már hallottak a Játszoda Egyesületr�l. Visegárdon, 

Képíró Ágnes vezetésével m�köd� képességfejleszt� játszóhá-
zunkba már sok gyermek megfordult. �szt�l átalakítjuk a m�kö-
désünket és családi napköziként kib�vülve folytatjuk tovább.  

A családi napközi állandó napközbeni ellátási formát biztosít 
nagyon rugalmas keretek között. Ez el�segíti, hogy a kisgyerme-
kek állandó napközbeni felügyeletét a szül�k rugalmasan tudják 
megoldani akkor is, ha esetleg vissza szeretnének menni dolgoz-
ni, de akkor is, ha csak szeretnék, hogy gyermekük kortárs kö-
zösségben fejl�djön.  

A játszoda azonban nem csak egy egyszer� gyerekfelügyelet. 
Kollégáink pedagógiai tapasztalata és személyes hozzáállása a 
garancia rá, hogy a nálunk töltött id� nem csak eltelik, hanem 
maradandó élményeket ad és kimagaslóan el�segíti a gyermekek 
képességfejl�dését. A napközi alatt a gyermekek könnyed, játé-
kos hangulatban, de nagyon sokat tanulnak. Szakmai progra-
munknak köszönhet�en fejl�dik a szociális, érzelmi, értelmi 
képességük, a mozgáskoordinációjuk, az önértékelésük is. Mind-
ezek olyan alapvet� képességek melyek a sikeres iskolai tanul-
mányaikhoz és kés�bbi életükhöz is elengedhetetlenek.  

A korai életévekben játékosan elsajátított képességek id�sebb 
korban már nagyon nehezen pótolhatók. Mi ezért tartjuk fontos-
nak, hogy mit, miért és hogyan „játszik” a gyermek! – hiszen a 
gyerekek els�dleges és spontán tanulási módja a folytonos játék.  

A családi napköziben els�sorban a bölcs�dés korosztályú 
gyermekeknek szeretnénk fér�helyet és megfelel� napközbeni 
ellátást biztosítani. Ezzel a lehet�séggel enyhül Visegrádon a 
bölcsödés gyermekek elhelyezésével kapcsolatos probléma, mely 
egyébként a régió többi településére is jellemz�.  

Továbbra is várjuk majd az iskolás korosztályt is a délutáni 
napközis foglalkozásokra. Ezek a délutánok is nagyon összeszo-
kottan és eredményesen telnek. A gyermekek leckéje, korrepetá-
lása is zajlik ilyenkor az egyéni igényeiknek megfelel�en. �szt�l 
heti rendeszerességgel német nyelvi foglalkozásokat is tartunk 
majd, ezzel is segítve a gyerekeket. 

A játszoda célkit�zése az is, hogy a térítési díjjak minél kedve-
z�bbek legyenek. Pályázati pénzek, 1%-os felajánlások és egyéb 
támogatások bevonásával igyekszünk kedvez� hozzáférést bizto-
sítani mindenkinek. Ebben a munkában szerencsére a Visegrádi 
Önkormányzat is támogatja egyesületünket. El�zetes ígéret alap-
ján, a város esetleg átvállalja majd a térítési díjjak egy jelent�s 
részét a nálunk elhelyezett gyermekek után, segítve ezzel a helyi 
családokat. Pontos információnk ezért a várható térítési díjjakról 
még nincsenek, de hamarosan elérhet�ek lesznek ezek is a hon-
lapunkon – www.jatszoda.hu. Itt sok egyéb információval is 
várjuk az érdekl�d�ket!  

Addig is szeretnénk kérni a szül�ket, hogy amennyiben érdekli 
Önöket szolgáltatásunk, akkor el�zetesen jelezzék igényüket! A 
családi napközi fér�helyeink száma igen korlátos, melyet a m�-
ködési engedélyünk szabályoz (max. 7 gyermek!). Ezért a fér�-
helyek betelése után nem fogunk tudni több gyermeket fogadni. 

Érdekl�dni és jelentkezni Képíró Ágnesnél lehet a 06 (30) 305-
6291-es telefonszámon, vagy a kepiro78@gmail.com címen. 

További szép nyarat és sok pihenést kívánunk mindenkinek! 
Hamarosan találkozunk! 

Karakasné Képíró Ágnes 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Június 9-én már 7. alkalommal rendezték meg a környe-
z� sváb települések óvodáinak nagy seregszemléjét, 
Kinderlieder und Kinderspiele Festival címmel. Néhány 
éve, 4. alkalommal mi szerveztük, fogadtuk a vendégeket 
és izgultunk, hogy minden jól sikerüljön. S azóta, nagy 
örömünkre, a többi óvoda is átvette azt a szervezési for-
mát, amivel nálunk találkoztak. A szereplés mellett bar-
kácsolás, játék várta a gyerekeket. Reméltük, így nem 
csak a feln�ttek büszkélkedhetnek a kicsik ügyességét 
látva, de a gyerekek számára is élménytelibbé vált ez a 
nap. Így volt ez idén Pilisszentivánon is, ahova mi is 
meghívást kaptunk. A középs� csoportosokon volt a sor, 
hogy a gyönyör� nemzetiségi ruhát magukra öltve meg-
mutassák, mit tudnak. A programban szerepelt a helyi 
tájház megtekintése, népviseletbe öltöztetett fakanálbábok 
készítése és persze, a szereplés. Eleinte kicsit megillet�-
dötten, halkan szólt a nóta – a közönség láttán elszállt a 
gyerekek bátorsága. No, de aztán belejöttek: nem is el�-
adást láttunk, hanem önfeledt játékot. 

A m�sorunkban az irodalmi német mellett mindig hall-
hatóak-láthatóak a helyi sváb dalok, játékok. Hiszen a 
hagyományok ápolása kiemelten fontos feladatunk: „A 
jöv�t építeni csak a múlt ápolásával lehet.” (Dr. Barsi 
Ern�) 

Óvodánkban az a fura helyzet, hogy a nemzetiségi okta-
tást három „echte” bogdányi származású óvón� végzi. De 
azért becsülettel megtanultuk a dalokat, mondókákat 
„visegrádiul”, ózva is. S természetesen ezt a változatot 
tanítjuk a gyerekeknek. 

Talán nincs is olyan id�s sváb ember Visegrádon, aki ne 
ismerné a következ� mondókát: 

Szojc, Smojc, krivel-kravel / Ölepo, Nosinzige / 
Sipepajle / Klane Potsch, krose Potsch. 

Célunk, hogy az ovisok se hagyhassák el az óvodát e 
tudás nélkül. (Természetesen a többi felkutatott mondó-
kával, játékkal együtt!) 

Az idei fesztiválon is elhangzott a Szojc, Smojc; Hotta 
Rezi, hott; Potsch, potsch, Handi ’zsam; Schof, Kinde 
schlof sokféle, helyi változata. Nemcsak mi feln�ttek, de a 
gyerekek is érdekl�déssel hallgatták az ismer�s, de mégis 
más szavakat. 

S ha már a középs�sök ezen a napon így benne voltak a 
szereplésben, hát másnap a Fellegvár Óvoda közönsége 
el�tt is el�adhatták kis m�sorukat.  

Els� alkalommal rendeztük meg 10-én a Sommerfest 
névre keresztelt programunkat. Régóta dédelgetett vá-
gyunk volt egy nemzetiségi nap létrehozása. Bár az es�s, 
morcos id�járás majdnem elrontotta a dolgot, de a ked-
vünket nem tudta. Miután a középs�sök m�sorát megnéz-
tük, megtanították az egyik táncukat a többieknek. Az 
együttjátszás után következett a csapatmunka: négy csa-
patot alakítottunk, s a nap folyamán együtt vettek részt a 
különböz� feladatokban. S, hogy ki hova került, azt a 
nyakunkba akasztott kis kártyácska mutatta meg. Erre 
gy�jtögették a feladat elvégzését igazoló kis virágokat is. 
Minden csapatban volt kis-, középs� és nagycsoportos 
gyerek is. Az állomásokon sváb játékok várták �ket. Az 

egyik helyen sváb körjátékoktól, daloktól volt hangos az 
udvar. A következ� helyszínen barkácsolni lehetett: kis 
napocskás kit�z� volt a munkájuk gyümölcse. S miköz-
ben száradt a festék, természetesen napocskás játékokkal 
múlatták az id�t. A harmadik feladatra már napokkal 
el�bb készülniük kellett egy kicsit. Egy sváb mondókát 
kellett megtanulniuk a székfoglalós ügyességi játékhoz. 
Majd a Plinde Kuh – Vak tehén szembeköt�s játékra ke-
rült sor. 

 

 
 

 
 

S talán a legnépszer�bb állomás a konyha ebédl�jében 
volt, ahol is szakács nénik segítségével egy igazi sváb 
édességet készíthettek a gyerekek. A szilvalekváros 
Krizflutét ebéd után meg is kóstolhatta mindenki. Bizto-
san sokakban emlékeket ébreszt ennek az egyszer� fi-
nomságnak a neve. Aki pedig nem kóstolta még, hát ké-
szítse el: s�r� tejbegrízt kell f�zni, s ha langyosra h�lt, 
vajazott, prézlizett tepsiben elteríteni. Kockákra vágni, s 
minden kocka közepére gyümölcsöt vagy lekvárt tenni. 
Süt�ben néhány perc alatt piros-ropogósra sütni, S ha 
kih�lt, már lehet is enni. Jó étvágyat hozzá! 

A délel�tt befejezésképpen, immár ragyogó napsütésben 
(hiszen Sommerfesten vettünk részt) az udvaron mulat-
tunk egy kicsit. Megtáncoltattuk a tiroli kalapot (rajta az 
Erste Sommerfest feliratú kit�z�vel – jelezve szándékun-
kat, hogy e napnak a következ� években lesz még folyta-
tása!) 

Fergeteges Hochzeitmarschsal zárult az ünnep, melyre 
még a konyhás nénik is kidugták az orrukat a konyhából. 

Hogy is mondják a németek: Ende gut, alles gut! 
 Imre Gáborné 
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Kis-Duna menti  
Sváb Fesztivál 

 

Újabb meghívásnak tettünk eleget június 18–19-én a 
hagyományos Kis-Duna menti Svábok Tutajos Találkozó-
ján és a hozzá kapcsolódó Sváb Fesztiválon Dunaharaszti-
ban. 

 

 
 
A kétnapos sváb mulatság ismét fergetegesre sikeredett: 

18-án délután háromkor tutajos menet hajózott ki az egyik 
öbölb�l a Kis-Dunára. A Duna menti sváb községek nem-
zetiségi küldöttei külön-külön kis tutajokkal, hajókkal, 
csónakokkal eveztek (mi egy csónakban eveztünk), közsé-
gük, városuk nevét egy táblára felírva a tutaj vagy csónak 
elején magasra tartották, hogy a tisztelt néz�k tudják, 
honnan érkeznek a hajósok. A tutajok és hajók egyikén-
másikán él� zenével, víg nótázással, eszem-iszommal 
múlatták az id�t, lengették zászlaikat, integettek és kur-
jongattak a parton állóknak, majd lassan beeveztek az 
egyik holtág kiköt�jébe. Itt már a fogadó sváb önkor-
mányzat bizottsága várta a hajósokat és Láng András 
esperes úr, aki meg-áldotta a hajósokat és bárkáikat. 

Ezután köszönt�k következtek, majd kezdetét vették a 
különböz� helyekr�l 
érkezett ének-, zene- 
és tánckarok m�sorai. 

Az este polka-
partival és finom 
vacsorával foly-
tatódott, melyet a 
dunaharaszti tájház 
megal aku l ásának 

négy éves évfordu-
lójára rendeztek. 

Másnap, 19-én 
reggel 9-kor 
folytatódott a 
találkozó a kegyeleti 
emlékpark meg-
koszorúzásával. Itt 
vannak eltemetve 
azok a sváb �sök, 
akik sokat tettek  

Dunaharasztiért. 
A fesztivál folytatódott a tájházban kézm�ves kirakodó-

vásárral, lacikonyhával, a jókedvr�l tánc- és énekkarok 
m�sora gondoskodott. Akik Visegrádról eljöttek a Német 
Önkormányzat szervezésében, kellemes napot töltöttek a 
dunaharasztiakkal, talán csak a h�ség volt az egyetlen 
bajkever�nk. 

H. I. 
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Árpádházi Margit szobra Visegrádon, Visegrád, július 21. 
Vasárnap délben leplezték le Visegrádon a szenttéavatás el�tt álló 
Árpádházi boldog Margit szobrát. A vörös márványtalapzaton álló 
zománcozott m�anyagból készült szobrot, Madarassy Valter m�vészi 
alkotását, a Zsitvay-család adományozta Visegrád községének. Az 
emlékm� a község szívében, a templom mellett került felállításra. A 
leleplez� ünnepségen Böhle Kornél dominikánus-atya mondotta az 
avató beszédet. Emlékeztetett arra, hogy a tatárjárás után IV. Béla 
király Visegrád várát azért emeltette, hogy netáni újabb ellenséges 
támadáskor nemcsak a királyi család tagjai, els�sorban Margit király-
leány, de a vitéz harcosok hozzátartozói is biztos menedéket találja-
nak. Ez a történelmi példa arra int, hogy ma is gondoskodjunk a hazá-
ért harcolók hozzátartozóiról és hátramaradottairól. Zsitvay Tibor dr. 
titkos tanácsos, volt igazságügy-miniszter, akinek �sei szintén 
résztvettek IV. Béla idején a tatárok elleni küzdelemben, a Zsitvay-
család nevében a szobrot a község gondozásába ajánlotta, amit Hell 
Ferenc esperes-plébános emelkedett hangú beszédben meg is ígért. Az 
ünnepség egy iskolásleányka szavalatával és a Himnusz eléneklésével 
ért véget.                                                                                        (MTI) 

 
EGYÜTTM�KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

melyet a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kötött a térsé-
gi, szomszédos települések német önkormányzataival. 

A megállapodás célja, hogy a térségben kölcsönösen segítsük prog-
ramjainkkal a kultúra, identitás, a hagyományok fenntartását, a hosszú 
távú együttm�ködést. Ennek során szerz�déses keretek között m�kö-
dünk együtt a közös érdekeket szolgáló programok megvalósításában. 

Az együttm�köd� felek a következ�k: 
Dunai Svábok Önkormányzata – Nagymaros 
Sebegin Hagyomány�rz� Egyesület – Zebegény 
Duna menti Svábok Önkormányzata – Kismaros 
Német Kisebbségi Önkormányzat – Dunabogdány 
Német Nemzetiségi Önkormányzat – Visegrád 
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A Dunakanyar gyöngyében, Dunabogdányban immár másodszor 
rendezzük meg Négyszínvirág elnevezés� gyermek összm�vészeti 
fesztiválunkat. 

Sudár Gyöngyvér operaénekesn�vel közösen egy kirándulás kap-
csán fedeztük fel Dunabogdány szépségeit, beleszerettünk a m�vel�-
dési ház hangulatos udvarába, a templom impozáns kertjébe, a hegy-
oldalon a Kálváriába, ahonnan pazar kilátás nyílik a Dunára. Mennyi 
ideális helyszín! – és gondolatban már meg is alapítottuk a fesztivált!  

Tudjuk jól, hogy fesztiválok sokfélesége árasztja el nyaranta az or-
szágot, és bár m�vészeti találkozó sok van, de olyan kevesebb, amely 
els�sorban gyermekeknek szól. A tavalyi nyári napok sikere arra 
bíztatott, hogy újból nekivágjunk! 

Az idei nyarat a mozgásm�vészet és a modern tánc jegyében ren-
dezzük. 

Programunkban idén is találkozhatnak egymással különböz� orszá-
gok gyermekei. Jönnek gyermek fellép�k (tánccsoportok) Csehor-
szágból, Lengyelországból és Szlovákiából is. Lesz Jancsi és Juliska 
gyermek-táncmese, látható lesz a Tünet együttes híres Nylon revüje, 
és fellép Méhes Csaba, a közkedvelt pantomimm�vész is.  

Esténként a szabadtéri színpadon koncerteket rendezünk, Hallhatják 
többek között Für Anikó koncertjét, a Neofolkot és a Vodku zenekar 
Cseh Tamás-estjét. A programokat idén is kézm�ves foglalkozások 
és gyermekkönyvvásár gazdagítja. 

Szeretnénk, ha a Dunakanyarban él�k mellett az ország minden ré-
széb�l fölkerekednének és ellátogatnának az idei Négyszínvirág fesz-
tiválra.  

Várja Önöket Cserje Zsuzsa, Sudár Gyöngyvér és a bogdányi stáb 
Minden program ingyenesen látogatható! 
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PAPP DÁNIEL ZSOLT 
 

AZ 1541 ÉVI, BUDA ALATTI FEGYVERSZÜNETI TÁRGYALÁSOK 
 8. PONTJA 

 

Szulejmán 1541. szeptember 2-án vonult be a királyi székvárosba, Budára. A pénte-
ki imát már a mecsetté átalakított Sz�z Mária-katedrálisban [ma Nagyboldogasszony- 
templom] tartotta. Tizenöt évvel a mohácsi csata után Buda török várossá lett. Ezzel 
kezdetét veszi Magyarország történetének egyik legsúlyosabb fejezete: az ország 
f�városának 145 esztend�s török megszállása. 

Ekkor jelennek meg a Buda alatti török táborban V. Károly császár és I. Ferdinánd 
király követei, Sigmund von Herberstein és Niklaus zu Salm f�urak. A követség 
eredetileg három f�b�l állt, de Révay Ferenc valami oknál fogva nem ment Budára. 
A követeknek szóló utasítást Bécsújhelyen állították ki, éppen a mohácsi csata évfor-
dulóján, augusztus 29-én.  

Az utasításból kit�nik: 1. Próbálják meg a ko-
rábbi követtel, Łaskival a kapcsolatot felvenni, és 
a pasáktól híreket gy�jteni. 2. A szultánnál pró-
bálják meg Ferdinándot Szapolyai János utóda-
ként elismertetni, és egy általános békeszerz�dést 
kötni. 3. Ezért cserébe Ferdinánd király 100.000 
dukátot fizetne évente. 4. Ha a szultán nem en-
gedi át Ferdinándnak az egész Magyar Királysá-
got, akkor próbálják meg elérni azt, hogy a Ma-
gyar Királyság azon részén, amelyet már amúgy is Ferdinánd király ural, ismerje el 
a szultán a fennhatóságát. Ennek fejében 40–50.000 dukátot fizetnének. 5. Ellen-
ben, ha a szultán az egész Magyar Királyságot követeli, akkor nincs mir�l tárgyalni. 

A követeket a szultán részér�l Kászon (Kászim) vajda fogadta Esztergomnál szep-
tember 4-én, és kísérte tovább Budára.  

A Buda alatti tárgyalásokról szóló jelentésben az alábbiakról esett szó: 1. Utazás 
hajóval Esztergomból Budára a török táborba. (Útjuk alatt arról értesültek, hogy 
Szentendre és Visegrád között 10.000 tatár állomásozik.) 

2. Hosszú és nehéz tárgyalások Rüsztem második vezírrel a Magyar Királyság 
birtoklásáról, különös tekintettel Buda városára, valamint Esztergom, Visegrád és 
Tata várára. 3. Egyeztetés a három másik pasával. 4. Ünnepség és újbóli tárgyalás 
mindegyik pasával.  

4. Audiencia Szulejmán szultánnál. 5. Sikertelen kísérlet Rüsztem pasa részér�l: 
fenyegetésekkel akarja kikényszeríteni a várak átadását. 6. Hiábavaló várakozás a 
szultánnál – eközben a török tábor megfigyelése. 7. A szultán fogadja a követeket. 
Rüsztem pasa keresztülvezeti a követeket a török táboron és bemutatja a török had-
er�t. A követek arra a következtetésre jutnak, hogy a szultán egyel�re nem fog 
támadni. 8. Az utolsó tárgyalás Rüsztem pasával, ami után a követek elvonulnak. 9. 
Összefoglalás: A szultán át akarja adni a Magyar Királyságot Szapolyai János fiá-
nak. – Csak úgy köthet� béke a szultánnal, ha Ferdinánd király a magyar várakat 
átengedi neki. Egyébként a királynak folytatni kellene a tárgyalásokat a szultánnal a 
tervezett fizetségr�l is. 

A követek részletes beszámolója szerencsére az utókorra maradt, így most el�ször 
kaphatunk képet arra nézve, hogy városunk más városokkal egyetemben mekkora 
súlyt is képviselt valójában a Magyar Királyságban. A tárgyalás 8. pontja, erre 
nézve szolgál részletes felvilágosítással: „[Rüsztem] pasa azt mondta: ha Ferdi-
nánd király a török császárnak visszaadja a várakat [= Visegrád, Esztergom, Tata 
vára], melyeket a télen megszerzett, akkor szabadon engedi a követeket, különben 
semmi esetre sem, és e várak között említi Esztergomot. Ellenben Vácot kihagyta és 
azt mondta még, hogy ezek a várak a császár levelében is szerepelnek. Erre a köve-
tek azt válaszolták, hogy Esztergomot nem ezen a télen foglalta el Ferdinánd király, hanem az már több éve a birtoká-
ban van. Erre a pasa azt felelte: arra a várra gondol, ahol a koronát �rzik. A követek erre azt válaszolták: az Visegrád 
volna. Hogy ezt a pasa a listából tudhatja vagy nem, arról fogalmunk sem volt. De az után, mikor elbúcsúztunk, megint 
oda küldtük a tolmácsot, mert felvilágosítást akartunk kapni: vajon Visegrádot vagy Esztergomot kívánja. Erre a pasa 
azt válaszolta: azt a várat akarja, ahol a koronát �rzik. És hozzátette még a tolmács, ha tárgyalásra kerül sor, ehhez a 
pasa ragaszkodni fog.” 
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A fordítás alapjául szolgáló eredeti német nyelv� szöveg: 
(Sprach, wo E.Ku.M. dem Kaiser die slösser, so sy den winter gewunnen hette, wider geben wolt, so solle E.Ku.M. 

potschafft frei khomen, sonst khaines wegs, unnd nennet under denen slössern auch Gran, unnd Wazn liesse er aus, 
sagte doch daneben, solhe slösser wären in des Kaisers brief auch benennt. Wir sagte ime darauf, Gran hette E.Ku.M. 
disen winter nit gewunnen. hielt es um vill jar in irer gewallt. Darauf er antwortet, ich main das sloß, darauf man di kron 
alwegen behellt. Sagten wir, es wäre Plintenpurg. Ob er nun solhes aus sonnderer list gethan oder nit gewisst hat, 
khundten wir nit wissen. Aber darnach, als wir unnsern abschidt genomen, haben wir den tulmätschen widerumb zu ime 
geschickht, abermals ainer erleutterung begert, ob er Gran oder Plintenpurg maint, hat er unns zue entpotten, er main 
das sloß, darauf di kron alwegen gewesen, welhes der tulmatsch, so es zu handlung khombt, besteen will.) 

A követek tanácstalanságának oka a pasa listájában rejlik, aminek �k nem isme-
rik az el�zményét. Ellenben ma már tudjuk: a négy er�sségr�l el�ször Szemesei 
Kristóf vitt hírt Sztambulba 1540 telén. (Lásd: Visegrádi Hírek júniusi száma.) 
Azaz, már egy évvel korábban kész tervezettel rendelkezett a török Porta a Magyar 
Királyság bekebelezésére. Így csak arra gondolhatok, hogy Rüsztem pasa meg 
akart gy�z�dni a Szemesei által adott információról.  

A szultán leend� szövetségesének számító francia király, velencei követe – 
Pellecier – is élénk érdekl�dést mutatott a Magyar Királyság szakrális városai és 
várai iránt. 1541 februárjában az alábbiakat közölte I. Ferenc királlyal: „Székesfe-
hérvár nem más a Magyar Királyságban, mint a Szent Denis-i a Francia Király-
ságban: ez az a hely, ahol a királyokat eltemetik, és a vallást, valamint a háborúk 
helyét megválasztják.”  

Pellecier, a „hírt” a sztambuli francia rezidenst�l kapta, aki ismeretsége révén 
minden Magyar Királyságból származó hírr�l értesült a török Portán. 

Ferdinánd király és Szulejmán szultán közötti tárgyalás sokáig nem maradhatott 
titokban, mert Heideck báró október 14-én arról tudósította az angol királyt, hogy 
Ferdinánd király egy követséget küld a törökhöz egy leend� fegyverszünet megkö-

tése végett, mely a következ� év Szent György napjáig tartana. 
 

1. Török miniatúra: Szulejmán szultán Buda alatt fogadja a kis János Zsigmond küldöttségét 
2. Sigmund von Herberstein abban az öltözékben látható, amelyben a szultánhoz ment követségbe 
3. Sigmund von Herberstein abban az öltözékben, melyben a szultán el�tt megjelent 
4. Saint Denis-székesegyház. A középkortól egészen a francia forradalomig ez volt a francia királyok temetkezési helye 

 (Folytatjuk) 
 

Olvasói emlékek 

A mi kis ipari községünk… 
 

Kérem tisztelettel, Kedves Olvasó, szeretném tudomá-
sukra hozni azt, ami itt volt valaha a mi kis községünk-
ben. Tudniillik itt ipari centrum volt 1945-t�l az 1990-es 
évekig. Sokan biztosan csodálkozni fognak, hogy lehetett 
egy ilyen centrum Visegrád? Ugyanis itt több ipari válla-
lat volt, a környéken lakóknak és a helyi embereknek 
adtak ezek a vállalatok munkát. Abban az id�ben Nagy-
maroson csak egy ipari gépgyár volt, Dunabogdányban 
csak a k�bánya, itt Visegrádon viszont több ipari létesít-
mény volt, melyek a következ�ek: 

Els� létesítmény a Visegrádi Faipari Ktsz, ahol kb. 30–
40 ember dolgozott. Több településr�l jöttek ide dolgozni 
(Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Nagymaros).  

A létesítmény vezet�je Szatmári László és Fieszl Béla 
volt. Komoly faipari termékeket, koloniál és egyéb búto-
rokat gyártottak. Nagyon jó szakmai stáb dolgozott itt, 
akik igazán értették a munkát. 

Második létesítmény az Országos M�emléki Felügyel�-
ség és a visegrádi Mátyás király palota, ahol több mint 
60–70 ember dolgozott.  

Vezet�jük Fieszl Béla, Héjj Miklós és Sz�ke Mátyás 
volt. 

Harmadik létesítmény a Hajójavító Üzem, ahol 40–50 
ember dolgozott. Visegrád, Nagymaros, Dunabogdány, 
Kisoroszi, Dömös, Pilismarót lakosai közül sokat jártak 
ide munkába, ahol komoly ipari munka folyt.  

Az üzemvezet�je Bálint István és Karvaly Gyula volt. 
Negyedik létesítmény a visegrádi k�bánya, ahol több 

mint 60–70 ember dolgozott. Ide is több településr�l ér-
keztek a munkások (Visegrád, Dunabogdány, Dömös, 
Kisoroszi, Pilismarót, Nagymaros, Pilisszentlászló).  

Vezet�je Havér Sándor és Sáros Bálint volt.  
Az ötödik a Visegrádi Pilisi Parkerdészet, ahol szintén 

sok ember dolgozott. Az erdei fakitermelés, a lepencei 
fafeldolgozó, ahol komoly ipari termelés folyt. A lepencei 
fafeldolgozó komoly bel- és külföldi munkákat is teljesí-
tett, ahol igazi nagy elismerést szereztek az ott dolgozó 
emberek. 

Igazi nagy kihívás volt a F�városi Temetkezési Vállalat 
koporsógyártása. Ide is több településr�l jöttek az embe-
rek dolgozni (Visegrád, Dömös, Pilismarót, Duna-
bogdány, Kisoroszi, Pilisszentlászló).  

A vezet� dr. Madas László, Rencz János és K�halmi 
József volt. 

Abban az id�ben több szakszervezeti üdül� m�ködött 
Visegrádon, ahol nagyon sok asszony, lány kapott mun-
kát. Abban az id�ben nem igen volt senki munka nélkül. 
A Kedves Olvasó látja, hogy ez a kis község mennyi 
embernek adott megélhetést, munkát akkoriban. 

Köszönöm figyelmüket; remélem, hogy sokan vissza-
gondolnak arra az id�szakra, és eszükbe jut sok emlék. 

id. Szinay István 
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Koncert  
Zoller Attila születésnapja alkalmával 

 

Ha megkérdezünk egy helybeli polgárt vagy hazai látogatót, mi jut eszébe Visegrádról, azt hiszem, többé-
kevésbé ugyanazokat a látnivalókat, turisztikai értékeket sorolja fel: természeti szépségek, vár, királyi palota. A 
római, Árpád-kori emlékekr�l kevesebbet tud a közvélemény, s még inkább hiányzik a napi ismeretekb�l, hogy 
Visegrád milyen fontos szerepet játszott a 19–20. századi magyar képz�m�vészetben, irodalomban. Ezen el�zmé-
nyek után ne csodálkozzunk, ha Visegrádhoz köt�d� zenészekr�l, m�vekr�l szinte semmit nem tud az átlagember.  

Ezért is fontos a zenei hagyományteremtés és színvonalas produkciók létrehozásának együttes céljával az tény, 
hogy a Visegrádon született világhír� jazz-zenészr�l, Zoller Attiláról immáron hatodik éve rendeznek koncerttel 
egybekötött megemlékez� rendezvényt a Don Vito pizzériában.  

Zoller Attiláról és a Zoller-díjról korábbi számainkban már tudósítottunk. 2010. június 13-án, Zoller Attila szüle-
tésnapján avattuk fel emléktábláját egykori szül�házának – a mai Don Vito pizzéria – falán. 2011-ben, ha nem is 
pont a születésnapon, hanem június 18-án a Tabáni Jazz Trió m�vészei, Scholz Péter (nagyb�g�), Szudy János 
(üt�hangszerek) és a hollandiai Boni Li-A-Sam (zongora), valamint a Liszt Ferenc Zenem�vészeti Egyetem Jazz 
Tanszékének fiatal zenészei adtak koncertet. A rendezvény f�védnöke Szakcsi Lakatos Béla zongoram�vész volt.  

Az est során megkoszorúzták Zoller Attila emléktábláját és felolvasták amerikai lakóhelyén, Vermontban az álta-
la alapított Jazz Iskola m�vészeti igazgatója által erre az alkalomra küldött levelet (l. alább). Ahogy tavaly, úgy 
idén is, itt volt Zoller Mária, Zoller Attila n�vére. 

Sajnálatos, hogy a helyi televízió nem tudta megörökíteni ezt a koncertet, s nem volt lehet�ség Zoller Máriával 
riportot készíteni. 

Elgondolkoztató, miért nem jöttek el többen erre a kiváló koncertre. Ki-ki zenei ízlését tiszteltben tartva, elgon-
dolkoztató, miért nem tart nagyobb érdekl�désre számot egy olyan rendezvény, amely egy visegrádi születés�, 
helybeli német családból származó, világhír�vé vált zenész emlékezetének kulturális programokkal való meg�rzé-
sét t�zte ki célul. Ez miért csak néhány ember ügye?  

�szintén reméljük, hogy a jöv�ben Zoller Attila emlékezetének meg�rzését el�segít� rendezvényeken szül�vá-
rosának közönsége a m�vész személyének és a téma fontosságának megfelel� mértékben képviselteti magát.  

Gróf Péter 
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Zoller Attila egyike volt azoknak a sugárzó személyiségeknek, akik képesek felemelni és naggyá tenni a hét-
köznapit és puszta jelenlétükkel felvillanyozni a mindennapokat. Akárhová is ment – Visegrádról indulva oly 
sok állomáson keresztül egészen Vermontig –, mindenhol vibráló élettel telt meg a legegyszer�bb dolog is. 

A Vermonti Jazz Központ igazgatójaként az a megtiszteltetés ért, hogy együtt dolgozhattam Attilával álmai és 
elképzelései megvalósításában. Az intézmény, melyet � indított útjára, a szerény kezdetek után immár 36. évébe 
lépett. S ez az intézmény ma már er�s és virágzó, beteljesítve Attila azon szándékát, hogy biztosítsa a jazzokta-
tás és jazzmuzsika jöv�jét akkor is, mikor már nem lesz közöttünk. 

A Vermonti Jazz Központ a közösség tagjainak együttm�ködésén alapszik s az által gyarapodik. Munkánk 
olyan, mint a jazz maga: gyakran improvizálnunk kell. Néha küzdelmesek a mindennapok, mikor nehezen tud-
juk kifizetni a számlákat, de megannyiszor eltölt bennünket az az életigenl� hangulat és lelkesedés, mely Attilá-
ra is annyira jellemz� volt. Mint ahogy a gyertya hoz fényt a sötétbe, úgy próbálunk mi is örömet sugározni a 
zene hangjain keresztül, megszólaltatva azokat, akiknek nehéz csupán puszta szavakkal kifejezni magukat. 

A Vermont Jazz Központ mérhetetlen hálával tartozik alapítójának, Zoller Attilának. Emléke örökké éljen! S 
hálásak vagyunk Visegrád lakosságának is azért az er�feszítésért, melyet Zoller Attila nevében a jazzmuzsika 
népszer�sítéséért tesznek.  

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Remélem, egy nap majd én is csatlakozhatom Önökhöz, hogy együtt emlé-
kezzünk Attila örökségére. 

Tisztelettel és üdvözlettel: 
                                                                                                                                     Eugene Uman,  

a VJC m�vészeti és ügyvezet� igazgatója 
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2011. május 20-tól 22-ig került sor a visegrádi orszá-
gok – V4-ek – civil szervezeteinek, egyesületeinek, 
intézményeinek II. találkozójára – most is – Visegrá-
don. 

A négy országból összesen 154 f� delegált vett részt az 
eseményen: Szlovákiából 67, Csehországból 22, Lengyel-
országból 6 és Magyarországról 59 f�. 

Ez alkalommal – mindenekel�tt – a visegrádi országok 
szövetsége létrejöttének 20. évfordulóját szerettük volna 
méltóképpen megünnepelni, de jól szolgálta az esemény a 
nemzetek kultúráinak ápolását és közeledését, hagyomá-
nyok megjelenítését, barátságok kialakulását és a sportot 
is. 

Az esemény a város kiemelt nagyrendezvénye volt. A 
megvalósításhoz mindenekel�tt a pozsonyi központú 
Visegrad Fundtól kaptunk jelent�s pénzügyi támogatást, 
és ehhez járult hozzá az önkormányzat százezer forinttal, 
valamint a VSZ. 

A rendezvény nagy összefogással valósult meg, ezért 
köszönetet mondunk sok szövetségi tagunknak, az ön-
kormányzat dolgozóinak, az Áprily Lajos Iskolának, illet-
ve a tornacsarnok személyzetének, a Szent György Lovag-
rendnek, a Mátyás Király Múzeumnak, a Visegrádi Sport-
egyesületnek, a Sirály étteremnek, a Visegrádi Német 
Kisebbségi Önkormányzatnak és a Mátyás Király M�ve-
l�dési Háznak. 

 

 
A Szent György Lovagrend dísz�rséget ad  

az emléktáblánál 
 

 
Delegációk az emléktáblánál a palotában 

 
A Visegrád-szellem végig kísérte a találkozó minden 

eseményét. Jelen volt pénteken a visegrádi történelmi 
programokon és a vasárnapi megvendégelésen, de külö-
nösen szombaton, az emléktábla koszorúzásánál a palotá-
ban, ahol mind a négy ország képviseletében elhelyeztek 
koszorúkat, miközben a helyi német nemzetiségi zenekar 
is szerepet vállalt. Kellemes színfoltként bekapcsolódott 
az eseménybe a Szent György Lovagrend is a külföldi 

delegációk meglepetésére és örömére, de nem csak itt, 
hanem délután a kulturális gála kezdésekor is. 

A gálán Velky Kyrb�l citerások, tárogatós és néptánco-
sok, Barcról iskolás táncosok és hagyomány�rz�k, 
Kolonról a negyven éves vegyes kórus és az iskolai ha-
gyomány�rz� csoport, Visegrádról a Fellegvár Óvoda 
csoportja tánccal, az iskolai nemzetiségi tánccsoport, 
valamint a zeneiskolások több produkcióval, a Tátika 
Dalkör (Szentgyörgypusztáról), illetve a Visegrádi Férfi 
Dalkör lépett fel.  

A Dunakanyarból is több amat�r m�vészeti csoportot 
meghívtunk a gálára: Dunabogdányból a Singkreist (dal-
kört), Pilisszentlászlóról a Szlovák Asszonykórust, Tahi-
tótfaluról a kisgyermek néptáncosokat és a zeneiskoláso-
kat, Szigetmonostorról a Z�ldsziget Táncegyüttest, vala-
mint a Szigeti Veszedelem Népi Zenekart, akik a tánchá-
zat is szolgáltatták. A Dunakanyarból összesen 150 sze-
repl� érkezett.  

 

 
A kulturális gála kezdete 

 

 
Szabó Judit tahitótfalui kis táncosai gyülekeznek  

a szerepléshez 
 

A 20. évforduló kapcsán Visegrád szelleme legjobban a 
gáladélután megnyitóján volt jelen: Abonyi Géza Vise-
grád polgármestere, valamint Szilágyiné Bátorfi Edit 
külügyminisztériumi f�osztályvezet�-helyettes üdvözl�-
megnyitó köszönt�iben és még inkább Schmitt Pál, a 
Magyar Köztársaság Elnöke üdvözl� levelében, aki a 
rendezvény f�védnöke volt.  

Ezt a levelet az alábbiakban teljes terjedelemben közöl-
jük.  

                                                Kiss Károly f�szervez�, 
a Visegrádi Szövetség elnöke 
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Vannak hírek, események, amik ki-
maradnak a havi tudósításokból, 
ugyanakkor talán az érintetteken kí-
vül mást is érdekelhetnek. Különösen 
akkor, ha ezek kellemes, jó érzést ki-
váltó események. Május-június hóna-
pokban több ilyen alkalom adódott, 
amikor jó volt visegrádinak lenni! 
Különböz� középiskolákban minden 
évben elbúcsúzik egy-egy évfolyam, 
akik innen, a visegrádi iskolából bal-
lagtak el valamikor a választott kö-
zépiskolába. Vannak, akik tisztelet-
b�l meghívják volt osztályf�nöküket, 
igazgatójukat. Így vettem részt én is 
az esztergomi Szent Imre Gimnázium 
2011. évi ballagásán. Ez önmagában 
még nem hír. De az, hogy amikor a 
ballagó négy (vagy öt?) osztálynyi fi-
atal közül a pulpitusra szólították a 
legjobb teljesítményt nyújtókat, az 
évfolyam két visegrádi diákja – Gróf 
Anikó és Gyurián Zoltán – a jutalma-
zottak közt szerepelt. És ez már nem-
csak a szül�knek jelentett örömet és 
büszkeséget, de én is megillet�dtem, 
és nagyon jó volt visegrádi tanárnak 
lenni! 

Ugyanennek az évfolyamnak egy 
másik tanulója a Balassa szavalóver-
senyen szerzett évek óta dics�séget 
városunknak. Watzek Luca öt éve 
szerepel eredményesen ezen a meg-
méretésen; olyan év is volt, hogy Bu-
dán a Magyar Örökség Házában a 
magyar dal ünnepén szerepelt, Esz-
tergomnak és Visegrádnak dics�séget 
szerezve. 

Ilyenkor az a jó érzés tölti el az em-
bert, hogy talán jól végezte a dolgát, 
jó alapot teremtett, példamutató volt 
munkatársainak a helytállása és er-
kölcsi irányítása. 

Biztos, hogy más iskolában is meg-
történt már ilyen esemény és csak vé-
letlen, hogy ezekr�l szereztem tudo-
mást. Pedig fontos lenne, hogy vá-
rosunk közönsége is halljon, tudjon 
ezekr�l a pozitív példákról, hogy szü-
l�k, hozzátartozók, nevel�k is büsz-
kék lehessenek fiataljainkra. Bizta-
tásnak szánom ezt az írást, hogy ne 
szerénykedjünk a szép és el�remutató 
példák közreadásával. 

Június 25-én Dömösön éreztem is-
mét: de jó dolog visegrádinak lenni! 
Senki ne értsen félre, hiszen én is úgy 
gondolom, hogy bármely más telepü-
lés polgárai is büszkék lehetnek, vál-

lalva az egészséges lokálpatriotiz-
must, de én most a visegrádiak nevé-
ben beszélhetek. Világi és egyházi 
kórusok találkozóját rendezte meg a 
Zöld Kend� Énekkar Egyesület, me-
lyen négy kórus találkozott Dömösön 
azzal az elképzeléssel, hogy f�leg a 
szomszédos településeken m�köd� 
énekkarok bemutathassák repertoár-
jukat, ismerjék meg egymást, közös 
énekléssel er�sítsék a kórusok, tele-
pülések kapcsolatát. A fellép� kóru-
sok: a Pilismaróti Szent L�rinc Ének-
kar, a Nagymarosi Férfikar, a Viseg-
rádi Német Kisebbségi Önkormány-
zat Vegyeskara és a rendezvénynek 
otthont adó Dömösi Zöld Kend� 
Énekkar. Egyházi és világi dalok, ne-
ves zeneszerz�k m�vei és népdalfel-
dolgozások következtek egymás után; 
mintegy 40 dal, majd a közösen beta-
nult és el�adott 3 kórusm�: Verdi: 
Nabucco – Rabszolgakórus; Beetho-
ven: IX. szimfónia zárótétele; a 
Schiller-versre komponált Örömóda; 
Carpentier: Tedeum; a fiatal Kálmán 
Antal atya trombitaszólójával. 

Ennyit a tényekr�l és a sz�ken vett 
tárgyszer� tudósításról. 

A kórustalálkozó minden mester-
kéltség nélkül volt felemel�. Szerémy 
György konferálásával néhány mon-
datos tájékoztatást kapott a telt házas 
hallgatóság a kórusok történetér�l, 
profiljáról, eddigi eredményeir�l.  

A pilismaróti templomi kórus Lu-
kácsné Fabi Katalin vezényletével 
ismert és kevésbé ismert egyházi 
énekeket mutatott be szép, finom in-
tonálással.  

A visegrádi Német Nemzetiségi Kó-
rus is egyházi énekekkel kezdett, 
majd amikor áttértek a kedves, vidám 
sváb dalokra, mindenki mosolyogva 
hallgatta azokat. Jó érzés volt viseg-
rádinak lenni; büszkék voltunk dalo-
sainkra és karnagyukra, Németh Ta-
másra. 

S aztán jött a ,,nagyágyú”, a legen-
dás Nagymarosi Férfikar egy töré-
keny, fiatal karvezet�vel, Juhász Or-
solyával. Nyilvánvaló, hogy a nagy-
marosiak a legrégebbi, legtapasztal-
tabb, legpatinásabb kórus itt, a Duna-
kanyarban. Van mit tanulni t�lük, s 
egyúttal er�t gy�jteni a példájukból; 
hogy szeretettel, türelemmel és kitar-
tással más is eljuthat erre a szintre, s 
abban is példát vehetünk róluk: ho-

gyan lehet a fiatalokat is megnyerni a 
közös éneklés örömének. 

Szívem �szintén legmelegebb hang-
ján gratulálok a dömösi zöld kend�k-
nek! A legfiatalabb, két éve alakult 
kórus minden hangja egy ütemre 
dobbant: a szívb�l fakadó lelkesedés, 
ajándékozni akarás dobbanásából. 
Nem lehet véletlen a találkozó mottó-
jának gondolata: ,,Szeretni szüntele-
nül, / elégni szeretetb�l, / így oszd 
szét mindenedet, / s légy maga a sze-
retet!” Ennek a kórusnak is Lukácsné 
Fabi Katalin a karnagya, aki Vise-
grádon a mi iskolánkban tanult zon-
gorázni, s így egy kicsit talán nekünk 
is közünk lett ahhoz, hogy életpályául 
ezt a szép hivatást választotta. Kö-
szönet illeti Kálmán Antal atyát, a 
Zöld Kend� Egyesületet és a két lel-
kes szervez�t, Schreck Erikát és 
Schreck Tibort. 

S végszóként a közösen bemutatott 
három kórusm� el�adásáról. Mindhá-
rom dal magyarul hangzott el, mind-
három a szabadság, a szeretet, az ösz-
szetartozás örömét zengette, és a lelki 
összetartozás ritka pillanatát élhettük 
át. Kodály Zoltán gondolatai jutottak 
eszembe: ,,…nem sokat ér, ha ma-
gunknak dalolunk, szebb, ha ketten 
összedalolnak. Aztán mind többen, 
százan, ezren, míg megszólal a nagy 
Harmónia, amiben mind egyek lehe-
tünk. 

Akkor mondjuk majd csak igazán: 
ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ VILÁG!” 

A nyár elei impressziók szubjektí-
vek, s nem is volt más célom, csak 
az, hogy mást is a saját közösségi él-
ményei szubjektív megosztására ösz-
tönözzek! 

Mezei Anna 
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Amnézia, avagy jaj, a legy�zötteknek? 
 

Ez a kérdés a Danubia TV-ben nemrég sugárzott, a helyi 
képvisel�-testület ülésér�l tudósító adása kapcsán jutott 
eszembe. Sajnos, nem mindig tudom figyelemmel kísérni 
ezeket az adásokat, pedig higgyék el, megéri, feltéve, ha 
van hozzá elég id� és f�leg türelem. 

Az ominózus ülésen a költségvetési hiányt pótlandó, kü-
lönböz� önkormányzati ingatlanok értékesítését tárgyal-
ták. Ekkor hangzott el volt képvisel�társam, Bártfai István 
szájából az alábbi kijelentés: Meg kell vizsgálni, hogy ki, 
vagy kik a felel�sek, amiért az önkormányzat ilyen hely-
zetbe került. Mi itt hárman (szerintem négyen) ezekr�l 
semmit nem tudunk. (Az idézet nem szó szerinti.) 

Azt, hogy valaki temérdek munkája mellett (amit én 
messzemen�kig elismerek) elfelejt dolgokat, meg is lehet 
érteni, de a többi jelenlév� hallgatásával egyetértését fe-
jezte ki. Ez a tömeges amnézia már elgondolkodtató. Re-
mélem, senki sem (f�leg �k) hiszi komolyan, hogy az el-
múlt id�szakban bármilyen költségvetés, vagy a város jö-
v�jét érint� döntések testületi határozat nélkül történtek. 

Természetes, hogy ha bárkinek kétségei vannak, vizsgá-
lódjon, de hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a (remélhet�-
leg) átmeneti amnézia leküzdésére kit�n� eszköz az ülé-
sekr�l készült jegyz�könyvek és határozatok tanulmányo-
zása. (Ezeket a dokumentumokat még a bíróság is perdön-
t�nek fogadja el, lásd a legutóbbi Visegrád város kontra 
Castrum per.) Ezek a jegyz�könyvek a város honlapján 
2008-tól mindenki számára elérhet�ek, a korábbiak pedig 
a hivatalból kikérhet�ek vagy megtekinthet�ek. A legtöbb 
testületi határozat egyszer� szavazással történt, ezért ér-
demes felidézni, átolvasni az ülések jegyz�könyveit. 
Ezekb�l a legtöbb esetben kiderül, hogy ki, mit, és miért 
támogatott, vagy ellenzett. Higgyék el, érdekes és tanulsá-
gos olvasmány. 

Nekem az a véleményem, hogy minden döntést az akkori 
környezetben és ismeretek birtokában szabad csak érté-
kelni.  A  ,,Ha, ez  így  lett  volna,  akkor  most  ez  lenne” 

okoskodást a történelemb�l is jól ismerjük, de lássuk be, 
ez nem vezet sehová. 

A politikában persze mindent lehet, ezt b�rünkön érez-
zük, akár a nagypolitikát, akár a helyit nézzük. Egy adott 
kérdésr�l egyformán dönteni (nem gondolkodni) csak a 
diktatúrákban lehet, amiért keservesen megfizettünk. 

Az elmúlt húsz évben (én csak az utolsó 16 év tapaszta-
lata alapján állíthatom) minden képvisel� – ha akarta és 
szánt rá id�t – a lelkiismerete szerinti legjobb döntéshez 
minden szükséges információhoz hozzájuthatott. Igénybe 
vehette akár küls� szakért� segítségét, és támaszkodhatott 
a bizottságok el�készít� munkájára. Ilyen el�készítés után 
a kérdést vagy megszavazta, vagy elutasította a testület. 
Különösen fontos ügyeket – mint például a költségvetést, 
vagy a városfejlesztési tervet – több fordulóban tárgyaltuk 
mindaddig, míg a lehet� legnagyobb egyetértés nem ala-
kult ki. Ha lehetett, mert mindig akadtak határid�s, ha-
laszthatatlan döntéskényszerek, de ezekben az esetekben 
is csak akkor indult a szavazás, ha már senkinek nem volt 
kérdése, hozzászólása. Én így emlékezem. 

Tudom, hogy egy vezetésváltás után (nem csak az ön-
kormányzatira értem!) bevett szokás szidni az el�z�ket, de 
Kedves volt Képvisel�társaim, nem ill� és nem is elegáns 
az amnézia véd�palástja mögé bújni. Az újak nyugodt lel-
kiismerettel megtehetik, de szerintem �k sem sokáig. Sza-
porodnak az új döntések, amelyeket valaki(k) esetleg más-
képp ítélnek meg, és egyre nehézkesebb lesz visszamuto-
gatni. 

Ha az új testület elvárja, hogy mindenki lássa be, hogy 
döntéseiket csakis a város és a közösség érdekeit szem 
el�tt tartva a legjobb tudásuk szerint hozzák meg, akkor a 
korábbi testület tagjai is elvárhatjuk ugyanezt; megenged-
ve természetesen azt, hogy mindenki hozhat néha olyan 
döntést, amit az id� múlásával máshogy kénytelen érté-
kelni. 

Kalotai Árpád 
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A júniusi hónapban Vise-
grád szinte minden kertje a 
nyíló virágok ezer színében 
pompázott. 

Ezek közül szeretném be-
mutatni Becske Istvánné 
Marcsi kertjét, mely a Vad-
rózsa utca elején található. 

A háziasszony és a férje 
2001-ben költözött Vise-
grádra, azóta gondos mun-
kával alakítják, szépítgetik 
környezetüket. 

Gratulálunk, és kívánjuk, 
hogy sok-sok hasonló, ápolt 
kert szépítse városunkat! 

Dr. Czokné  
Szarka Anna  



18                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                         2011. július 
 

Öregfiúk 2010–2011. évad 
 

Eltelt egy bajnoki évad és a Visegrád SE öregfiúcsapata ismét bizo-
nyította, hogy a baráti összetartás mintaképe. Egy �szi gyengébb sze-
zon után a tavasz magabiztos pontgy�jtéssel telt. Míg az �szi idényben 
kicsit nagyobb mellénnyel fociztunk (ennek az eredménye a sok döntet-
len), addig tavasra újra összekovácsolódott a csapat. Télen folyamato-
san játszottunk a Szigeti Antal teremlabdarúgó-bajnokságot (3. helyet 
értük el), majd minden teremtornán, focitornán elindultunk, ahol el�-
ször a dobogón végeztünk, majd megnyertük a dunabogdányi focitor-
nát. Ezek meghozták – az �szi szezon után – megcsorbult önbizalmun-
kat, és mint egy jó baráti társaság, lépésr�l lépésre egymást támogatva, 
kisegítve hoztuk a mérk�zéseket. Már-már a dobogó is látótávolságba 
került. Pengeéles mérk�zéseket vívtunk, látványos, élvezetes játékkal, 
amit az egyre nagyobb szurkoló tömeg tapssal díjazott. Sajnos a re-
mény szertefoszlott, hiszen a legrutinosabb lábak is meg tudnak remeg-
ni. Egy-egy góllal elvesztett tétmeccsek, bírói bakik megtörték a lendü-
letet, majd a végén elfáradva a hosszú szezonban a 6. helyre csúsztunk 
vissza. Ez a helyezés még az éves ingadozó teljesítményt nézve is re-
mek, hiszen 14 csapatos bajnokságban az élmez�ny mögött, er�s kö-
zépcsapattá érett a társaság. A teljesítmény szintjét emeli, hogy ebben a 
bajnokságban rengetegen játszanak az NB-s bajnokságból kiöregedett 
focisták. Nekünk a csapategység és az összetartás az er�sségünk. 

Nagy segítség volt a csapatunknak az a 4-5 vállalkozó, aki egész év-
ben támogatásával segítette a csapat m�ködését. Volt, aki anyagiakban, 
volt, aki ásványvízzel és pénzel, a Héda Tours, a Visegrád Tours uta-
zással, a Silvanus Hotel és az Ételbárka a vendéglátás terén segített 
minket. Nagyon köszönjük nekik, hiszen ez által �k is a csapathoz 
tartoznak és a jó szereplés részesei. Reméljük, a következ� szezonban 
még több sikerrel tudjuk meghálálni a sok támogatást. 

Mindenkinek sok pihenést, felüdülést kívánunk a nyárra. 

VSE öregfiúcsapata 
 

U19 
 

Az idei évben is nagyot fejl�dött a csapat. Míg �sszel 3 gy�zelem, 2 
döntetlen, 7 vereség, addig tavasszal 6 gy�zelem, 2 döntetlen, 4 vere-
ség lett a csapat eredménye. 

Megkérdeztük az edz� Michna István véleményét a fiúkról: 
– Hihetetlen fejl�désen ment végig a csapat, ami számomra nagy 

öröm. Öröm volt velük dolgozni, szorgalmasan jártak edzésre, és t�lük 
a maximális odaadást kaptam vissza a meccseken. Sok van még ezek-
ben a fiúkban, hiszen nagyon fiatalok. Az elmúlt szezonban sokszor 
kikaptak, de felálltak, és meg is lett az eredmény. Sokan nem gondolták 
volna, hogy ennyire jó kis csapat lesz bel�lük. Remélem, a jöv�ben is 
együtt fogunk majd dolgozni, és jobbnál jobb eredményt sikerül elérni. 

Kívánunk a fiúknak és edz�jüknek további sok sikert! 
A csapat tagjai: Bene Bálint, Berkesi Gerg�, Bognár Ferenc, Galszter 

Richárd, Greguss Péter, Hirling Csaba, ifj. Jatyel Imre, K�rösi Fehér 
Krisztián, Lang Levente, Nádor Norbert, Melcher Máté, Meszárek 
Norbert, Stefanek Ferenc. 

Ezúton is kérjük továbbra is a szül�k, nagyszül�k, családtagok és is-
mer�sök támogatását! 

Kérünk mindenkit, aki tud valamilyen támogatást anyagi vagy bármi-
lyen jelleg� segítséget, jelezze az edz�k felé! 

Nagyon fontos lenne, hiszen nem csak ezek a fiúk, hanem t�lük fiata-
labbak is szép eredményt érnek el! Ez a sport most már közel száz 
gyermeket mozgat meg. Köszönjük el�re is! 

A szül�k és a szurkolók nevében: 
Galszter Jánosné 
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A labdarúgó-utánpótlás-bajnokság elmúlt 
szezonjában rengeteget léptünk el�re, hiszen 
ebben az évben indult a legtöbb korosztá-
lyunk a bajnoki rendszerben. Ez az el�relé-
pés az elmúlt tíz év munkájának köszönhet�. 
Míg régebben U19-ben indultunk, az elmúlt 
szezonban már U16, U13, U11, U9 és a 
legkisebbek a Bozsik-programot is végig 
versenyezték. Ez mind rengeteg id�, munka 
és energia, f�leg a szül�k és a gyermekek 
részér�l, hiszen a napi kötelezettségek mel-
lett a rendszeres edzések és a nagyon fontos 
bajnoki tornák is terhelték �ket az elmúlt tíz 
hónapban.  

Az �szi idényben is sokat cikkeztem róluk 
annak érdekében, hátha sikerül pár embert 
meggy�zni az ország legnépszer�bb sport-
ágának a támogatásáról. Kevés sikerrel fá-
radtam, hiszen a mai napig úgy érzem, hogy 
azok, akik segíthetnének, befogják a szemü-
ket, vagy még egy kicsit gáncsoskodnak is. 
Kicsit egyedül érzem magam, pedig az 
eredményekre vagy az általunk generált 
sportéletre jó páran kíváncsiak. Van, aki a 
saját pecsenyéjét sütögeti a mi hátunkon 
felkapaszkodva. A foci utánpótlása pedig 
öner�b�l fejleszt, versenyeztet, lépdel el�re, 
mint Visegrád SE. A gyerekek az elmúlt 
évben még a nyárfák alatt a f�ben-sárban 
vették át a cip�jüket, gatyáikat, mára már ezt 
is kulturáltabb körülmények között tehetik 
meg.  

Tavaly nyárra Vidosits gyermeklabdarúgó-
pályát építettük meg labdafogó hálóval, erre 
az évre a speciális vízelvezetést készítettük, 
majd padokat, asztalokat, es�beállót és ku-
kákat építettünk a gyerekpálya köré. Fontos, 
hogy a gyerekeink otthon érezzék magukat, 
hiszen a magabiztosság a siker forrása. Az a 
80–85 gyerek ezt a tör�dést hihetetlen szor-
galommal és kitartással hálálta meg.  

Az eredmények önmagukért beszélnek, 
mert a nálunk 8–10-szer nagyobb települések 
utánpótlását szorongattuk meg a pályán. A 
korosztályos csapataink 14–16 csapatos 
bajnokságban indultak. Az U16-ak a 8. he-
lyen végeztek, míg a többi korosztály a do-
bogóért futott versenyt,  

 U13 korosztály 5. helyen, 
 U9                    4. helyen, 
 U11                  3. helyen végzett. 
Ezek az eredmények óriási sikernek számí-

tanak. A jöv�re nézve tisztán látszik, hogy a 
VSE utánpótlása az egyik meghatározó a 
Nyugat-Pest megyei régióban. Remélem még 
nagyon sokat hallunk róluk, mert sok ügyes, 
tehetséges sportoló van köztük. Egyik-másik 
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már régiós válogatottba is bekerült. Az U7-esek a Bo-
zsik-tornákon több oklevéllel, egyéni díjjal jöttek haza. 
A tornákon a 2–3. helyen végeztek, náluk a játék, a foci 
szeretete, a mozgás, a sportolás a legfontosabb, hiszen 
köztük még sokan oviba járnak. 

Nagy sikerünk volt az elmúlt hónapban: meghívtak 
minket Vácra a városi stadionba egy 15 csapatos kivá-
lasztó tornára. Itt az U9-es korosztály hengerelt: 8 mér-
k�zés, 7 gy�zelem, 1 döntetlen, 0 kapott góllal a 2. 
helyen végeztek. (A hármas dönt�ben a kés�bbi gy�ztes 
eggyel l�tt több gólt, mint mi.) A 15 csapat 150 gyere-
kéb�l a gólkirály és a legjobb mez�nyjátékos visegrádi 
lett. 

 

Egy kis ízelít� az elmúlt év teljesítményéb�l,  
munkájából U7-t�l U16-ig 

 

Utaztunk 9700 km-t! 
Korosztályonként évi: 90–110 edzés ez több mint 

500/szezon, 
22–26 bajnoki                      110/szezon, 
8–10  focitorna                 50/szezon, 
4-4 Bozsik-torna     8/szezon, 
5-5 edz�mérk�zés                 25/szezon. 
Ezeknek a teljesítményeknek közel a felét hazai pályán 

tudtuk teljesíteni, nagy örömére a szül�knek, a focira-
jongóknak. Természetesen az edzések saját környeze-
tünkben folytak, télen az iskola sportcsarnokában, ezzel 
is generálva a visegrádi sportéletet, szórakozást. 

Az utánpótlás két edz�vel dolgozik, pedig korosztá-
lyonként egy volna az ideális. A számok tükrében ez 
elég komoly munka volt az elmúlt szezonban. 

Remélem, ez a pár eredmény és számadat felébreszti a 
kétked�ket a pesszimista hangulatból. Az utánpótlás 
tökéletesen bizonyította, hogy megérdemelné a nagyobb 
odafigyelést, támogatást, tör�dést. Az utánpótlás a fel-
n�tt jogán versenyezhet a Pest megyei I–III. osztályban. 
Ezért fontos, hogy a feln�tt labdarúgást is sikerüljön 
fejleszteni. 

A célok a jöv�re:  
– 2011–2012. évben U9, U11, U13, U15-ös bajnoki-

kon és Bozsik-tornákon való indulás, dobogós helyezé-
sek;  

– az utánpótlás-nevel� bázis fejlesztése; 
– szélvédett es�védett faház kialakítása (legalább el�-

készítése); 
– gyermek labdarúgópálya megvilágítása; 
– sportszerek b�vítése megújítása; 
– technikai pálya (az egyéni képzés szempontjából) 

alapjainak kivitelezése. 
Amennyiben ezekb�l valamelyik részben megvalósul, 

akkor már egy lépéssel még vonzóbb lesz ez a sportág. 
Bízom benne, hogy lesz olyan vállalkozó, egyéni támo-
gató, aki segíti a munkámat. Ebben az évben is önfenn-
tartásból próbáltuk a versenyeztetést megoldani és nagy 
szerencse, hogy a Visegrád Tours és a Royal Hotel az 
utazásainkat segítette! Nagy köszönet érte! 

Kellemes nyári pihenést! 

Szendrey Lajos 
utánpótlás-vezet� 

Szerkeszt�ségi közlemény 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete 2011. június 23-án 
rendkívüli zárt ülésen meghallgatta Bognár Ferencet a 
Lepencei Strandfürd�vel kapcsolatban. A testület kezdemé-
nyezte, hogy Bognár Ferenc konzultáljon az önkormányzat 
jogászával. A testület e megbeszélés eredményének ismere-
tében alakítja ki álláspontját. 

Err�l a szerkeszt�ség haladéktalanul tájékoztatni fogja a 
Tisztelt Olvasókat. 

Szerkeszt�bizottság 
 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Többen megkeresték szerkeszt�ségünket, hogy az újság 
megjelenését id�zítsük minden hó 1-jére. Ez azt jelenti, 
hogy a lapzárta minden hónap 20-ára módosulna. A szer-
keszt�ség ez ügyben szeretné kikérni a Tisztelt Olvasók 
véleményét. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos javaslatukat 
telefonon (398-128) vagy személyesen mondják el a könyv-
tárban, illetve e-mailben küldjék el a szerkeszt�ségnek 
mikesytamas@freemail.hu címre. 

Köszönettel: 
A VH szerkeszt�bizottsága 

 
Fontosabb címek, telefonszámok 

 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430 
Fellegvár 398-101 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona Vámosmikola 
visegrádi telephelye 
Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
Kórház: Gizellatelep 801-700 
MAHART Hajóállomás 398-296 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
398-128 
MENT�K 104 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
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, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
REND�RSÉG 107 
Segélyhívó 112 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
T�ZOLTÓSÁG 105  
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
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Tizenegyedik éve járjuk Európa országait az utazni, látni 
szeret� visegrádi-bogdányi csoporttársainkkal, melynek 
során sok-sok szép várost, tájat csodálhattunk meg.  

A külföldi útjainkat, az idei évt�l kezd�d�en szeretnénk 
b�víteni hazánk egy-egy szép területének megismerésével, 
vagy újbóli felfedezésével. Ezen soraimmal szeretném 
elindítani ezeknek a – többnyire hétvégi – kirándulások-
nak a kínálatát mindazok számára, akik szívesen járnák be 
hazánk egy-egy régiójának nevezetességeit. Csoportunkat 
– úgy, mint a külföldi útjainkon is – felkészült idegenve-
zet� kalauzolja, aki megosztja velünk a fontos, értékes és 
érdekes információkat az utunk során látottakkal kapcso-
latban.  

Els� magyarországi kirándulásunk hazánk egyik leg-
szebb régiójába, Gy�r-Moson-Sopron megyébe vezetne, 
aminek kapcsán megismerkedünk Gy�rrel, a folyók és 
történelmi korok találkozásának városával, annak leg-
szebb részeivel és nevezetességeivel, aztán a Világörök-
ség listáján szerepl�, ezeréves Pannonhalmi F�apátság-
gal, valamint a h�ség városával, Sopronnal.  

Hogy kényelmes tempóban, alaposan ismerkedhessünk 
meg a városokkal és nevezetességekkel – biztosítva egy 
kis szabadid�t is –, az utat kétnaposra tervezzük, melynek 
id�pontja 2011. augusztus 27–28. lenne.  

Ezzel a kis tájékoztatóval szeretnénk felmérni azt, hogy 
Visegrádon van-e igény ilyen jelleg� kirándulások elindí-
tására, megszervezésére. Ezért kérem, hogy mindazok, 
akik szívesen eljönnének a hétvégi kirándulásra, a 397-
134-es telefonszámon jelezzék részvételi szándékukat. 
Megfelel� számú érdekl�d� esetén részletes tájékoztató-
val szolgálunk, aminek eredményér�l természetesen min-
den jelentkez�t id�ben fogunk értesíteni.  

 Kirándulásainkra minden érdekl�d�t szeretettel vá-
runk.  

Bocskay Zsuzsa 
 

A legjobb zenék 
a 70-80-90-es évekt�l napjainkig 

Németországból, Belgiumból, Hollandiából 
és az egész világból! 
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– Parti DJ Belgiumból – 
 

Fergeteges tánczene születésnapokra, esküv�kre, 
céges rendezvényekre, partikra! 

 

Mostantól Visegrádon is! 
 

Tel.: 06 (30) 595-6777 

 

Visegrádon  
különálló családi ház kiadó 

Érdekl�dni  
az alábbi telefonszámon lehet:  

06 (30) 307-5923 

Álláshirdetés 
 

Budapest XXIII. kerület  
Soroksár Önkormányzata  

visegrádi üdül�jébe  
keres  

megbízási szerz�déssel  
precíz, megbízható munkatársat  

az üdül�  
gondnoki feladatainak  

ellátására. 
A megbízási szerz�dés  

2011. július 18-tól  
2011. december 31-ig szól, 

a megbízási díj  
bruttó 121.000 Ft/hó. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyen az elérhet�ségek  

fel vannak tüntetve. 
A szerz�dés megkötéséhez 

erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
Cím:  

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 
Lentiné Gy�rky Erika személyzeti vezet� 

Tel.: 06 (1) 289-2100/117 

 

KERTFENNTARTÁSI  
MUNKÁK 

 

F�nyírás, telkek kitisztítása, bozótirtás, 
fakivágás, t�zifaaprítás, 

parlagf�irtás  
és egyéb kerti munkák 

 

Érdekl�dni:  
(30) 259-7905 

 

 

 
HIRDESSEN A VISEGRÁDI HÍREKBEN! 

A DUNAKANYAR LEGKEDVEZ�BB  
HIRDETÉSI TARIFÁI! 

TÖBBSZÖR HIRDET�KNEK DÍJKEDVEZMÉNY! 
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Megújult  

ÁLLATORVOSI RENDEL�  
és PET SHOP 

 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.  
(TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�, 
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152, 06 (30) 937-0863 
 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 662-6849 

 

FEKETE HOLLÓ  
ÉTTEREM 

minden szerdán az étlap áraiból 
50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 

Nyitva: 12–22 óráig 
Telefon: 06 (30) 304-9077 
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ZELLER és TÁRSA Kft. 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 21. 06 (20) 955-2220 

zeller@t-online.hu 
 

Teljes kör� generál kivitelezés 
 

SCHIEDEL kémények forgalmazása, építése,  
nagy kedvezménnyel 

Aquaseal-Schomburg kivitelez�-forgalmazó  
partnere 

Aquaseal-Schomburg anyagok forgalmazása  
akár nagy tételben is, beépítéssel 
Teraszok utólagos szigetelése,  

repedések áthidalása, burkolása 
Anyagok: alapozók, burkolatragasztók, fugázók,  

szigetel� anyagok 
Kenhet� vízszigetel� anyagok, esztrichek,  

m�gyanta padlók 
Homlokzat impregnáló anyagok,  

utólagos vegyi falszigetelések 
 

2011 tavaszán újlakásépítés Visegrádon 
 

Visegrádon épül� 2××××6 lakásos társasházban 
74 m2 lakások kerülnek kialakításra 

 

Tervek, telefonos egyeztetés alapján  
megtekinthet�ek 

 

Építéssel kapcsolatos információk: 
 

Tel: 06 (20) 955-2220, 06 (20) 599-9676 
http://ingatlan.com/5420300 

zeller@t-online.hu 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

JÚLIUSI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

���������	�
�
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  
tet�tér-beépítést és bádogos munkákat  

garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 

 

Bécsben készített és vezet� f�városi m�vészeti 
intézmények szakért�je által gondozott 

márkás pianínó eladó 
vagy bérbeadó 
Irányár 600.000 Ft 

Havi bérleti díj 16.000 Ft (zenetanárok 
és zeneiskolai tanulók részére 10% kedvezmény) 

Érdekl�dni: (30) 681-7574 

 

 

 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

 
 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos 

nagypolgári lakásomat  
(73 m2)  
eladom, 

vagy cserélem  
értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 
 

Irányár: 25 millió forint 

Tel.: 06 (20) 962-0707 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 
 

 

 

A BORDA HÚSBOLT JÚLIUSI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 

 VÁKUUMFÓLIÁS GRILLKOLBÁSZ (TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL) 1320 FT HELYETT 980 FT,  
 BORDA DIÁKCSEMEGE BEVEZET� ÁRON 1700 FT HELYETT 1460 FT, 
 SÜTNI VALÓ KOLBÁSZ 1160 FT HELYETT 960 FT 
  

 HÁZI SAVANYÚSÁG, PANZANI TÉSZTÁK, MIRELIT ÁRUK NAGY VÁLASZTÉKBAN  
 ÉS KEDVEZ� ÁRON KAPHATÓK! 
  

 CÍMÜNK: 
 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   WWW.BORDAHUSFELDOLGOZO.HU 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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2011. július 15-én 
életének 86. évében elhunyt 

CSEKE LÁSZLÓ, 
tanár, szakíró, 

a Szent György Lovagrend 
örökös kancellárja, 

Visegrád város díszpolgára. 
Emlékét kegyelettel 

meg�rizzük! 
 

 
 

CSEKE LÁSZLÓ 
 

(1926–2011) 
 

Magyar László: 
 

Az id� útja 
 

,,Mindennek megszabott ideje van,  
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt;  
Megvan az ideje a születésnek,  
és megvan az ideje a meghalásnak;  
Megvan az ideje az ültetésnek,  
és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.”  
                                       (Prédikátor könyve 3,1–2) 
 

Tegnap már � is elment. A – Laci bácsik – 
a falu, a ,,város” három nagy öregje, 
a Magyart, a Madast, a Cseke követte. 
 

Kérte bár akárki, nem tudták kivárni, 
szándékukból hogy lesz tett, tettb�l valóság, 
nem szenvedték, szolgálták a maguk sorsát. 
 

Kinek-kinek táblájára, mi íratott, 
becsülettel végezték a feladatot, 
tették dolguk, ami nékik feladatott. 
 

Ma délután – s lehet, hogy fölöttünk éppen – 
ülnek egy asztalnál, vagy állnak a járdán 
ott, ahol: hisszük, több a hit, mint az ármány, 
s hajtja �ket a vágy, a tenni akarás, 
hogy a szépnél szebb legyen a még szebb, 
az igaznál az igazabb, értelmesnél az értelmesebb; 
veszekszenek, ágálnak, szót szóba vágnak, 
érvelnek, állítanak ellent – és mellé, 
mígnem a munkarend összeáll rendszerré. 
Útkígyó kúszik fel a hegyre, a várba; 
buszok jönnek, hajók hoznak utasokat 
csodát látni, vinni tapasztalatokat; 
túraút, füvészkert, sí- és teniszpályák; 
három helyett ma tizenhét vendégl�-egység, 
s olykor ez is kevés! Csak tessék: na tessék! 
Álom-eszmény-látszat: valóság lovagság, 
mint ezer éve: rend és rend szövetsége, 
játék, de tartalmi elvh�szer�séggel. 
 

,,Ép testben ép lélek!” – a régiek mondták. 
,,Futtató öregség…” – nekünk, majd kik? – mondják, 
köztünk, csak megjelenésükkel pusztán? 
 

Csak egy nyurga percnyi csöndre, barátaim! 
…Halljátok ti is…? Laci bácsira, hiszem, 
most övezi kardját a Kegyelmes Isten. 
  

                                            Visegrád, 2011. július 18. 
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AMIKOR AZ OLLÓ KINYÍLIK 
 

Azt mindannyian láthatjuk, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt, a várossá válással párhuzamosan több olyan fejlesz-
tés valósult meg városunkban, amelyek egyrészr�l valamilyen szinten szolgálták a lakosság életmin�ségének javítását, 
másrészr�l komoly költségkihatással jártak. Csak néhányat sorolok fel: helybeni építéshatóság, okmányiroda, gyámügy 
fenntartása, sportcentrum kiépítése, m�vészeti iskola kialakítása, segélyezési tételek fenntartása, nagyvonalú ünnepsé-
gek rendezése, iskolabusz-vásárlás stb. Ez valahol rendben is lenne, hiszen ha bírjuk, akkor természetesen és els�sorban 
a lakosság részesüljön a város gazdálkodása profitjából. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mindezek fenntartási költsé-
gei évr�l évre jelent�s mértékben megnövelték a városi költségvetés kiadási oldalát. Legyen ez az olló egyik szára, 
amely ily módon szépen kinyílott és úgy is maradt. 

Nézzük a másik szár, a bevételi oldal alakulását. Két-három évvel ezel�tt – mondhatom azt is, 
hogy a válság el�tt – a világ szépen ment el�re a maga útján. 140 forint volt egy svájci frank, élén-
kültek a beruházások, nagyvonalúak voltak a hitelek, szinte senki nem gondolt arra, hogy beüthet a 
krach. Aztán egyszer csak mégis beütött. A világ legnagyobb országai, leger�sebb vállalatai rendül-
tek meg és kezdtek bele haladéktalanul különféle takarékossági és válságkezel� programokba. A mi 
kis országunkat is viszonylag hamar elérték a válság hatásai. Csak ha Visegrádot nézem, évi több tízmilliós biztosnak 
hitt bevételt�l esett el a város csak azzal, hogy a válság következtében nem lett készen és nem üzemel a Hilton szálloda. 
És ez még csak a kezdet. Annak idején szállodáink sikeresen álltak át a külföldir�l a belföldi turizmus kiszolgálására, 
amely évekig megfelel� telítettséget biztosított számukra. Mára már ez is a múlté. A hazai lakosság fizet�képessége 
mostanra már nagymértékben csökkent. Ez minden területen érezhet�. Ebb�l az következik, hogy visszaesett a forga-
lom, kevesebb a költés, kisebb a turizmus bevétele és ezáltal bizonytalanabbá vált az ebb�l származó városi adóbevétel. 
Szépen kinyílt az olló másik szára is. A bevétel és a kiadás egyre távolabb kerültek egymástól. Mára az a helyzet alakult 
ki, hogy kevesebb bevételb�l több kiadást kell fedeznünk, mint néhány éve. A nagyobb gond, hogy a világban és ha-
zánkban is jelenleg zajló gazdasági folyamatok nem adnak túl sok alapot az optimizmusra a helyzet jelent�s és gyors 
javulását illet�en. 

Ami városunk anyagi helyzetét illeti, nekem sokáig úgy t�nt, hogy azzal, hogy a lehet� legjobban visszafogtuk a köz-
vetlen kiadásokat, felmondtunk sokba kerül� szerz�déseket, behajtottunk régi kintlév�ségeket, meg tudjuk oldani az 
örökölt adóssági és fizetésképtelenségi problémát. Meg tudjuk oldani és kevés sebet ejtve, szépen, fokozatosan nekilát-
hatunk azoknak a szerkezeti átalakításoknak, amelyek révén egy-két éven belül olcsóbb és takarékosabb üzemeltetés� 
lesz városunk. Sajnos az élet mást hozott. Az elmúlt hónapokban az adóbevételeink nem várt csökkenése következtében 
a város pénzügyi helyzete megingott. Az utóbbi id�ben nem tudtuk kifizetni számlák, elvégzett munkák ellenértékét. 
Ebben a helyzetben át kellett értékelnünk az eddigieket. Mostantól kezdve egy ideig nem az elért színvonal fenntartása, 
hanem a túlélés, a fennmaradás az els�rend� szempont. A képvisel�-testület úgy döntött, hogy azonnali takarékossági és 
szerkezetváltási intézkedések bevezetésével miel�bb egy módosított költségvetésre van szüksége a városnak. Ennek 
kidolgozása, megtárgyalása és elfogadása még augusztus hónapban megtörténik. Nehéz döntéseket kell meghoznunk. 
Megszorítások várhatóak szinte minden területen. Városi dolgozók, intézmények és ezáltal szinte mindenki saját zsebén 
érzi majd a válság hatásait egy remélhet�leg minél rövidebb id�szakra. 

Mindennek ellenére biztos vagyok benne, hogy ha majd túl leszünk a nehezén, akkor Visegrád egy stabil alapokon 
nyugvó, biztonságos gazdálkodású várossá válhat. Ennek érdekében a takarékosságon túl sokkal hatékonyabb munkát 
kell végeznünk turizmusunk fejlesztése területén. Hatalmas segítséget jelenthet majd ezen a téren a városközpont elké-
szülte, és várhatóan lesznek további turisztikai célú magánberuházások is a következ� években. Nekünk mint városnak 
csak egyetlen dolgot kell szem el�tt tartanunk a jöv�re nézve: Nem adhatunk ki több pénzt, mint amennyi beveszünk. 
Ha ezt az egyszer� szabályt képesek leszünk évr�l évre megtartani, és okosan sáfárkodni a befolyó nem kevés össze-
gekkel, akkor a most még tágra nyílt ollónkat akár örökre becsukhatjuk és eltehetjük a fiókba. 

Abonyi Géza polgármester 
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Augusztus 7-t�l (vasárnaptól) 12-ig 
(péntekig) német csoport tartózkodik 
Visegrádon, akik testvérvárosunkból, 
Obergünzburgból érkeznek hozzánk.  

Az összesen 21 f�s delegációnak 15 
f� ifjúsági korosztályú tagja van, akik 
15–17 évesek. A német csoportot – a 
felügyel� pedagógusok mellett – elkí-
séri Herbert Heisler alpolgármester és 
Herbert Schmid korábbi polgármester 
is. 

A két városvezetés közös célja az, 
hogy a megújuló testvérvárosi kapcso-
latokba újabb korosztályt is vonjunk be 

– ezáltal szeretnénk szélesíteni kapcso-
latunk társadalmi bázisát. 

Ezzel együtt azt is szeretnénk, hogy 
felnövekv� fiataljaink ismerjék meg 
egymás kultúráját, történelmi és építé-
szeti örökségét, egymás mentalitását. 
Egyben szeretnénk el�segíteni ismeret-
ségek, s talán hosszan tartó barátságok 
kialakulását is. 

Testvérvárosi csoportunk ellátogat 
Budapestre, Esztergomba, de megis-
merkedik Visegrád nevezetességeivel, 
történelmével is. Lovagi tornán és 
lakomán is részt vesznek, hajókirándu-

lásban is részesülnek. Magyar részr�l a 
szervez� feln�tteken kívül 17 magyar 
fiatal is (13–18 évesek) bekapcsolódik 
a programokba, illetve a délutáni-esti 
szabadid� eltöltésbe, de különösen az 
augusztus 9-i és 11-i sportdélutánra 
készülnek és az azt követ� közös va-
csorára, illetve diszkóra. 

A jöv� évben folytatása is lesz az 
eseménynek, hiszen 2012-ben magyar 
fiatalok látogathatnak hasonló számban 
német testvérvárosunkba, Obergünz-
burgba. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Sík Sándor: 
 

Szent István-himnusz 
(részlet) 

 

(Az Ó dics�séges szent Jobbkéz dallamára) 
 

               István király ünnepének 
               Örvendezzünk keresztények. 
               Isten adta e napot, 
               Fel a szívvel magyarok: 
                     Szent királyunk, árva néped 
                     Hódolattal j� elébed. 
                     Légy velünk, légy velünk! 
                     Országodról el ne vedd 
                     A te áldott jobbkezed. 
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Tisztelettel és szeretettel hívjuk 
Visegrád lakosságát, üdül� vendégeit,  

civil szervezeteit a 
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PROGRAM: 

 

2011. szeptember 2., péntek:  
VÁROSNAPOK – IFJÚSÁGI NAP 
 

Helyszín: Visegrád – Magyar László Tornacsarnok és 
Áprily Lajos Általános Iskola 

17.00-tól Gyülekez� / büfé elindulása, belép� jegyek 
kezelése 

18.00-tól Köszönt�t mond, és a m�sort vezeti:  
Gajdos Attila  

19.00-tól T�zkerék zenekar koncertje  
21.00-t�l Szépül� Városközpont koncertje 

Jegyek kaphatók: 500 forintért a helyszínen, valamint 
el�zetesen: a Visegrádi Mátyás Király M�vel�dési Ház-
ban és hétvégeken, a visegrádi nagyparkoló információs 
pavilonjában 
 
2011. szeptember 3., szombat:  
VÁROSNAPOK – NEMZETISÉGI NAP  
 
Helyszín: Visegrád – Magyar László Tornacsarnok és 

Áprily Lajos Általános Iskola és a város te-
rei és utcái 

 
Német nemzetiségi találkozó – házigazda:  

ifj. Zeller Márton, a Visegrádi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke  

  
14.00-t�l Szüreti felvonulás: 

Résztvev�k: 1 hintó a bíróval és bírónéval, 1 
kis teherkocsi a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Fúvószenekarral, 1 fogat (szekér) a sz�l�vel és 
préssel, árusítókkal, az ÁLÁI német nemzeti-
ségi tánccsoportja, a környéki települések va-
lamennyi meghívott német kisebbségi kultúr-
csoportjai és mások 
Útvonal: ÁLÁI/Magyar László Tornacsarnok 
– Málé Platz – Széchenyi tér – Cs-házak, Nap 
utca – Delta – templomtér – ÁLÁI 

16.00-tól Városnap – Sváb találkozó – levezet�: 
Scheiliné Herendi Ida, a Visegrádi Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese 
Himnusz és Magyarországi Német Kisebbség 
Himnusza 
Köszönt� és megemlékezés:  
Abonyi Géza polgármester 
Köszönt�: a Német Kisebbség Országos El-
nöksége 
Sváb kultúrgála – Fellépnek:  
Dunabogdányból a Singkreis dalkör, az isko-
lások táncosai, 
Dunakeszib�l iskolás német nemzetiségi kó-
rus, 
Nagymarosról a nemzetiségi dalkör,  
Kismarosról, Ver�cér�l a német dalkör és a 
tánccsoport, 
Soroksárról a Német Nemzetiségi Férfikórus 
és Tánccsoport, 
Visegrádról a Német Nemzetiségi Dalkör, az 
ÁLÁI német nemzetiségi tánccsoportja és a 
fúvószenekar 

19.00-tól Sváb bál: fellép a VAP Fúvószenekar (ingye-
nes) 

 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Tájékoztató 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

 2011. június–július hónapban tartott üléseir�l 
 

2011. június 9. 
– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta a Pro Vise-
grád Nonprofit Kft. (ügyvezet�: ifj. Cseke László) 2010. 
évi egyszer�sített éves beszámolóját. 
– Költségvetést érint� döntéssel megegyezés született a 
korábban szülési szabadságon lév� Fótos Tünde pénzügyi 
vezet� újbóli munkába állásáról. 
– Az ún. „Ágasház” parkolóban parkolási díj bevezetésé-
r�l döntött a város vezetése, ennek részleteir�l lásd a 
júliusi számban megjelent 11/2011. ( VI. 9.) számú rende-
letet. 
 
2011. június 23. 
– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást adtak a kép-
visel�k a városközpont parkolójának engedélyezési eljá-
rásban annak kialakításához. 
– Személyiségi és gazdasági érdekek sérelmét elkerülend� 
– zárt ülés keretében – a város képvisel�i meghallgatták 
Bognár Ferenc urat a Lepencei Strandfürd�vel kapcsola-
tos álláspontjáról. Visegrád Város Önkormányzat Képvi-
sel�-testülete úgy határozott, hogy az ún. „Castrum ügy”-
ben keletkezett iratokat, el�zményeket fel kívánja térké-
pezni, majd annak ismeretében dönt az ügy további kime-
netelér�l. 
 
2011. június 30. 
– Az önkormányzat jóváhagyólag elfogadta a Fellegvár 
Óvoda 2010/2011. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 
– Az önkormányzat jóváhagyólag elfogadta az Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási 
Intézmény 2010/2011. tanévre vonatkozó beszámolóját. 
Elvi döntés született ara vonatkozóan, hogy az iskola 
szervezeti keretein belül kerüljön kialakításra egy ún. 
Pedagógiai Szakszolgálat, amely az eddigi logopédiai 
ellátást is magába foglalná, egyéb kiegészít� tevékenysé-
gek mellett (gyógytestnevelés, fejlesztés), ezzel az ön-
kormányzatnak a jelenlegihez képest jelent�sen több 
állami normatív támogatást lehetne igénybe venni. 
– Elvi támogatásáról és a jöv�ben együttm�ködési szán-
dékáról biztosította a T. Testület a Dunakanyar Erdei 
Iskola vezet�ségét.  
– Folytatódott a vita az iskolabusz kérdéskörér�l, hogyan 
és miképpen történjen annak üzemeltetése a jöv�ben. 
Visegrád Város Képvisel�-testülete megbízta a pénzügyi 
vezet�t, hogy az iskolabusz összes bevételét, kiadását 
mérje fel, a kezdett�l mostanáig és terjesszen egy jelentést 
a testület elé, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy az 
elmúlt id�szakban a busz milyen nyereséget vagy veszte-
séget termelt az önkormányzatnak. Amíg ez a jelentés 
elkészül, addig az autóbusz csak visegrádi szervezetek 
részére üzemelhet.  
– Pályáztat beadásáról született döntés a Visegrád–
Nagymarosi Révet üzemeltet� gazdasági társasággal 
együttm�ködve, a komp- és révátkelés felújítási munkála-
taira. 

– A Helyi Építési Szabályzat módosításáról folyt hosszas 
tárgyalás a f�építész és az érintett bizottság javaslatai 
alapján. A testületi vitát megel�z�en minden módosítás-
ban érintett magánszeméllyel, gazdasági és egyéb szerve-
zettel történt egyeztetés. A vitaanyag eredményeképpen 
letisztázott dokumentáció a jogszabályokban el�írt köte-
lez� hatósági egyeztetésre kerül, amely lezárulta után 
újabb képvisel�-testületi tárgyalásra, majd végs� elfoga-
dásra kerülhet sor.  
– Kiírták a jegyz� helyettesítésére szóló pályázatot, ame-
lyet a jelenlegi önkormányzati bizottságok elnökeib�l álló 
ún. ad hoc bizottság fog véleményezni, értékelni és javas-
latot tenni a pályázatot elbíráló képvisel�-testület számá-
ra.  
– Értékelésre és elbírálásra kerültek az Ifjúsági Alap ön-
kormányzati pályázat II. fordulójában beérkezett pályáza-
tok. 
 
2011. július 4. 
– Rendkívüli testületi ülésen elfogadásra került a Vise-
grád, 839 hrsz.-ú – a Patak fogadóval szomszédos önkor-
mányzati telek – ingatlan eladásáról szóló szerz�dés, 
amely ezáltal a jelenlegi üzemeltet� és folyó fejlesztése-
ket megvalósító üzletember érdekeltségébe került.  
– Ugyanezen a fejlesztési területen, a Visegrád 840 hrsz.-
ú ingatlanon jelenleg már folyamatban lév� turisztikai 
fejlesztéshez kapcsolódóan az önkormányzat szolgalmi 
jog bejegyzéséhez adta hozzájárulását.  
 
2011. július 13. 
– A városvezetés meghallgatta a Visegrádi Városfejleszt� 
Kft. ügyvezet�jének, Tegzes Dánielnek a beszámolóját a 
városközpont pályázat állásáról. 
– A képvisel�k az önkormányzat jogi képvisel�jének 
részvételével áttekintették az önkormányzat folyamatban 
lév� jogi, illetve peres ügyeit. Ennek során Visegrád Vá-
ros Képvisel�-testülete úgy döntött, hogy a keresetet nyújt 
be a Castrum-Visegrád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ellen a 2002. december 20-án aláírt – a termálvíz-
hasznosításról szóló – szerz�dés felmondása érvényessé-
gének megállapítása iránt. 
– Megtörtént a Sziget utcai bérlakás pályázat elbírálása, 
amely eredményeképpen a T. Testület a 11/8. számú 
lakást Szabó Zsuzsanna pályázónak, a 11/2. számú lakást 
Kovács Péter pályázónak ítéli meg, mivel döntése szerint 
az id� közben felszabaduló 11/2. számú lakásra nem ír ki 
újabb pályázatot, hanem a jelenleg folyó pályázati eljá-
rásban ítéli oda.  
– Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy 
döntött, hogy a város jelenlegi anyagi helyzetére tekintet-
tel a Zenés Nyári Esték komolyzenei koncertsorozat, az 
augusztus 19-i gálakoncert és t�zijáték, valamint az au-
gusztus végi és szeptember eleji városnapi ünnepségsoro-
zat az eredetileg tervezett formában nem kerül megrende-
zésre.  Egyúttal   kifejezte  szándékát   arra   vonatkozóan, 
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hogy a két utóbbi ünnepet szerényebb formában, minimá-
lis költséggel, a civil szervezetek és a lakosság aktív rész-
vételével kívánja megrendezi. Err�l a Visegrádi Hírek 
júliusi számában már tájékoztattuk a T. Lakosságot! 
 
2011. július 28. 
– Az önkormányzat jóváhagyólag elfogadta a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft. Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 
és egy fejlesztésekre vonatkozó alapszerz�dést, amelyre a 
városközpont pályázat során is szükség van. A városköz-
pont engedélyeztetési eljárásban szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást is megadták a T. Képvisel�k ahhoz, hogy a 
parkolóhelyek a jelenleg hatályos szabályoknak megfele-
l�en kerülhessenek kialakításra részint a fejlesztési terüle-
ten, részint az ún. „Ágasház” parkolójának területén, 
valamint a teljes ingatlanra vonatkozó, a Körzeti Földhi-
vatal által jóváhagyott megosztási vázrajzot is elfogadták. 
– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás megadásáról 
született döntés a Visegrád, 254/1. 254/2. és 254/3. hrsz.-
ú ingatlanokra vonatkozóan, amelyre a területen (Rákóczi 
u.) korábban problémás vízelvezetés okán történ� útépítés 
engedélyeztetési eljárásban van szükség. 
– Az önkormányzat jóváhagyólag elfogadta az Áprily La- 

jos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intéz-
mény Pedagógiai Programjának módosítását, valamint az 
iskola min�ségirányítási programjának felülvizsgálatát, 
illetve az Alapító Okirat mindezekhez szükséges módosí-
tását. Döntés született arra vonatkozóan, hogy az iskola 
szervezeti keretein belül kialakításra kerül egy ún. 
Gyógypedagógiai Szakszolgálat, amely az eddigi logopé-
diai ellátást is magába foglalná, egyéb kiegészít� tevé-
kenységek mellett. 
– Az E-, azaz elektronikus közigazgatási rendszer további 
m�ködtetésére vonatkozóan hoztak döntést Visegrád 
város vezet�i, mivel a Szentendrei Kistérség által jelenleg 
üzemeltetett rendszer finanszírozási és szakmai változta-
tások el�tt áll. 
 
2011. július 29. 
– Rendkívüli ülés keretében az iskolabusz bérbeadásáról 
született döntés, amely értelmében a nyári állásid� alatt a 
buszt harmadik személynek adták bérbe.  
– Jóváhagyólag elfogadtuk a Tahi T�zoltó�rs Társulási 
Megállapodást és annak polgármester által történ� aláírá-
sát. 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 

 

FELHÍVÁS 
 

Az Országgy�lés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. Törvénnyel elrendelte, hogy ebben 
az évben a természetes személyekr�l és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.  

AZ ADATFELVÉTELT 2011. OKTÓBER 1. ÉS 2011. OKTÓBER 31. KÖZÖTT,  
A PÓTÖSSZEÍRÁST 2011. NOVEMBER 8-IG KELL VÉGREHAJTANI! 

A népszámlálási adatfelvételt a számlálóbiztosok végzik, �k állnak közvetlen kapcsolatban az adatszolgálta-
tókkal. Feladatuk: az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk bonyolítása, az önkitölt�k 
papírkérd�íveinek összegy�jtése, a címek pontosítása. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellen�r-
zi.  

A települési népszámlálási felel�s biztosítja a számlálóbiztosok felkészüléséhez szükséges, a KSH által el�ál-
lított tananyagokat. Erre várhatóan augusztus közepét�l kerül sor.  

A számláló biztos feladata hat elemb�l áll: 
1. Jelentkezés a munkára; 
2. El�zetes felkészülés, min�sítésben való részvétel: augusztus 15. után; 
3. Részvétel a tantermi oktatáson, melynek helyszíne a városháza díszterme: szeptember folyamán várható; 
4. Kérd�ívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak: szeptember 27–30. között; 
5. Az adatgy�jtés végrehajtása október 1-jét�l kezd�d�en; 
6. Az elvégzett munka átadása. 
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekv�képes személy lehet. A számlálóbiztost végzett munkájáért jogsza-

bályban megállapított munkadíj illeti meg, melyet a KSH együttm�ködési megállapodás keretében biztosít. A 
munkadíj bruttó összeg, mely személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alá esik. A kifizetésre kerül� díj a 
következ� tételekb�l tev�dik össze: számlálóbiztosra es� címenként 150 Ft + lakásonként 175 Ft + összeírt 
személyenként 310 Ft.  

Amennyiben felkeltette az érdekl�dését, és szeretne részét venni aktívan a népszámlálásban, a jelentkezési 
lap letölthet� a www.visegrad.hu közérdek� Népszámlálás 2011. fül alatt, vagy jelentkezni személyesen a vá-
rosházán. Jelentkezni E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz�nél, a (26) 398-255 vagy a (26) 398-090-es telefonszá-
mon lehet. További információkért keresse fel honlapunkat, küldjön emailt a visegrad@visegrad.hu email cím-
re, vagy érdekl�djön a jegyz�i titkárságon.  

Jelentkezési határid�: 2011. augusztus 31. 
E�ryné dr. Mezei Orsolya 

jegyz�           . 
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Bizony: Azt találtam mondani egy 
velem szembeni igazságtalan tartal-
mú megjegyzésre az illet� képvisel�-
társamnak, hogy talpnyaló. Ez durva. 
Ha akkor felháborodik, biztosan 
bocsánatot kérek, mint ahogy ezt hat 
napirendi ponttal kés�bb megtettem, 
mert ilyen személyre szóló megjegy-
zést szükségtelennek tartok – még 
akkor is, ha mindenfele csak ez látha-
tó, hallható országosan. 

Egy másik, jobban kifejtett vélemé-
nyem után – melyben azt állapítottam 
meg (név nélkül), hogy az új testü-
letben vannak, akik állandó bizalmat-
lanságot generálnak (hadd lássa a tv-
néz�), akik azon mesterkednek, hogy 
ne tudjon el�re menni az új testület, 
az új vezetés, akik végs� soron az új 
városi vezetés bukását szeretnék 
látni, de legalább is a sikertelenség-
ben érdekeltek, ellentétben a város 
érdekeivel, amely azt követeli, hogy 
a választott képvisel�k, vezet�k 
együtt dolgozzanak a jöv�nk érdeké-
ben – történt a képvisel� felháboro-
dása.  

(Az felel�tlenség, mi több, b�n, 
hogy a választás okozta változásokat 
nem fogadom el és „akkor inkább 
dögöljön meg a tehenünk is”.)  

A kifejtésemet az illet� képvisel�-
társam (név nélkül) magára vette és 
ekkor kérte ki… amely után én akkor 
és most is bocsánatot kértem, kérek. 

Mi hozta ki bel�lem ezt a szókitö-
rést? Biztos vagyok benne, hogy a 
halmozódás. A gondolataimban, a 
tapasztalataimban folyamatosan 
halmozódott bennem az új helyzetet 
elfogadni nem tudó képvisel�k min-
dent bíráló – inkább állandó akadé-
koskodó – megjegyzései, persze 
jöv�t szolgáló ötletek, javaslatok 
nélkül.  

A helyzet nem változott: van, aki 
órákat beszél egy-egy napirendnél és 
másik két képvisel�t tud maga mellé 
állítani, akik igazában mellékszerep-
l�kké válnak egyre inkább – különö-
sen a jöv�t illeti. (Az engem különö-
sen felháborít – tapasztalhattuk ezt 
országosan is –, ha nagyobb tudású 
emberek „cs�be húzzák” a t�lük 
kevesebbet tudókat.) 

Én így látom. Azt gondolom és hi-
szem, hogy igazam van! Lehet, má-
sok ezt másképp értékelik. Én azt is 
tudomásul veszem. 

Mert leírhatja más is a maga igazát 
ebben az újságban a képvisel�-
testületi ülésekr�l, magát objektívnek 
nevezve. Amelyet én meg úgy látok, 
hogy nem pártatlan, ráadásul, amit 
elhagy a tájékoztatás, az is az egyol-
dalúságot biztosítja az olvasónak. 

A sok-sok példa közül most csak 
egyet, hogy világossá tegyem állítá-
som. A m�vel�dési ház képvisel�-
testület el�tti beszámolójáról is meg-
jelent az újságban tájékoztatás, 
amelyb�l megtudhattuk, hogy hozzá-
szólás, érdemi megjegyzés a m�ve-
l�dést illet�en az ülésünkön nem 
történt.  

Én meg úgy gondolom, hogy hoz-
zászólásom a témában kritika volt és 
arra irányult, hogy a kulturális ama-
t�r tevékenységeket fel kell fejleszte-
ni Visegrádon, és ennek a kreatív, 
széles társadalmi rétegeket érint� 
munkának a m�vel�dési ház kell, 
hogy szervez�je, ösztönz�je legyen. 

 Példaként említettem a Dunaka-
nyar és a sziget más településeit, ahol 
ezen a téren utcahosszal vannak 
el�ttünk, noha a t�lünk nagyobb 
lélekszámú településeken is kevesebb 
(esetenként lényegesen kevesebb) 
éves költségvetésb�l gazdálkodnak. 
Azt gondolom, ez talán mégis lénye-
get érint�… 

 

Más, de kicsit kapcsolható az el�-
z�ekhez is. 

A Visegrádi Hírek szerkesztésével 
nem vagyok megelégedve. A heve-
nyészve összeállított, egy oldalas 
m�ködési szervezeti szabályzatukkal 
sem, de azzal sem, hogy kinyilvání-
tották, hogy új személy (kivétel a 
német kisebbség) nem lehet a szer-
keszt�ség tagja (noha volt két önként 
jelentkez� is), meg azzal sem, hogy a 
f�szerkeszt�t a szerkeszt�bizottság 
választja maga közül és nem a képvi-
sel�-testület. 

Most alapvet� szerkesztési hiba 
(vagy inkább szándékos szerkesztési 
hiba), amiért írok, mert fel vagyok 
háborodva. 

A Kis-Visegrád Találkozó 2011 ed-
dig (május 21-ig) ebben az évben az 
egyetlen kiemelt városi ünnepség 
volt. Indokolta ezt a Visegrádi 4-ek 
államszövetsége létrejöttének 20. 
évfordulója. Ez akkor is így van, ha a 
f�szervez� egy civil szervezet volt. 

Utóbbi azért, mert így lehetett jelen-
t�s pályázati támogatást nyerni a 
pozsonyi Nemzetközi Visegrádi Alap-
ból.  

Az önkormányzatnak valóban csak 
100 ezer forintjába került, meg há-
romhavi képvisel�i tiszteletdíjba. (Ezt 
a pályázati lehet�séget kellene a 
városnapokra tervezett – és a V 4-ek 
országaiból felkért együttesek vagy 
el�adók – nemzetközi koncertjének 
megrendezésénél felvállalni. Az igaz, 
hogy rengeteg munkát jelent, de 
megéri pályázni – itt is, meg máshol 
is kellene…) 

Felháborítónak tartom (nem dilet-
tantizmus csupán), hogy az ötszáz f�t 
megmozgató kiemelt rendezvényt a 
14. oldalán hozza le az újság – szá-
mos, kevésbé kiemelt rendezvény és 
cikk után. 

Azt pedig szándékos tiszteletlenség-
nek tartom, hogy a V 4-ek 20. évfor-
dulójára a szövetségnek (egyesület-
nek) és a többi visegrádi országból 
résztvev� delegáltnak és a város 
lakóinak szóló levelet, melyet Schmitt 
Pál, a Magyar Köztársaság elnöke írt 
– a 15. oldalon közli az újság. Ma-
gyarország els� számú méltóságáról 
van szó. Magunkat alacsonyítjuk 
azzal, ha bármely méltóságnak nem 
adjuk meg a megfelel� tiszteletet! 

 

Kellett volna az önkormányzat 
anyagi helyzetér�l is írni, mert egy 
nagy változtatások tervezésének 
közepette vagyunk.  

Meg arról is, hogy a fejlesztési köl-
csönünk miért nem jelent még így 
sem különleges terhet, és a m�ködés-
re felvett kölcsönök pedig nagy ter-
het jelentenek és arról is, hogy a 
2010-ben egy új pénzügyis és egy 
helyettes jegyz� beállításával miként 
jutott el a hivatal – a képvisel�k 
tájékoztatását elhagyva, illetve a 
likviditás kezelhet�ségét állandóan „ 
igazolva” – tavaly szeptemberig, 
hogy a felvett 50 milliós m�ködési 
hitelen túl, további 60 milliós ki nem 
fizetett számla-összehalmozás kelet-
kezett, melyb�l már jócskán töröl-
tünk, de még mindig nagy teher… 

A következ� Visegrádi Hírekben 
err�l szeretnék írni. 

                                      Kiss Károly 
alpolgármester 
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KépviselOi gondolatok, dilemmák 
 

A júniusi számban megjelent cikkemet még úgy kezdtem, 
hogy „kicsit nyugodtabb és csöndesebb id�szak” következett 
be az önkormányzat életében. Sajnos – de remélem nem 
véglegesen –, ez már a múlté. 

Az elmúlt két hónapban ugyanis több ízben kiderült, hogy a 
testületi döntéseket nem úgy hajtják végre, ahogy azt a testü-
let elfogadta, a jegyz�könyv nem azt tartalmazza, ami a 
valóságban elhangzott. Valószín�leg több esetben rosszul 
alkalmazták, alkalmazzák a törvényeket, rendeleteket, szer-
z�déseket, ezzel szabálytalanságokat, esetleg törvénysértése-
ket is elkövetve. Az elmúlt két hónap több ilyen szomorú 
eseménye között – a fent leírt gondolatokat alátámasztandó – 
talán a legszomorúbb a Patak fogadó telekeladása, a házior-
vosi alapszerz�dés hiánya, az iskolabusz immár számtalan-
szor elhalasztott döntése volt. Az iskolabusz esetében ráadá-
sul július végére, a már-már kibontakozni látszó egyezség 
ellenére, megfejelve a korábbiakat, bérbe adták az iskola-
buszt az err�l dönt� képvisel�k. A július 28-i testületi ülésen 
a jegyz�n� tájékoztatott ennek feltételeir�l, de hogy ezt 
hogyan tudták másnapra (ekkor volt egy rendkívüli ülés, ahol 
a döntés megszületett) produkálni, még csak nem is sejtem, a 
részletekr�l pedig nem kaptunk tájékoztatást. 

A sok gondot tetézi – mint azt a VH júliusi számának pót-
lapján is olvashatták –, hogy az önkormányzat gyakorlatilag 
fizetésképtelenné vált. A testület lemondta a nyári kulturális 
rendezvényeket. Jelen állás szerint egyel�re csak ezeket, de 
nem tudjuk, mit hoz a jöv�. Mondhatnám, hogy megint a 
m�vel�dési ház volt az els�, amin spórolni lehetett. Jelen 
pillanatban azt, hogy ki kap pénzt az önkormányzattól, a 
polgármester dönti el. Vannak, akik megkapják a számukra 
megítélt pénzeket (pl. pályázati pénz), vannak, akik nem. 
Nem tudni mi alapján történnek a kifizetések. Én azt tapasz-
talom, hogy a m�vel�dési ház nagyon nehezen jut hozzá a 
m�ködéshez szükséges alapvet� pénzekhez is, ellenben 
vannak képvisel�k, akik viszont ebben a nehéz helyzetben is 
minden hónapban rendesen felveszik tiszteletdíjukat. Nyil-
ván ez teljesen szabályos, de erkölcsileg számomra elfogad-
hatatlan. Amíg a segélyeket nem tudjuk kifizetni, amíg a 
dolgozóknak hónapok óta nem tudjuk odaadni a számukra 
megítélt juttatásokat, addig erre van pénz.  

Én már a júniusi testületi ülésen javasoltam, hogy a pol-
gármester, az alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnöke 
üljön le a jegyz�vel és a pénzügyi vezet�vel, és dolgozzanak 
ki egy válságtervet a gondok leküzdésére. Én már akkor 
éreztem, hogy nagy baj közeleg, de azt nem gondoltam, hogy 
ilyen hamar ránk is szakad, hiszen alig telt el két-három hét, 
és a tornacsarnokban már kikapcsolták a gázt, és mint kide-
rült, semmilyen számla kifizetését nem tudjuk teljesíteni. 

Amikor kiderült, hogy válságköltségvetést kell alkotni, ak-
kor azt az ígéretet kaptuk, hogy július második felére tudni 
fogjuk, hogy milyen tartozásaink és kintlév�ségeink vannak. 
Július utolsó napjaira pedig elkészül a válságköltségvetés 
koncepciója. Sajnos ezeket a mai napig nem kaptuk meg. 
Pedig nagyon szorít az id�, hiszen minden nappal rosszabbo-
dik a helyzet. 

Igaz, és ezt itt is meger�sítem, hogy az önkormányzat ne-
héz helyzetet örökölt az el�djét�l. Nehezet, de kezelhet�t. 
Véleményem szerint a legkés�bb a költségvetés megalkotá-
sakor „kis m�téttel”, igaz olyannal, ami sokaknak fájt volna, 
de kezelhet� lett volna a helyzet. Ma „nagy operációra” van 
szükség, és ha sokáig várunk szerintem eljön az „életment� 
beavatkozás” ideje. Nem lenne szabad ezt megvárni. A testü-
leti ülésen is elmondtam, hogy véleményem szerint már a 

ciklus elején fel kellett volna ismerni azokat a pontokat, ahol 
azonnali beavatkozásra lett volna szükség. El�ször fejben, 
majd tettekben kellett volna véghezvinni ezeket a döntéseket. 
Tudom, hogy ezek sokakat rosszul érintettek volna, és nép-
szer�tlenek lettek volna, ennek ellenére én támogatásomról 
biztosítottam a város vezet�it. Ezeknek a döntéseknek az 
elmaradása, vezetett oda, hogy ma ebbe a helyzetbe kerül-
tünk. De lássuk be, ezt a munkát ma sem spórolhatjuk meg. 
Én segít� kezet nyújtok ma is minden olyan döntéshez, mely 
a város stabilitását eredményezi, de el�ször teljes mélységig 
át kell gondolni a helyzetet, majd egy támogatható koncepció 
mentén kell megvalósítani az átfogó korrekciót. Azt biztosan 
nem tudom támogatni, hogy gyors és egyszer� intézkedése-
ket hozzuk meg, ezzel bizonyos területeket megszüntetünk 
vagy átalakítunk, míg másokat meg sem vizsgálunk, és érin-
tetlenül hagyunk. 

Néhány sort kell írnom az utóbbi id�ben újra fellángolt 
strandügyr�l is. Mint bizonyára többen tudják, én is támogat-
tam, hogy Bognár Ferencet hallgassa meg a testület. Ponto-
san azért, mert helyzet tisztázása, és esetleges jogi útra tere-
lése – Bognár Ferenc el�zetes állítása szerint erre reális esély 
van – a város lakosait egyik leginkább érdekl� közügy, és az 
esetleges haszon sem elhanyagolható. Sajnos a testületi 
meghallgatás szakmai vita és munka helyett politikai és 
személyi csatározásba fulladt, mely azért is szomorú, mert 
így nemhogy el�re, de még inkább hátrább mozdította az 
ügyet. Egy döntés mégis született, mégpedig az, hogy Bog-
nár Ferenc egy jogász segítségével ki fog dolgozni egy olyan 
el�terjesztést a testület számára, melyb�l egyértelm�en kide-
rül, van-e valós alapja annak, hogy a strand területét vissza-
szerezzük. Azonban sajnos a polgármester úr az anyagi ne-
hézségekre hivatkozva ezt a jogászi munkát is parkoló pályá-
ra tette, csak remélni lehet, hogy egyszer annyira fontos lesz 
az ügy, hogy elkezd�djön a munka. 

Befejezésképpen engedjék meg, hogy néhány sort szemé-
lyes kérdésekr�l is írjak. Megválasztásom óta többször kerül-
tem olyan helyzetbe, amit el�tte elképzelni sem tudtam. Mire 
gondolok? Például arra, hogy megfenyegettek, hogy meg-
vernek, ha bizonyos kérdéseket feszegetek, vagy, hogy egy 
választott tisztségvisel� nyilvánosan trágárul és gorombán 
rám támad. Akkor is azt mondtam, és ma is tartom, hogy 
minden vitában és veszekedésben benne vagyok, ha az el�-
rébb viszi a város életét, de hogy sértegessenek, azt nem 
t�rhetem el. Márpedig az utóbbi id�ben ez is napirendre 
került újfent. Testületi üléseken már korábban is kaptam 
kicsi szurkálódásokat, de ezeken túltettem magam, f�leg 
azért, mert nem szerettem volna botrányt. A legutolsó ülésen 
azonban kétszer is olyan megjegyzést tett rám Kiss Károly 
alpolgármester, melyet már nem hagyhattam szó nélkül. 
El�ször a 4. napirendi pont kapcsán jegyezte meg rólam, 
hogy „talpnyaló voltam”. Ezt még nehezen, de szó nélkül 
hagytam. A 13. napirendi pont tárgyalásakor pedig azzal 
rontott nekem, ill. nekünk, hogy egyetlen célunk az, hogy a 
jelenlegi vezetést rossz színben tüntessük fel, rossz hírét 
keltsük és ellehetetlenítsük. Pontosan ezeket a szavait nem 
tudom idézni, de nyilván a jegyz�könyvekb�l mindenki 
megtudhatja, ha kíváncsi rá. Ez volt az a pillanat, amikor 
ahogy mondani szokták, eld�lt bennem a borjú, és sajnos a 
méregt�l én is felpaprikázódottan kértem ki magamnak ezt a 
hangnemet és gyanúsítgatást. Akkor is, most is �szintén 
mondom, hogy soha nem volt célom a vezetés elleni han-
gulatkeltés, és talpnyaló pedig soha sem voltam. Az egy 
más kérdés, hogy az utóbbi id� viszontagságai (lásd fenn) 
valóban   arra   késztetnek,  hogy  eskümnek  megfelel�en  

(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
(„az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom 
ésmegtartatom”) az igazságot és a törvényességet szol-
gálva a város érdekei miatt ne hagyjam szó nélkül azt, ha 
olyat látok, mely véleményem szerint nem szabályos. Én 
az esküm szellemében ezt nem nevezném hangulatkelté-
nek, hanem a dolgomnak. Az egy igen érdekes jogi és 
lelkiismereti kérdés, hogy mikor szól az ember négyszem-
közt (sokszor megtettem), s mikor van annak az ideje, 
hogy ülésen nyilvánosan veti fel a kérdést, vagy esetleg 
tesz másfajta lépéseket. A jogi kérdésekben én is segítség 

re szorulok, a lelkiismeretemmel magamnak kell elboldo-
gulnom. A történetet bezárva, az igazsághoz az is hozzá 
tartozik, hogy az alpolgármester úr az ülést követ�en 
bocsánatot kért t�lem, amit én természetesen elfogadtam. 
Nem táplálok haragot, de meg kell jegyeznem, hogy a 
jöv�ben sem fogom hagyni, hogy sértéseket vágjanak a 
fejemhez.  

Kicsit hosszúra és szomorúra sikeredett cikkemet abban 
a reményben bízva fejezem be, hogy remélem, talán már a 
nem túl messzi jöv�ben szebb sorokat is írhatok. 

Mikesy Tamás 

 
LEVÉLVÁLTÁS 

 

Bálint Zsolt 
önkormányzati képvisel� úr részére 
Tisztelt Képvisel� Úr! 
Képvisel�-testületi ülésén feltett kérdéseire a Patak fogadó 
b�vítése kapcsán értékesített ingatlannal kapcsolatban az 
alábbiakat tudom válaszolni: 
A testület korábbi határozatának megfelel�en a kérdéses 
terület – egy szerz�dés és egy el�szerz�dés keretében ugyan 
–, de egyidej�leg és együttesen lett értékesítve a vev� felé. 
Ezek értékének együttes összege, valamint az abban szerepl� 
területek együttes összege azonos a vonatkozó testületi hatá-
rozattal. A vételár kifizetésének ütemezésére nézve nem volt 
testületi határozati kikötés, és a szerz�désekben szerepl� 
kifizetési ütemezésr�l a telefonos szavazás alkalmával a 
képvisel�k tájékoztatva lettek. 
Kérem válaszom szíves elfogadását. 
Üdvözlettel: 
Visegrád, 2011. július 22. 

Abonyi Géza polgármester  
 

Tisztelt Olvasók! 
Mint azt a képvisel�-testületi ülésen is jeleztem, amennyiben 
megérkezik Abonyi Géza polgármester írásbeli válasza, azt 
közzé teszem az újság hasábjain. A fentiekben ennek eleget 
tettem, és a továbbiakban a következ� véleményemnek adok 
hangot ezzel kapcsolatban: 
1. Mint ahogy Dr. Kiss György ügyvéd úr a 2011. július 13-

i testületi ülésen meger�sítette, a telek adásvételi szerz�-
dése életbe lépett ugyan, de azt a polgármester úr nem a 
testületi döntés értelmében írta alá. A testületi ülésen a 
döntés ugyanis arról volt, hogy a területet egy részben 
(nem megosztva), egy szerz�dés keretében, három rész-
letfizetési határid�vel értékesítjük. 

2. Az aláírt szerz�désben a telek meg lett osztva, annak alsó 
részét vásárolta meg a vev� (6,7 millió forintért), míg a 
fels� részre (13,3 millió forint) pusztán el�szerz�dést lett 
kötve. Az el�szerz�désben nincs rögzítve, hogy mikor 
kívánja a vev� ezt szerz�désre váltani, illetve semmilyen 
megkötés sem található arra nézve, hogy milyen kártérí-
tést kap az önkormányzat akkor, ha a vev� eláll a vásárlá-
si szándékától. Ekkor vet�dik fel a kérdés, hogy mit tu-
dunk kezdeni a fels� telekrésszel, mely így teljesen meg-
közelíthetetlenné válik? 

3. A telefonos szavazást én eleve törvénytelennek ítélem 
meg. 

4. A telefonos szavazás alkalmával nem lettünk tájékoztatva 
a sem a fizetési határid�k tekintetében, sem más változás-

ról, hiszen a korábbi megegyezés értelmében is a szava-
zás elvileg csak a szolgalmi jog megadására vonatkozott 
volna, amit szintén helytelenítettem. Az adásvételi szer-
z�dést érint� kérdések ezen alkalomból fel sem vet�dtek. 
Az én álláspontom pedig az volt, hogy addig nem szava-
zok, amíg nem olvasom a szerz�dést. 

5. A jegyz�könyv a valósággal ellentétes állításokat tartal-
maz. Egyrészt, mert csak egy szavazásra szól a felkérés, 
másrészt például azért, mert én nem vettem részt a szava-
zásban, a fent említett okok miatt, és mégis úgy szerepel, 
mintha szavaztam volna. Tudtommal más képvisel�k is 
hasonlóan jártak el, illetve az én általam mondottakat 
er�sítették meg. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
A fentiek értelmében válaszát nem tudom elfogadni. 
Üdvözlettel: 

Bálint Zsolt 
 

���������	�
���
 

A napokban olvastam egy rendeletet a Visegrádi Hírekben, 
hogy hirdet egy szakács állást. Hát olyan dolgokat olvastam, ami 
megütötte a fülemet. 

Most már valóban iskolázott, f�iskolai végzettséggel kell ren-
delkezni, hogy valaki meg tudjon f�zni egy levest vagy f�zelé-
ket? 

Hát, Kedves Olvasó, ez valaha nem így volt! Úgy 40–50 évvel 
ezel�tt nem volt el�írva, hogy van-e szakácsvizsgája, csak az, 
hogy tudjon f�zni és sütni! Nem voltak vizsgázott szakácsok, 
csak f�z�n�k. És ezek a f�z�n�k otthonról hozták a f�z�tudo-
mányukat, amivel sikerrel el tudták készíteni a napi adagot, 
b�ven meg tudtak ebédelni a gyerekek és a feln�ttek. 

Most szeretném felsorolni az ilyen f�z�n�ket. Vezet� élelme-
zésvezet�: Vidosits Béláné (Erzsi néni) és Karakas Károlyné 
(Marika). �k az óvoda napközis konyháján dolgoztak. Segít�ik 
a következ�k voltak: Neubrandt Ili néni, Szedlacsek Gizi, 
Szedlacsek Magdi, Szinai Magdi és Fröhlich Boris néni. 

Most a többi f�z�n�t is szeretném bemutatni: Szinai Boris né-
ni, Mayer Sári néni, Trenkó Mici néni, Scheili Boris néni, Fieszl 
Annus néni, Pintér Betti néni, Fröhlich Kati néni, Gercsák 
Manci, Rencz Ani, Dubniczki Annus néni, Riedl Gáborné, 
Burgermeister Erzsi néni és Tóth Gyuláné (Cirmi). 

Elnézést kérek azoktól, akiket kihagytam volna. Most jutottam 
oda, hogy ezeket megírjam. Ezek az asszonyok megérdemlik, 
hogy emlékezzünk rájuk. Sajnos, már kevesen vannak közöt-
tünk, de a többi már rég az égi konyhán f�zi a finom falatokat. 

Úgy érzem, kötelességem volt e remek f�z�asszonyokról meg-
emlékeznem, hiszen nagyon sokan még ma is emlékeznek arra a 
sok-sok finom falatra, amit �k f�ztek nekünk. 

Tisztelettel: 
id. Szinay István 
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Vi–Pa-tábor 2011. 
 

Július második hetében vendégeket várt intézményünk: 
parajdi testvériskolánk 28 f�s küldöttségét. Köszönhet�en 
segít�inknek, támogatóinknak, tartalmasnak ígérkez� 
programot állítottunk össze. A fogadó gyerekek és csalá-
dok izgalommal tekintettek a találkozó elé: mindenki 
szeretett volna a legnagyobb gondoskodással fordulni 
ismert vagy ismeretlen vendége felé. Egyes esetekben a 
vendégvárás nem kis próbatétel elé állította a családokat, 
hiszen voltak köztük olyanok is, amelyek két vagy három, 
s�t akár öt vendéget is fogadtak nagy lelkesedéssel és 
odaadással. Voltak olyan tanítványaink, akik majd kicsat-
tantak az örömt�l, hiszen vendégeiket egy korábbi Vi–Pa-
táborban ismerték meg, s immár életre szóló jó barátok 
lettek.  

Tevékeny, jó szándékú feln�ttek, élményekre éhes gye-
rekhad, remek id�, rengeteg program – minden együtt volt 
ahhoz, hogy a két évtizedes barátság tovább mélyüljön.  

Július 6-án szerdán délután megérkeztek várva várt ven-
dégeink, akiket lágy, Kispeti-féle andalító muzsika foga-
dott a parkolóban, s mivel az ünnepi beszédre valami 
miatt nem voltak túlságosan nyitottak (pedig csak tíz órát 
utaztak), így azonnal a Mátyás Király Játszóparkba kísér-
tük �ket, ahol lehet�ségük volt kicsit megmozgatni tagjai-
kat és fantáziájukat az inspiráló környezetben, s enni-inni, 
egymást óvatosan kerülgetve ismerkedni vendéglátóikkal. 
Rövid id� elteltével már a fogadó családok otthonában 
zajlott a csevegés Visegrádon, Kisorosziban, Dömösön, 
Dunabogdányban és Esztergomban. 

Másnap reggel korai kelés után indultunk az iskolabusz-
szal Budapestre – sok volt a dolog. Ja, kérem a kultúra és 
a szórakozás oltárán sokat kell áldozni! Az Országházban 
megelevenedett ezer esztend� történelme, s ámulatba ejt� 
a ház mint építészeti alkotás is. Kihagyhatatlan élmény 
volt csakúgy, mint a Szent István-bazilika, amelyet – lásd, 
milyen egyszer�en rendez a sors – az egyik parajdi ven-
dégünknek a magyar f�városban él� nagybátyja és ide-
genvezet� felesége hirtelen jött felajánlásával nézhettünk 
meg. De jó is volt ez így! Biztosan senki mást nem vezet-
tek így végig a székesegyházon, mint a mi magyarságá-
ban egységes csoportunkat.  

Aztán a kánikulai h�ségben lazább kulturálódás után 
néztünk: a budapesti Állatkert remek választásnak bizo-
nyult. Kis csoportokban, érdekl�désük mélységének meg-
felel�en nézel�dhettek a gyerekek az európai színvonalú 
intézményben. Azt azért mindenképpen meg kell jegyez-
nem, hogy az árnyas nagyjátszótéren viszonylag sok tábo-
rozót sikerült egyszerre felügyelni (ez valószín�leg a 39 
fokos h�ség varázslása volt). Kés� délutánra végképp 
elgyengültünk: kénytelenek voltunk ,,plázázni”, persze 
csak a légkondi miatt. A gyorsétteremben ki-ki kedvére 
evett hideget, meleget, s filmet is a sok jégre való tekintet-
tel választottunk (Mr. Popper pingvinjei). Mennyit kacag-
tunk! Remek nap volt.  

 A pénteki napot a Visegráddal való ismerkedésnek 
szántuk. Kora reggeli ébredés (szokványos a hét folya-
mán), túraszerkóban hegynek föl és le (de állítólag sokkal 
többet föl), 40 fok árnyékban, hát… Egyesek már a tábor-
vezet� nyílt bírálatától sem riadtak vissza. De ne feledjük, 
milyen újszer� és nagyszer� volt a bobozás élménye, 
aztán milyen jó volt ejt�zni a játszótereken, s hogy élvez-

tük a visegrádi víz ízét megérdemelt ebédünk után a Mo-
gyoróhegy étterem teraszán. A várba felérve picit meg-
ereszkedett kitartásunk, de Gróf Péter m�ért� szemmel 
nézett végig seregünkön, s felmérve lehet�ségeinket, 
bámulatosan sok tudást plántált belénk rekord (rövid) id� 
– mintegy másfél óra – alatt. Gyalogtúránk várbéli id�-
utazásunk után a Sibrik-dombon át a Salamon-toronyhoz 
vezetett, ahol egyeseket még vonzottak a külhoni bajví-
vók tettei, mások átadták magukat otthoni megérdemelt 
pihen�jüknek. Embert próbáló nap volt – oka a rendkívüli 
h�ség, s nem gyengeségünk. 

 

 
 

Parajdiak a király közelében 
 

Másnapra csak a h�ség nem változott. Újabb izgalmas 
napnak néztünk elébe: a négynapos nagyrendezvény, a 
palotajátékok legkiemeltebb napján aktív résztvev�ként 
vettünk részt a forgatagban: ki-ki székely népi viseletben, 
reneszánsz vagy honfoglalás kort idéz� ruhában vonult a 
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok lovagi tornájának és 
a palotának a megtekintése. Közvetlenül a királyi menet 
elején vonultunk „csapatvezet�nk”, Cseresnyés Attila 
parajdi igazgató, városunk tiszteletbeli polgára, a Szent 
György Lovagrend tagja nyomán hozzávet�legesen ötven 
f�s különítményünkkel egyenesen a királyi trónszék mel-
letti helyre, ahonnan végignézhettük a lovagi tornát. Az 
el�adást követ�en id�utazást tettünk Sz�ke Éva szakszer� 
vezetésével a királyi palotában. Ez id� alatt – szakács 
vénával megáldott – kollégan�ink f�zték a finom babgu-
lyást és sütötték, töltötték a palacsintahegyet. A király(i) 
ebédet jégbe h�tött dinnye zárta. Ebéd után szabad kószá-
lás a fesztiváli hangulatú városban, aztán az est méltó 
zárásaként újra ünnepi díszbe öltözve vettünk részt a 
különleges hangulatú fáklyás felvonuláson. A dobok 
peregtek, sípok lágy dallama f�szerezte az estét, lángnye-
l�k ontották a tüzet, elismer� taps csattant, mindenkit 
hatalmába kerített az ezeréves város ódon hangulata. 
Feledhetetlen nap volt. 

A vasárnap lassan, óvatosan kopogtatott a vipás házakba 
– nem vágyta senki a három élménydús nap után a gyors 
ébredést. A családok fakultatív programokra indultak 
vagy éppen átadták magukat az édes semmittevésnek. 
Délután aztán újra együtt vágtunk neki a következ� állo-
másnak: Kisoroszinak. Ott a kisoroszi iskola vezet�je, 
Timi néni ragadta magához a parancsnokságot, s felejthe-
tetlen élmények felé terelgetett minket helyi kollégan�ink 
szelíd segítségével. Kisoroszi a csend, a nyugalom, a 
felh�tlen kikapcsolódás élményét hozta nekünk: a Wes-
tern Múzeum, a játszótéri ejt�zés, a tábort�z lángja, a 
csillagles élményei pihentet� (és persze kissé kés�i) alvást  
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hintettek a táborozók szemére. A másnapi golfozás, dunai 
fürd�zés, séta a szigetcsúcsban mind jobban egymás felé 
tereltek bennünket. Ebédünket mesterszakács készítette: 
Bodola Boti anyukájának f�ztje szül�földje, Erdély ízeit 
varázsolta Kisorosziba. Délután Gabi bácsiék judo bemu-
tatót tartottak nekünk – csak sajnálhatjuk, hogy nem jutott 
id� arra, hogy magunk is kipróbálhassuk m�vészetüket. 
Utunk azonban továbbvezetett a helyi m�vel�dési házba, 
ahol annak vezet�je, Futaki József köszöntötte a tábor 
résztvev�it, hívta fel figyelmünket a kiállított helytörténe-
ti dokumentumokra. Az Áprily-estet Mezei Anna, isko-
lánk volt igazgatója nyitotta meg, aki Cseresnyés Attilá-
val, a parajdi iskola akkori és jelenlegi igazgatójával 21 
esztendeje életre hívta a testvériskolai kapcsolatot, s azóta 
is hittel, önzetlenül és fáradhatatlanul segíti annak fenn-
maradását. A zenés esten Ott Rezs� és családja önmaguk 
által megzenésített versekkel segített emlékeznünk a 
parajdi és a visegrádi iskola névadó költ�jének, Áprily 
Lajosnak emberségére és költészetére. Kisoroszi tartóz-
kodásunkkor gyorsan, túlságosan gyorsan telt az id� – 
maradtunk volna még. A búcsút csak az édesítette, hogy 
egy újabb élmény, a dunai hajózás várt ránk – halk cso-
bogás, simogató szell�, megkapó környezet… egy újabb 
szép emlék. 

 

 
 

Esztergomban, a bazilika el�tt 
 

Kedd, az utolsó nap. Lehet még fokozni az élményt? 
Szeretnénk. Pedig rosszul kezd�dik, megint korán kell 
kelni. Bocs’, az élményeknek id� kell. Tehát korán reggel 
indultunk Esztergomba. Hol is kezdhetnénk máshol, mint 
a bazilikában? Tündökletes. Kincs minden szinten. Újabb 
nevek, személyek és évszámok tárazódnak be a Bakócz-
kápolnában, az altemplomban és a kincstárban. Aztán 
lépcs�n föl a kupolába. Néhányakat a lustaság legy�r. Egy 
héten két kupolára nem vágynak. A shoppingolás ellen-
ben… Jó, jó, ha ajándéknak lesz! A h�vös bazilika után 
cél a Duna Múzeum, amely aznap csak nekünk nyitott ki. 
Itt Gróh Ildikó és kedves kollégája egyengette utunkat: 
kísérleteztünk, vízügyi ismeretekre tettünk szert, 
térképészkedtünk – valahogyan nem esett nehezünkre. 
Elbúcsúzva a múzeumtól, amolyan vonatfélére pattanva, 
„kivágtattunk” az országból. Mivel felhevülten h�tést 
igényeltünk, meg sem álltunk a párkányi strandig. Csúsz-
da, hullámmedence, hot dog, „beach” hangulat. A 
„nemakarokhazamenni” hangulat immár sokadszor ural-
kodott el a társaságon. Pedig az elválás id�pontja érezhet� 
távolságra került… Buszunk este nyolc órakor állt meg a 
Sirály étterem el�tt, ahol búcsúvacsoránkat tartottuk. 
Miután ízlel�bimbóink elégedetten ernyedtek el, s az 

ajándékok is gazdát cseréltek, felvillantak a közelmúlt 
élményei, a biztató jöv� lehet�ségei. Éjszaka volt már, 
mire a társaság asztalt és társaságot bontott. 

A másnap reggel… semmiben sem hasonlított az egy 
héttel ezel�tti mására. Akkor, az érkezés izgalmával teli 
nevetés, a boldog egymásra találás kacagása csendült… 
Ebben az álmos, gy�rött, búcsúszomorú szerda reggelben 
csak a jöv�re, veled… reménye adott biztatást.  

Elmentek. Épségben megérkeztek. És köszönik az élmé-
nyeket meg a szíveslátást. Biztosak vagyunk benne, hogy 
komolyan is gondolják. Sokat terveztük és aztán újra és 
újra átterveztük ittlétüket, hogy élmény legyen, s hogy 
olyan élmény legyen, amit csak t�lünk és itt kaphatnak 
vendégeink – s amit mi is élvezhetünk. Szerettük volna, 
ha sajnálhatjuk, ha vége van, ha elmúlt. 

Büszkén jelentem, minden terveink szerint haladt. Az 
utolsó szóig. Ez az egy, amit nem sajnálunk. 

 

 
 

A Duna Múzeum interaktív térképe el�tt 
 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden tanu-
lónknak, aki �rzi el�deihez méltón a két iskola barátságát 
(bízom benne, nem ember feletti áldozatok árán). Hálás 
vagyok a csendes „háttérmunkásoknak”, a szül�knek, 
nagyszül�knek, testvéreknek, akik bámulatos gondosság-
gal meleg otthont teremtettek a hozzájuk érkez�knek és 
biztosították a táborozóknak a távoli otthon melegét. 
Köszönöm régi és jelenlegi kollégáim segítségét, akik 
közül négyen mindennaposan, tizenketten fontos részlet-
feladatok hosszabbb-rövidebb ideig tartó kivitelezésében 
adtak jelent�s segítséget. 

Hálásak vagyunk támogatóinknak, akik nélkül minden 
jóakaratunk kevés lett volna, önzetlen segítségükért: 
Utilis Kft. – Bánó László; Visegrád Város Önkormányza-
ta, Kisoroszi Község Önkormányzata, MNM Mátyás Ki-
rály Múzeuma – Kárpát Ildikó, Gerstmayer Beáta, Sz�ke 
Éva, Gróf Péter; Szent György Lovagrend – Cseke Lász-
ló; Atlantis Visegrád Club Kft. – Jung Vilmos, Jung Csa-
ba; Szalay Balázs – kisoroszi komp; Mátyás Király M�ve-
l�dési Ház – Mikesy Tamás; Napsugár Bob Kft. és Bényei 
Ferenc; Sirály Étterem – Zeller Tibor; Magyar Golf Club 
Kisoroszi – Száraz Zsigmond; Duna Múzeum (Eszter-
gom), Gróh Ildikó; Hadházy Sándor országgy�lési képvi-
sel�; Visegrádi Ásványvíz Kft. – E�ry Dénes; Mogyoró-
hegy étterem – Z. Kiss Péter; Kisoroszi Judo, Kung-fu és 
Taekwon-do Klub – Rácz Gábor és kollégái, taníványai; 
Western Múzeum Kisoroszi – Lorenz József; M�vel�dési 
Ház és Könyvtár Kisoroszi – Futaki József; Somogyi 
József autóbuszvezet� vállalkozó, Szentendre; Rittinger 
Tamás.           Bozóki Marianna és Pauluszné Tóth Anna 
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Cseke László gazdag életútjából több mint másfél évtizedet 
töltött választott szakmája, a pedagógus pálya elhivatottsá-
gában. A visegrádi iskola kisdiákjainak 1953. január 1-jét�l 
lett a szó legnemesebb értelmében vett TANÍTÓJA, s mint 
iskolaigazgató 1961-ig szolgálta Visegrád oktatásügyét. 
1953–1961: ha csak az évszámokat nézzük, az id�interval-
lum kevésnek t�nik, mindössze nyolc tanévkezdéskor fogad-
hatta a kis els�söket, búcsúztathatta a végz�s nyolcadikoso-
kat. Mégis mennyi minden fért ebbe a nyolc évbe! Mennyi 
kétely és újrakezdés, mennyi egyéni öröm és bizakodás, 
mennyi bizonytalanság és titkosan táplált er� mutathatott 
irányt!? A gyermek kb. tíz éves koráig ,,csak” megéli az 
életet, abba kapaszkodik, abból táplálkozik, ami körülötte a 
legszebbet, a legörömtelibbet, legbiztonságosabbat nyújtja. 
Cseke Lászlót – Laci bácsit – ez a cél vezérelte, amikor 
fiatalos lelkesedését, tehetségét és tenni akarását a nehéz, 
bizonytalan korban épp a visegrádi gyermekek boldog, biz-
tonságos iskoláséveinek megteremtésében kívánta gyümöl-
csöztetni. 

,,Ne hagyjátok a 
templomot, a 
templomot s az isko-
lát!” 1957-ben az 
iskola építésében 
valósulhatott meg a 
jöv�nek értelmet 
álmodó célja: a 
visegrádi általános 
iskola b�vítése két 
tanteremmel, hogy 
ezzel – Pest megyében 
el�ször! – 

v é g é r v é n y e s e n  
megvalósuljon a 
gyerekek délel�tti 
iskoláztatása. 1958. 
január 31-én adták át a 
dr. Bardon Alfréd 
tervei alapján, 

Szikriszt György k�m�vesmester irányításával felépült új 
iskolaszárnyat. A 31 éves Cseke László iskolaigazgató példa 
érték� társadalmi összefogást tudott felmutatni: szül�k, mes-
terek kétkezi munkájával, Áprily Lajos révén az irodalmi, 
m�vészeti élet neves személyiségei és helyi m�kedvel� 
fellép�k, iskolások közrem�ködésével (mint pl. Jancsó 
Adrienne színm�vész, Török Erzsébet népdalénekes, dr. 
Hoffmann Jánosné m�kedvel� énekes), a helyi községi és a 
megyei állami szervek anyagi támogatásával épülhetett fel a 
ma is korszer�nek mondható két osztályterem. 

51 év után a hálás utókor nevében köszönjük ezt Neked, 
kedves Laci bácsi! A személyiség varázsa, a tanító fáklya-
ként világító emléke azok lelkében él tovább, akik sütkérez-
hettek ennek a fáklyának a fényében úgy, ahogy Áprily Lajos 
megénekelte: 

,,Farkasszemeknek rém a fényem, / bolyongóknak bíbor 
remény. / A vándor megállott az éjben / és szólt: Nem félek, 
ott a fény…” 

A fáklya lángja kihunyt. Laci bácsi, nyugodj békében! 
                                                                       Mezei Anna  

ny. iskolaigazgató 
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Cseke László kollégámmal 1953-ban kerültem Visegrádra 
tanítani. Az együtt töltött iskolai évek gyümölcsöz�ek vol-
tak. Kiváló pedagógiai tulajdonságai mellett ez annak volt 
köszönhet�, hogy szerette a pedagógus pályát, az iskolát, 
megbecsülte és tisztelte kollégáit, tanítványait, szül�ket és a 
történelmi és m�vészeti emlékekben és természeti szépsé-
gekben gazdag Visegrádot. Pedagógiai munkáját jellemezve 
olyan magas m�veltség� személyiség tárul szemünk elé, 
amilyenr�l Mikszáth Kálmán írt rimaszombati tanárairól 
ekképpen: 

,,azok a tanítók, akik itt tanítottak, nem afféle tanügyi bá-
csik voltak, hanem ügyes politikusok, akik a rideg, száraz 
tananyagokba belecsepegtették azokat az életérzéseket, me-
lyekb�l a hazaszeretet lombosodik ki.” 

Ilyen módon lehetne méltatni Cseke László munkásságát is. 
Az együtt töltött iskolai tanévek arról gy�ztek meg, hogy 

oktató és nevel� munkája összeforrva teljes egységet alko-
tott. 

Szerette tanítványait, megbecsülte az iskola nevel�it és 
dolgozóit. Oktató-nevel� munkájában a honismereti munkán 
alapuló hazaszeretet magasra lángolt. Arra a nemes feladatra 
vállalkozott irodalmi és pedagógiai munkái során, hogy 
méltó emléket állítson mindazok számára, akik a múltban 
fáklyaként világítottak, akik teljes szívvel és lélekkel azon 
fáradoztak, hogy családjukat, szül�földjüket, hazájukat félt�n 
szeret� és azokért minden áldozatot meghozni tudó állam-
polgárok legyenek. 

Egy hosszú élet gyümölcsöz� munkája eredményeként el-
mondhatta volna József Attila költ�t idézve, hogy 

,,Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taníta-
ni.” Így is történt! 

Kollégáid, tanítványaid és az iskola dolgozói nevében 
megköszönjük gyümölcsöz� pedagógiai munkásságodat. 

Emléked meg�rizve osztozunk gyászoló Családod fájdal-
maiban. 

Balla Benjámin  
                                                                             tanár 

 
A templomépít� Cseke László 

 

,,Szóltam: Uram, az én imám merész, / a templom-ívük kes-
keny és nyomott. / És szólt az Úr: Fiam, légy építész, / ma-
gadnak építs bátor templomot.” 

Ez az Áprily-vers mintha Cseke Lászlónak íródott volna… 
1998 táján Laci bácsi ötletéb�l arra jutottunk, hogy a régi 
imaház helyett kezdjünk egy új templom építésébe. Az el-
képzelés, terv és ima merész volt, de belevágtunk. Neki 
köszönhet�, hogy az álom végül is megvalósult. Járt Orbán 
Viktornál, Semjén Zsoltnál, kilincselt hivataloknál, s utánjá-
rása nyomán 2000 tavaszán megérkezett az els� jelent�sebb 
összeg a miniszterelnök levelével. Hosszú évek és nehézsé-
gek után 2009 pünkösdjén az új református templomot fel-
szentelhettük.  

Laci bácsi számos módját megtalálta a segítségnek: a Szent 
György Lovagrend igen jelent�s adománnyal járult hozzá, 
hogy a bátor templom ott állhasson, ahova rendeltetett. Elejé-
t�l kezdve a szívén viselte a templom sorsát. Mint presbiter, 
jelent�s szerepet vállalt a gyülekezet építésében, a Visegrá-
don él� református vallásúak felkutatásában. Néhai Pándi 
János lelkész úrral együtt az építkezés motorjai voltak.  

Sajnos, már csak múlt id�ben szólhatunk róla, de áldott 
emlékezetét mindvégig meg�rizzük.  

Isten adjon neki nyugodt álmot! 
A visegrádi református gyülekezet 
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PAPP DÁNIEL ZSOLT 
 

AZ 1542. ÉVI FRANCIA–OSZMÁN (TÖRÖK) SZÖVETSÉG  
MARGÓJÁRA: 

KI HOZTA BE A TÖRÖKÖT EURÓPÁBA? 
 

A címadással és kérdésfeltevéssel egy közel ötszáz éve (1541–42) történt szövetségkötést kívánok bemutatni. El�z� 
cikkemben az 1541. évi, Buda alatti tárgyalásokról esett szó, a jelen írás tárgya pedig a Buda utáni sorsdönt� események 
bemutatása. 

Az 1541. évi Buda alatti tárgyaláson egy lényeges kérdést tett fel a Török Porta magas rangú tagja Salm és Herberstein 
birodalmi követeknek: Rincón követ hollétér�l, mivel neki már Budán kellett volna lennie. A követek szerencséjére az 
újonnan kinevezett francia követ ekkor még nem érkezett meg Budára, csak az üzenete, így nem kellett szembesülniük 
azokkal a francia vádakkal, amelyek kés�bb zúdultak a francia követ szájából a Német-római Birodalom császárára, V. 
Károlyra. Azaz a francia álláspont szerint Rincón meggyilkolása (Lásd: Visegrádi Hírek júniusi száma) hasonló tettet 
követel a szultántól, mint amit a császár elrendelt. (Szemet szemért, fogat fogért elv). A szultán azonban leckét adott a 

nemzetközi jogból és szabadon engedte Hieronim Łaskit, aki ma sem tisztázott kö-
rülmények között érkezett vissza Budáról a mai Ausztriába. 

Ki is volt az új francia követ? Antonio Rincón halála után a megüresedett francia 
követi tisztséget, egy határozott és világra való szerencsevadász, Antonie Escalin des 
Aimars kapta meg, aki általában úgy ismert, mint Paulin vagy Polin kapitány. Polin 
Pellecier követ hívására sietve Velencébe érkezett, 1541. július 27-én, három héttel 
Rincón halála után, és onnan augusztus 8-án indult tovább Szulejmán szultán udva-
rába. A követ útja Velencéb�l Sebenico (ma: Sibenik) érintésével vezetett a Magyar 
Királyságba, miközben a szultán hada már elözönlötte a királyságot. A Száva folyónál 
egy török csapat fogadta, kiknek fedezete alatt érkezett meg szeptember 20-án 
Sabácra. Itt várta be a Budáról hazafelé tartó szultánt, aki 1541. szeptember végén 
Eszékr�l (ma: Osijek) keltezett egy hosszú levelet a velencei dózséhoz, melyben töb-
bek közt azt írta: szándékozik azonnal visszatérni Sztambulba, miután legy�zte a 
Habsburg hader�t. Több ezer foglyot ejtett, és megtartotta diadalmas bevonulását 
Budára, miután olyan gy�zelmet vívott ki, mint Allah � el�tte senkinek sem engedélye-
zett. 

 

1. ábra. Antoine Escalin des Aimars (1498?–1578), más néven Polin vagy Paulin kapitány 
 

Polin követ közel két hetet várakozott, mígnem a szul-
tán megérkezett Belgrádba. Tárgyalásai kezdetén a Porta 
kifejezte, hogy nem kíván a francia politika kezében 
elvakult eszköz lenni. A Magyar Királyság meghódítá-
sával megelégedve semmi érdeke nem f�z�dik egy újabb 
azonnali háborúra az osztrák kormányzat ellen. 

A követet els� tárgyalásának kudarca sem tántorított el 
attól a céltól, hogy elkísérje a szultánt Sztambulba és 
végül elérte azt is, hogy legalább akkora befolyásra te-
gyen szert, mint el�dje, Rincón. A fáma szerint értékes 
ajándékokkal halmozta el a szultán udvarát, melynek 
ellentételezésér�l a francia kincstár számadásai szerint 
67.500 livre-t fizettek ki. 
 

2. ábra. A fehér vonallal Polin francia követ,  
míg feketével Szulejmán szultán útvonala követhet� nyomon 

 
A sok ajándék, úgy t�nik megtette a kívánt hatást, mert Polin tárgyalásairól „hír” érkezett Velencébe, amelyr�l a fran-

cia követ 1542. február 5-én levelében számolt be I. Ferenc francia királynak. Ebb�l megtudható, hogy a francia köve-
tet „arról tudósították, hogy Polin egy audiencián vett részt a szultánnál, mely több mint 2 órán át tartott. A szultán 
kötelezte magát arra, hogy ebben az évben tengeren és földön a lehet� legnagyobb inváziót fogja elindítani, amit még 
egy id�ben sosem hajtott végre. Továbbá ehhez 100 gályát rendelt a genovai vagy [apuliai] hadm�veletekhez, és továb-
bá önök [francia király] kölcsönözzön meg 2 millió aranyat.” 

A francia-oszmán terv értelmében, a szultán szárazföldi inváziót indít a Ferdinánd király által uralt „területek” ellen, 
melyhez a rendelt szárazföldi hadsereg nem lehet kevesebb, mint 60.000 katona, továbbá a közös tengeri hadjárathoz 
küldeni fog 150 gályát az V. Károly császár uralma alatt álló „területek” ellen. I. Ferenc király ígéretet tett arra, hogy 
megtámadja Németalföldet, továbbá a spanyol tengerpart támadásához tengerészeti kiköt�t biztosít. A közös tengeri 
hadjárathoz a Levantei tengereken, pedig 40 gályát és 20 másik hajót biztosít. 
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3. ábra. Polin francia követ útvonala Velencébe 
 

Polin követ, 1542. február 19-én váratlanul visszaérke-
zett Velencébe, és onnan már másnap, indult is tovább a 
Svájcon át vezet� úton a francia udvarba.  

Polin visszaérkezésér�l az udvarba, az ott tartózkodó 
William Paget angol követ számolt be, március 10-én kelt 
levelében. Polin követ a fogadtatásáról szólva a követke-
z�ket adta tudtul: „Polin kapitány, akit a törökhöz küldtek 
Fregosó és Rincón halála miatt, visszaérkezett folyó hó 8-
án, aki beszámol arról, hogy a török szultán, és az � mes-
tere [Ferenc király] felesketve lenne, és hozott a királynak 
egy török t�rt és kardot, mely rubinokkal és gyémántokkal 
díszített, továbbá egy török lovat, felszereléssel, valamint 
egy nagy gyémántot, az egész érhet úgy 300.000 koronát.” 

4. ábra. Polin francia követ útvonala Velencéb�l  
a francia királyi udvarba 

 
Paget arról is értesítette királyát, VIII. Henriket, hogy 

„Velencében a császár követe igényelte az államtanácstól, 
hogy tartóztassa le Polin követet, mint a kereszténység egy 
közönséges árulóját. Erre Polin mondta, hogy sem a követ 
[Hurtado de Mendoza], sem annak mestere [V. Károly 
császár] nem terjesztette úgy a kereszténység közjóját, 
mint a francia király tette, továbbá megfenyegették �t, 
mint a francia követet, hogy ne [merjen] kijönni a házá-
ból. Ami igaz is, mert a francia követ 1542-ig teljesített 
szolgálatot Velencében.” 

Paget követ Polin beszámolójáról szólva megjegyezte: a 
török (avagy a Nagyúr, mint hívja �t), ráígért neki. Mondja 
a [francia királynak], hogy neki [a szultánnak] kellene megbüntetni az � ellenségeit [Habsburgokat], és éppen indulni 
készül 400 hajóval, és 200.000 gyalogossal, és egyéb más dicsekvés, amelyben a francia király, és az � Tanácsa úgy 
t�nt, hogy nagyon diadalittas volt. 

Az angol követen kívül mások is értesültek a francia–török szövetség ügyér�l. A kor ünnepelt írója, Pietro Aretino az 
ügyr�l való hallgatásáért cserében, egy aranyláncot kapott a francia király egyik minisztert�l.  

Polin követ nem sokat id�zhetett az udvarban, mert a szultán kívánságát mihamarabb teljesíteni kellett. Így már április 
elején újra Velencében találjuk. Érkezését követ�en, 1542. április 12-én, Szulejmán szultán „szolgája”, Junus bég át-
adott a velencei Signoriának egy fermánt, melyet 1542. január 18–27. között kelteztek (948. december 1. Shevvál,), 
melyben Polin követnek a sikeres tárgyalása révén a francia–török szövetség megkötése volt tudósítva.  

A Velencében történt események után I. Ferenc király még várt a háború 
kihirdetésével V. Károly császár ellen, egészen 1542. július 10-ig, mikor is 
szentesítette azt Ligny városában. A francia király, a háború kihirdetésének 
f� okát, Rincón és Fregosó követek, valamint egy harmadik követ meggyil-
kolásával indokolta. A háború kihirdetésének Ferdinánd királyra utaló sorai 
pedig a következ�k: Mi, emiatt, kinyilvánítjuk a háborút a Császár felé, az � 
követ�ihez, és híveihez, valamint az � valamennyi örököséhez, és más alatt-
valóihoz, hogy �k a mi ellenségeink.  

A francia király kihirdetése annál is érdekesebb lehet, mert ekkor még mit 
sem tudott az id�közben visszaküldött Polin követ tárgyalásainak eredményé-
r�l. Azaz, ebb�l csak arra lehet következtetni, hogy akkora pénzzel küldték 
vissza a követet, hogy azt a szultán már elegend�nek talál a szövetségese 
hozzájárulásának. 

Végezetül az események megtörténtér�l jó fél évszázaddal kés�bb, Istvánffy 
Miklós írt találó sorokat: „Polinus a francia király követe Szulimánt, a csá-
szár és Ferdinánd király ellen való hadakozásra hívja, ingerli. Azonközben a 
császár és Ferenc király között a követeknek meg-ölettetésével a frigy felbo-
molván s nyilvánvaló hadakozásra menvén a dolog, Ferenc király Polinus 
Antal igen eszes serény embert nagy ajándékokkal Konstancinápolyba küldé, 
hogy követségnek tisztiben ott eljárna.” 
 

 5. ábra. Lord William Paget (1506–1563) angol államférfi és tisztvisel� 
 (Folytatjuk) 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 

Német–magyar ifjúsági cseretábor 
 

Visegrád városa és a visegrádi Német nemzetiségi ön-
kormányzat közös meghívására és rendezésében 2011. 
augusztus 7–12. között obergünzburgi fiatalok kisebb 
csoportja három f� csoportkísér�vel, valamint az 
obergüzburgi els� alpolgármester úr és családja látogat el 
hozzánk. 

Látogatásuk célja a testvérvárosi kapcsolatok ápolása és 
b�vítése, ezért döntöttünk a németekkel közösen úgy, 
hogy idén a fiatalokat hívjuk hozzánk és ismertetjük össze 
a mieinkkel. 

Szeretnénk színes program keretében megismertetni ve-
lük most els� lépésben Budapest és a Dunakanyar neveze-
tességeit és a szabadid� ideje alatt összeismertetni a ma-
gyar és német fiatalokat egymással, azzal a nem titkolt 
reménnyel, hogy talán születnek életre szóló személyes 
kapcsolatok is. 

Akik idén jól érezték magukat a német fiatalok társasá-
gában, azoknak jöv�re bizonyára nagy kedve lesz 
az obergünzburgi kiutazáshoz és néhány szép nap eltölté-
se testvérvárosunkban és környékén. 

 

 

MEGHÍVÓ – EINLADUNG 
 

a szeptember 3-i programra 
 

14.00–16.00 óra között SZÜRETI FELVONULÁS lova-
sokkal, hintón utazó bíróval és bírónéval, éne-
kes csikós lányokkal, fúvósokkal 

Útvonal: 
Áprily Lajos Általános Iskola (indulás) – Málé Platz – 
Széchenyi tér – Cs-házak – Delta – templomtér –
Áprily Lajos Általános Iskola (érkezés) 
16.30–18.30 óra között a környék német nemzetiségi 

zenekarjainak, énekkarainak és tánccsoportja-
inak m�sorai 

18.30–19.30 óra között TÉRZENE fúvósokkal (közben a 
meghívott szerepl�k vacsorája)  

20.00 órától SVÁB BÁL jó zenével, SZ�L�ÁRVERÉSsel 
Helyszín:  

Magyar László Tornacsarnok  
és az Áprily Lajos Általános Iskola udvara 

A rendezvény ideje alatt az udvaron felállított  
nagy sátorban büfé szolgálja ki  

a m�sor iránt érdekl�d�ket! 
 

Seid unsere Gäste! 

�

KIEGÉSZÍTÉS 
 

El�z� havi Egy kis történelmi visszatekintés c. cikkünk-
b�l sajnálatos módon lemaradt az évszám; most kiegészít-
jük, hisz így igazán autentikus: Árpád-házi Margit szobra 
Visegrádon, mely cikk 1942. július 21-én bírt hírértékkel 
az akkori Magyar Távirati Irodánál. 

Érdemes egy kicsit elid�znünk e cikk tartalma felett, 
hisz az abban szerepl� Zsitvay család a mai napig város-
unk tiszteltre méltó családja. 

�����
������
��	��
�������
 	!������"�������

 

Idén a 
városvezetéssel 
egyetértésben úgy 
döntöttünk, hogy a 
városnapi rendezvé-
nyekkel egy id�ben 
rendezzük meg mi 
is hagyomány�rz� 
szüreti 
mulatságunkat, 
melyet a kisebbségi 
önkormányzat 
rendezett minden 
évben (tavaly a 
választások miatt 
elmaradt). 

A tervezett id�pont 
szeptember 2–3-ra 
lett kit�zve. 

Az els� napon a 
város rendezésében 
ifjúsági 
rendezvényekre 
kerül sor a Magyar László Tornacsarnokban és környé-
kén, és este Demjén-koncerttel zárul, majd szeptember 3-
ára szeretettel várunk mindenkit szüreti mulatságunkra! 

NKÖ 
 

�	
�!���"���#�$���
%��&���!#����
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KASSA UTÁN 
 

Ez év május 28-án az Együtt Kulturális Egyesület sok tagja 
autóbuszos kiránduláson vett részt. Az úti cél Kassa volt. (A 
teljes részvételi költséget mindenki saját maga fizette.) 

A városba érkezve els� programunk a Szent Erzsébet-
székesegyház, a Dóm megtekintése volt. Ezt a csodálatos 
programot nem tudtuk egyszerre teljes egészében abszolvál-
ni, mert id�zavarba kerültünk. Már nem volt id�nk lemenni a 
Rákóczi-kriptába, ugyanis szabott id�re kellett megjelennünk 
ebédelni egy kiváló vendégl�ben. 

Ebéd után es�ben elloholtunk a gyönyör�en renovált Kas-
sai Színházba. Ott megnéztünk mindent. Még többet is. 
Ezután mentünk vissza a Dómba, a Rákóczi-kriptába. Fél 
négy el�tt kb. tíz perccel érkeztünk, és kiderült, hogy elkés-
tünk. A Dómban ugyanis esküv� volt. Err�l tudtunk mi is. 
Négy órakor kezd�dött volna, de kiderült, hogy fél négykor 
kezd�dik. Emberiességb�l még leengedtek bennünket a 
kriptába, de már nem mondhattunk megemlékez� beszédet, 
nem énekelhettük el a Himnuszt. A szó és az ének kisz�r�dik 
a kriptából, nem zavarhattuk az esküv�i szertartást. 

Ott álltam esetlenül E�ryné Éva mellett a szarkofág el�tt. 
Ketten koszorúztunk, és én szerettem volna néhány gondola-
tom elmondani. 

Néhány halk szóval közöltem tehát, hogy most csak a meg-
emlékezés koszorúját helyezzük el, gondolataim nem tudom 
elmondani, de tíz napon belül leírom, és minden jelenlev�-
nek megküldöm. A tíz napból több lett… És Gróf Péter 
barátom biztatására újságcikk lett… 

Amikor érdemben megkezdtem gondolataim gy�jtését, 
azonnal egyértelm�vé vált számomra, hogy ott, a szarkofág-
nál néhány udvarias és ill� közhelyet mondtam volna, de ezt 
most nem tehetem, most mást kell közölnöm. 

Képzeletben ott állok II. Rákóczi Ferenc koporsója el�tt, és 
elgondolkodom: Ki volt ez az ember? Mindene megvolt, ami 
a fejedelmi élethez kellett volna. Birtokai területe kb. 2 mil-
lió holdnyit tettek ki. Ez kb. Bács-Kiskun megye területe. 
Királyok barátságával büszkélkedhetett. Mindez azonban 
nem elégítette ki! 

Hatalomvágyó volt? 
Mélységesen hív� katolikus ember volt. Külön megjegy-

zem – politikai felzet nélkül –, hogy mennyire összefügg az 
Isten és a Haza szolgálata. Mert mindkett� szolgálat! A 
javából. Rövid, emberi, földi távon egyik sem üzlet. Mit 
gyötörjem magam önfegyelemmel, önfeláldozással, amikor 
testem csodálatos kielégítésére annyi mindent kínál a világ. 
S�t! Rövid távon még a lelkem is hízhat: Pénz, rang, hata-
lom! Óriási lehet�ség, óriási buli! Sohasem lehet bel�lük 
elég! 

Mindezzel szemben mit ír Rákóczi a Vallomások egyik fe-
jezetében: „Zavar fog el, Uram, és elpirulok, mid�n születé-
sedet s annak körülményeit megfontolom, és magamra gon-
dolok. Te Isten, teremt�m nekem és a mindenségnek, istálló-
ban születel, én meg palotában; te ökör és szamár közt sze-
gény pásztorok körében, én – por és féreg a te színed el�tt – 
udvarjárók nagy cs�dületében. Szül�id szegények, az 
enyimek fejedelmek…” 

Aki ilyet ír, az nem lehet rang- és hatalomvágyó, pénzsó-
vár. 
� népéért és hazájáért kívánt élni! Micsoda reménytelen 

célkit�zés! Különösen magyar relációban. 
Mit írt a pápának Antonio Giovanni da Burgio, Magyaror-

szágra küldött pápai nuncius a török veszedelem el�tt? – Ha 
Magyarországot három aranyért meg lehetne menteni, nem 
lenne senki, aki ezt a három aranyat összeadná! 

Mit mond a 20. század legelején Ady Endre? – „Mindaz, 
ami ezer éven át történt velünk, s amit szeretnénk a sorsha-
rag számlájára írni, a saját tökéletlenségünk b�ne.” 

Rákóczi nem meditál! Példát mutat! Mindenét feláldozza a 
nemzetért, a hazáért! Vajon komolyan hitte, hogy gy�zni 
fog? Avagy „csak” képtelen volt másként cselekedni? Vajon 
tudja-e ezt valaki? 

A szarkofágjánál 
állva 

elgondolkodtam a 
Kárpát-medencei 

etnikai kavalkádon, 
a nemzet és a haza 
fogalmán. Rákóczi 
korában a mai meg-

maradt 
Magyarország nagy 
hányada lepusztított 
és lakatlan. (Buda-
várnak a 

visszafoglalásakor 
nem volt egyetlen 

magyar lakója sem.) Szláv és német nemzetiségek teleped-
nek le ezeken a helyeken. Trianon után történelmi emlékhe-
lyeink tömege, milliónyi magyar nemzettársunk került ide-
gen hatalom alá. Csak zúg a fejem az egészt�l… 

Ilyenkor – ha tehetem – mindig idézem Illyés Gyulát: „A 
magyarság kérdése nem faji kérdés, hanem vállalás kérdé-
se.” Ezután pedig mindig elmondom másik történetemet: 
Esküv�re voltunk hivatalosak. A vacsorán ideges voltam. 
Nem tudok táncolni, miközben kiderült, hogy valamilyen 
ravasz menyasszonytánc lesz. Err�l kérdeztem az örömapát. 
Válasza – ami nem nyugtatott meg – a következ� volt: Laci-
kám! Tót menyasszonytánc lesz. Ne aggódj, mi tótok, ezt jól 
kitaláltuk. 

Nos, megkezd�dött a tót menyasszonytánc. A nótát egy 
sváb rezesbanda fújta. A nóta magyar volt… Végtelenül 
megható volt. Ahol szeretet van, ott nincs mit kezelni. 

Elgondolkodtam azon is, hogy mi lehet a nemzetmegment� 
ember sikeres tevékenykedésének feltétele? Nincs semmi-
lyen képzettségem a válaszom szakszer� megfogalmazására, 
csak a józan eszemet használom, amikor a bizonyára sok 
feltételb�l mindössze kett�t mondok: 

– Mindinkább egységes legyen a nemzet. 
– Legyen vágya a feladatok teljesítésére. 
Nézzük meg, mire képes egy ország népe, ha összefog, és 

vágya a teljesítés. Három példa: 
– A tatárjárás után újraépítjük az országot. Jobbra, mint 

volt. 
– Az els� világháború utáni szörny�ségekb�l húsz év alatt 

talpra álltunk. Nem is akárhogyan! 
– A II. világháború után néhány év alatt úgy rendbe hoztuk 

az országot, hogy a hatalmat 1948-ban magához ragadó 
Rákosi pajtás és csapata már rombolni is tudott. 

Általánosságban nincs tehát igaza sem da Burgiónak, sem 
Adynak. Csak akkor, ha ördögi ravaszsággal a megosztott, az 
egymással szembenálló nép modelljét létre lehet hozni, és 
téves, rövid id�re még vonzónak is t�n� életprogrammal el 
lehet kábítani népünk millióit. Ez a kábítás nemcsak a nem-
zetre vonatkozhat. Vonatkozhat egy településre, egy vállala-
ti-intézményi kiscsoportra is. 

Az összefogásnak nincs alternatívája!  
Ugyanakkor azt is rögzítenünk kell, hogy az összefogásnak 

van egy alternatívnak látszó, egy ördögi ellentételes unoka-
testvére: A megalkuvás!        (Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
Gyilkos hibát vét mindenki, aki összefoghatna egy etikus, 

egy szükséges, egy megoldásra váró kérdésben, és azt meg-
tagadja. 

Gyilkos hibát vét mindenki, aki megalkuvó magatartást ta-
núsít egy olyan szükséges, egy megoldásra váró kérdésben, 
amelyben nem tehetné. 

Vágyam még az is, hogy ahol csak tehetem, ismertetem II. 
János Pál pápa egyik imáját: Uram! Adj türelmet, hogy elvi-
seljem a megváltoztathatatlant! Adj er�t, hogy megváltoztat-
hassam a megváltoztathatót! És adj bölcsességet, hogy meg 
tudjam különböztetni a megváltoztathatatlant a megváltoz-
tathatótól! 

Nagyságos Fejedelem! 
A sírod el�tt álltunk. Ott és akkor egyetlen gondolatot biz- 

tosan mondtam volna: Segítsd népedet, hogy a Jóisten áldjon 
meg bennünket jó kedvvel, b�séggel, egyetértéssel és szere-
tettel. 

Mára még egy kérésem lett: Te is kérd a Jóistent, hogy 
mindaz, ami megalkuvás, elvessük. Mindaz, ami összefogás, 
munkálkodjunk azon. És fel tudjuk ismerni: Mikor kell ösz-
szefognunk, és mikor nem szabad a megalkuvás hibáját el-
követnünk. 

Kelt Kassán–Visegrádon, 2011 júniusában, a trianoni diktá-
tum megkötésének évfordulója körül. 

Bánó László 

 
Történelmi kirándulás  

Erdély tájain 
 – Tordaszentlászló, Magyarfenes, Torockó, Kolozsvár, 

Bonchida, 
Szék, Torda, Körösf�, Nagyvárad – 

 

A Visegrádi Szövetség által rendezett négynapos erdélyi ki-
rándulás, melynek keretében a Visegrádi Férfi Dalkör is fel-
lépett a Tordaszentlászlón megrendezett XXII. Szent László-
napi kórustalálkozón, mindenkinek csodálatos élmény volt 
különösen azoknak – így nekem is –, akik el�ször jártak Er-
délyben. 

Az els� napi fárasztó utazás során, miután megérkeztünk – 
kicsit késve – Magyarfenesre, mely szállásunktól kb. 3 km-re 
volt, a helyi étteremben almapálinkával és ízletes ebéddel 
vártak. Ezt követ�en az Aranyos-patak völgyében, gyönyör� 
tájakon haladva megtekintettük a fest�i természeti környe-
zetben lév� Torockót, ahol jellegzetes épületek és gazdag 
népm�vészeti és ipartörténeti emlékek élményével gazdagod-
tunk. Említést érdemel még a Székelyk� látványa, ahol a 
földrajzi morfológiai adottságok következtében kétszer kel 
fel a Nap. 

A kés� esti magyarfenesi vacsora után – egyébként minden 
nap itt voltak a b�séges, jóíz� étkezések – kés� este Torda-
szentlászlón vendéglátó családoknál elfoglaltuk a szálláso-
kat. 

A másnapi kórustalálkozó el�tt a fellép� kórusok és fakul-
tatív alapon a társaság többsége református istentiszteleten 
vett részt, mely után a kórusok közösen elénekelték a Szóza-
tot és a magyar Himnuszt, melynek során a meghatódottság-
tól könny szökött a hallgatóság szemébe. A kórustalálkozót a 
m�vel�dési házban rendezték meg igen sok résztvev�vel, 
magas színvonalú el�adások voltak, ahol a Visegrádi Férfi 
Dalkör is nagy sikerrel szerepelt.  

A délutáni órákban es�s, rossz id�járási viszonyok között 
ellátogattunk Kolozsvárra, ahol a város nevezetességei egy 
részének megtekintése során ellátogattunk a nevezetes Há-
zsongárdi temet�be is. Sajnos a kolozsvári kirándulásra a 
rossz id�járás és a város f�terén rendezett Ursus rock-
fesztivál a maga bazársorával és hangzavarával rányomta bé-
lyegét.  

A következ� nap már sokkal jobb id� volt, ekkor tekintet-
tük meg Bonchidán a felújítás alatt lév� Bánffy-kastélyt, 
majd meglehet�sen rossz utakon eljutottunk a népviseletér�l 
és népzenéjér�l híres Székre. Az 1241-es tatárjárás után épí-
tett református templomban megpihentünk és istentisztele-
ten, valamint keresztel�n vettünk részt, ahol megcsodálhat-
tuk a valóban csodálatos széki népviseletet.  

Ezt követ�en Tordán megnéztük a méltán híres, ma már 
nem m�velt sóbányát, mely jelenleg turista látványosságként 
és légz�szervi asztmás betegek gyógyításaként szolgál. A 
GPS-rendszer fintoraként háromszori nekifutással eljutottunk 
a csodás természeti szépség� Tordai-hasadékhoz, ahova a 
szívósabbak gyalogtúrát is tettek. Mondanom sem kell, a 
zsúfolt napi program után este jólesett a pihenés és készül-
tünk a másnapi hazatérésre. 

 

 
 

A bonchidai kastélynál 
 

Hazafelé jövet Körösf�nél megálltunk, ahol a társaság egy 
része a f�út melletti hatalmas bazársoron nézel�dött és vásá-
rolhatott, míg egy páran e helyett megcsodálhattuk a refor-
mátus templom gyönyör� festett kazettás mennyezetét, a pa-
dokat és az Úrasztalt díszít� szép varrottasokat, sz�tteseket.  

Ezt követ�en Királyhágón gyönyörködhettünk a nem min-
dennapi panorámában, majd Erdélyt elhagyva eljutottunk 
Nagyváradra, Ady ,,Körös-parti Párizsába”, ahol fakultatív 
program keretén belül csak az újjáépült kanonoksor, a püs-
pöki székesegyház és palota megtekintésére kerülhetett sor a 
rövid id� miatt. 

Természetesen azt mondanom sem kell, hogy az utazás és a 
kirándulás jó hangulatban telt – máig sem tudom, hogy még 
az utolsó nap is honnan kerültek el� a buszon az asszonyok 
által sütött finom sütemények és persze a férfiak kedélyét ja-
vító pálinkás üvegek, melyekben még pálinka is volt. Ez a 
rövid beszámoló a kirándulásról csak az élmények töredékét 
adhatja vissza, azokat át kell élni. 

Ezúton is köszönetet mondok – a kiránduláson résztvev�k 
nevében – a Visegrádi Szövetségnek és a kirándulást szerve-
z� Kiss Károlynak a kellemes, élménydús kirándulásért, me-
lyet remélem, több is fog követni. 

Tornyos Gábor 
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A szerkeszt�bizottság minden erejét latba vetve sem tu-
dott volna izgalmasabb figyelemfelhívó ötlettel el�rukkol-
ni, mint a Visegrádi Hírek – továbbiakban VH – legutóbbi 
számának betétlappal megfejelt címoldala. Mint olvasóink 
emlékezhetnek rá, a júliusi szám címoldalán közöltük az 
augusztusi kulturális programokat, majd egy betétlap adta 
tudtára az érdekl�d�knek, hogy ezek bizony a nehéz gaz-
dasági helyzet miatt elmaradnak. El�fordul az ilyen, tud-
juk, hogy az egyik legnagyobb nyári fesztivál, a M�vésze-
tek Völgye is gyakran került válság közeli helyzetbe, vagy 
az idei Miskolci Operafesztivál programjainak egy részét 
is le kellett mondani pénzhiány miatt. Nem szégyen, ha az 
embernek nincs pénze, csak kellemetlen. Ami számomra 
aggodalomra ad okot, az a kialakult helyzet egyesek által 
történ� értékelése. 2010 �szén egy választási gy�lésen 
hallottam, hogy Visegrádon nem idegen, fizetett m�vé-
szekre, hanem a helybeli amat�r szerepelni vágyók támo-
gatására és bemutatására van szükség. Mit mondjak, ritka 
demagóg szembeállítása két összefügg�, de különböz� do-
lognak. Ráadásul ezzel a véleménnyel, mondhatnám szel-
lemiséggel már találkoztam néhányszor nemcsak a múlt-
ban, hanem a jelenben is.  

A megboldogult 50-es, 60-as évekbeli „proletkultos” 
id�szakban volt divatos az ún. magas kultúrát és a népi 
kultúrát szembe állítani, amikor kiemelked� m�vészeket 
és m�veket bélyegeztek meg, burzsoá csökevénynek kiki-
áltva. Úgy vélem, szellemi értékek, m�vek, produkciók 
tekintetében a határ nem az amat�r és a professzionális 
között húzódik, hanem a jó és s silány színvonal között. 
Senki nem várja el egy kis település népi zenekarától, 
hogy a Magyar Állami Népi Együttes vagy a Muzsikás 
együttes szintjén tartson el�adást. 

 A VH-ban sok éven keresztül olvashattunk veretes cik-
keket a turizmus jelent�ségér�l, ezzel kapcsolatosan sok-
szor hallhattuk a helybeli vendéglátás meghatározó sze-
repl�it�l azt az igényt, hogy minél több, sokoldalúbb, szí-
nesebb kulturális programmal csábítsuk ide a vendégeket. 
A természeti és történeti értékeken túl megfelel� színvo-
nalú vendéglátásra és rendezvényekre van szükség. A 27 
évvel ezel�tt indult palotajátékok c. m�sor attól vált Vi-
segrádi Nemzetközi Palotajátékok c. országos, s�t nem-
zetközi hír� rendezvénnyé, hogy a lelkes, egykoron ama-
t�r szerepl�i, rendez�i önfeláldozó, kitartó munkával 
megtanulták, hogy kell egy professzionális, több napos 
nyári programot megszervezni. 

Büszkén szoktuk emlegetni a Visegrádon született, ill. 
városunkhoz köt�d� m�vészeket. A fentiben részletezett 
„kultúrpolitikai” irányzat szellemében azonban úgy t�nik, 
Visegrád m�vel�dési kínálatában nincs kiemelten fontos 
szerepe a helyi sváb családban született és nemzetközi 
hírnev� Zoller Attila jazz gitárm�vész, Nádler István fes-
t�m�vész, a hosszú évek óta Visegrádon él�, itt alkotó 
Szkok Iván, Péterfy László, Vigh Tamás, Mészáros Dezs� 
alkotásainak. Talán felesleges volt 2009-ben visegrádi �s-
bemutató keretén belül el�adni a plébániatemplomban Er-
kel Ferenc barátja, Liszt zeneakadémiai professzortársa, 
Robert Volkmann „Visegrád” cím� m�vét? 

Miel�tt bárki nagykép�séggel, sznobizmussal vádolna 
meg, a helyi, „amat�r” alkotókkal, szerepl�kkel semmi 

bajom. Meghatározó szerepük van egy közösség életében. 
A baráti, civil rendezvények, nemzetiségi találkozók jó 
hangulata elképzelhetetlen lenne a helyi zenekar, énekkar 
nélkül. A minden évben megrendezésre kerül� sváb far-
sangi bálban senki nem nézi nagyítóval a különbséget a 
helyi fellép�k és a „fizetett idegen” zenekar produkciója 
között. Az idei palotajátékok egyik estéjén a helybeli fia-
talokból álló Zetor együttes fergeteges rock and roll zenét 
játszva igazi utcabáli hangulatot teremtett a nagyszámú 
olasz, magyar 15 és 60 év közötti közönségnek. Az elmúlt 
években többek egyetértésével és támogatásával azt ter-
veztük, hogy Visegrád nyári kínálatában a palotajátékok 
mellett több, sokszín� – komolyzenei, jazz, népzenei kon-
certek, képz�m�vészeti – rendezvények várhatnák a hely-
beli és idelátogató közönséget. Ennek voltak eredményei: 
a m�vel�dési ház rendezvényei (kiállítások, Zenés Nyári 
Esték stb.) mellett újra hangversenyeket rendeztek a kirá-
lyi palotában, hagyományteremt� szándékkal Zoller Attila 
születésnapján jazz koncert szórakoztatta az érdekl�d�ket 
a Don Vito pizzériában. A helyi zenei élet szervezésében 
részt vev�, ehhez komoly küls� pénzeket megnyer� Ars 
Danubiana Alapítvány a templomi koncertek mellett min-
den év szeptemberében fiatal zenészeknek rendezett mes-
terkurzust, amelynek zárókoncertje nyilvános és ingyenes 
volt, mint az összes fentiekben felsorolt rendezvény. Az 
amat�rökre visszatérve, csak egy példát említek, a 2009. 
évi millenniumi f�rendezvényre meghívást kapott minden 
visegrádi és számos környékbeli amat�r együttes, és fellé-
pés után megérdemelt sikert arattak.  

 „Lassan mondom”, hogy az is megértse – a remény hal 
meg utoljára –, aki ebben az írásban rossz szándékot, le-
kezelést szeretne belemagyarázni. Nem a helyi amat�r 
együttesek ellen szólok, de Visegrád rangjához, turisztikai 
vonzer� növeléséhez elengedhetetlen, hogy professzioná-
lis zenei, képz�m�vészeti, irodalmi rendezvényekkel csá-
bítsuk ide és szórakoztassuk vendégeinket és a helybelie-
ket. �szintén remélem, hogy az átmeneti anyagi nehézsé-
geket leküzdve err�l Visegrád város önkormányzata is így 
gondolkozik. 

Gróf Péter 
 

A Soproni Sándor Egyesület  
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház 

mindenkit szeretettel meghív 
az 
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rendezvényére 
 
 

2011. szeptember 3-án, szombaton 17 órától 
 

Új helyszínen!!! 
a lepencei �rtoronyban, a strand parkolója mellett 

 

A római kori Visegrádról szóló színdarab  
�sbemutatója!!! 

 

Tablókiállítás a római hadseregr�l és a limesr�l 
 

Római csemegék, kézm�ves foglalkozások, játékok 
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Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
Abonyi Géza polgármester részére 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Visegrád város millenniumi rendezvénysorozatának hely-
színét tervezte és kivitelezte egyesületünk.  
A létesítés óta eltel két évben töretlenül a faszerkezet� 
létesítmény a tervezett városközpont beruházás helyszínén 
állt. 
Idén, június hónap végén kaptuk az értesítést az önkor-
mányzattól, hogy a palotajátékokig bontsuk el. Felmerült 
igény volt továbbá, hogy a tervezett védm� pályázat táro-
lóépületéhez szükséges épít�anyagnak megfelel� mennyi-
séget a bontott faanyagból adjunk át. 
A kérésnek a kijelölt határid�ig eleget tettünk, az alábbi 
átadási lista szerinti anyagokat ezennel felajánljuk a meg-
adott cél érdekében. 

15×15 cm keresztmetszet� 5 m hosszú gerenda 5 db 
15×15 cm keresztmetszet� 4 m hosszú gerenda 1 db 
15×7,5 cm keresztmetszet� 6 m hosszú gerenda 20 db 
15×7,5 cm keresztmetszet� 4 m hosszú gerenda 2 db 
15×5 cm keresztmetszet� 6 m hosszú palló 8 db 
 
Üdvözlettel,  

Máthé Gábor okl. építészmérnök 
a Visegrádért Egyesület titkára 

�'()�*+��'+��(),������
 

Az évek során amióta a tavasztól �szig díjazzuk a szép ker-
teket, több alkalommal volt olyan visszajelzés, hogy miért 
olyan emberek, illetve kertek kerülnek be az újságba, akik 
nemrég költöztek a városba, itteni mondással „jött-mentek”. 
Mindig az volt a válasz: egyszer�en azért, mert az adott hó-
napban azt találtuk a legszebbnek.  

Az e havi nyertes esetében fel sem merülhet ez a kérdés: id. 
Zeller Marci bácsiék kertjét találtuk a legszebbnek. Nem 
minden látszik az utcáról, azonban amikor születésnapján a 
80 lufit becsempésztük a teraszra, lehet�ségünk nyílt az egész 
kertet látni. Terike néni nem akarta, hogy �t fényképezzük, 
ugyanis az érdem Marci bácsié.  

A szép kerthez és a kerek évfordulóhoz is szívb�l gratulá-
lunk, és további jó egészséget kívánunk mindkett�jüknek. 

Takács Istvánné (VSZ) 
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Megújul a „SZIGET” 
 

Nagy feladat el�tt áll a Sziget Ifjúsági Egyesület tagsága. 
Az ifjúsági ház m�ködésének elmúlt közel tíz évében már 
többször történt felújítás, kisebb javítások, komfortosítás, 
most azonban egy szinte teljes felújításra van szükség a 
további zavartalan üzemeléshez. A legszükségesebb he-
lyeken a h�szigetelés már négy éve elkészült, de szüksé-
gessé vált a folytatása, a helyiség átalakítása, valamint a 
megrongálódott, elöregedett tet� felújítása is. Ezeket az 
idei évben öner�b�l meg fogjuk valósítani. Megváltoztat-
juk a bejárat helyét, a bels� elosztást, hogy az öltöz�kön 
keresztül lehessen a programhelyiségekbe bejutni és ne 
fordítva, így a sárbehordás stb. elkerülhet� lesz. Az �szi 
idényre egy megújult, kulturált környezet fogadhatja a 
nyári szünet után újra induló programokat. A komforto-
sabbá és higiénikusabbá váláshoz még a 120 m2-es nagy-
termet le kellene szalagparkettázni, de erre nem futja az 
idei költségvetésünkb�l. 

A tagdíjakból és felajánlásokból tudjuk elvégezni a fel-
újításokat. A szakmunkát mint máskor is, a tagság ehhez 
ért� tagjai elvégzik a többi tag segítségével, társadalmi 
munkában. 

Év elejét�l b�vült a Sziget Egyesül kínálata új sportolási 
lehet�séggel. A Spinracing órákon egyre többen vesznek 
részt, melyekre a jó hangulat, kellemes kikapcsolódás jel-
lemz�. Elmondható, hogy nagyon sok kitartó, bringázni 
vágyó feln�tt van városunkban, akik foglalkoznak egész-
ségükkel és szeretnének még egészségesebben élni.  

Az órákra Müller Antinál lehet jelentkezni a 06 (20) 
343-9374-es számon. 

Tavasztól dübörög a Zumba. Ez egy egészséges és 
örömteli sport. Nem utolsó sorban jó kiegészít�je lehet 
akár egy fogyókúrának is, hiszen egy óra Zumba alatt át-
lagosan 500–600 kalóriát égetünk el. Az eredeti aerobik 
mozdulatokhoz képest a Zumba a latin inspirációnak en-
gedve a csíp� és törzs mozdulatait kötelez�en beemeli a 
mozgásanyagba. Nincs hosszan tartó koreográfia, amit 
meg kell jegyezni. Karban tart, minden testrészt átmozgat, 
el�segíti a n�ies mozgást és kitartó munkával szép formá-
kat eredményez. Mindemellett jókedvre derít, és feltölt 
energiával. Aki szereti a pörg�s zenét, a táncos mozdula-
tokat, annak itt a helye! Nem kell hozzá más, mint aerobik 
cip�, egy kis törülköz� és víz, mert bizony megszomjazol 
az edzés végére. Amit viszont mindenképp hagyjatok ott-
hon: a gondokat és a gátlásokat, mert a Zumba nem más, 
mint egy nagy BULI! 

Az órákra Pataki Juditnál lehet jelentkezni a 06 (30) 
999-5611-es számon. 

Szeptembert�l programjaink sorában megjelenik a 
Hatha jóga. A jógagyakorlatok (finom lazítások, légz�- 
és meditációs gyakorlatok) finoman lazítják izmainkat, 
nyújtják az inakat, nyugtatják az idegrendszert és az ér-
zelmeket. 

Javul a figyelem összpontosításának képessége, a pozitú-
rák kitartása a test minden részét, a mélyizmokat, s�t még 
a bels� szerveket is tonizálják, er�sítik. Gyakorlása meg-
dolgoztatja nyirok- és mirigyrendszerünket, serkenti a 
vérkeringést és a méregtelenítést, mindezzel el�segítve 
bármilyen gyógyulás folyamatát. A lassú és finom 

légz�gyakorlatokkal kombinált mozgássorozatok a testet 
nem kifárasztják, hanem épp ellenkez�leg, energizálják. 
Így a relaxációs gyakorlatokkal kombinálva a jóga gyó-
gyító hatású és testi-szellemi felfrissülésünk, érzelmi fel-
tölt�désünk legjobb módja. Segít abban, hogy edzett, 
egészséges, boldog és kiegyensúlyozott légy! 

Az órákra Cseke Juditnál lehet jelentkezni a 06 (30) 
687-9263-as számon. 

A kick-box edzésre járó gyerekek már június közepe óta 
pihennek, a feln�ttek pedig most, augusztusban kapnak 
lehet�séget arra, hogy egy picit regenerálódjanak és új 
energiát „tankoljanak“ a szeptemberben induló idényre. 
Öröm volt mind a feln�ttekkel, mind a gyerekekkel együtt 
„dolgozni“.  

Jó volt látni, hogyan fejl�dik fokozatosan állóképessé-
gük, koordinációs képességeik és a „szellemi er�”, ami 
szintúgy szükségeltetik a munkához. Elmondható, hogy 
mind a kezd�k, mind a haladók esetében (akik közül töb-
ben már évek óta vesznek részt az edzésmunkában) már 
kialakult egy sajátos, az egyénre jellemz� küzd�stílus. A 
megtanult mozgásanyag alkalmazása a küzdelemben igen 
nehéz és összetett dolog. Hiszen nem csak a fizikai terhe-
lés elviselése fontos, hanem a „szellemi munka” és az az-
zal együtt járó folyamatos koncentráció is. Örülök, hogy a 
különböz� típusú embereket úgy tudtam motiválni, hogy 
mindenki saját adottságai szerint szépen el�re tudott lépni 
az elmúlt év folyamán.  

Az órákra Ralf Sickerlingnél lehet jelentkezni a 06 (30) 
563-5803-as számon. 

Augusztusban az igen lelkes és kitartó Kick-box aerobic 
csoport is pihen. Remélem, hogy mikor szeptemberben 
újra indulnak az edzések, mindenki ugyanolyan vidáman 
fog ragyogni és sportolni, mint eddig. Együtt fogunk dol-
gozni azon, hogy az örömt�l és elégedettségt�l sugárzó 
arcok a fekv�támaszok gyakorlása során is megmaradja-
nak, testünk és állóképességünk tökéletesedjen!  

Az órákra Ralf Sickerlingnél lehet jelentkezni a 06 (30) 
563-5803-as számon. 

A nyári pihen� után szeptembert�l a Pilates edzés is 
folytatódik, mely a jóga alapjaira épülve se-
gít karcsúságunk meg�rzésében, izomzatunk feszes-
sé tételében, törzsizomzatunk stabilizálásában.  

A gyakorlatok közben nagy szerepet kapnak a gerinc sta-
bilizáló izmai (mélyizmok), illetve a speciális légzéstech-
nika. Gyakorlása javítja a testtartást, megel�zi, gyógyítja a 
derékfájást, ellazít, fiatalít, csökkenti a stresszt, nyugtat és 
segít abban, hogy sokáig mozgékonyak maradjunk.  

Gyermekeknek és feln�tteknek egyaránt ajánlott, korra, 
nemre és súlycsoportra való tekintet nélkül! 

Az órákra Bertényi Ildikónál lehet jelentkezni a 06 (20) 
938-4536-os számon. 

A szépkorúak tornája nem tart nyári szünetet; mint már 
több éve az idei év nyarán újra a medencében folytatjuk a 
tornát. Köszönet érte a Royal Club Hotelnak, amiért ellen-
szolgáltatás nélkül ismét lehet�séget nyújtottak a gyógy-
ulásra, kikapcsolódásra, pihenésre id�s tagtársainknak! 

A 2004 szeptemberében kezd�dött program szándéka, 
hogy a korosodó emberek sajátos testi problémáira épül� 
rendszeres gimnasztikai gyakorlatokon túl, a speciális 
feladatsorok az id�s korra oly jellemz� csontritkulás és az  
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ízületi problémák megel�zésére, kezelésére is al-
kalmasak legyenek. 

Lehet�ség van akár személyre szabott testgyakor-
latokra is. A testedzés mellett jut id� beszélgetésre, 
viccel�désre, s�t még az egyes emberek mentális 
problémáinak megbeszélésére is.  

Ahhoz, hogy csatlakozz hozzánk, nem kell más, 
csak akarat; a jókedv közöttünk elkerülhetetlen! 

Az órákra Varga Brigittánál lehet jelentkezni a 
06 (30) 696-0375-ös számon. 

Az �sz folyamán heti rendszerességgel ifjúsági és 
feln�tt csoportnak társastánc tanfolyamot indítunk. 
Választhatók a következ� táncok: kering�, tangó, 
csacsacsa, szamba, slowfox, jive, mambó, szalsza, 
rumba, rock and roll, diszkó. Gyere és hozd el bará-
todat is! 

Az órákra Szabó Ágnesnél lehet jelentkezni a 06 
(20) 253-8836-os számon. 

A túrakör hétvégenként kalandra hívja a termé-
szetszeret� embereket és azokat is, akik „csak” 
könnyed kikapcsolódásra vágynak, szeretnének 
feltölt�dni, rövid id�re elfelejteni a mindennapok 
gondjait! Programjaink között lesz Ipoly és Rába 
vízi túra, számháborúk, éjszakai túra szalonnasütés-
sel, barlangtúra, valamint több gyalogtúra a környék 
erdeiben, mint Holdvilág-árok, Oszoly-csúcs, Pré-
dikálószék stb. 

Az íjász klub heti rendszerességgel tart íjászatot a 
szabadban. Ez az a sport, mely örökre rabul ejt, akár 
szabadid�s tevékenységként, akár versenyszer�en 
�zöd. Szellemi sport, amihez nem nyers er�, hanem 
technikai felkészültség, okos taktika kell. Soha nem 
veszíthetsz, hiszen szabadid�det gyönyör� környe-
zetben, jó leveg�n töltöd el, jó társaságban, jó bará-
tok között! 

Akinek kedve, energiája, na és persze megfelel� 
bringája van, azt szívesen látjuk hegyi kerékpáros 
túráinkon, haladó és kezd� szinten is. Természete-
sen tervezünk családi túrákat is nagyobb hangsúlyt 
fektetve a kikapcsolódásra, mint az er�nlétre. 

A Sziget Ifjúsági Házban �szt�l a pingpong klu-
bosok két hetenként háziversenyeket szerveznek. A 
röplabda klubosok pedig havonta egyszer házibaj-
nokságot tartanak helyi, ill. környékbeli csapatok 
részére a sportcentrumban a strandröplabdapályán.  

Úgy t�nik, hogy évekkel ezel�tt kit�zött célunk – 
miszerint a lakosság egyre növekv� része vegyen 
részt a szabadid�sportokban, növekedjen a lakosság 
sportigénye, kerüljön el�térbe az egészséges élet-
mód – megvalósulni látszik. Az új sportkörök, 
szakosztályok indítása, hogy minél szélesebb réte-
geknek nyújtsunk alternatívát a sportolás terén, nem 
csak álom. A végleges megvalósulásához még ren-
geteg munkára, lelkes emberekre és kitartásra van 
szükség, de ha az úton – melynek nagy részét már 
bejártuk – tovább haladunk, karnyújtásnyira a cél!  

Részletekr�l infó: 06 (30) 251-6383 vagy au-
gusztus 20. után a honlapunkon 
www.visze.uw.hu 

Szeretettel várunk minden régi és új tagot:  
az Egyesület vezet�sége 

��������		
��
 

Az országban egyedülálló kalandtúra és sportfesztivált, a III. 
Pilisi Teker�t 2011. szeptember 3-án a Dunakanyar–Pilis 
térségben kerül ismét megrendezik. 

– Kerékpáros Kalandtúra nyolc településen keresztül: 
Szentendre (Czóbel-park: rajtindulás), Budakalász, Pomáz, 
Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Leányfalu (Ter-
málfürd�), Tahitótfalu (Bodor-major), Szentendre (V8 uszoda 
és Czóbel-park: végállomás), 

– Belvárosi Sportfesztivál és Kistérségi Sport EXPO: 
Szentendre (Czóbel-park). 

A pilisi települések érintésével zajló kerékpáros túraversenyen 
a résztvev� 4–10 f�s csapatok négy különböz� nehézség� és 
hosszúságú, de minden korosztály számára változatos és izgal-
mas útszakaszt teljesítenek. Az útvonalakon elhelyezett állo-
máshelyeken ügyességi sport próbák, mint például függ�pálya, 
medencés akadálypálya, lovagi torna, kerékpáros akadály-
pálya, floorball és íjászat.  

Egész napos programok, Szentendre (Czóbel-park): 
– Kerékpáros kalandtúra rajtindulás, célállomás, 
– Sportbemutatók, sport- és gyerekprogramok, 
– Mászófal, trambulin, csocsópálya, asztalitenisz, 
– Kemencés finomságok, bor-, pálinka-, sajtkóstoló és vásár. 
A kalandtúra útvonalát és a hegyikerékpáros útszakaszt a 

Hegyimazsolák SE kerékpáros csapata és a kerékpárok 
szervizelését a szentendrei Balázs Kerékpárbolt biztosítja a 
teker� résztvev�inek. 

A nap végén számos nyeremény és estzáró táncmulatság 
vár minden kedves érdekl�d�t! 

Gyere el te is, hogy páratlan élményben részesülj! 
További információ a www.dunakanyar.org honlapon. 

 
Játékos ovis foci 

 

Többéves munka eredménye, hogy a 
Visegrád SE utánpótláscsapatokat épít, 
versenyeztet, képez, oktat. Elérkeztünk 
ahhoz a ponthoz, hogy környezetünk ovis 
korú gyermekeire is gondoljunk. Mindegy, 
hogy kislány vagy fiú. 

Az évek folyamán mindig tudtunk 
indítani az egyesületek közötti Bozsik-
programban nagycsoportos és els�s korú 
gyermekeket.  

Az idén szeretnénk a náluk kisebbeknek is 
játékos sportolást, szabadid�programot 
biztosítani. Célunk olyan el�képzés, aktív 
mozgásfejlesztés, ami a gyerekek egészséges 
fejl�déséhez jó alapot ad. A szül�knek egy kis könnyebbséget 
az aktív céltudatos gyermekek programjának szervezéséhez. 
Heti rendszerességgel játékos edzések, alkalmanként Bozsik-
versenyeken való részvétel az elképzelés. 2005-2006-2007-es 
születés� „gyermekek” szüleik jelentkezését várjuk. A már isko-
láskorú gyermekeknek is rendszeres edzéseket, megmérettetése-
ket tudunk biztosítani.  

Az edzések 2011. augusztus 26-tól indulnak. 
                                                                      Szendrey Lajos  

szakedz�, Visegrád SE  
Tel.: 06 (30) 515-8691 
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Megújult  

ÁLLATORVOSI RENDEL�  
és PET SHOP 

 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.  
(TESCO-val szemben) 

 

Hosszú nyitvatartási id�, 
h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 

 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152, 06 (30) 937-0863 
 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 662-6849 

 

FEKETE HOLLÓ  
ÉTTEREM 

minden szerdán az étlap áraiból 
50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 

Nyitva: 12–22 óráig 
Telefon: 06 (30) 304-9077 
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ZELLER és TÁRSA Kft. 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 21. 06 (20) 955-2220 

zeller@t-online.hu 
 

Teljes kör� generál kivitelezés 
 

SCHIEDEL kémények forgalmazása, építése,  
nagy kedvezménnyel 

Aquaseal-Schomburg kivitelezO-forgalmazó  
partnere 

Aquaseal-Schomburg anyagok forgalmazása  
akár nagy tételben is, beépítéssel 
Teraszok utólagos szigetelése,  

repedések áthidalása, burkolása 
Anyagok: alapozók, burkolatragasztók, fugázók,  

szigetel� anyagok 
Kenhet� vízszigetel� anyagok, esztrichek,  

m�gyanta padlók 
Homlokzat impregnáló anyagok,  

utólagos vegyi falszigetelések 
 

2011 tavaszán újlakásépítés Visegrádon 
 

Visegrádon épül� 2××××6 lakásos társasházban 
74 m2 lakások kerülnek kialakításra 

 

Tervek, telefonos egyeztetés alapján  
megtekinthet�ek 

 

Építéssel kapcsolatos információk: 
 

Tel: 06 (20) 955-2220, 06 (20) 599-9667 
http://ingatlan.com/5420300 

zeller@t-online.hu 
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ÉPÍTPK BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

AUGUSZTUSI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q, hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

���������	�
�
Vállal tet�szerkezet-építést, tet�átfedést,  
tet�tér-beépítést és bádogos munkákat  

garanciával! 
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C  

Telefon: 06 (20) 949-5437 
www.tetosik.hu  

e-mail cím: tetosik@freemail.hu 
 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
 

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek  
egyben vagy megosztva 

A terület egy 12 lakásos társasház projekt 
összes dokumentációjával  

(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 
mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 
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területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

 
 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 25 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 
 
 

 

 

A BORDA HÚSBOLT AUGUSZTUSI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 
 DIÁKCSEMEGE VASTAGKOLBÁSZ MÉG MINDIG BEVEZET� ÁRON  
 1700 FT HELYETT 1460 FT, 
 VÁKUUMFÓLIÁS GRILLKOLBÁSZ HÁROMFÉLE ÍZESÍTÉSSEL 1320 FT HELYETT 980 FT,  
 �������	
� CSÍP�S LÓPATKÓ KOLBÁSZ 1500 FT HELYETT 1200 FT 
  
 CÍMÜNK: 
 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   WWW.BORDAHUSFELDOLGOZO.HU 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Illyés Gyula: 

 

VADLUDAK 
 

Kezdik az égen mértanukat újból 
    a vadludak: 
illesztik hegyes szögbe lengve úszó 
    vonalukat. 
 
Hozzák együgy� rajzaikat ismét 
    a vadlibák. 
�sz! – riad félve föl bennem ma is még 
    a kisdiák. 
 
Szállnak a példák, a libeg� ábrák; 
    írja megint 
s törli egy titkos kéz az égi táblát 
    kedve szerint. 
 
Készül ezredszer a rejtelmes képlet. 
    Szivem figyel. 
Mint a tanyán rég, többet ma sem értek: 
    indulni kell. 
 
Menni, anyámtól, messzi, más világba: 
    ez volt az �sz! 
,,Más leszel, mint mi!” Otthagyni mi drága, 
    szép: ismer�s. 
 
Engedtem, mentem s lettem, ami lettem 
    s szivem sajog; 
fáj, hogy nem vagyok – bármily érthetetlen –, 
    ki nem vagyok! 
 
…Írják a libák, kijavitva gyorsan, 
    a jeleket. 
Gágognak egyet, mint gyerekkoromban 
    s ellengenek! 

 
Megkezd�dött a 2011/12-es tanév Visegrád három neve-

lési-oktatási intézményében. 
Illyés Gyula szép versével köszöntjük az óvoda és az 

iskolák 317 f�s 3–14 éves gyermekeit, az �ket nevel� 
pedagógusokat, óvón�ket, dadusokat, a konyhán és in-
tézményekben szolgálatot teljesít� szakszemélyzetet! 

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

 

 
Játék a Fellegvár Óvoda kertjében 

 

 
Az Áprily Lajos Általános Iskola és a tornacsarnok 

 

 
A Dunakanyar Erdei Iskola épülete  
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Pro Urbe Díjban részesült: 
 

ID. ZELLER MÁRTON 
 

 
 

Id. Zeller Márton úr Visegrádon született 1931-ben. 
Születése óta Visegrádon élt és dolgozott mint szakmáját 
szeret� és mindenki által megbecsült k�m�ves mester. 
Több visegrádi épület az � keze munkáját dicséri az épít-
tet�k nagy megelégedésére. 

Vállalkozói tevékenysége mellett aktívan részt vállalt a 
visegrádi német nemzetiségi szervezet, a kisebbségi ön-
kormányzat megalapításában és szervezésében. � volt az 
egyik f� pártolója és szervez�je a nemzetiségi zenekar 
megalakulásának is. A megalakulást követ�en hosszú 
évekig szervezte a zenekar életét, a hangszerek beszerzé-
sét és nyilvántartását, gondoskodott a zenekarral össze-
függ� kérdések megoldásáról. 

Mindig tevékenyen részt vett a város rendezvényeinek 
lebonyolításában, igazi közösségi emberként példát muta-
tott arról, hogyan kell önzetlenül, jó szándékkal és oda-
adással szolgálni a közös érdeket, a szül�várost. 

Nemrégen ünnepelte 80. születésnapját felesége, két 
gyermeke, unokái, dédunokája, családtagjai és számos 
barátja körében.  

Érdemei elismeréseként Visegrád Város Képvisel�-
testülete 2011. évben a Pro Urbe, azaz a Városért díjat a 
187/2011. (VIII. 11.) számú határozatával id. Zeller Már-
tonnak adományozta. 

Kedves Marci bácsi, köszönjük munkáját. 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk. 

 

Visegrád Tiszteletbeli Polgára Díjban  
részesültek: 
 

DR. BRÉM GYÖRGY 
 

 
 

Dr. Brém György úr 1936. október 11-én született. Bár 
nem bejelentett lakosa Visegrádnak, a család 4. generá-
ciója, aki Visegrádhoz köt�dik. Szabadidejének jelent�s 
részét városunkban tölti. Barátságos személyiségét szinte 
valamennyi visegrádi lakos ismeri és kedveli. 

Édesapja visegrádi lakos volt, aki a háborúban h�si ha-
lált halt, amit a Mátyás-szobornál fellelhet�, h�söket 
felsoroló emléktábla is megörökített. 

Évtizedek óta b�kez� támogatója a helyi katolikus kö-
zösségnek és a német nemzetiségi szervezetnek. Minden 
alkalommal számíthattak rá a visegrádi közösségek, vagy 
civil szervezetek, ha támogatásért hozzá fordultak. A 
maga lehet�ségei szerint mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy Visegrádon az egyház és a különböz� világi 
civil szervezetek fenntartásokat, felújításokat, közösség 
összetartó programokat tudjanak véghezvinni és szervez-
ni. 

Köszönjük adományait, köszönjük bizalmát, köszönjük 
segítségét, amelyre reméljük, hogy a jöv�ben is számítha-
tunk. 

Visegrád Város Képvisel�-testülete a 186./2011. (VIII. 
11.) számú határozatával dr. Brém Györgynek a Visegrád 
Tiszteletbeli Polgára címet adományozta. 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk.  
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DANILO MARFISI 
 

 
 

Danilo Marfisi úr az olaszországi Lanciano 
város Mastrogiurato, azaz Városbíró Kulturá-
lis Egyesületének vezet� tisztségét tölti be, 
immár évek óta. 

2001-ben járt el�ször Visegrádon a palotajá-
tékokon, ahová azóta minden évben elhozza 
városának népes, csodálatos középkori ru-
hákba öltözött küldöttségét, melyet zászlósok 
és zenészek egészítenek ki. Már 2001-ben 
elb�völte �t Visegrád szépsége. Kosztümöse-
ivel egész évben készül a következ� évi vi-
segrádi megmérettetésre, ahol eddig minden 
alkalommal nagy sikert arattak és példát 
mutattak fegyelmezettségb�l, kitartásból. A 
városbíró díszes jelmezében mindig � vezeti 
csapatát, személyesen a királyi menetben. 

2006-ban Visegrád és Lanciano testvérvá-
rosi szerz�dést kötöttek, melynek el�készíté-
sében és lebonyolításában Marfisi úr igen 
fontos szerepet játszott, mivel baráti kapcso-
latban állt Lanciano polgármesterével és 
képvisel�-testületének szinte minden tagjá-
val. Azóta is � a két város közötti kapcsolatok 
mozgatórugója. 

Marfisi úr továbbra is nyitott mindenfajta 
kapcsolatépítésre városaink között (diákcse-
reprogram, múzeumi szakemberek szakmai 
tapasztalatcseréje, turisztikai kapcsolatok). 
Lancianónak 2011 májusa óta új polgármes-
tere van. Vele és a képvisel�-testület tagjaival 
továbbra is jó kapcsolatokat ápol az id�köz-
ben nyugdíjba vonult Danilo Marfisi. A jöv�-
ben is számítunk közrem�ködésére a két 
város együttm�ködése terén. 

Városunkért, valamint a testvérvárosi kap-
csolat megteremtéséért és er�sítéséért kifej-
tett tevékenysége alapján Visegrád Város 
Képvisel�-testülete Danilo Marfisi úr részére 
a 185/2011. (VIII. 11.) számú határozatával 
Visegrád Tiszteletbeli Polgára címet adomá-
nyozta. 

Visegrád Város Díszpolgára Díjat kapott: 
 

SCHULEK JÁNOS 
 

 

Schulek János 1872-ben 
született Budapesten. 
Édesapja, Schulek Frigyes 
nyomdokait követve 
építészmérnöknek tanult. 

Visegrád és Schulek 
János története valamikor 
az 1870-es években 
kezd�dött, amikor 
kormányzati döntés szüle-
tett a visegrádi romok 
megóvásáról. Ekkor 
kezd�dött el az a munka, 
amelynek keretében a 
fellegvár, valamint a 
Salamon-torony régészeti 
feltárása és restaurálása 
folyt kisebb 

megszakításokkal. 
Ezeknek a munkálatoknak 
egyik vezet�je Schulek 
Frigyes volt. Az els� 
világháború után Schulek 
János vette át apja 
munkáját és 1944-ig 
folytatta a feltárásokat. Ez 
id� alatt a fellegvár és az 
alsóvár régészeti és 
m�emléki munkáinak 
irányítása mellett egész 
Visegrád történetével az 
�skortól a törökkorig ter-
jed� korszakon belül � 
foglalkozott.  

Schulek János leginkább 
azzal írta bele nevét 
Visegrád történetébe, hogy 
� volt az az ember, aki 
makacsul és szenvedélye-
sen, töretlen kitartással hitt 

az egykori királyi palota létezésében és fellelhet�ségében. Szenvedé-
lyes kutatása eredményt hozott és 1934 decemberében az általa sejtett 
területen meg is találta a vastag földréteg alatt elterül� királyi palota 
els� nyomait. Hamarosan hozzá is fogott a palota feltárásához, és 
kitartását el�ször a palota kápolnájának felfedezése, majd a díszudvar 
feltárása jutalmazta. 
� volt tehát az az ember, aki megtalálta a kincset, megtalálta Vise-

grád számára, az ország számára, a világ számára azt az építészeti 
alkotást, amely hála az utódok gondos szakmai fejleszt� munkájának, 
ma Visegrád egyik ékessége, az ország egyik kiemelt m�emléki neve-
zetessége. 

Schulek János egészen 1948-ban bekövetkezett haláláig h� maradt 
Visegrádhoz, h� maradt a királyi palotához. 

Hálával és tisztelettel emlékszik rá Visegrád város közönsége és a 
városi képvisel�-testület ennek a hálának és tiszteletnek kifejezéseként 
a 184/2011. (VIII. 11.) számú határozatával Schulek Jánosnak posz-
tumusz Visegrád Díszpolgára címet adományozta. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
Visegrád Város Önkormányzat 

Képvisel�-testülete  
2011. augusztus havi üléseir�l 

 

Augusztus 5. 
Támogató döntés született egy települési civil kez-

deményezésre egy ún. biof�t�m� pályázat önkor-
mányzat által történ� elvi támogatásáról  
   

Augusztus 11. 
Az Apát-kúti-pataknál a 2010. évi nagy es�zések 

okozta károk helyreállítására nyert vis maior pályá-
zat keretén belül közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
kiírása történt a kivitelezési munkákra vonatkozóan. 

Az augusztus 20-i városi ünnepségen átadandó ki-
tüntetésekr�l született döntés, amelynek értelmében 
Visegrád Város Díszpolgára címben posztumusz 
Schulek János, Tiszteletbeli Polgár címben Danilo 
Marfisi és dr. Brém György, Pro Urbe Díjban id. 
Zeller Márton részesült.  
 

Augusztus 18. 
A jegyz� helyettesítésére kiírt pályázat elbírálása 

történt oly módon, hogy a kiírt pályázatot visszavon-
ta a testület, és egy másik formát választva ún. meg-
hívásos eljárással megbízta Tóth János urat – Tahi-
tótfalu község jegyz�jét – a munkakör ellátásával 
2011. szeptember 1-jét�l.    
 

Augusztus 19. 
A Visegrád Városközpont pályázattal kapcsolatos 

támogatási szerz�dés aláírásáról született – név 
szerinti szavazással – döntés, amely értelmében a 
projekt tervezett összköltsége 691.685.840,– Ft, 
ebb�l uniós támogatásként 545.757.379,– Ft hívható 
le (78,9%). A projektet a Visegrád Város Városfej-
leszt� Kft. bonyolítja. A beruházáshoz szükséges 
városi „önrész” fedezetéül rendelkezésre álló hitel-
keret szerz�dés módosításáról is döntést hoztak a T. 
Képvisel�k. 
 

Augusztus 24. 
Megkezd�dött a város 2011. évi költségvetésének 

módosítása, ezen az ülésen az általános iskola, az 
óvoda és a konyha, a véd�n�i szolgálat, a Városgaz-
dálkodás (régen „Gamesz”), a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatása, valamint az átadott 
pénzeszközök (egyéb civil szervezetek támogatása) 
és a polgármesteri hivatal került tárgyalásra. 
 

Augusztus 29. 
A városi költségvetés módosításának tárgyalása 

folytatódott, ennek keretében a segélyezés, a m�ve-
l�dési ház és könyvtár, valamint a mozi, iskolabusz 
és a bevételek kerültek megtárgyalásra. 

A módosításokkal összességében 133.493.000,– Ft 
megtakarítást sikerült elérni, melyb�l a tényleges 
megtakarítás 35.700.000,– Ft, ugyanis az óvodab�ví-
tési pályázatra kapott támogatási összeg 
(97.793.000,– Ft) kikerült a költségvetésb�l, mivel 
várhatóan idén már nem kezd�dik meg a kivitelezés, 
így az érdemi megtakarítást nem jelent. 

E�ryné dr. Mezei Orsolya 
                                                          jegyz� 

A Visegrád Város Önkormányzat  
12/2011. (VIII. 29.) számú rendelete 
 az Önkormányzat és Intézményei  

2011. évi költségvetésér�l szóló  
3/2011. (III. 10.) ö. rendelet módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
tekintettel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésér�l 
szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra, 2011. évi 
költségvetésér�l a következ� rendeletet alkotja: 

 

1. § 
A rendelet 3. §-ának helyébe a következ� rendelkezés lép: 
Visegrád Város Önkormányzata és Intézményei együttes a 
2011. évi költségvetését 
751.857 e Ft költségvetési bevétellel, 
valamint 
741.028 e Ft költségvetési kiadással 
10.829 e Ft tartalékkal állapítja meg. 

 
Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jét�l lép hatályba. 
 
Visegrád, 2011. augusztus 31. 
 

Abonyi Géza s. k.                      E�ryné  dr. Mezei Orsolya s. k. 
    polgármester                                             jegyz�                                        
 
Kihirdettem: 2011. szeptember 1-jén. 

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

Tájékoztatás  
a kéményseprésr�l 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. 
(XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM 
rendelet 3–7. §-a értelmében el�írt kötelez� kémény-
sepr�ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat 
idén a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el a város-
ban.  

A II. félévi feladatokat 2011. október 1.–december 31. 
között végzik el. A társaság alkalmazásában álló dolgozók 
névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal 
rendelkeznek.  

Polgármesteri hivatal 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Magyar Államkincstár 
a nagycsaládosok  

2012. évi gázártámogatásáról 
 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a nagycsaládosok – akik 
három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban – 
kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, 
amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig 
eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely sze-
rint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 
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Kel l -e  nekünk testvérváros,   
ke l l -e  nekünk k isebbség?. . .  

 

Az augusztus 24-i testületi ülésen ez a téma úgy me-
rült fel, hogy minek nekünk testvérváros, minek ne-
künk a kisebbség?  

A német nemzetiségi városi létkérdésre adott válasz 
többféle – és nem is kell mindet külön-külön hangsú-
lyozni. Elég az eredethagyományok ápolását, a helyi 
öntevékenység fontosságát, a kulturális örökségünk 
sokszín�ségét, a nyelvápolást, a másság integrálásának 
szükségét megemlíteni.  

Persze, ne legyünk szégyenl�sek kimondani, hogy 
államunk ezzel kapcsolatos anyagi támogatása is jól 
jön városunknak. Nem az ebben az évben országosan 
nyújtott 250 ezer forintos közvetlen kisebbségi támoga-
tásra gondolok, hanem az iskola és óvoda esetében 
jelentkez� (összesen) több milliós nemzetiségi pótlék-
ra, mely csak abban az esetben jár a településeknek, ha 
van kisebbségi önkormányzatuk is.  

Hasonlóan gondolkodom a testvérvárosi kapcsolatok 
vonatkozásában (mind a három esetben). Szükség van 
erre, mert nyitni szeretnénk a világ felé, más nemzetek, 
népek felé. Persze azt fel lehetett volna vetni, hogy 
miként lehetne az elvi célokon túl, valamint a cserelá-
togatásokon is túl a kapcsolatokból minél több gyakor-
lati haszon is. Ezt próbáljuk az eltelt egy évben – fo-
lyamatos egyeztetésekkel – elérni. A konkrét haszon 
lehet�ségér�l itt sem szabad szemérmesen hallgatni, 
mert, ha van, azt használjuk ki.  

Konkrét haszon például, hogy Visegrádról olyan in-
formációs anyagok jelenjenek meg testvérvárosainkban 
is, olyan kézm�alkotásokat, vagy gasztronómiai sajá-
tosságokat ismertessünk meg a testvérvárosokban, 
amelynek eredményeként a városunkba utazás szüksé-
ge általában is felmerüljön az ottani lakosokban, a 
családokban, függetlenül a „hivatalos” kapcsolatoktól. 
Ez által jöjjenek minél többen Magyarországra, f�leg 
Visegrádra, mert ez összességében városunkat anyagi-
akban is szolgálja, a létünket alapvet�en biztosító tu-
rizmust szolgálja. Ezen túl fontos, hogy mindhárom 
kapcsolatban jelenjenek meg az elveken túl a gyakorla-
tiak is. 

Lanciano esetében ez elég egyértelm�, hiszen itt a 
gyakorlati együttm�ködés alapján született meg a hiva-
talos kapcsolat. Parajd esetében nemzeti kötelezettsé-
günk is, hogy a kapcsolatokat ápoljuk, hogy a mi isko-
lásaink a gyakorlatban is megismerjék azt a problémát, 
hogy a más országban él�k, magyarságukat megtartani 
akarók, milyen körülmények között tevékenykednek 
magyarságuk megtartásáért.  

Miközben a kapcsolattal általában is hozzájárultunk 
ehhez, azért még a további gyakorlati hasznot is bizto-
sító módszereket is megkereshetjük. A mi részünkr�l 
ilyen a parajdi sóbányában m�köd� szanatórium eléré-
se – Visegrád és környéke lakosainak számára terápiás 
kurzusok szervezése a sóbányába. 

Obergünzburgi testvérkapcsolatok általános szükségét 
már egy el�z� cikkben is leírtam. A nyelvtanulást, a 

nyelvgyakorlást kell mindenekel�tt hangsúlyozni. Pró-
bálkozásaink ebbe az irányba mennek. (A tanulói cse-
réken túl a pedagógusok, óvón�k cseréjének, az ifjúsá-
gi korosztály cseréjének a megszervezése a nemzetisé-
gi együttm�ködés mellett.) 

Most nagyon szeretnénk, ha olyan együttm�ködést 
építhetnénk ki, mely mindkét félnek hasznot hozna. 
Azt kíséreljük meg, hogy fiataljainknak (a 15 évesekt�l 
a húszas éveket tölt� lányokról, fiúkról van szó) a jöv� 
nyárra kinti gyakorlati képzést, munkát szervezünk 
meg. Ha több hétig, akár hónapig kint élve, szakmai 
gyakorlaton vehetnek részt fiataljaink, az a szakmai 
ismereteken túl egy más kultúra szakmai fegyelmezett-
ségének megismerését és nagymértékben a nyelvtanu-
lást, a nyelv elsajátítását is jelenti.  

A kinntartózkodás – szállás és ellátás költsége, illetve 
az ezen túli esetleges kereset a fogadókat terhelné. 
(Ezek pontosítása és szerz�désben rögzítése a közel 
jöv�ben megtörténik – a városunkból érdekl�d�k be-
vonásával.)  

Erre a jöv�ben (mert persze a tapasztalatok alapján 
talán több évre is tervezhetünk) azért is lehet nagy 
szüksége a mi fiataljainknak, mert iskoláik után lehet 
(sajnos), hogy munkanélküliek lesznek, s bizony a fenti 
gyakorlatok az egy id�re (szükségb�l) külföldön való 
munkavállalást is segíthetik. (Ráadásul a jöv� évt�l az 
önkormányzatokra háruló közmunkaszervezést is szol-
gálja – városunk esetében.) 

Azt gondolom tehát, hogy a testvérvárosi kapcsola-
tokra szükségünk van. Igaz az is, hogy ezen kapcsola-
tok továbbfejlesztése – kell� mobilitással – nagyon 
fontos. Ez a városnak olyan pénzébe is kerülhet, amely 
a testvérvárosi kapcsolatok fenntartásának a kiadási 
oldalán jelentkezik. Ám – anyagiakban ki sem fejezhe-
t�en és hosszú távon – a városunkat szolgálja. A város 
lakosainknak közvetve – néha közvetlen is – hasznot 
jelent. 

                                                         Kiss Károly 
                                                       alpolgármester, 

önkormányzati képvisel� 
 

DR. BALÁZS MÁRIA  
háziorvos 

 

TELEFONOS  
ELÉRHET�SÉGEI: 

 

vonalason:  
06 (26) 397-149,  

valamint 
mobilon:  

06 (30) 940-7311 
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A magyar–német ifjúsági cseretábor els� szakasza au-
gusztus 7. és 12. között sikerrel befejez�dött. A folytatás-
ra jöv�re Obergünzburgban kerül sor. Valóban nagyon 
pozitívan kell beszélnünk a visegrádi fiatalok részvételé-
r�l, aktivitásáról. Mind a 18 f�nek köszönjük közrem�kö-
dését és reméljük, hogy a jöv�ben más területeken is 
számíthatunk rájuk. Néhány név a fiatalok közül: Galszter 
Dóra, Szimcsák Máté, Melcher Máté, Galszter Richárd, 
Horváth Sára, Zeller Rozália… 

A szervez�k is nagy munkát végeztek. Köszönjük 
Scheiliné Herendi Idának, ifj. Zeller Mártonnak, Vajda 
Olíviának és Vajda Laurának, id. Zeller Mártonnak, Illés 
Istvánnénak, akiket a németek is szívükbe fogadtak. 

Több vállalkozó is segítette, hogy anyagiak se akadá-
lyozzák a csereprogramok megvalósítását, melyért külön 
is köszönetet mondunk: Bánó Lászlónak, Cseke László-
nak, E�ry Dénesnek, Kangas Kingának, Zeller Tibornak. 

E-mailban, a német résztvev�kt�l is érkezett köszönet-
nyilvánítás.  

Herbert Heisler alpolgármestert�l idézünk: „Die Tage in 
Visegrad waren wunderschön und unsere Jugendlichen 
waren total begeistert. Übrigens und das ist ganz wichtig, 
sie  kommunizieren  fest  über  Facebook.  Das  ist  schön,  

wenn sie so in Kontakt bleiben…” (A Visegrádon töltött 
napok csodaszépek voltak és fiataljainkat ez teljesen elva-
rázsolta. Egyébként – és ez nagyon fontos – facebookon 
keresztül kommunikálnak egymással. Az nagyon szép, 
hogy kapcsolatban maradnak.) 

Herbert Schmid, aki sok cikluson át volt polgármester 
Obergünzburgban, ezt írja: „großes Dankeschön! Schon 
allein dieses abwechslungsreich und vielfältige Programm 
ließ keine Wünsche offen, und dann die aufmerksame und 
immer präsente Betreuung….” (….nagyon köszönjük! 
Már egyedül a változatokban gazdag, sokoldalu program 
sem hagyott kívánnivalót. És aztán a figyelmes és mindig 
személyes gondoskodás...) 

Az egyik anyuka írja: „vielen Dank, dass ihr euch so 
super um unsere Jugendlichen gekümmert habt, es hat 
allen sehr gut gefallen und sehr viel Spass gemacht.” 
(nagyon köszönjük, hogy a mi fiataljainkért olyan sokat 
tettetek, ez mindannyiójuknak nagyszer� szórakozást 
jelentett...) 

A két önkormányzat a következ� id�szak legfontosabb 
együttm�ködési feladatait is konkretizálta – így a szep-
temberi kiutazást a kiállítás-vásárra. 

Kiss Károly, a testvérvárosi kapcsolatok felel�se 

 
Képvisel�i gondolatok, dilemmák 

 

Mozgalmas volt az elmúlt id�szak, 37 nap alatt 9 ülést tartott 
a testület. Azt gondolom jobb szervezéssel és el�készítéssel 
lehetett volna ennek a harmada is, de hát ez már csak így 
sikerült. A sok ülésen természetesen fontos kérdések is az 
asztalra kerültek. 
 

Jegyz�választás botránnyal 
A képvisel�-testület 2011. június 30-án egyhangúlag úgy 
döntött, hogy pályázatot ír ki a jegyz� helyettesítésére, míg � 
szülési szabadságát tölti. Teljes volt az egyetértés abban, 
hogy határozott id�re, nyolc órás munkára írjuk ki a pályáza-
tot, hiszen munka van elég. Be is érkezett öt érvényes pályá-
zat, melyek bontása megtörtént az el�írásoknak megfelel�en, 
majd elérkezett a döntés napja, 2011. augusztus 18.  
Az ülés megkezdése el�tt az asztalon egy el�terjesztés várt 
minket, mely azt javasolta, hogy a pályázatot nyilvánítsuk 
érvénytelenné (az öt pályázót be sem hívták meghallgatásra). 
A szavazás – ma már azt mondhatjuk – a szokásos módon 
zajlott le, mint minden érdekes el�terjesztés esetén: 4 igen, 3 
nem. 
Ezt követ�en az a javaslat került el�, hogy egy másik határo-
zattal döntsük el, hogy helyettesítéssel kívánjuk ellátni a 
feladatot. De a helyettesítést ne írjuk ki pályázatra, és ne is 
bels� emberrel oldjuk meg, hanem meghívásos úton Tahitót-
falu jegyz�jét, Tóth Jánost kérjük fel erre. Természetesen a 
V4-ek megszavazták ezt is. A meglepetés csak ekkor jött. A 
polgármester úr felállt, és behívta Tóth János urat, hogy 
mutatkozzon be a testületnek. Tehát az egész el�re le volt 
zsírozva, ahogy ez vidékiesen mondják. Ekkor fakadt ki 
Bálint Zsolt képvisel�társam, hogy akkor minek ez a színjá-
ték, minek játszunk itt demokráciát? Lehet, hogy kirohanása 
nem volt éppen stílusos, de tökéletesen igazat mondott. Tehát 
bejött Tóth János úr, és kérdésekre válaszolva elmondta, 
hogy úgy képzeli el a dolgot, hogy szeptember 1-jét�l heti 
egy napot (gondoljunk csak az eredeti kiírásra) dolgozna 
Visegrádon, de telefonon, levélben és e-mailben rendelkezés-
re áll a hét többi napján is. Ezen felül természetesen minden 

testületi ülésen itt lesz mint a törvényesség �re (megjegyzem 
a szeptember 2-i ülésr�l már hiányzott). Ezért a munkájáért 
bruttó 200.000 Ft fizetést szavazott meg neki a testület (V4). 
Az indoklás a spórolás volt, de csak halkan jegyzem meg, ez 
több, mint ha félállásban alkalmaznánk valakit. Arról nem is 
beszélve, hogy az eredeti terv szerint ugyanezen a napon 
került volna a testület elé – ha nincs botrány – az az el�ter-
jesztés, hogy vonjuk meg a dolgozók étkezési hozzájárulását, 
a hivatal dolgozóinak a fizetését csökkentsük 25%-kal, spó-
roljunk meg úgy 180.000 Ft-ot, hogy valakit elbocsátunk a 
munkahelyér�l. Megkérdezem, jogos volt Bálint Zsolt felhá-
borodása? Azt gondolom, teljesen jogos, hiszen ez az eljárás 
nemcsak igen furcsa volt, de meggy�z�désem szerint teljesen 
erkölcstelen is. 
 

Válságköltségvetés 
Én nem fogadtam el a válságköltségvetést. Egyrészt azért, 
mert eleve a már kudarcot vallott tavaszi költségvetést pró-
bálta kipofozni, de véleményem szerint rosszul. Másrészt: 
nem láttam mögötte a koncepciót. Nem láttam, miként szol-
gálja ez Visegrád kilábalását a szörny� helyzetb�l. Miért 
gondolom ezt? Mert nem találtam semmilyen szöveges el�-
terjesztést, vagy indoklást az anyagban, de még csak határo-
zati javaslatot sem. Nem voltak csatolva a félévi teljesítési 
táblázatok, így egy sor számadat számomra értelmezhetetlen 
volt. Szintén nem kaptuk meg a kintlév�ségeink és tartozása-
ink teljes kör� táblázatát, ami véleményem szerint egy vál-
ságköltségvetés tárgyalásakor elengedhetetlen. Egyetlen 
melléklet a bizottsági jegyz�könyv volt, mely gyakorlatilag 
semmilyen kézzelfogható segítséget nem adott. Pusztán 
három határozati javaslattal áll el� a kiadási oldalon, és négy 
javaslattal a bevételi oldalon, melyek fajsúlyuknál és nagy-
ságrendjüknél fogva a válságból való kilábaláshoz nagyon 
csekély támaszt adnak. 
A fent leírtak alapján én azt láttam, hogy az el�terjesztés 
mögött nem volt komoly el�készít� munka, sem komoly 
átgondolása a kérdésnek. Ahogy maga a polgármester úr jel- 
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lemezte ezt az anyagot, a leggyorsabban és a legegyszer�b-
ben végrehajtható el�terjesztésre törekedtek.  
Azt is látnunk kell, hogy sok esetben olyan dolgokat veszünk 
vissza, melyeket amúgy sem fizettünk volna ki. De azzal, 
hogy az ilyen tételeket eltöröljük, több pénzünk nem lesz, 
csak azt érjük el, hogy a költségvetés sarokszámait papíron 
egyensúlyba hozzuk. Lássuk be, ezek a döntések a válság 
megoldásához közelebb nem visznek bennünket. 
Én úgy látom, hogy az önkormányzat mozgástere roppant 
sz�k. Éppen ezért kellene minden eddiginél átgondoltabb és 
felel�sségteljesebb javaslatot letenni az asztalra, hogy bölcs 
döntésekkel kés�bbi lehet�ségeink képzeletbeli kapuját 
egyre tágítsuk, és ne tovább sz�kítsük. Hiszen e döntés kö-
vetkezményeivel már a 2012-es költségvetés megalkotásánál 
szembe kell néznünk. Éppen ezért azt gondolom, hogy fele-
l�sséggel ilyen el�terjesztést nem illett volna letenni az asz-
talra. 
De hogy mire is vezet ez, nézzünk egy-két konkrét példát: 
– A hivatalban dolgozók munkaideje 6 órára csökkent (meg-
jegyzem annak ellenére, hogy ezt néhány esetben a törvény 
tiltja), így fizetésük is 25%-kal kevesebb lett. Ez önmagában 
is további kérdéseket vet fel. 
– Azok a minimális fejlesztések is elmaradnak, amiket ta-
vasszal még beterveztünk. 
– Az iskolabusz esetében a táblázat nem tükrözi a korábban – 
ezek szerint csak általam elfogadottnak hitt – számításokat. 
Az üzemeltetéssel kapcsolatban legalább háromféle variációt 
hallottunk, de hogy melyik lesz a befutó közülük, a mai 
napig nem ismeretes.  
– Azt gondolom, hogy a segélyek és a közgyógyellátás radi-
kális csökkentése a mai helyzetben nem túl bölcs dolog. 
– Korábban az önkormányzat a civil szervezetek támogatását 
t�zte célul. Ennek fényében nem értem e támogatások rész-
beni megvonását. A tv támogatásának csökkentése veszé-
lyezteti a tv m�ködésének biztonságát. Ezt akarjuk?  
 

A lefejezett m�vel�dési ház 
Az el�bbi sorokat folytatva, de egy kicsit hazabeszélve, 
engedjék meg, hogy a m�vel�dési házzal b�vebben foglal-
kozzam. Ez volt az egyetlen olyan önkormányzati intéz-
mény, ahol az el�terjesztés szerint együtt szerepelt a bér-
csökkentés, az elbocsátás és az étkezési hozzájárulás megvo-
nása. Miért? Nem tudom. Bár az el�terjeszt� ezt végül is 
visszavonta, de a szándék beszédes. 
A szakmai költségvetés pedig a következ�képpen lett elfo-
gadva:  
– A Visegrádi Hírek költségeit egy korábbi szavazás alkal-
mával megemelte a testület, most ezt visszavonta.  
– A korábbi döntéssel ellentétben a városnapokra mégis 
megszavazott egy keretet a testület, mely az önkormányzati 
részbe került át (az én kérésemre), hiszen a m�vel�dési ház-
nak a pénz elköltésébe nem maradt beleszólása.  
– A t�zijáték, a gálakoncert és a zenés nyári esték elhagyása 
kanonizálva lett.  
– A naptár kiadását úgy szavazta meg a testület, hogy meg 
kell egyezni a nyomdával, hogy kifizetve csak jöv�re lesz, 
így az idei évet nem terheli.  
– Az egyéb rendezvények sorból (gyakorlatilag ez jelenti az 
egész évi szakmai m�ködést) egy millió forint lett törölve. 
Miután eredetileg is 1.650 eFt forint volt itt, ez gyakorlatilag 
az évi szakmai m�ködési költség megvonását jelenti, hiszen 
az els� félévben a normális ütemezés szerint gyakorlatilag a 
megmaradt keretet elhasználtuk. Összességében ez majdnem 
5 milliós elvonás, mely a tavaszi elvonás után további 22%-
ot jelent. Gyakorlatilag ez a m�vel�dési ház ellehetetleníté-
sét, lefejezését jelenti. Annál is inkább, mert az elvonás nagy 

része a szakmai sorokról történik. Fura lesz így majd az a 
kérdés: mit csinált a ház? De már most meg kell kérdezni: 
Mi a célja az önkormányzatnak? 
– Mozi: a város képvisel�-testülete úgy döntött, hogy a mozit 
bezárja a 2011-es év hátra lév� idejére. No komment. 
 

Városháza, vagy szolgáltatóház? 
A költségvetés kapcsán többször elhangzott, hogy ne foglal-
kozzunk az iskolával, várjuk meg az új közoktatási törvényt. 
Ugyanezt hallottuk az önkormányzattal kapcsolatban, várjuk 
meg az új önkormányzati törvényt. Én ezt elfogadom. Az 
ülést követ�en azonban megkérdeztem, hogy a városháza- 
beruházással miért nem várjuk meg az új önkormányzati 
törvényt? El�fordulhat, hogy a városháza dolgozói létszáma 
radikálisan csökkenni fog, és akkor mit csinálunk azzal a 
nagy házzal? Arról nem is beszélve, hogy nyolc hónap alatt 
csak a piac áttervezésével kapcsolatban kaptunk némi tájé-
koztatást, tehát úgy t�nt, id�nk van elég. A válasz nagyon 
meglepett: Nincs probléma, majd szolgáltatásokat telepítünk 
az épületbe. Hoppá! Úgy látszik, mégis csak van elképzelés, 
de ezt velünk elfelejtették megosztani. Csak nem ez a funk-
cióbeli változás indított el képvisel�ket abba az irányba, 
hogy támogassák a beruházást? Én mindenesetre ellenzem, 
hogy a város pénzén (hitelén) olyan beruházást valósítsunk 
meg, melynek els�dleges haszonélvez�i magáncégek lesz-
nek/lennének, de a beruházás kockázatát a város vállalja. 
 

Nyilvánosság, demokrácia 
Milyen sokszor hallottam ezeket a szavakat az elmúlt évek-
ben! Ám úgy t�nik, kissé megkoptak mára, és itt nem a Vi-
segrádi Híreket ért támadásokra gondolok, azt már megszok-
tam. Bár ha a polgármester úr szándéka kerekedik felül, 
akkor egy-két hónapon belül csak azok kapnak újságot, akik 
kifejezetten kérik, a többiek nem, és �k is csak sz�kített 
oldalszámon. Így véleményem szerint az önkormányzat 
tájékoztatási kötelezettsége is igen er�sen csorbulni fog, de 
majd meglátjuk.  
Ami miatt ezeket a sorokat írom, az a felvetésem, hogy kér-
tem a testületet, hívjon össze közmeghallgatást. Indokaim a 
következ�k voltak: A város nehéz helyzetben van, egy köz-
meghallgatáson tájékoztatni lehetne a város lakóit a kialakult 
helyzetr�l, kérdéseikre megnyugtató válaszokat lehetne adni, 
és nem utolsó sorban a demokrácia jegyében ki lehetne kérni 
a véleményüket ezekben a súlyos kérdésekben. Hiszen vál-
ságköltségvetést kellett alkotni: dolgozók fizetése kerül 
veszélybe, étkezési hozzájárulást kívánnak elvenni, bezárja 
kapuit a mozi, a civil szervezetek támogatását részben visz-
szavonják, és még sorolhatnám az intézkedéseket. De az 
asztalon van olyan ötlet is, hogy további intézményeket 
szervezzünk ki, alakítsunk át, illetve adjunk bérbe. Szerintem 
ez mind-mind olyan kérdés, mely nagyon is a lakosokra 
tartozik. A válasz a következ� volt: Az alpolgármester úr 
szerint maximum 10-15 embert érdekelnek ezek a kérdések, 
ezért szerinte nem kell közmeghallgatás, a polgármester úr 
szerint pedig akkor kell összehívni, ha jól fel tudunk rá ké-
szülni. Tehát most nem aktuális. Én erre azt mondom, nem a 
közmeghallgatásra kell felkészülni, hanem azokra az intéz-
kedésekre, döntésekre, melyeket véghez akarunk vinni. Ha 
ez rendben van, a lakossággal való szembenézés már csak 
kisujjgyakorlat. Tehát közmeghallgatás egyel�re nem lesz, 
de lesz-e televíziós közvetítés? Ugyanis a verebek azt csiri-
pelik minden ágon, hogy a polgármester úr felszólította a 
helyi televízió f�szerkeszt�jét, hogy a képvisel�-testületi 
üléseket ezentúl ne adják le, hanem csak egy rövid összefog-
lalót készítsenek róla. Ez részint törvényellenes, hiszen a 
médiatörvény értelmében a m�sorkészítésbe  senki sem szól- 
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hat bele, másrészt a Magyarországon meghonosodott szokás-
sal is teljesen ellentétes. Én még nem hallottam olyanról, 
hogy megvágták volna a különböz� politikai ülések anyagát, 
lásd parlamenti közvetítés vagy akármelyik helyi képvisel�-
testületi ülés. Lehet tudósítást, rövid összefoglalót készíteni, 
de úgy, hogy mellette a teljes anyag is lemegy. Ha nem meg-
felel� az, amit lát a tisztelt néz�, akkor nem a tv-t kell korlá-
tozni, hanem úgy kell el�készíteni az ülést, hogy ne kerüljön 
sor botrányra. 
 

Jó fiú, rossz fiú 
Sokszor megkaptam, hogy „akadékoskodásommal” csak 
hátráltatok mindent. Sokat gondolkoztam is ezen, vajon nem 
én bennem van-e a hiba? Igen, sokat hibáztam. De azt ma, 
sok gondolkodás után sem tartom hibának, hogy folyamato-
san felhívom a figyelmet a veszélyekre, a hibákra, a törvény-
telenségekre. Mert lássuk be, az elmúlt id�ben mindegyikb�l 
kijutott b�ven. Sajnos, igazam lett a költségvetéssel kapcso-
latban, de említhetném az ominózus telekeladást, a buszról 
ne is beszéljünk stb., stb. Ki a jó fiú, és ki a rossz? Szerintem 
jobb egy olyan csapattag, aki felhívja a figyelmet a buktatók-
ra, mint egy barát, aki helyeselve küld a szakadék felé. Épp 
ezért azt gondolom, az „ellenzéki” szerep ilyen helyzetben a 
baráti kezet is jelenti, persze csak ha elfogadják. 
 

Augusztus 20. 
Aki ezeket a sorokat elolvassa, lehet, azt gondolja majd, 
savanyú a sz�l�. Pedig higgyék el, nem. De nem állhatom 
meg, hogy egy-két sort ne írjak, de csak úgy a „margóra”. A 
kitüntetésekr�l szóló rendelet úgy szól, hogy a városi kitün-
tetéseket a városnapokon kell átadni. Szerintem ez csak 
formalitás, és nem feltétlen kell ragaszkodni hozzá (bár az is 
igaz, hogy a nemzeti ünnepet nem tartom a legmegfelel�bb 
id�pontnak). Az átadás mikéntjéhez viszont igen. Azt gondo-
lom, hogy azzal is megtiszteljük a kitüntetetteket, hogy az 
átadási ceremóniát nagyon alaposan el�készítjük. Nem sze-
rencsés, ha a m�sor nincs jól megszerkesztve, de még ennél 
is sokkal bosszantóbb, ha a levezet� nincs a „helyzet magas-
latán”, nem ismeri a sorrendet, rosszul konferál, az oklevele-
ket, laudációkat rosszul és csak részben olvassa fel. Az pe-
dig, hogy olaszországi testvérvárosunk neve folyamatosan 
rosszul hangzott el (Cseke Lászlótól eltekintve), szerintem 
sért� is. Azt hiszem sokkal, de sokkal jobban oda kell figyel-
ni ezekre a dolgokra, hiszen ezeknek az ünnepségeknek az 
alapja a tisztelet és a méltóság. 
 

Ismét hosszúra sikerült ez a beszámoló, de bízom benne, 
hogy el�bb-utóbb elfogy a panasz. 

Mikesy Tamás 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 
 

Az olvasók szíves tájékoztatása miatt gondoltam, hogy 
válaszolok az augusztusi számban megjelent írására, mert 
sajnos nem mindent látunk egyformán. Engedje meg, 
hogy sorban haladva reagáljak gondolataira. 

El�ször is, úgy gondolom, hogy én semmilyen igazság-
talan tartalmú megjegyzést nem tettem Önre. Pusztán azt 
állítottam, hogy egy m�szaki kérdésben cca. két éve egész 
más álláspontot képviselt. Megjegyzem, ha az ember egy 
m�szaki kérdésben megváltoztatja az álláspontját, az nem 
baj, f�leg, ha meggy�z�dött arról, hogy az új álláspontja 
jobb az el�z�nél. Véleményem szerint az én megjegyzé-
sem nem volt igazságtalan, mint ahogy nem volt szemé-
lyesked� vagy sért� sem. Ezzel ellentétben az Ön meg-
jegyzése viszont pont ilyen volt. Ha Ön ezért bocsánatot 

kér, én azt elfogadom, de ezt ne azért tegye, „mert ilyen 
személyre szóló megjegyzést szükségtelennek tart”. Vagy 
tegye �szintén feltételek nélkül, vagy sehogy. 

Azt a megjegyzését, hogy ki miben mesterkedik és mi-
ben érdekelt, nem kívánom b�vebben kommentálni. A 
tisztelt Olvasók remélhet�leg nézik a testületi közvetíté-
seket, és el tudják maguk is dönteni ezt a kérdést. Én egy 
dolgot tudok: képvisel�i eskümet arra tettem, hogy Vise-
grád város érdekeit képviseljem, a város el�menetelét 
segítsem, és nem utolsó sorban a törvényeket betartsam és 
betartassam. Az együtt dolgozásnak ezek az alapjai. 

Arról sem szeretnék vitát nyitni, hogy mi az óvatosság, 
és mi az akadékoskodás. Sajnos már többször nekem lett 
igazam, lásd költségvetés, vagy autóbusz. Apropó busz: 
ha jól emlékszem, én terjesztettem például egy „jöv�t 
szolgáló javaslatot” a testület elé, csak nem tetszettek 
megszavazni. Azt, hogy sokat beszélek, sajnos el kell 
ismernem. Ez nálam alkati hiba. De arra nem emlékszem, 
hogy én bárkit ne hallgattam volna végig. Nem én szok-
tam sietni a testületi üléseken. Én mindenkit szívesen 
meghallgatok, csak sajnos többen is vannak, akiknek a 
véleményét nem nagyon ismerhetjük meg. 

A m�vel�dési ház beszámolójával kapcsolatos kritikáját 
két ok miatt nem tudom elfogadni. Egy: amikor még én 
írtam a polgármester kérésére a testületi ülésekr�l szóló 
beszámolót, azoknak kéziratát minden esetben el�re át-
küldtem a képvisel�-testület tagjainak átolvasásra, hogy 
nehogy rosszul jelenjen meg valami. Ha akkor nem élt a 
változtatás jogával, akkor most miért teszi ezt szóvá? 
Kett�: a 2011. február 24-i testületi ülésr�l készült jegy-
z�könyvben (lásd honlap) sem találtam meg ilyen formá-
ban kritikai megjegyzéseit. Úgy látszik, a jegyz�könyvve-
zet� sem úgy értelmezte mondatait, ahogyan azt most 
leírta. 

Az, hogy az alpolgármester úr nincs a Visegrádi Hírek 
szerkesztésével megelégedve, nem újdonság. Én még jól 
emlékszem, milyen sokszor tett kísérletet arra, hogy kü-
lönböz� indokokkal eltávolítson az újságtól. A m�ködési 
szabályzattal kapcsolatos kritikájára az újság felel�s szer-
keszt�je nyilván fog reagálni, hiszen ez az � asztala. Az új 
tagokkal kapcsolatos kérdés viszont a kulturális bizottság 
ülésén hangzott el, így azt gondolom, nekem kell reagál-
nom. Tehát: a szerkeszt�bizottság sohasem nyilvánította 
ki, hogy új személlyel nem b�vülhet a szerkeszt�bizott-
ság. Két ok miatt sem. Egy: ez a kérdés szóba sem került 
a szerkeszt�bizottsági ülésen, mert mint említettem, a 
kulturális bizottsági ülésen hangzott el. Kett�: már a fel-
vetés is badarság, hiszen volt már példa „új tagfelvétel”-
re. Ellenben mi hangzott el a kulturális bizottsági ülésen? 
Nem az, hogy van két önként jelentkez�, hanem az, hogy 
a Visegrádi Szövetség két tagot szeretne delegálni a szer-
keszt�bizottságba. Erre pusztán annyi volt a válaszom, 
hogy ha minden civil szervezet delegál két tagot, akkor a 
bizottság kb. 25–30 f�b�l állna, és m�ködésképtelen len-
ne. A vita ezzel le is zárult. Ezt az álláspontot fogadta el a 
kulturális bizottság. Arra pedig, hogy a felel�s szerkeszt�t 
a bizottság választja, a következ� a válaszom: a bizottsá-
goknál ez teljesen bevett dolog, és nem csak az újságok 
esetében.  

Amúgy nálunk nincs f�szerkeszt�, hanem felel�s szer-
keszt� van, és ez nemcsak játék a szavakkal, hanem tar-
talmi jelent�séggel is bír. 
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Most pedig belevágnék az utolsó, de azt hiszem 
legérzékenyebb témába. Én soha sem bíráltam a 
Kis-Visegrád Találkozót, mert sem emberileg, 
sem szakmailag nem tartottam ezt helyesnek. Ám 
azért azt gondolom, hogy mindig ezt hozni el� 
etalonként a visegrádi rendezvények közül, az 
azért nem helyes. Mert mást ne mondjak, van 
nekünk palotajátékunk is. És van, illetve ahogy 
ma már mondhatjuk, volt más is: pl. 12 éves lett 
volna idén a Zenés Nyári Esték komolyzenei 
koncertsorozat, az augusztus 19-i szabadtéri gála-
koncertet pedig 7. alkalommal élvezhette volna a 
hallgatóság.    

A pályázati pénzekre való utalás kapcsán f�z-
ném hozzá a következ�ket: mikor az adott év 
eseménynaptára összeáll, illetve amikor megis-
merjük a különböz� pályázati kiírásokat, a m�ve-
l�dési ház minden esetben meg is pályázza a szá-
mára megfelel�ket. Mivel sok esetben valóban 
könnyebb egy civil szervezetnek pályázni, mint 
egy önkormányzati intézménynek (mivel egyes 
pályázatokon nem is indulhat önkormányzati 
intézmény), több alkalommal közösen pályáztunk 
helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal, egye-
sületekkel, kihasználva így az együttm�ködési 
lehet�ségeket.  

A magyarországi kiírók közül jellemz�en az 
NKA különböz� Szakmai Kollégiumaihoz, a Pest 
Megyei Önkormányzathoz, egyes minisztériu-
mokhoz, valamint kulturális alapítványokhoz 
pályáztunk-pályázunk rendszeresen.  

A nemzetköziek közül pedig a Nemzetközi Vi-
segrádi Alap, valamint az Európai Unió pályáza-
tain is több alkalommal vettünk rész, legtöbb 
esetben pályázóként, esetenként „pályázatíró-
ként”. A sikeres hazai pályázatok mellett a Po-
zsonyban székel� Nemzetközi Visegrádi Alaptól 
az elmúlt években öt ízben nyertünk jelent�s 
összegeket: többek között a millennium évében a 
Millenniumi Fesztiválra és a Zenés Nyári Estékre 
a V4-es országokból érkez� együttesek koncertje-
ire, valamint nemzetközi történeti billenty�s mes-
terkurzus megrendezésére szintén V4-es résztve-
v�kkel.  

Befejezésül szeretettel a figyelmébe ajánlom 
mindenkinek a Visegrádi Hírek 2009. szeptemberi 
számát. Akkor Sólyom László köztársasági elnök 
köszönt� levelét, melyet a millenniumát ünnepl� 
város minden lakójához írt, a 2. oldalon közöltük. 
Érdekes módon mégsem reklamált senki. Mert az 
is egy szerkesztési elv, hogy beszámolót, elmúlt 
eseményr�l leírást stb. nem hozunk a címoldalon. 
Lehet, hogy nem jó elv, de mint a példa is mutat-
ja, nincs benne „szándékos tiszteletlenség”.  

Magunkat pedig nem ezzel alacsonyítjuk le, ha-
nem azzal, ha az újságunkban rendszeresen jelen-
nek meg olyan cikkek az alpolgármester tollából, 
melyben hemzsegnek a magyartalan és értelmez-
hetetlen mondatok.  

Mikesy Tamás 

����������	

 

 

 
 

Kedves Gyerekek! 
„A népmese napját” a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére 

2005-ben rendezték meg el�ször. Azóta e kezdeményezés egyre 
több követ�re talált.  

Benedek Elek, a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom megte-
remt�je nem állt meg az ország határainál, amikor arra vállalko-
zott, hogy a magyar népmeséken kívül mesefordításai és átdolgo-
zásai révén a világirodalom meséinek legjavával is megismerteti a 
magyar ifjúságot. A világ legszebb meséit tartalmazó Kék, Piros, 
Ezüst és Arany mesekönyv legalább olyan híres, mint a nagy me-
semondó magyar ballada-, népmesegy�jtése. 

A Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és 
Városi Könyvtár 2011-
ben is meghirdeti 
pályázatát a visegrádi 
gyerekeknek, így emlé-
kezve meg szeptember 
30-ról, az egyik 
legjelent�sebb magyar 

mesegy�jt� 
születésének napjáról. 
Ebben az évben 
rendhagyó módon e 
napot nemcsak a 
magyar népmeséknek 
szenteljük, hanem a 
világ legszebb meséivel 
ünnepeljük meg. 

Az idei versenyt is az 
alsó tagozatosoknak és 

az óvodásoknak hirdetjük meg. Az els� és a második osztályos 
tanulók, valamint az óvodások olyan rajzzal pályázhatnak, mely-
nek témája Benedek Elek Kék, Piros, Arany vagy Ezüst mese-
könyvében szerepl� mesejelenet. 

A harmadik és negyedik osztályos tanulók két feladat közül vá-
laszthatnak.  

1. Mint tudjátok, a népmese nem más, mint évszázadok során 
létrejött és alakult történet, melynek mondanivalója valami ál-
talános, örök érvény� igazság. Ismertek-e olyan mesét, amelyet 
csak nagyszüleitekt�l, szüleitekt�l hallottatok, közvetlen kör-
nyezetetek ismer és még nem jegyezte le senki? Ha igen, akkor 
arra kérlek Benneteket, hogy lépjetek Benedek Elek nyomdo-
kaiba, írjátok le, majd küldjétek el nekünk. 

2. Amennyiben az el�bb ismertetett feladat nem nyerte el tetszé-
seteket, úgy pályázhattok olyan mesével is, mely a fantáziátok 
szüleménye. Azonban arra figyeljetek a megfogalmazásakor, 
hogy népmesei motívumokban b�velkedjen. 

A mese terjedelme egyik esetben se haladja meg a három kézzel 
írott oldalt. 

A rajzokat és a fogalmazásokat szeptember 23-ig hozzátok el a 
könyvtárba. Az ünnepélyes eredményhirdetés szeptember 30-án 
lesz a visegrádi könyvtárban. A nyertes alkotások jutalomban 
részesülnek. 

Fehér Judit 
könyvtáros 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 

Néhány mondat még 
az obergünzburgiak látogatásához 

Augusztusi számunkban irtunk már ismertet�t a német–
magyar ifjúsági cseretáborról. Az ott leírt programokat sikere-
sen lebonyolítottuk, s�t egy-két ,,delikatesszel” meg is f�sze-
reztük: Canopy és Schnitzeljagd! 

Szerénység nélkül elmondhatjuk, hogy az együtt eltöltött id� 
sikeres volt, meleg hangulatú. A magyar és német fiatalok 
�szinte barátságokat kötöttek, a feln�ttek régi barátságokat 
elevenítettek fel, kötöttek újra, jó volt ezt így látni, és most 
bizakodva tekintünk a jöv�be! 

 

 
 

Nagyon er�s, �szinte késztetést éreztünk a németek részér�l 
arra, hogy városaink lakosai – minél szélesebb korosztályt 
érintve – gyakori és intenzív baráti találkozásokon kívül az 
oktatás, a gyakorlati képzés és továbbképzés, a nyelv- és egyéb 
szakmai továbbtanulás, valamint a munka világának széles 
skáláján is egymás segítségére legyenek. 

Ennek a megállapodásnak a szellemében váltunk el egymástól 
egy rövid id�re, ugyanis meghívást kaptunk a 2011. szeptem-
ber 16–18. között tartott, régi, a középkorig visszanyúló ha-
gyomány�rz� obergünzburgi Marktfestre (piactéri ünnepek). 
Német vendégeink határozott kívánsága volt, hogy tartsunk 
magyar gasztronómiai bemutatót, valamint tárgyakban és m�-
sorban megjelen� magyar folklórt. (Viccesen meg is jegyezték: 
nehogy ,,identitászavarba” essünk!) 

Örömmel teljesítjük a felkérést, készülünk és szervezzük a 
kinti bemutatkozást. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Az ifjúsági cseretábor sikeréhez sokan járultak hozzá váro-
sunkból: el�ször is ,,városatyáink” (Abonyi Géza polgármester 
úr, Kiss Károly alpolgármester úr, Zeller Tibor képvisel� úr és 
ifj. Zeller Márton elnök úr a német önkormányzatból), akik a 
tavaly �szi obergünzburgi látogatáson megkötött városi együtt-
m�ködési megállapodás meger�sítésével és kib�vítésével le-
rakták az alapjait egy távlatokat nyitó, széles lehet�séget bizto-
sító kooperációnak. Köszönet érte! 

Köszönetet mondunk továbbá a finom falatok el�állítóinak: 
Kangas Kingának, Scheili Palkóéknak, Bártfai Ildinek és Zsó-
finak, Visnyovszki Andrisnak és csapatának, Zeller Tibi rene-
szánsz konyhájának. 

Köszönetet mondunk Bánó László úrnak és feleségének, Já-
rási Gáboréknak, Cseke Lacinak és lovagjainak, Jung Vilinek 
és Csabának, Bártfai Pistának, továbbá a Balogh, a Szigeti és 
Illés családnak. Külön köszönet illeti Zeller Marci bácsit, aki 
kimeríthetetlen energiával istápolta vendégeinket.             NKÖ 

Nálunk jártak  
Obergünzburg fiataljai 

 

Augusztus 7-én kés� délután érkeztek, Ida néniék 
friss üdít�vel várták �ket. 

Kis csapatunk megmutatta szálláshelyüket, majd 
este kis sétát tettünk a Duna-parton. 

Els� napon a bobpályát és a fellegvárat is megláto-
gattuk. Délután a dunabogdányi szabad strandon 
voltunk, az es� ellenére nem hátráltunk meg, és jó 
kis sárcsatát vívtunk. 

Az ismerkedés nem volt olyan egyszer�, de napról 
napra egyre inkább összehangolódott a csapat. 

Kedden Budapestre mentünk, ahol megnéztük az 
Országházat és a budai várat, majd a H�sök terét is. 
Délután a sportpályán összemértük focitudásunkat, 
és egy pólóval is megleptek bennünket. 

Szerdán Esztergomba látogattunk el, ahol szem-
ügyre vettük a bazilikát és a vármúzeumot. Délután 
megnéztük a Salamon-toronyban a lovagi tornát. Ida 
néniék vetélked�t szerveztek, melyen magyar–német 
párokat alkottunk. Az utolsó megálló a révnél volt, 
ahonnan egy rövid kis hajótúrát tettünk meg, ekkor 
már feloldódott volt mindkét csapat, és nagyon jól 
szórakoztunk. 

Csütörtökön Visegrádon voltunk, ahol meglátogat-
tuk a királyi palotát. Délután óriási élményben volt 
részünk, hiszen fellátogattunk a canopy pályára. 
Sajnos, aztán eljött a búcsú estéje, ahol egy kis aján-
dékosztásban részesültünk. A tábort�z mellett jókat 
énekeltünk, és pár német fiatalnak megtanítottuk a 
,,Baj van a részeg tengerésszel” cím� dalt. 

Péntek reggel végs� búcsút vettünk t�lük. Nagyon 
örülünk, hogy megismerhettük �ket, és reméljük, 
jöv�re ismét találkozhatunk. 

Galszter Dóra 
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A Magyarországi  
Németek  
Országos  

Önkormányzatának  
felhívása  

a 2011. évi  
népszámlálással  

kapcsolatban 
 

Tisztelt Magyarországi Német Honfitár-
saink! 

2011-ben népszámlálást tartanak az Eu-
rópai Unió valamennyi államában, így 
Magyarországon is. 

A hazánkban október hónapban sorra 
kerül� népszámlálás során ismét lehet�sé-
günk lesz arra, hogy nyilatkozzunk nem-
zetiségi hovatartozásunkról, anyanyel-
vünkr�l, valamint arról, milyen nyelven 
beszélünk családunk, barátaink körében 
általában. 

Bár a nemzetiségi, nyelvi köt�désekre 
vonatkozó kérdésekre nem kötelez� vála-
szolni, a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata arra biztat és kér 
mindenkit, hogy akinek fontos a nemzeti-
séghez való tartozása, ezt a népszámlálás 
során vallja meg! 

A népszámlálás eredményei hosszú táv-
ra meghatározzák oktatási rendszerünk 
alakulását, óvodáink, iskoláink jöv�jét, 
az általunk is lakott települések fejl�dé-
sét. Közvetlen hatással lesznek a nemze-
tiségi önkormányzatok és civil szerveze-
tek állami támogatására, anyanyelvünk, 
kulturális hagyományaink meg�rzése 
érdekében végzett munkánk elismerésé-
re. 

A magyarországi németség évszázadok 
óta gazdagítja közös hazánk kultúráját, 
szorgalmas munkával járult és járul hozzá 
Magyarország fejl�déséhez. Anyanyel-
vünk, baráti, rokoni kapcsolataink révén 
összeköt�, közvetít� kapocs vagyunk 
hazánk és a németül beszél� százmilliók 
sokasága között. Joggal lehetünk büszkék 
nyelvi és kulturális örökségeinkre, intéz-
ményeink, egyesületeink és önkormány-
zataink identitásunk meg�rzéséért végzett 
tevékenységére, anyaországi kapcsolata-
inkra. 

Egyenrangú magyar állampolgárokként 
és európaiakként valljuk meg emelt f�vel 
a népszámlálás során is, hogy magyaror-
szági németek vagyunk! 

                        Magyarországi Németek  
Országos Önkormányzata 

                                    Heinek Ottó 
                                          elnök 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 
 

Felhívás a nemzetiséghez való köt�dés  
és a nyelvhasználat megvallásához 

 

Tisztelt Visegrádiak!  
2011. október 1–31. között ismét népszámlálás lesz Magyarországon. 
Az adatok felvétele során a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre 

és használt nyelvre vonatkozó kérdésekre adott válasz önkéntes, nem 
kötelez� ezekr�l nyilatkozni. A cenzus célja ugyanakkor az is, hogy a 
magyarországi nemzetiségek létszámáról, arányairól hiteles képet kap-
junk. 

A 2011-es népszámlálás már az ENSZ Statisztikai Bizottsága által ki-
dolgozott alapelvek alapján történik, és egy világprogram részét képezi. 

A szakmai feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal végzi, a szemé-
lyes adatok védelmér�l szóló törvény betartását az adatvédelmi biztos 
ellen�rzi.  

Ezen felül a népszámlálási törvény biztosítja, hogy utólag ne lehessen az 
adatokat konkrét nevekhez kapcsolni, valamint a számlálóbiztosokat 
teljes titoktartás kötelezi. 

Az említett biztosítékok ellenére sokan nem merik a mai napig megval-
lani sváb származásukat, köt�désüket, történelmi tapasztalataik alapján. 

Garanciaként álljon itt két jogszabályi hivatkozás: 
1. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 69. § (1) kimondja: A 

Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgársá-
gától önkényesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Ma-
gyar Köztársaság területér�l kiutasítani. 

2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke pedig kimond-
ja: Az unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokfé-
leséget. 

Visegrád – mint sváb gyökerekkel rendelkez� kisváros – akkor érhet el 
jó eredményt a népszámláláson, ha minél többen vallják magukat sváb 
nemzetiség�nek. 

Nagyon sok múlik a népszavazási eredményen! 
Képzeljük csak el, hogyha a sváb nemzetiség�ek száma nem a valós ké-

pet mutatja, ebben az esetben könnyen csorbulhatnak lehet�ségeink és 
csökkenhet anyagi támogatottságunk. 

Hamarosan a törvényhozók elé kerül az új nemzetiségi törvény terveze-
te, a nemzetiségi önkormányzatok finanszírozása pedig 2013-tól már a 
népszámlálási adatok alapján fog történni! 

Könnyen belátható tehát, hogy kaphat-e majd óvoda, iskola állami tá-
mogatást a nemzetiségi oktatásra, ha népszámláláskor a város lakóinak 
csak töredéke vallotta magát német nemzetiség�nek. 

Nem kötik-e a nemzetiség jelenlétének arányához a hagyomány�rz� 
rendezvények megvalósítását célzó pályázatokat? 

Nem lehet érdekünk tehát: 
– hogy megsz�njön a német nemzetiségi nevelés az óvodában, 
– hogy megsz�njön a német nyelv, a német nép-és honismeret okta-
tása az általános iskolában, 
– hogy csorbuljon a sváb kultúra és hagyomány�rzés, 
– hogy ellehetetlenüljenek a megszokott nemzetiségi találkozók. 
Minél nagyobb nemzetiségi közösségként képviseltetjük magunkat, 

annál nagyobb esélyt teremtünk magunknak és utódainknak, hogy a 
szükséges támogatásokat az állam biztosítsa számunkra! 

Ahogy hetven évvel ezel�tt nagyszüleink is tették, úgy 2011-ben mi is 
valljuk meg német származásunkat, és legyünk büszkék azokra az 
értékekre, amelyek csak itt találhatók meg a mi kis városunkban! 

Visegrád Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
                                                                  képvisel�i 
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Ausztriában táboroztunk! 
 

Visegrádról egy kis csoport indult augusztus 8-án az ausztriai Bad 
Goisernbe, hogy ott több nemzet gyermekeivel együtt táborozzon. 

A lehet�ségr�l az ÉMNÖSZ (Észak-magyarországi Német Ön-
kormányzatok Szövetsége) körleveléb�l értesültem. A tábort ne-
gyedik alkalommal szervezte a bécsi Friedenswerk Egyesület. A 
februári jelentkezést követ�en sok információt kaptunk még az 
egyesület vezet�ségét�l, amelyben a tábor céljaként a különböz� 
nemzetek fiataljainak közeledését jelölték meg, közös nyelvként 
pedig a németet. Mivel az utóbbi években alig volt lehet�ségünk az 
iskolából német területre eljutni, úgy gondoltam, jó lehet�ség lesz 
majd a nyelvgyakorlásra. Vonzó volt a hely is, hiszen Salz-
kammergut, Bad Ischl, a Hallstatti-tó közelsége, különleges él-
ménynek ígérkezett. 

 

 
 

A környezetben nem is csalódtunk, az 1800 méter magas hegyek 
között, az áttetsz�en tiszta viz� tó, patakok a Traun folyó zúgói 
nem mindennapi látványt nyújtottak. A kis városka, Bad Goisern 
kellemes utcácskái, gyönyör�, minden gyermeknek hatalmas él-
ményt jelent� fürd�je megmaradnak emlékezetünkben. A közel két 
hét alatt gyakran indultunk a környékre túrázni, a Hallstatti-tó 
nyugati és keleti oldalán több órás gyaloglás után értünk a világ-
örökség részeként tisztelt városkába, ahol tájékozódási feladatokat 
oldottak meg a gyerekek. Felmásztunk a 300 méter magas mészk�-
szakadékra, fantasztikus kilátásunk nyílt Bad Goisernre. 

Tábori életünket színesítették a különböz� bemutatók – népszer�-
sítettük Visegrádot, videók, illetve a gyerekek által összeállított 
ismertet�k segítségével, volt tehetség show. A mi kis csapatunk 
nem vallott szégyent! Bene Júlia éneke, Petrányi Stella tánca elis-
merést váltott ki nemcsak kortársaik, de a feln�tt kísér�k körében 
is.  

Két hét hosszú id�, sok olyan tapasztalatot gy�jtöttünk, amit még 
fel kell dolgoznunk. A két lány és hat fiú „saját b�rén” tapasztalta, 
hogy az Ukrajnából, vagy Lengyelországból érkezett társaiknak 
másféle szokásai vannak.  

Sajnos a német mint tábor nyelv nem m�ködött, ennek oka az 
volt, hogy a gyerekek közt volt, aki szinte semmit nem tudott né-
metül, illetve innen Magyarországról még 12 gyerek jött, akikkel – 
természetesen – a mi gyerekeink magyarul beszéltek. Ezért tábo-
runk inkább jó nyaralás, pihenés volt, kevéssé nyelvgyakorlás. 

Remélem, hogy a szül�k, akik a 250 eurós költséget (meg, ami 
még hozzájött) vállalták, nem bánták meg. A fényképek az iskolai 
honlapon is láthatók. 

Köszönöm a szül�k segítségét a budapesti beutazás szervezésé-
ben.                                                           

Schmidt Anna tanár 
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Általános zenetanulási lehet�ség gyerekeknek és feln�tteknek 
egyaránt, zenekari gyakorlattal. Jelentkez�ket az alábbi hangsze-
rekre várnánk els�sorban: fuvola, klarinét, trombita, kürt, harmoni-
ka, dob. 

Visegrádi Fúvószenekar 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány 
 

FELHÍVÁSA 
 

Örömmel számoltunk be két alkalommal a Viseg-
rádi Hírekben az Áprily Iskoláért Alapítvány be-
jegyzésér�l, az alapítvány céljáról, terveinkr�l.  

Eddigi m�ködésünk még szerénynek mondható. 
Köszönjük az iskola szül�i munkaközösségének a 
gyermeknapi rendezvény bevételének felajánlását. 
Az Ifjúsági Alapra benyújtott pályázatunkat az 
önkormányzat támogatta, s így lehet�ségünk volt a 
parajdi testvériskolánk tanulóinak közös program 
megvalósítására. A kuratórium tagjai személyes 
ajándékként könyvvel jutalmazták a nevel�testület 
által javasolt diákokat a tanévzáró ünnepélyen. 

Az alapítvány a 2011/2012-es tanévt�l már mód-
szeresen szeretné az alapító okiratban kit�zött célja-
it megvalósítani. A civil szervezet jelent�sége külö-
nösen megn� napjainkban, hiszen ismerjük az in-
tézmény lehet�ségeit; látjuk és tapasztaljuk a gaz-
dasági válság hatását; érzékeljük, hogy az iskola 
eddigi eredményei, a korábbi években elért keretei 
is veszélybe kerülhetnek (nemzetiségi oktatás, zene-
iskola).  

Ebben a helyzetben minden támogató segítségre 
szükség van! Az Áprily Iskoláért Alapítvány szé-
lesre tárja kapuit és várja mindenki egyéni lehet�sé-
geihez mért segítségét; anyagi vagy természetbeni, 
szellemi vagy technikai felajánlását! Várjuk az 
öregdiákok, szül�k, nagyszül�k, pedagógusok, 
intézmények, egyesületek, civil szervezetek, cégek, 
vállalkozók, alkotók, visegrádiak és más települé-
sen él�k segítségét, ötleteit! 

Az alapítvány 2011. november 12-én az ,,Áprily 
Alapítvány Estélye” rendezvényén tervezi nyilvá-
nos bemutatkozását. Az est bevételével kívánjuk az 
alapítvány jelenleg 250.000 Ft-os alapt�kéjét meg-
növelni, megalapozni az elkövetkez� évek lehet�-
ségeit.  

Szeretnénk, ha els� nyilvános rendezvényünk a 
hagyományos Áprily-hét nyitányaként egyúttal 
szellemi-érzelmi-erkölcsi közösséget teremthetne 
egy olyan cél érdekében, ami Visegrád 220 éves 
iskolájához, a névadó Áprily Lajos költ� és tanár 
emlékéhez méltó módon tettekkel bizonyít a jelen 
és jöv� nemzedékek javára!  

Szándékosan nem vagyunk most szerények, mert 
most igenis KÉRÜNK – és a legkisebb segítséget is 
hálásan köszönjük –, hogy ADHASSUNK! 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány elérhet�ségei 
e-mail címünk: aprilyalapitvany@gmail.com 
Mezei Anna kuratóriumi elnök 06 (20) 965-1534, 
Dr. Kádár Petra kuratóriumi titkár 06 (20) 330-3196 
Áprily Lajos Ált. Iskola: 06 (26) 398-312 
honlap: www.aprily-visegrad.hu 
 

Bankszámlaszámunk 
Dunakanyar Takarékszövetkezet  

Visegrádi Kirendeltsége 
64700038-30100529 

Az alapítvány kuratóriuma 
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PAPP DÁNIEL ZSOLT 
 

SORSDÖNT� TÁRGYALÁSOK SZTAMBULBAN 1542-BEN 
 

A jelen cikkemet a múlt havi szám egyenes folytatásának 
szánom, melyben a francia követ tárgyalásain keresztül 
kívánom bemutatni a francia–oszmán szövetség tárgyalásait 
a Magyar Királyságról, valamint Visegrádról. 

Polin követ 1542. április els� hetében érkezett vissza a 
francia királyi udvarból Velencébe és közel egy hónapig 
tartózkodott ott. Minden igyekezete arra irányult, hogy be-
vonja a velenceieket a francia–oszmán szövetségbe. A velen-
ceiek azonban határozottan elutasították a szövetségbe való 
belépést és kinyilvánították semlegességüket. Ekkor röppent 
fel a hír, mely szerint: „a szóbeszéd Barbarossa jövetelér�l 
szól egy nagy tengeri flottával, és a török hadjáratáról Ma-
gyarországra.” 
 

 
Velence városa a XVI. században 

 
Polin kapitány 1542. május közepén (folyó hó 12 vagy 13-

án) futott ki gályáival Velencéb�l Sztambul irányába. Ellen-
ben Junus bég, a szultán küldötte Velencében maradt, hogy 
figyelje meg, hogy mit fog tenni a francia király Milánóban 
és a Német-Római Birodalomban. Polin távozását követ�en 
hír érkezett a francia királyi udvarból május 15-én, melyben 
az állt, hogy: „A francia király, értesítést küldött a szultán-
nak Polin követtel, hogy neki be kellene lépnie a háborúba 
ebben az évben, Polin már Velencében van Janus béggel, a 
török követtel.” Közel két hónappal kés�bb, 1542. július 30-
án Velencéb�l az alábbi hírt közölték az angol királlyal: 
„Konstantinápolyból igazolták Polin francia követ június 24-
i megérkezését. Azt mondják, hogy a szultán, Polinónak adott 
válaszában, visszautasította, hogy kölcsönadja a tengeri 
flottáját a francia királynak a király egyik fiának túszul adá-
sa nélkül.” Ugyanaznap az angol követ egy másik levelet is 
írt ezúttal a király titkárának, melyben jól értesültségét, egy 
bizonyos Albanus ügynöknek tulajdonítja. Akit remél a 
követ, hogy a király kegyével fog jutalmazni, s aki Polino 
szolgálatában visszatért Konstantinápolyba.  

A korszak él� szemtanúja, Paulus Jovius ekképpen írt a 
francia követ sztambuli érkezésér�l és a rá váró ügyekr�l: 
„Polin mikor egyenesen Konstantinápolyba érkezett, ott 
bonyolultabb helyzetet talált, mint amit remélt, mert a basák 
tagadták, hogy a tengeri hader� elvezethet�, merthogy már 
három hónap már eltelt a tavaszból és a nyárból. Polint 
nagyon nyomasztották a hírek és bosszankodott amiatt, hogy 
sem az egyik, sem a másik ügyet nem sikerült elintézni Ve-
lencében és Konstantinápolyban.”  

A Velencében el�állt ügy szálai a távoli múltba nyúlnak 
vissza. Az ügy hátterében a velencei államtanács két titkára 
és Augustino Labondi, a valamikori Cesare Fregosó kereske-

delmi megbízottja állt, akik a francia király megbízásából, 
pénzért átadták a velenceiek összes államtitkát a franciáknak, 
és a Portának. Az ügy kipattanása 1542 augusztusa végén 
történt, mikor Pellicier francia követ rákényszerült arra, hogy 
elhagyja Velencét a majdnem ellene lázadó tömegek köze-
pette. Augusztus 19-én az államtanács dönt� lépésre szánta 
el magát, mikor Labondi átszökött a velencei francia követ-
ségre. A katonák rohamozták a házat egész álló este, és más-
nap, a fenyegetésükre, hogy felégetik az épületet, a francia 
orátor kiadta nekik Labondit, akit kínzásnak vetnek alá, hogy 
kiadja a cinkosait, és tudassa az összes megvesztegetett 
személy nevét, és hogy mennyit fizetett az ilyen praktikákért. 
A titkár bevallott mindent, amit önszántából tett. Az ügy 
lezárásáról egy szeptember 24-i leveléb�l értesülünk: „A 
velenceiek három nappal ezel�tt felakasztottak egy nagyhír� 
barátot, Valier, aki tanult és m�velt, mert kiderült róla, hogy 
a francia király 1200 korona éves juttatásban részesítette, 
valamint Cavatzo titkárt Augustin Labondival, az általuk 
elkövetett államellenes b�ntényért.” De míg ezek az ügyek 
nyugvópontra nem kerültek Velencében, addig Sztambulban, 
az ügy, egy egészen más fordulatot vett. Az ott tartózkodó 
velencei követ „bailó” tájékoztatta a pasákat a francia követ 
elviselhetetlen módszereir�l, és kihangsúlyozta a köztársaság 
folyamatos jó viszonyát Franciaország királya felé. A körül-
mények alatt a Szenátusnak nem volt más választása megkö-
vetelni Pellicier visszahívását, amely nagy gond elé állította 
a sztambuli francia követet, mert magyarázkodásra kénysze-
rült.  

A második ügy azonban minden eddiginél nehezebb feladat 
elé állította Polint, amely az egyesült francia-oszmán hadjá-
rat kérdésének megtárgyalását jelentette. A felek eltér� állás-
pontot képviseltek a tengeri és szárazföldi hadjárat kezdetét 
illet�leg. A franciák támadó hadjáratban gondolkodtak, azaz 
egy id�ben kellene hadjáratot indítani szárazon (a Magyar 
Királyság területén keresztül) és vízen (a Földközi-tengeren 
át) még ez évben. Ezzel a tervel szemben, azonban Porta 
még felkészületlen volt, mivel minden idejét az újonnan 
megszerzett Buda meger�sítése és a tengeri flotta b�vítése 
tette ki. A szárazföldi hadsereg felvonultatása meg további 
id�t és pénzt jelentett. Polin érkezése ugyanakkor eloszlatta 
az utóbbi gondot. S�t, érkezését követ�en július 8-án és 10-
én a velencei „bailo” [követ] Sztambulból már azzal a hírrel 
szolgált: „a francia követ azonnal megszerzett egy parancsot 
a szultántól, hogy 60, vagy 80 gálya legyen kész egy hónapon 
belül. Buda meger�sítése befejez�dött.” 

A fenti hírek azonban csak jókora késéssel érkeztek meg a 
külföldi udvarokba 1542 szeptembere-októbere között, mikor 
már a francia király megindította a seregeit a spanyol, né-
metalföldi és luxemburgi határra. Az általa várt sikerek 
azonban csak részben teljesedtek be. A kétfrontos háborúban 
seregei ugyan elfoglalták Luxemburg városát, azonban 
Perpignan városát nem sikerült bevenniük.  

Az elintézésre váró ügyeket, pedig tovább hátráltatta a Buda 
ellen felvonuló keresztény sereg színrelépése, valamint 
Tranquillus Adronikusnak, Ferdinánd király követének 
Sztambulba érkezése. A követ jelentése szerint, érkezését 
követ�en azonnal szigorú �rizet alá fogták. Attól tartottak 
ugyanis, hogy a keresztény sereg Pest visszafoglalása után 
egészen Belgrádig nyomul el�re. A követ tárgyalása kezde-
tén kérte, hogy Ferdinándot ismerjék el Magyarország kirá-
lyának. A  Porta részér�l, Szulejmán pasa ezzel szemben kö- 
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Az 1542-ben kitört  

francia–Habsburg-háború hadszínterei 
 

vetelte: Esztergom, Visegrád, Fehérvár és Tata várainak 
átadását. Rüsztem pasa, aki szintén jelen volt a tárgyaláson 
ellenségesen beszélt Ferdinánd királyról és elzárkózott min-
den tárgyalástól Buda visszaadásával kapcsolatban. 
Tranquillus kifejtette, hogy teljes felhatalmazást kapott Fer-
dinánd királytól a szultánnal kötend� békeszerz�déshez. 
Ferdinánd király a Magyar Királyságért cserébe évi 50,000 
arany fizetésére kész. Ekkor történt, hogy kivégezték a szol-
gáját és �t magát is ki akarták végezni, de a vezérek politikai 
megfontolásból lebeszélték róla. A második megbeszélés 
során, Tranquillus bemutatta a bizonyítékot Szulejmán pasá-
nak, hogy Ferdinánd királynak joga van a magyar királyság-
hoz és keresztény koalícióval fenyegette meg a szultán. Szu-
lejmán pasa erre azt válaszolta, hogy Budát Szapolyai-
táborától vette át, miután ezek sem fizetni, sem Budát a 
császártól megvédeni nem tudták.  

A követet a szultán ugyan személyesen nem fogadta, ellen-
ben annak minden szavát hallhatta. A szultán különös szoká-
sáról Paulus Jovius a következ�ket írta: „Az ekkor ott tartóz-
kodó Polin követ annyit esdekelt, hogy bebocsátást nyert 
Szulejmán szultánhoz Capi aga – a porta kapitánya – segít-
ségével, hiszen b�kez�en osztogatta adományait, így rajta 
keresztül a francia bejuthatott közvetlenül a szultán saját 
szobájába (amit eddig embereink közül csak nagyon kevés-
nek engedtek meg). A basák ülései mögött volt egy fémrácsos 
ablak, amit egy kifeszített fátyol takart, ahonnan a szultán 
anélkül, hogy bárki észrevehette volna, láthatta az összes 
nemzet tárgyalását és küzdelmeit figyelemmel kísérve a bírók 
viselkedését, akik ennek okán még gondosabban ügyeltek a 
méltányosságra és az igazságra.”  

Így, Ferdinánd követe kénytelen volt levelet írni a szultán-
nak megismételve az el�bbi ajánlatot, segítségére Janus 
béget (akir�l fentebb már szó volt) rendelték. Szulejmán pasa 
újra követelte: Esztergom, Visegrád, Fehérvár és Tata 
átadását. Rüsztem pasa a tárgyalásuk során megemlítette, 
hogy télen is tudnak a törökök harcolni, és követelte Perényi 
Péter megbüntetését és [akkor] a békekötésre hajlandónak 
mutatkozik. A búcsútárgyaláson Szulejmán pasa megismétel-
te az ultimátumát a négy er�sségre máskülönben Bécs má-
sodik ostromával fenyegeti meg Ferdinánd királyt, ellenben a 
békekötéshez a boszniai szandzsákbég felajánlotta közvetít� 
szerepét. A követ tárgyalásai befejeztével 1542. november 
9-én hagyta el Sztambult. 

A pasák a tárgyalások végén tájékoztatták Tranquillus kö-
vetet a franciák perpignani vereségér�l. A pasáktól kapott hír 
kapcsán meg kell jegyezni, hogy err�l csak a francia király 
üzenete alapján értesülhettek. A francia hírviv�k, sztambuli 
érkezésér�l, egy 1542. szeptember 14-én kelt levél tanúsko-

dik, mely V. Károly császár udvarából származott és az 
abban leírtak szerint: „három francia gálya eljutott Konstan-
tinápolyba, szállítván három kiváló személyt, mint túszokat, 
hogy hozzanak 60 török gályát Marseilles-be.” Így jó okunk 
van azt feltételezni, hogy az általuk hozott hírek hatására 
döntött úgy a szultán, hogy személyesen fogadja az ott tar-
tózkodó Polint és választ ad francia szövetségesének az ez 
évben „elmaradt” oszmán szárazföldi és tengeri hadjárat 
okára.  

 

 
Paolo Giovio (Paulus Jovius) Nocera püspöke  

(1483–1552) 
 

Itt adjuk át a szót, Paulus Joviusnak, aki a következ�kre 
derített fényt:„Szulejmán nyájas arckifejezéssel és kevés 
szóval válaszolt Polin kérésére, hogy tengeri hadának felvo-
nultatása a Portáról nem az � akarata szerint történt, hanem 
a követe [Junus bég] késlekedése miatt, és mivel a nyár már 
hamarosan véget ér, megígérte, hogy tavasszal küld a király-
nak, mint testvérének és barátjának egy kétszer nagyobb 
sereget, mint amit kért, Károly [császár], az � közös ellensé-
gük ellen. Így Décé, gályakapitány, gályalovag és rhodes-i 
lovag, aki Konstantinápolyba jött, hogy híreket hozzon a 
Francia Királyságból, hogy a levantei tengeri hadsereg 
mikor közeleg, ezzel a válasszal tért vissza Marseilles-be.” 

A francia követ sztambuli tárgyalásairól, Diego Hurtado de 
Mendoza, a birodalom „titokminisztere” 1543 januárjában írt 
összefoglalót V. Károly császárnak. A jelentéséb�l kit�nik, 
hogy a hírt egy Sztambulban tevékenyked� ügynökét�l kapta 
„aki Polinonak a kíséretében van, azt tudatta, hogy Ferenc-
nek a követe ott volt, és gyakori látogatásokat tett a török 
arzenálban. Továbbá kérte az átalakítását a gályáknak, 
melyekb�l 28-at újonnan építettek, és már kivittek a dokkból, 
hogy legyenek felfegyverzettek, így azok száma meg fogja 
haladni a 80-at, továbbá nem kevesebb, mint, 30 kalózhajó 
van, kiváló állapotban.” Az ügynök jelentése külön kitér a 
szultán tervezett szárazföldi hadjáratára is, mely szerint:„Az 
ott nem kétséges, hogy a szultán saját személyében jön le a 
Magyar Királyságba a következ� év tavaszán. Igen, leg-
alábbis, a szultán maga mondotta Polinonak.”  

Végezetül az ügynök az eddig elmondottakon túl, pár sort 
szentelt Tranquillus Adronikus sztambuli tartózkodására, 
mikor az alábbiakat közölte: „Magyarország özvegy király-
néjának (Mária) követe szállást bérelt ugyanabban a házban, 
amelyben Polin lakik, és nem bántak jól vele, és nem kedvel-
ték.” 

(Folytatjuk) 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja  

Visegrád minden lakosát 
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A kiállítást megnyitja: 
Gróf Péter 

régész-muzeológus 
 

A kiállítás 2011. október 31-ig tekinthet� meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint. 

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

 

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

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

mely 
 

2011. szeptember 30-án (pénteken)  
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
 

Papp Dániel Zsolt 
tart  

el�adást 
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címmel 
 

A belépés ingyenes!  
Mindenkit szeretettel várunk! 

Az Ars Danubiana Alapítvány 
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház 

szeretettel hívja Visegrád zeneszeret� lakosait 
a visegrádi református templomba, 

2011. szeptember 10. szombat 19 órára a 

„Cseh álmok” 
cím�  

kamaraestre, 
mely a brünni Concentus Moraviae fesztivállal  

közös produkció 
A koncertet a Visegrádi Egyezmény aláírásának  

20. évfordulója tiszteletére rendezzük 
 

Fellép:  
Jan Mrá�ek (heged�), Ond�ej Lébr (heged�)  

és Lukáš Klánsk� (zongora) 
A m�sorban V. Kalabis, B. Smetana, L. Jana�ek,  

F. Chopin és M. Moszkowski m�vei csendülnek fel 
A koncertet a Cseh Centrum támogatja, 

valamint 

2011. szeptember 17. szombat este 19 órára az 

„In memoriam Bächer Mihály” 
cím�  

zongoraestre, 
melyen fellépnek  

Keveházi Gyöngyi, Falvai Katalin és Falvai Anna  
zongoram�vészek 

A m�soron Liszt- és Schumann-m�vek hangzanak el 
A koncert a Liszt bicentenáriumi év alkalmából  

rendezzük meg 
Mindkét koncertre szeretettel várunk mindenkit! 

A belépés ingyenes! 

 

TANFOLYAMOK, KLUBOK 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Házban pénteki napokon 
17 órától tartja foglalkozásait a könyvköt�, b�rdíszm�ves 
tanfolyam. Az érdekl�d�k e két kézm�ves technika alap-
jaival ismerkedhetnek meg. 

A tanfolyam ingyenes, a drágább kellékek beszerzéséhez 
kell csak hozzájárulni.  

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

 

A Mátyás Király M�vel�dési Házban ismét megpróbál-
kozunk egy játékklub indításával.  

Ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a szervezést, várjuk 
azoknak a jelentkezését (6–99 éves korig), akiket esetleg 
érdekelne egy ilyen társasági együttlét. Minden olyan já-
téknak helye van a klubban, amit társaságban lehet játsza-
ni.  

Jelentkezni és részletesebb információt kérni személye-
sen a m�vel�dési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as 
vezetékes, ill. a 06 (30) 210-8580-as mobil telefonszámon 
lehet. 

Mikesy Tamás 
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Az alább közölt levelet személyesen adtam át Abonyi Géza polgármester úrnak az augusztus 18-i képvisel�-testületi 
ülést megel�z�en. Igen udvarias és kollegiális módon köszönte meg, hogy el�zetes személyes megállapodásunk szerint 
írásban is felvázoltam kompromisszumos javaslatomat, amelyet az önkormányzat financiális nehézségeinek megértése 
és a közös távlati érdekekb�l fakadó kötelezettségvállalás inspirált. Udvarias és korrekt köszönetet mondott javaslatun-
kért, és ,,sürg�s választ” ígért. 

Levelemre mindmáig, lapzártáig semmiféle választ, még csak szóbeli – személyes vagy telefoni – reagálást sem kap-
tam. Ez a tény legalább annyira megdöbbentett, mint a templomi klasszikus zenei koncertekre biztosított éves 1,2 millió 
Ft-os költségvetési hozzájárulás, minden el�zetes bejelentés nélküli és elfogadhatatlanul kései törlése, egy jóváhagyott 
és érvényes éves költségvetés ellenére. Ez a képvisel�-testületi döntés egyszer�en semmibe vette az idén februárban 
ugyanazon képvisel�k által elfogadott és megújított együttm�ködési megállapodásunkat, amelyet eredeti megfogalmazá-
sakor, két évvel ezel�tt, még ellenzéki képvisel�ként is megszavazott a jelenlegi polgármester.  
 

Klenjánszky Tamás 
kuratóriumi elnök 

 
Abonyi Géza Polgármester Úr 
részére 
 
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2025 Visegrád 
F� u. 81. 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Ezúton is megköszönöm, hogy alkalmat adott személyes 

konzultációra, az alapítványunk és a város közm�vel�dési 
intézménye, a Mátyás Király M�vel�dési Ház, valamint 
további civil szakmai, m�vel�dési és egyházi szervezetek 
együttm�ködésében tervezett m�vészeti és tudományos 
programok hároméves, sikeres történetének, jelenlegi 
finanszírozási nehézségeinek és – mindkett�nk egybe-
hangzó véleménye szerint is – vitathatatlanul komoly 
perspektíváinak mérlegelésér�l. 

Visegrád millenniumi programjainak el�készítésekor 
örömmel csatlakoztunk a képvisel�-testület kulturális 
bizottságához és partnereihez, annak érdekében, hogy a 
közös célkit�zések jegyében, országos és nemzetközi 
szakmai kapcsolataink aktivizálásával, a városi m�vel�-
dés és a kulturális turizmus programkínálatát – további 
küls� források bevonásával – tovább gazdagítsuk, építve 
azokra az értékes eredményekre, amelyeket a Mátyás 
Király M�vel�dési Ház a kulturális bizottság tevékeny 
közrem�ködésével, prominens polgáraik önkéntes munká-
jával és nem egy alkalommal, komoly szponzori támoga-
tásával az el�z� évtized folyamán elért.  

A palotajátékok, a múzeum pedagógiai programjai, a 
Zoller Attila emlékére alapított díj, a szül�házon elhelye-
zett emléktábla és az immár szintén hagyománynak te-
kinthet� emlékkoncertek – igazi bázist jelentettek a 
hosszútávú fejlesztésben feladatokat és kötelezettségeket 
vállaló alapítványunk és az alapítványunk stratégiája 
mellett, nyilvánosan is elkötelezett m�vészek számára. 
Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerz�, Victor Máté, a 
Magyar Rockzenei Egyesület alapító elnöke, egyszer-
smind a közel negyven országos m�vészeti szervezetet és 
intézményt összefogó Magyar Zenei Tanács elnöke, Hau-
ser Adrienne zongoram�vész alapítóként is csatlakoztak, 
és mellettük számos jeles hazai és külföldi zenem�vész, 
akik nem egyszer, a nemzetközi és a hazai kulturális pia-
con, m�vészi teljesítményükkel elért szokásos tiszteletdí-
juk töredékéért léptek fel a katolikus plébániatemplomban 

és a református templomban rendezett – kamarazenei 
hangversenyeken, valamint a Zoller-szül�ház jazzestjein.  

A közös értékrend, a m�vészet és társadalom él� kap-
csolatának motívuma tette lehet�vé azt, hogy a vendég-
szerepl�k között többségbe kerültek a külföldi pódiumo-
kon is rendszeresen fellép�, a magyar zenem�vészet vi-
lághírét, rangját ma is er�sít� el�adóm�vészek. 

Ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy – els�sorban országos 
és nemzetközi pályázatok eredményeként – a város (a 
m�vel�dési ház) költségvetésében évente mintegy 1 mil-
lió Ft-os kerettel legalább azonos szinten mozgósítottunk 
további küls� forrásokat: 

 
El�adó-m�vészeti Jogdíj Alap (Magyar Zene- és Tánc-
m�vészek Szakszervezete)    

1,5 millió Ft 
Crescendo Alapítvány (a fiatal zenem�vészek tovább-
képzésére és nemzetközi bevezetésére)   

1,7 millió Ft 
Nemzetközi Visegrád Alap (a millenniumi évben rende-
zett kurzusra és koncertekre)   

1,5 millió Ft  
UNESCO (Nemzetközi Liszt Szövetség), 
(Nemzetközi M�helytanácskozás, 
valamint Liszt  és huszadik század zenéje c. templomi 
koncert és Zoller-emlékest) 

  1 millió Ft 
Nemzeti Kulturális Alap komolyzenei és jazzprogramja 

        300.000 Ft  
 

Személyes megbeszélésünk eredményének tekintem a 
következ�kben felvázolandó mentési programot, amely-
ben – megértve a város gazdálkodásáért felel�s testületek 
helyzetét és gondjait – a 2012-es költségvetés terhére 
kérem garantálni, hogy 500.000 Ft-ot legkés�bb március 
31-ig átutalnak a 2011-es �szi, redukált program költsége-
inek utólagos fedezeteként.  

Egy ilyen garancia birtokában alapítványunk vállalja, 
hogy ugyanekkora összegben (az eddigi el�készítés, szer-
vezés költségeit is beleszámítva) részt vállal a finanszíro-
zásban, és egy �szi regionális konferencia szervezésével 
további 500.000 Ft-ot biztosít küls� forrásokból. 

Két fontos okból javasolunk egy áthidaló megoldást: ha 
egy évente rendezett program megsz�nik, az egykori 
kezdetnél sokkal nehezebb, id�- és pénzigényesebb egy 
újra indítás. 
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Másrészt ebben az évben konferencia- és koncertprog-
ramunkat a V4 egyezmény aláírásának 20. évfordulója 
el�tti tisztelgésnek is szántuk, és a jubileum okán olyan 
fontos partnerek készek – nem kevés költség és munka 
ráfordításával – a rendezvények kommunikációját, pro-
mócióját támogatni, mint a Magyar Turizmus Zrt., a 
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervez� Kht., valamint 
a külügyi tárca. 

 
A redukált programtervezet: 
Szeptember 4. vasárnap este: Kemenes András és Spányi 

Miklós zongoram�vészek, valamint mesterkurzusuk leg-
jobb hallgatói közrem�ködésével zongorakoncert a re-
formátus templomban klasszikus mesterek m�veib�l; 

Szeptember 10. szombat este: „Cseh álmok” címmel 
fiatal, díjnyertes szólistákból álló prágai trió romantikus 
hangversenye a református templomban; 

Szeptember 17. szombat este: „In memoriam Bächer 
Mihály” Keveházi Gyöngyi, Falvai Katalin és Falvai 
Anna zongoram�vészek Liszt- és Schumann-hang-
versenye a Liszt Bicentenárium programjának keretében a 
református templomban; 

Október 9. szombat: Konferencia és gálakoncert a Vi-
segrádi Egyezmény 20. és a Nemzetközi Visegrád Alap 
fennállásának 10. évfordulója tiszteletére. Cseh, szlovák, 
lengyel és magyar szólisták historikus kamarakoncertje 
(csembaló, fuvola és ének) a négy ország közös zenetör-
téneti értékeinek programjával a református templomban. 

 
Tisztelt Polgármester Úr!  
Beszélgetésünk alkalmával korrekt módon hangsúlyozta, 

hogy a döntést az illetékes testület hozza, és hogy egyetér-
tését, együttérzését, munkánk és er�feszítéseink megbe-
csülését ne tekintsem ígéretnek. Ennek tudomásával, 
valamint jó négy évtizedes szakmai és közéleti tapasztala-
taim birtokában, mégis optimistán, bizakodva tekintek 
ülésük, mérlegelésük elé, hiszen tudom, hogy nemcsak a 
felvázolt tények, hanem az el�terjeszt� támogató vélemé-
nye is szerepet játszhat a város és polgárai perspektivikus 
érdekeit érvényesít� kedvez� döntés megszületésében. 

 
Ismételt köszönettel, tisztelettel 
 
Visegrád 2011. augusztus 18. 

Klenjánszky Tamás 
                                                               kuratóriumi elnök 

 

Magyar László: 
 

SZEPTEMBER 
 

            Még zöld a f�, de szára gaz, 
            nem selymes már, csak zöld haraszt. 
            Még süt a Nap és jó meleg, 
            haló fénye messze lebeg. 
            Még dús a part, de már üres, 
            zöld alj felett fonnyadt füzes. 
            Lassan �szül, öreg a nyár, 
            esni fog majd, s duzzad a sár. 

Immár a tizedik… 
 

Immár a tizedik hittantábort szerveztük augusztus 8–12. 
között 14 gyermek részvételével, idén is az esztergomi Bel-
városi Plébánián. 

A Család évében természetesen ezzel a témával foglalkoz-
tunk. A Szentírásban megkerestük azokat a részeket, ame-
lyek Jézus családjával, gyerekkorával foglalkoznak. A gye-
rekek lerajzolták saját családfájukat, szüleikkel, nagyszüle-
ikkel, néhányan még dédszüleik nevét is tudták. Megnéztük a 
Názáreti Mária cím� filmet, majd beszélgettünk róla. Meg-
emlékeztünk a magyar szent családról: Szent Istvánról, Bol-
dog Gizelláról, Szent Imrér�l, akik az egyetlen uralkodói 
család a világon, amelynek tagjait a szentek között tisztelhet-
jük. Foglalkoztunk Szent István Imre herceghez írt Intelmei-
vel is.  

A régi családokban a gazdasszony feladata volt a minden-
napi kenyér megsütése és a ruházat elkészítése. A gyerekek 
ügyesen dagasztották a tésztát, majd együtt is fogyasztottuk 
el, miután kisült. A friss kenyér illata felséges volt, hát még 
az íze. Bene Évi segítségével filcb�l angyalkákat varrtunk.  

Watzek István beszélt a moldvai csángó magyarok körében 
szerzett élményeir�l: hogyan élnek az ottani családok, majd a 
délutáni táncházban a táncaikat tanulgattuk.  

A Babits Mihály emlékházban Kis Eszter kedves idegenve-
zetésével id�utazást is tettünk: megnéztünk egy korabeli 
felvételekb�l összeállított filmet is a Nyugat nagy íróiról, 
költ�ir�l és azok barátairól. Olyan érzés volt, mintha a házi-
gazda ott lenne valahol a közelben, és bármikor belépne az 
ajtón otthonába.  

 

 
Esztergomi életkép 

 
Sokat játszottunk sportoltunk, sétáltunk a városban és a 

Duna-parton. A csapatok akadályversenyen mérhették össze 
tudásukat és ügyességüket. Az esti tábort�znél Bene Balázs 
gitárkíséretével vidáman énekeltünk, és kis jeleneteket adtak 
el� a gyerekek. Az �rangyaljáték idén is végigkísérte min-
dennapjainkat, hogy a titkos segít�készséget gyakoroljuk.  

Sajnos gyorsan elérkezett a búcsú napja. A csomagolás és 
táborzárás után volt id� egy utolsó métabajnokságra. Délután 
a táborban szerzett szép élményekkel tértünk haza, hogy 
aztán hamarosan újra találkozzunk a templomban, iskolában 
és egyéb közösségi rendezvényeken.  

Megköszönöm az önzetlen munkát Watzek Istvánnak és 
Lucának, és Kincs� és Csilla lányomnak, akikre mindenben 
számíthattam. Köszönöm a Bene házaspárnak és a többi 
szül�nek is a segítséget, mindemellett azoknak is, akik támo-
gatták a gyerekek táborozását: hitoktatási felügyel�ség, Ka-
lász István atya, Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Ásványvíz 
Kft. (E�ry Dénes), ifj. Gersmayer Jánosné Franciska.  

Szabóné Mayer Katalin 
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Komoly kihívás, ha valakit-valakiket Visegrád közélet-
ének olyan veterán és nagy hatású politikusa t�zi kritikus 
tollának hegyére, mint Kiss Károly (a továbbiakban KK). 
A Visegrádi Hírek (továbbiakban VH) augusztusi számá-
ban több témában fejtett ki bíráló véleményt, de f�ként két 
„intézmény”, a m�vel�dési ház és a VH szerkeszt�ségé-
nek tevékenysége váltotta ki a jeles szerz� rosszallását. A 
m�vel�dési házzal kapcsolatos észrevételekre nem vagyok 
hivatott reagálni, ill. e témában az újság augusztusi szá-
mában kifejtettem véleményemet. 

„A Visegrádi Hírek szerkesztésével nem vagyok megelé-
gedve.” c. súlyos mondattal kezd�d� bekezdésre utalva 
elmondhatjuk, igazán megtisztel�, hogy a cikkíró a VH-
nek ilyen komoly hatást tulajdonít a helyi közéletben. 
Ezért is jelenthet KK szemében megkerülhetetlen és els�-
rend� problémát az, hogy ez a testület vette a bátorságot 
(micsoda merészség!) és saját kebelén belül nevezte ki a 
felel�s szerkeszt�t, ami köztudottan hihetetlen fontos po-
zíció, talán még egy helyi választást is képes eldönteni. Ha 
valaki kicsit odafigyel a média világára, felt�nhetett, hogy 
az írott sajtó er�sen háttérbe szorult a tv, rádió, de f�leg a 
világhálón megjelen� sajtófajtákhoz képest. A mai politi-
kusok már nem az újságok hasábjain keresztül, hanem 
blogokban és facebook-on tartják a kapcsolatot választó-
ikkal. Így van ez Visegrádon is, hiszen a facebook „hasáb-
jain” „Visegrád Polgármestere” naponta kívánhat jó reg-
gelt az álmukból ébred�knek és megkérdezheti, nem tud-
ják-e, ki törte be a nagymarosi révállomás melletti busz-
megálló ablakát. A helyi történésekr�l az érdekl�d�k érte-
sülhetnek Visegrád honlapjáról és élvezhetik a Danubiana 
TV m�sorait, s ha még lesz lehet�ség a testületi ülések él� 
adásban történ� közvetítésére, ezt is figyelemmel kísérhe-
tik. Hát ennyit az újság „élet-halál ura” pozíciójáról. 
Amúgy igazán örülök, hogy Visegrádon olyan kevés a 
probléma, hogy a szerkeszt�ség megrendszabályozása 
ilyen fontossággal bír.  

Néhány szó a „hevenyészve összeállított, egy oldalas 
M�ködési Szervezeti Szabályzatról” KK után szabadon. 
Ha semmi más dolgom nem lenne, szívesen készítenék 
egy felmérést, hogy a helyi polgároknak a VH-kel kapcso-
latos véleményében mennyire fontos szerepet tölt be az a 
tény, hogy a szerkeszt�ségnek nincs M�ködési Szervezeti 
Szabályzata. Utánanéztem, az esztergomi Hídlapnak sincs 
ilyen szabályzata, s a környékbeli települések újságjainak 
sincs. Felhívtam a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
egyik munkatársát, megkérve, adjon szakmai információt 
e kérdésben. Kicsit csodálkozott, hogy egy 1700 lakosú 
település 850 példányban megjelen� lapja esetében miért 
kell ilyen szabályzat, s közölte, a médiatörvényben erre 
vonatkozólag semmilyen el�írás nincs. Amúgy ez az egész 
a sok h�hó semmiért kategóriába tartozik. Itt egyetlen 
szabály van: KK szeretné megrendszabályozni a szerkesz-
t�séget, ennyi.  

Nem újdonság számunkra, hogy a szerkeszt�séggel a 
vicc után szabadon mondva csak két baj van: van rajta 
sapka vagy nincs rajta sapka. Ha egyszer a szabályzatban 
rögzített lapzártát 100%-ban betartanánk és elutasítanánk 
többek között az önkormányzat vagy éppen KK határid� 
után leadott, ill. módosított cikkeit, elképeszt� felháboro-

dás törne ki. Ám rendszeresen szemrehányni, hogy ezt 
vagy azt a cikket mekkora bet�vel és hányadik oldalon 
hozza le az újság, az bevett dolog egyesek részér�l. Eláru-
lok egy „szerkesztési titkot”: ahhoz, hogy a lap id�ben 
megjelenjen, Borsody Istvánnak a lapzártáig beérkezett 
írásokat a szerkeszt�bizottsági ülést követ�en azonnal el 
kell kezdeni betördelni, szerkeszteni. Amikor pl. az ön-
kormányzat késve ad le egy cikket, amelynek terjedelmét 
nem lehet el�re tudni, ezt utólag kell betenni, s ilyenkor 
néha borul az addigi sorrend. Természetesen sokkal egy-
szer�bb a politikai paranoia �si szabályai szerint tudatos 
rosszindulatot feltételezni. Amúgy roppant érdekes, hogy 
aki mélyen felháborodik azon, hogy a saját rendezvénye – 
véleménye szerint – nem kap kell� nyilvánosságot, más 
esetben korántsem ilyen igényes és igazságos. A VH au-
gusztusi számában és a Visegrád honlapon megjelentetett 
„…augusztus 20-i helyi, összevont egyházi és állami ün-
nepségre …” meghívóban szerepl� levezet�, Kangas Kin-
ga nem is tartózkodott ezen a napon Visegrádon, s�t tu-
domásunk szerint err�l a megtisztel� felkérésr�l neki nem 
is szóltak. De haladjunk tovább. A visegrádi városnapok 
programjából a „Gyülekez� / büfé elindulása, belép� je-
gyek kezelése” alapos szervezésre utaló mondatok mellett 
többek között hiányzik a 2007 óta mindig szeptember els� 
hétvégéjén megrendezett római nap, a Quadriburgiumi Já-
tékok, amely hagyományteremt� céllal a világörökség-
várományos római limes visegrádi emlékeinek bemutatá-
sával egybekötött m�sorkeretén belül 150–250 vendég ér-
dekl�désére szokott számot tartani. A VH 2011. júliusi 
számában KK cikkéb�l értesülhettünk arról, hogy az idei 
városnapokon Parajdot bemutató kiállítás lesz. Tudomá-
sunk szerint parajdi barátaink ezt el is készítették. Fura 
módon a „testvérvárosi kapcsolatok megment�i”, a babé-
rok learatásán túl ez ügyben mást nem tettek, a városnapi 
programban err�l semmit sem olvashattunk. Hiába, nem a 
Kis-Visegrád találkozóról és az amat�r együttesek talál-
kozójáról volt szó… 

A városnapi rendezvényekbe olvasztott augusztus 20-i 
programot olvasva fura érzésekkel tölt el az megboldogult 
pártállami hangszerelés� csodálatos megfogalmazás, 
hogy: „helyi, összevont egyházi és állami ünnepségre”. 
Emlékezetem szerint húsz éven keresztül augusztus 20., 
Szent István, az új kenyér ünnepe nagyon jól megvolt ma-
gában, nem kellett összevonni semmivel. Augusztus 19-én 
este volt a t�zijáték és a koncert, 20-án délel�tti egyházi 
szertartás, kenyérszentelés és ünnepség, mindez minden-
nem� állami-önkormányzati felhang nélkül. Úgy gondo-
lom, ez így volt jó. Fel sem merem tételezni, hogy a mos-
tani „összevont” ünnepet a néz�szám biztosítása miatt kel-
lett így szervezni. 

Amúgy itt van a tisztánlátás ideje. Itt egyetlen egy dolog-
ról van szó: egészpályás politikai letámadásról. Nem az a 
lényeg, hány f�s a szerkeszt�ség, hanem az, hogy ki van 
benne, pontosabban kinek az emberei vannak benne. Na-
gyon vicces lenne, ha minden civil szervezetb�l legalább 
két önkéntes jelentkezne a szerkeszt�ségbe, ez cca. 20 f�t 
jelenthetne. Így aztán sikerülne megvalósítani az ismert 
mondást: Ha valamit nem akarsz elintézni, szervezz egy 
bizottságot.  A felel�s szerkeszt� kérdése pedig – elnézést 
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kérve szerény személyem túlzott jelent�séggel való felru-
házás miatt – csak azért volt érdekes, mert engem bízott 
meg a szerkeszt�ség és nem vonult hódoló küldöttségként 
KK elé – aki maga is elmondta: nem rám gondolt volna e 
poszton –, alázatosan felkérve kegyeskedjék kinevezni a 
felel�s szerkeszt�t. Nagy tisztelettel e hasábokon is kény-
telen vagyok kijelenteni, eddigi visegrádi tevékenységem 
eredményeinek értékelésében nem perdönt� kérdés szá-
momra, hogy én vagyok-e a VH felel�s szerkeszt�je vagy 
nem. Ett�l függetlenül KK kedvéért nem fogok lemonda-
ni. Gondolom, a visegrádi közéletben általa 2010 el�tt be-
vezetett  és  el�szeretettel  használt „szavazógép” fogalom 

értelmében a biztos négy szavazat birtokában elérheti, 
hogy más legyen a VH felel�s szerkeszt�je, különös tekin-
tettel arra, hogy szerinte amúgy is veszélyt jelentünk a 
demokráciára (bocsánat, nem a teljes szerkeszt�ség, csak 
két tagja). Tehát: mindent bele! 

Az 1956 után évtizedek meghatározó, igen sajátságos 
pályát befutó politikai vezet�jének, Kádár Jánosnak tu-
lajdonított mondás szerint: „Aki nincs ellenünk, az velünk 
van.” A Visegrádon mérvadó politikai tényez�k tálalásá-
ban: „Aki nincs velünk, az ellenünk van”. Nos, hát akkor: 
kivel együtt és milyen céllal, vagy inkább ki ellen? 

Gróf Péter 
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Nyár vége felé bármerre sétálunk városkánkban, mindenütt a 
rózsák, leanderek bódító illata, a muskátlik, begóniák pompás 
színkavalkádja köszönti a helyi lakosokat és az idelátogató tu-
ristákat. 

A szép kertek augusztusi nyertese Szalai Istvánnak és felesé-
gének a Török utcában található kertje. 

 

 
 

Pista bácsi és Marika néni régi visegrádi lakosok, akiknek 
tartalmas nyugdíjas évei egyik kedvenc elfoglaltsága környe-
zetük, kertjük ápolása, szépítgetése, virágaik gondozása. 

Gratulálunk a szép kertjükhöz! 
Takács Istvánné (VSZ) 
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2011 augusztusában kezd�dött a régészeti kutatás egy régi 
visegrádi házban, ennek során érdekes dolgokra bukkantak a 
régészek. Ezúton is hívjuk az érdekl�d�ket a folyamatban lé-
v� ásatás megtekintésére, 2011. szeptember 21-én szerdán, 
16–17 óra között, Visegrádon a Zách Klára utca 2. sz. alatti 
házunkba.  

A feltárás vezet�i – Gróf Péter és Gróh Dániel – kalauzolá-
sa mellett megismerhetik a középkori királyi város és a ház 
történetét. Megnézhetik az itt el�került leleteket, több mint 
600 éves kályhacsempe-töredékeket, érmeket, fémtárgyakat. 
A helyszínen, gyakorlatban láthatják, hogy dolgoznak a régé-
szek. Az udvar végében egy rejtélyes „kóbor hulla” csontváza 
is el�került.  

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk. 
Máthé Gábor  

KRESZ-tanfolyam 
 

KRESZ-tanfolyam indul a m�vel�dési házban 2011. 
szeptember 27-én 17 órakor. Az elméleti képzés itt 
Visegrádon lesz, a vizsgákat Pomázon kell letenni.  

A gyakorlati képzést úgy próbáljuk megszervezni, 
hogy a lehet� legkevesebb utazással járjon a tanulók 
számára. Az oktatást a tanfolyamon résztvev�kkel 
egyeztetett id�pontban tartjuk, heti két alkalommal. 

Jelentkezni lehet A, B, C, Sm kategóriákra. 
A tanfolyam díját lehet részletekben is fizetni. 
A csoport indulásához már 4-5 f� jelentkezése is 

elegend�! 
Az árakról, és az els� alkalomra szükséges felszere-

lésr�l a m�vel�dési házban adunk részletes felvilágo-
sítást, vagy a (26) 398-128, ill. 06 (30) 210-8580-as 
telefonszámon. 

Jelentkezni szintén a fent felsorolt helyeken lehet! 
Mikesy Tamás 

 
Fontosabb címek és telefonszámok 

 

Állatorvos Tahi, Elekfy J. u. 4.  387-177 
Áprily Lajos Általános Iskola ésAlapfokú  
    M�vészetoktatási Intézmény Rév u. 2.  398-312 
DMRV hibabejelent� 310-798 
ELMÜ hibabejelent� 06 (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 
Gázcseretelep Bányatelep  06 (30) 996-5968 
Gyámhivatal F� u. 38.  597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44.  398-365 
Kórház: Gizellatelep  801-700 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23.  398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtár 
    Széchenyi u. 11.  398-128 
MENT�K 104 
MOLGÁZ hibabejelent�  (27) 370-639 
Okmányiroda F� u. 57.  597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38.  397-507, 397-149,  
    06 (30) 940-7311 
Plébániahivatal F� u. 40.  398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81.  398-090 
REND�RSÉG 107 
Temetkezés Dunabogdány, Kossuth u. 23.  390-813 
T�ZOLTÓK 105 
Véd�n� F� u. 38.  397-474 
Visegrádi rend�r�rs F� u. 57.  398-273 
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Szeretném felidézni a visegrádi Gordon-féle k�bányának 
az �si történetét. Sajnos nagyon zavaros a története. Ott, 
ahol �seink dolgoztak éhbérért, nehéz fizikai munkával 
keresték kenyerüket. Akkor minden szombaton volt fize-
tés. Gépi munka nem volt, csak kézzel lehetett dolgozni. 

Most szeretném felsorolni azt a pár k�bányai dolgozót, 
akik akkor alkották és vezették a k�bányát. (Sajnos nem 
volt sok id�m, hogy utána járjak a többi dolgozónak.) 

Legel�ször is a bányamesterek: Svajda Antal, Zeller Ist-
ván, Franyó Adorján, Pásztor József, Gyurián Zoltán; 
l�mesterek és fúrók: Izsák Jakab, Izsák Antal, Zeller Já-
nos, Zeller József; rakodómunkások és csillések: Rolinek 
István, Szedlacsek Ferenc, Láng Sebestyén, id. Zeller 
Mihály, ifj. Zeller Mihály, Rolinek Vince, Hornyos Mi-
hály, Vanek Károly, Nagy József, Szajcz Ferenc, Kiss 
Ferenc, Budenszky Ferenc, Herr Gyula; fékez�k: Csernyi 
Ferenc, Baltringer János, Zeller András; középs� féke-
z�k: Papp Gyula, Hübler Albert, id. Meszárek József, ifj. 
Meszárek József, Nádler József; csilleürít�k: Tischler 
József, Klemm Ferenc, Friedrich István, Gerstmayer 
István, Scheili József; kompresszorkezel�k: Bergmann 
János, Hajer György, Zeller Ferenc; a k�bánya vezet�i: 
Havér Sándor, Sárosi Bálint, Tóth Dezs�, Pintér Lajos, 
Gyurián Zoltán. 

Legaljára leérkez� csillék jönnek, amit a kiürít� dolgo-
zók végeztek. De itt csak akkor mehettek át a 11-es úton a 
csillék, ha a zászlós hölgy vagy út�r tárcsával megengedte 
és jelzett, hogy szabad az út. Két személy végezte ezt a 
munkát: Pereszlei Sándorné (Nusi) és Lark Józsefné (Len-
ke). 

Az alsó rész több szakaszból állt: a tör�b�l, a zúzóból és 
az osztályozóból, ahonnan különféle méret� kövek jöttek 
ki. Az alsó részben voltak a m�helyek: lakatos, esztergá-
lyos, villanyszerel� és kovács. A tör�nek és a zúzónak 
volt két beosztott gépésze, akik zsírozták és kezelték a 
gépeket: Pereszlényi Sándor és Riedl Béla.  

Esztergályos: Sípos Gusztáv; lakatos: Schubauer István, 
Zeller Ferenc, Szinay István, Zeller Róbert; kovács: 
Bohos József, Vitéz József, Szigeti Lajos. 

Volt a k�bányának konyhája is, ahol a munkásoknak f�z-
tek. Itt a vezet� Széles Lászlóné volt, f�z�asszonyok: 
Szedlacsek Gizi, Szedlacsek Magdi, Szedlacsek Rózsi és 
Herr Gyuláné (Ani); irodai dolgozók: Havér Sándor, 
Sáros Bálint, Tóth Dezs�, Magas Ica, Graczár Lujzi, 
Pintér Lajos. 

Röviden, pár szóban ennyit a visegrádi k�bánya történe-
tér�l, ahol becsületes és tisztességes emberek dolgoztak. 
Sajnos közülük már nagyon kevesen élnek, de az utókor 
tudja meg, hogy milyen volt annak idején egy termel� 
üzem.                                                       id. Szinay István 

A Visegrádi Hírek szerkeszt�sége hónapról hónapra öröm-
mel fogadja id. Szinay István kis történeteit városunk sokak 
által nem ismert vagy elfeledett múltjából. Mindig szívesen 
fogadjuk, ha olvasói levélként érkeznek helytörténeti írások, 
észrevételek, emlékek, hiszen ezekr�l a gyöngyszemekb�l áll 
össze a visegrádiak megélt történelme.  

Van a tarsolyunkban más, ilyen közlésre váró írás is; re-
méljük, ez is hamarosan sorra kerül, mint ahogy várjuk az új 
krónikások tudósítását is! 

A VH szerkeszt�sége 
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Évek óta baráti viszonyt ápolunk egy osztrák kis telepü-
lés sportegyesületével. Évr�l évre összejövünk nyaranként 
és egy-egy barátságos mérk�zést játszunk, vagy csak 
szórakoztatjuk a közönséget egy jó kis futballal. idén 
nyáron is így volt. Júliusban, amikor itt jártak, 7:4-re 
sikerült gy�znünk, majd egy jó kis fiesztát rendezett a 
Sirály étterem, ahol rengeteg sportkedvel�, labdarúgást 
szeret� barátunkkal szórakozhattunk. Ezen a kis összejö-
vetelen meghívást kaptunk az ausztriai Trofaiach kisváros 
rangos öregfiútornájára, örömmel elfogadtuk. 

 

 
 

Augusztus közepén az egész öregfiúcsapat felkerekedett 
és több autóval nekiindult a két napos focitorna helyszíné-
re, ahol egy gyönyör� alpesi környezetbe csöppentünk.  

Két csapattal indultunk a tornán, nagy küzdelmeket, ki-
élezett mérk�zéseket vívtunk a selejtez�kben. 

Az egyes csapatunk egy góllal lecsúszott a középdönt�-
r�l, így �k a 7. helyen végeztek.  

A második csapatunk jól vette az akadályokat. Az el�-
dönt�ben a Graz öregfiúk csapatát 4:0-ra verte, így biza-
kodva vártuk a dönt�t. A dönt�re a sportlétesítmény telje-
sen megtelt, hiszen náluk ez a családok, barátok, szurko-
lók, kikapcsolódni vágyó gyerekek heti rendszeres prog-
ramja. A dönt� képviselte a nap csúcspontját. Felemel� 
érzés volt ilyen légkörben és környezetben dönt�t játszani. 
A mérk�zést mi kezdtük jobban, hiszen az 5. percben már 
mi vezettünk egy góllal. Ahogy folyt a mérk�zés egyre 
jobban fogyott az er�, talán a sok meccs és az utazás is 
közrejátszhatott abban, hogy az ellenfél megfordította a 
mérk�zést és 3:1-re gy�zött. Mi a második helyen végez-
tünk. Pár óra pihenés, feltölt�dés után este kezd�dött a 
mini sörfesztivál, ahol a polgármester és a környék elöljá-
rói átadták a díjakat. Csodálatos érzés volt a több száz 
ember el�tt átvenni a díjakat és kupákat. Ott kint mindenki 
örül a másik csapat sikerének, és együtt ünnepel. Ezek 
után �k a hetet, a hétf�t pozitívan kezdik. Van mir�l be-
szélni, van, mire várni, hiszen náluk minden hétvégén van 
valahol egy kis focifieszta. Jó volt ennek a részese lenni, 
belecsöppeni egy más ország kultúrájába. Jó lenne egy-
szer ezt nekünk is elérni. Ez nem pénz, hanem felfogás 
kérdése, a pozitív gondolkodás. 

Felemel� érzés volt, hogy barátainkkal karöltve Vise-
grád hírnevét tudtuk öregbíteni az Ausztia Trofaiach 
város labdarúgó fesztiválján. 

Szendrey Lajos 
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HIRDETMÉNY 
 

A F�városi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürd� (2026 Visegrád, Gizel-
la-telep) bérbe adja a kórház f�épületében lév� 14 
m2 alapterület� (víz, villany, f�tés, klíma) helyisé-
gét hideg- és melegkonyhai termékek árusítására 
szolgáló büfé üzemeltetésére, max. 3 év id�tartamra 
2011. október 15-t�l. 

A pályázat beadási határideje: 
2011. szeptember 20-án 12 óra 

A pályázat leadásának helye: 
a szakkórház gazdasági igazgatói titkársága 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. szeptember 30. 

A bérleti díj a rezsiköltséget magában foglalja. 

A pályázat nyertese: 
aki a legmagasabb összeg� bérleti díjat ajánlja. 

Pályázó feladata: 
üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyek  

megszerzése, a helyiség technikai berendezése 

El�nyt jelent: 
hasonló jelleg� üzemeltetésben szerzett gyakorlat. 

Feltételezett vásárlói kör: 
230 f� fekv�beteg, beteglátogatók, járó betegek, 

 ill. 190 f�s dolgozói létszám 

További információ kérhet� a szakkórház 
gazdálkodójától a 06 (30) 619-743 számon. 
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Tart még a paradicsom szezonja és sok háziasszony tesz el télire 
lecsó, ivólé, s�rített szósz formájában ebb�l a látványában is csábí-
tó ,,zöldség-gyümölcsb�l”! Anyósomtól, Scheili Manci nénit�l 
tanultam – � pedig a F� u. 61. sz. ház valamikori vendégl�sét�l, 
Scheili Annus nénit�l – a ketchup elkészítését. Közreadom ennek a 
divatos és finom csemegének a receptjét, de el�re bocsájtom, hogy 
id�- és munkaigényes! 

A megadott méretek egy adaghoz szólnak, kett�nél többet nem 
ajánlok egyszerre elkészíteni:  

4 kg érett paradicsomot mosás és csumázás után feldarabolunk, 
hozzávágunk 4 nagy fej vöröshagymát vastag karikára szelve. A 
szokásos módon felf�zzük úgy, hogy könnyen passzírozható legyen 
(több mint fél órát kell f�zni).  

Az átpasszírozott hagymás levet lassú t�zön, gyakori keverés mel-
lett f�zzük, hozzáadva 0,5 kg kristálycukrot, 3 kávéskanál sót, 2 
kávéskanál �rölt csemege pirospaprikát és 1-2 csöves cseresznye-
paprikát. (Ezt egészben hagyva beletesszük majd valamelyik üveg-
be.) Fontos, hogy a paradicsomlét majd a felére kell bes�ríteni. 

Eközben a következ� ízesít�t kell elkészíteni, melyet a s�rítés 
vége felé apránként a paradicsomhoz öntünk: kisebb edényben 2,5 
dl 10%-os ecetet és ugyanannyi vizet állandó lassú t�zön melegen 
tartunk. Gézbe kötve a következ� f�szereket áztatjuk ebbe a lébe: 
3-4 db nagy gerezd összetört fokhagymát, 1-2 kávéskanál darabos 
fahéjat, 2-3 kávéskanál szegf�szeget.  

A gézcsomagot id�nként megnyomkodjuk, és ahogy kioldódnak a 
f�szerek, lassan adagolva hozzáöntjük az alapléhez. (Vízzel lehet 
még a végén oldani!) A felére bes�r�södött kész ketchupot kisebb 
üvegekbe töltjük, száraz dunsztba tesszük. 

Jó étvágyat a visegrádi ketchuphoz!                                    MAnna 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

SZEPTEMBERI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 850 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

Megújult  
ÁLLATORVOSI RENDEL�  

és PET SHOP 
 

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. (TESCO-val szemben) 
 

Hosszú nyitvatartási id�, h–p 9–18-ig, szo 9–12-ig 
 

RTG, UH, labor, m�tétek, kiszállások 
 

Tel.: 06 (26) 385-152, 06 (30) 937-0863 
 

ÜGYELET éjszaka, hétvégén is 
06 (30) 662-6849 

 

Használt ,  de jó ál lapotban lév�  b�r 
(franciaágynak kinyitható, sarok) 

ül�garnitúra eladó! 
Irányár: 120.000 Ft  

Érdekl�dni lehet a Kovács-kert étteremben  
(Visegrád, Rév u. 4.) vagy telefonon: 06 (30) 921-4303 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 25 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet: 
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
Nyitva: 12–22 óráig 

Telefon: 06 (30) 304-9077 

����������		

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

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 

 
 

 
 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 
 
 

 

 

A BORDA HÚSBOLT SZEPTEMBERI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 
 CSÍP�S LÓPATKÓ KOLBÁSZ  1500 FT HELYETT 1200 FT, 
 DIÁKCSEMEGE VASTAGKOLBÁSZ  1700 FT HELYETT 1460 FT,  
 NYÁRI TURISTA FELVÁGOTT��1500 FT HELYETT 1200 FT 
  

 CÍMÜNK: 
 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   WWW.BORDAHUSFELDOLGOZO.HU 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Budapestiek 
a ledöntött Sztálin-szobor körül 
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Egy bomba robbant a szívemben:  
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!  
Forró szívvel, és mit se várva  
Egy eszme indult el velünk.  
Az id� �sködéb�l pattant,  
És telt vele a csillogó este:  
Ezrek és ezrek az utcákon,  
Nem lehet ráismerni Pestre.  
Az égen száz csillag hunyorgott,  
Lenézett egy-két vörös fényre;  
Csattant, kiáltott a jelszó:  
A rabságnak már legyen vége! 
Egy autó oldalán fityegtem,  
És alig hittem a szememnek:  
Rend�r sehol, s házak tövéb�l  
Asszonyok, lányok integetnek.  
„Ruszkik haza!” – dörren az orkán,  
„Sztálint ledöntjük!” – dübörögtek;  
ömlött a nép, torok kiáltott,  
a jelszavak meg mennydörögtek. 
Százfej� szörnyek mesévé váltak,  
A provokátort meg kikacagták.  
A szobor el�tt a nagy téren  
Régi világuk megtagadták.  
Kemény csapás volt mindazokra,  
Akik el�tt tapsoltak egykor!  
Álltak és néztek várakozva,  
Ezer és ezer, százezer sor. 
Diadal szállt végig a téren,  
S mint t�zvész, orkán ült a tájra:  
A magasságban zúgni kezdett  
Hegeszt�pisztoly kékes lángja.  
Motorok zúgtak, er�lködtek,  
Megingott végre a Gyalázat:  
„Ledöntöttük a Sztálin szobrot!”  
Verték, döngették a vázat. 
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Visegrád Város Önkormányzat  
13/2011. (IX. 16.) sz. rendelete 

 az Önkormányzat és Intézményei  
2011. évi költségvetésér�l szóló  

3/2011. (III. 10.) sz. rendelet  
módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetésér�l szóló 2010. évi CLXIX. tör-
vényben foglaltakra, a 2011. évi költségvetésér�l a követ-
kez� rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

A rendelet 3. §-ának helyébe a következ� rendelkezés lép: 
Visegrád Város Önkormányzata és Intézményei együttes 
a 2011. évi költségvetését 891.325 e Ft költségvetési 
bevétellel, valamint 890.825 e Ft költségvetési kiadással 
és 500 e Ft tartalékkal állapítja meg. 

 

Visegrád, 2011. szeptember 8. 
 

Abonyi Géza s. k.             Tóth János s. k. 
  polgármester                        mb. jegyz� 

 

A rendeletet kihirdettem: 2011. szeptember 16-án. 
 

Tóth János s. k. 
     mb. jegyz� 
 

Visegrád Város Önkormányzat  
Képvisel�-testületének 

14/2011. (X. 5.) sz. rendelete 
a város építészeti örökségének  

helyi védelmér�l  
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. 
évi LXXVIII. tv. 57. § (3) felhatalmazása alapján, figye-
lemmel az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 
el�írásaira, Visegrád város építészeti örökségének helyi 
védelmér�l az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
Általános rendelkezések, fogalommeghatározások 

 

(1) E rendelet célja a város képe, településszerkezete, 
karaktere és történelme szempontjából meghatározó épí-
tett környezeti értékek védelme, a város építészeti öröksé-
gének, jellegének, arculatának a jöv� nemzedékek számá-
ra való megtartása, a védett értékek fenntartása. 
(2) A védett értékek a város kulturális kincsének részei, 
ezért fenntartásuk, jelent�ségükhöz méltó használatuk, 
meg�rzésük és megfelel� bemutatásuk közérdek. Ezért a 
helyi védett értékek védelme a városban m�köd� minden 
szervezet és a város minden polgárának kötelessége. 
(3) A helyi értékvédelem feladata különösen: 
a) a különleges oltalmat igényl� településszerkezeti, vá-
rosképi, építészeti, történeti, régészeti, m�vészeti, m�sza-

ki szempontból védelemre érdemes területek, építmények, 
épületrészek, épületegyüttesek, m�tárgyak (együtt: védett 
érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilván-
tartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történ� meg-
ismertetése; 
b) a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, 
karbantartásának és hasznosításának el�segítése, az érté-
kek károsodásának megel�zése, elhárítása; 
c) a m�emlék- és a helyi építészeti örökség védelme egy-
másra épül� kapcsolatának biztosítása; 
d) az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szem-
léletformáló terjesztésének és az erre való nevelésének 
támogatása. 
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a m�emlékekr�l, 
valamint a természetvédelemr�l szóló jogszabályok ren-
delkezései alapján védelem alá helyezett értékekre. 
(5) E rendelet Visegrád város közigazgatási területén 
állapítja meg a helyi védett területeket és a helyi egyedi 
védelem alatt álló építményeket. A helyi védett terület 
megegyezik az Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatá-
ról szóló 5/2004. (VII. 1.) rendelet (továbbiakban HÉSZ) 
mellékletében vagy függelékében felsorolt, illetve – és a 
Szabályozási Terven jelölt helyi területi védelm� – Önálló 
Karakter� területekkel (ÖK). 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában 

 

(1) Helyi védett területnek min�sül a képvisel�-testület 
által e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, a telepü-
lési és/vagy a természeti környezet olyan összefügg� 
része, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi 
folyamatosságát képviseli, ahol a település arculatát meg-
határozó sajátosságok, a környezet, az építmények, a 
növényzet értékes együttest alkotnak. 
(2) Helyi egyedi védelem alatt álló építménynek (to-
vábbiakban: védett építmény) min�sül a képvisel�-testület 
által e rendelet 2. számú mellékletében védetté nyilvání-
tott építmény, szobor, utcaburkolat, emlékm� egésze vagy 
részlete. A helyi egyedi védelem az egyedi védelem alatt 
álló építmény telkére vagy a hozzátartozó földrészletre is 
kiterjed. A védett építmény minden alkotórészét – ideért-
ve a hozzátartozó kiegészít� küls� és bels� díszít� eleme-
ket is – védelem illeti. 
(3) Védett érték károsítása: minden olyan beavatkozás, 
ami a helyi védett érték teljes vagy részleges megsemmi-
sülését, megrongálását, átalakítását, építészeti karakteré-
nek részleges vagy teljes megváltoztatását, általános esz-
tétikai hatásának, eredetiségének, szerkezeti értékcsökke-
nését eredményezi. 
(4) Értékvédelmi hatástanulmány: védett építményt 
érint� építési munkára irányuló tevékenység végzését 
el�készít�, alátámasztó dokumentáció, amely tartalmazza: 
– A védett építmény megnevezését, szükség esetén körül-
határolását. 
– A pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi 
szám, épület, telek, ill. telekrész). 
– A védett építmény rövid dokumentálását, rajzos és szö-
veges formában. 
– Fotódokumentációt. 
– A védett építményen tervezett változások és azok hatá-
sának ismertetését. 
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3. § 
Helyi védelem alá helyezés elrendelése  

és megszüntetése 
 

(1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszün-
tetését bárki (természetes és jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkez� jogalany egyaránt) írás-
ban kezdeményezheti a polgármesternél. 
(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
– a kezdeményez� nevét/megnevezését; 
– a védend� érték megnevezését, szükség esetén körülha-
tárolását; 
– a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi 
szám, épület, telek, ill. telekrész); 
– a védend� érték rövid dokumentálását; 
– fotódokumentációt; 
– a kezdeményezés indokolását. 
(3) A kezdeményezésben érintett építményekr�l – ameny-
nyiben nem áll rendelkezésre – értékvizsgálati dokumen-
tációt kell készíttetni.  
(4) A helyi védelem alá helyezésr�l, illetve annak meg-
szüntetésér�l értesíteni kell az érintett ingatlan tulajdono-
sait és a kezdeményez�t. 
(5) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhe-
t�, ha a védettséget alátámasztó indokok már nem állnak 
fenn.  
(6) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak és 
az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabálya-
iról szóló rendeletnek megfelel�en és a helyi védelem alá 
helyezést, illetve annak megszüntetését az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 
 

6. § 
A helyi védett értékekre vonatkozó el�írások 

 

(1) A M�emlék Jelent�ség� Területen és M�emléki Kör-
nyezeten kívül es�, az Önálló Karakter� területek valame-
lyikén lév�, nem egyedileg védett építmények esetén, az 
építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabálynak – a 
védetté nyilvánított területen lév� telken meglév� nem 
védett építményekre – vonatkozó részét kell alkalmazni. 
(2) A helyi védett területekre és a helyi egyedi védelem 
alatt álló építményekre a HÉSZ helyi m�vi értékvédelem-
r�l szóló szakaszát alkalmazni kell. 
(3) Védett építményt érint� bármely építési munka esetén 
az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabálynak – 
az önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított meglév� 
építményekre – vonatkozó részét kell alkalmazni. 
(4) Védett építmény teljes bontására csak a védelem meg-
szüntetése után kerülhet sor. A védelem megszüntetésé-
nek feltételeként egyes épületrészek (pl. homlokzat), 
tartozékok meg�rzése, illetve az új épületbe való beépíté-
sének kötelezettsége el�írható. A bontást megel�z�en az 
építményr�l részletes dokumentációt kell készíteni, vala-
mint lehet�ség szerint meg kell �rizni az értékes építészeti 
elemeket, tárgyakat. 
(5) A védelem alatt álló értékek meg�rzése érdekében – a 
hatályos építési jogszabályok keretei között – az építtet� 
kötelezhet� az azokat éktelenít�, idegen részek eltávolítá-
sára. 
(6) Az Önálló Karakter� területet érint� engedélyezési 
eljárások során alkalmazni kell a Dunakanyar Tervtanács 

létrehozásáról és m�ködésér�l szóló önkormányzati ren-
delet 2. § 3/c) pontja szerinti – kiemelt területekre vonat-
kozó – szabályt. A védett építményt érint� bármely építési 
tevékenység engedélyezési eljárásában a tervtanácsi ren-
delet 2. § 3/d) pontja alapján kell eljárni. 
(7) Védett építményt érint� építési tevékenységet megel�-
z� engedélyezési eljárásban a Dunakanyar Tervtanácshoz 
benyújtandó dokumentációhoz mellékelni kell a védett 
építmény értékes elemeit bemutató és azokat érint� eset-
leges változások hatásait feltáró helyi értékvédelmi hatás-
tanulmányát. 
 

7. § 
A védett értékek fenntartása 

 

(1) A védett építmények jó karban tartása a tulajdonos 
(használó) kötelezettsége. 
(2) A védett értékek használata során biztosítani kell azok 
meg�rzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. A 
rendeltetést�l eltér� használat esetén törekedni kell az 
érték közcélú felhasználására. 
(3) A védett érték tulajdonosai kötelezettségük teljesíté-
sének el�segítése érdekében a képvisel�-testület által az 
önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösz-
szeg erejéig, évente egyszer, pályázat útján támogatást 
igényelhetnek az önkormányzattól. A támogatási pályáza-
tot a polgármester az önkormányzat költségvetésének 
elfogadásától számított 60 napon belül írja ki. 
 

8. § 
A védett értékek nyilvántartása 

 

(1) A helyi védett értékekr�l nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. A nyil-
vántartást a f�építészi feladatokkal megbízott személy 
vezeti.  
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a védett érték 
megnevezését, címét, helyrajzi számát, tulajdoni formáját, 
valamint m�szaki adatait, leírását, fotódokumentációját, 
az érték állapotáról szóló leírást, az önkormányzattól 
kapott támogatásokat. 
 

9. § 
Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-
testületének az 5/2004. (VII. 1.) számú, a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló rendeletének 3. számú melléklete 
hatályát veszti, és helyébe e rendelettel megállapított 
melléklet lép. 

 
Visegrád, 2011. szeptember 29. 

 
Abonyi Géza s. k.                                      Tóth János s. k. 
   polgármester                                               mb. jegyz� 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
 
Visegrád, 2011. október 5. 
 

    Tóth János s. k. 
     mb. jegyz� 
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1. számú melléklet: 
 

Helyi védett területek – Önálló karakter� területek: 
 

1. Salamon-torony u. környéke Salamon-torony u. 1–9., F� u. 1–21. 

2. Mátyás-szobortól a parkolóig F� u. 2–8., park és parkoló 

3. Üdül�k a parkolóval szemben F� u. 45–47. 

4. Településközpont F� u. 10–64. és 49–99., Rév u. 1–13., Nagy Lajos út 1–5. és 2–8. 

5. Tamás-hegy, pincesor Kálvária u., Magas köz, Pázmány Péter u., Szent László u., Török u. 

6. Malom-patak mente Mátyás király út, Széchenyi u. 1–7. 

7. A pataktól a Csuka-völgyig Széchenyi u. 2–22. és 9–59., F� u. 88–96. és 101–133. 

 
2. számú melléklet: 
 
Helyi, egyedi védelem alatt álló építmények (épületek, kerítések, utcaburkolatok): 
 

1. Salamon-torony u. 1.  id�sek otthona, egykori Bakody-szanatórium hrsz: 12 

2. Salamon-torony u. 5/a  üdül�épület hrsz: 14 

3. Salamon-torony u. 9.  lakóház hrsz: 17 

4. F� u. 6.  üdül�épület hrsz: 59 

5. F� u. 8. lakóház, „bádogház”, eredetileg kiállítási pavilon hrsz: 63 

6. F� u. 12.  lakóépület hrsz: 69/2 

7. F� u. 14.  üdül�épület hrsz: 70/2 

8. F� u. 15.  lakóépület hrsz: 9 

9. F� u. 17.  lakóépület hrsz: 18 

10. F� u. 18.  óvoda, konyha hrsz: 72 

11. F� u. 20.  lakóépület hrsz: 73/2 

12. F� u. 21.  lakóépület hrsz: 20 

13. F� u. 24.  lakóépület hrsz: 75 

14. F� u. 28.  lakóépület (gyönyör� tornác, �sfás kert) hrsz: 77 

15. F� u. 30.  lakóépület, udvarban utcával párhuzamos tornácos 
szárny, Csek�-ház 

hrsz: 79, 80 

16. F� u. 32. és moziköz sarok  lakóépület hrsz: 81/1 

17. F� u. 34.  mozi, utcai szárnya alatt boltozatos pince hrsz: 84/1 

18. F� u. 36.  lakóépület, Bene-ház hrsz: 83/2 

19. F� u. 38. orvosi rendel� és az alá benyúló középkori ház hrsz: 84/3 

20. F� u. 44. és Rév utca sarok  gyógyszertár, lakóépület hrsz: 105 

21. F� u. 48.  lakóépület hrsz: 107 

22. F� u. 49/C  lakóépület, egykor Dávid Károly építész háza hrsz: 32/2 

23. F� u. 61.  lakóépület, homlokzat növényekkel befuttatva hrsz: 40 

24. F� u. 64.  villaépület hrsz: 115/2 

25. F� u. 66.  lakóépület hrsz: 123 

26. F� u. 71.  lakóépület hrsz: 45 

27. F� u. 73.  lakóépület hrsz: 46 

28. F� u. 76.  lakóépület, a F� u. háromszöglet� teresedését zárja le hrsz: 128/1 
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29. F� u. 77.  posta hrsz: 656 

30. F� u. 79/A–B  lakóház hrsz: 655, 654 

31. F� u. 81.  polgármesteri hivatal hrsz: 650 

32. F� u. 83.  étterem hrsz: 646 

33. F� u. 85.  lakó- és üzletház hrsz: 357/1, 2, 3 

34. F� u. 91–93.  volt OMF építésvezet�ség hrsz: 354, 353 

35. F� u. 92.  lakóépület az 1920–30-as évekb�l hrsz: 139/2 

36. F� u. 99.  lakóépület hrsz: 349/2 

37. F� u. 113.  lakóépület hrsz: 340 

38. F� u., Széchenyi tér  Millenniumi kápolna hrsz: 301/3 

39. Rév u. 1.  lakóépület hrsz: 104 

40. Rév u. 2. iskola földszintes épülete hrsz: 88 

41. Rév u. 4/A  lakóépület, L alakú, udvari szárnya tornácos hrsz: 89/1 

42. Rév u. 8.  lakóépület hrsz: 91/1 

43. Rév u. 12. és 11-es f�út sarok  lakóház hrsz: 90/2 

44. Nagy Lajos u. 1/A  lakóépület (templom mögött) hrsz: 644/1 

45. Nagy Lajos u. 6.  lakóépület, kisvárosias hrsz: 361/1, 361/2 

46. Nagy Lajos u. 8.  lakóépület, 19. sz. elejér�l hrsz: 363/1, 363/2, 
364 

47. Zách Klára u. 3.  növényzettel befuttatott kerítésfal hrsz: 51 

48. Zách Klára u. 23.  lakó- vagy üdül�épület hrsz: 637 

49. Zách Klára u. 29.  lakóépület hrsz: 624 

50. Kálvária-lépcs�  református imaház hrsz: 633 

51. Magas köz  üdül�épület, a Soroksári Önkormányzaté hrsz: 604 

52. Széchenyi u. 1.  lakóház hrsz: 369 

53. Széchenyi u. 3.  lakóház hrsz: 368 

54. Széchenyi u. 5/B  lakóház hrsz: 367 

55. Széchenyi u.  Apát-kúti-patak hídja, falazott tégla ív hrsz: 347 

56. Széchenyi u. 11.  m�vel�dési ház, egykori Kokas-villa hrsz: 330/2 

57. Széchenyi u. 15.  lakóépület hrsz: 328 

58. Széchenyi u. 17.  lakóépület tégla homlokzata hrsz: 327 

59. Széchenyi u. 53.  lakóépület homlokzata hrsz: 305 

60. Mátyás király út  temet� hrsz: 462 

61. Várkert volt Park üdül�, Latinovits-villa hrsz: 087/9 

62. Várkert volt Park üdül� „tornyos” épülete hrsz: 087/10 

63. Szentgyörgypuszta  építész tábor létesítményei (híd, barlang) hrsz: 083 

64. – Salamon-torony u. 
– Zách Klára u. eleje 
– platánsor eleje 
– F� u. a múzeum el�tt 
– F� u. a Millenniumi kápolnától a 
Csuka-patakig 
– Török u. 

„Macskaköves” utcaburkolatok hrsz: 10 
hrsz: 54 
hrsz: 64/13 
hrsz: 55 
hrsz: 243 
 
hrsz: 487 

65. F� u. tornacsarnok (sportcsarnok) hrsz: 85/6 
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Városnapok 
A kétnapos városnapok rendezvény úgy volt megren-

dezhet�, hogy számosan hozzájárultak pénzzel, id�vel, 
energiával, munkával, szolgáltatással, termékkel a ren-
dezvény lebonyolításához. A következ� adományozóknak 
és résztvev�knek szeretnék köszönetet mondani önzetlen 
segítségükért:  

Scheili Richárd, Csiminszky Zoltán, Zeller Tibor, Fried-
rich György, Lantos Árpád, Sass Mária, E�ry Csaba, 
Nádas Gábor, dr. Brém György, Jung Vilmos, Jung Csa-
ba Vilhelm, Halmschlager Antal, Kiss Károly, Bene Ba-
lázs, Kecskés Sándor, Bánó László, Zambó Péter, Ördög 
István, Pálfy Márton, Honti József, E�ry Dénes, Farkas 
József, Kormos Kata, Anda Bálint, ifj. Visnyovszki And-
rás, Farkas Emese, Havas Nelli, Fieszl Rita, id. Zeller 
Márton, Hibbey Zsombor, Barabás Gábor, Ulrich And-
rás, Kreisz Kornél, Illés István, Hajnal László, 
Visnyovszki András, Zörg� Tibor, Valentin Virág, 
Gerstmayer Zsolt, Szalai Dóra, Németh Tamás, Ott Ru-
dolf, Rózsavölgyi Noémi, Balogh István, Horváth Sára, 
E�ry Zsolt, Ferbert Mihály és családja, Dubniczki Tibor, 
ifj. Heier József, Pauluszné Tóth Anna, Herr Gyula, Falu-
végi Bernadett, Makai Gy�z�né, Gajdos Attila, Pédl Re-
náta, Ocsovai Zoltán, István Bálint, Visegrádi Polgár�r 
Egyesület, Visegrádi Fellegvár Óvoda, Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola, Visegrádi Szövetség Egyesület, 
Német Kisebbségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi 
Zenekar, Német Nemzetiségi Énekkar. 
 

Sétányfelújítás 
A rév és a delta közötti sétány felújításában is többen 

vállaltak társadalmi fizikai munkát. Szeretném megkö-
szönni segítségüket következ� lakosainknak:  

Cseke László, Cseke András, Zörg� Tibor, Visnyovszki 
András, Illés Miklós, Tisza Zoltán, Stabarecz Péter, Kecs-
kés Lehel, Székely Mátyás, Bártfai István, Bártfai Zoltán, 
ifj. Fieszl  József, Szikriszt  István, Hajnal  László, Marosi 

Róbert, Marosi Tamás, Csékey Róbert, Csékey Patrik, 
Szedlacsek István, Schüszterl Mihály, Szinay Géza, Ta-
kács István, Balogh István, Dubniczki Tibor, Kiss Károly, 
Kovács Lajos, E�ry Csaba és munkatársai, Zeller Tibor 
és munkatársai, Zeller Márton és munkatársai. Külön 
szeretném kiemelni és megköszönni Fieszl József és mun-
katársai több napos társadalmi munkáját. 
 

Mondhatni, hogy �k „csak” a munkájukat végezték, de 
mégis szeretném megköszönni azt a lelkiismeretes és 
min�ségi munkát, amelyet a Gamesz dolgozói:  

Schüszterl Károly, Budai Antal, ifj. Schüszterl Károly, 
Schüszterl Péter, Szalai Gábor, Bergmann Péter végeztek 
és végeznek egyrészt a játszótér, másrészt a sétány felújí-
tásában. 
 

Obergünzburgi látogatás 
Városunk hírnevét öregbítették, testvérvárosi kapcsola-

tunkat er�sítették mindazok, akik részt vettek az 
obergünzburgi látogatáson, a sikeres fellépésen, az ott 
végzett munkában. Köszönet érte a szervez�knek, a részt-
vev�knek, a fellép�knek, akik:  

Bozóki Marianna, Fekete Péter, Ispán Filip, Lénárd Dá-
vid, Cseke Péter, Bene Júlia, Bene Ágoston, Pfeifer Bian-
ka, Farkas Györgyi, Bágyi Lívia, Muckstadt Szabi-
na, Lendvai Flóra, Félegyházi Borbála, Zeller Tibor, 
Zeller Márton, Scheiliné Herendi Ida, Király Erika, E�ry 
Dénes, Szögedi Zsolt, Balla Zsolt, Kiss Károly, Balogh 
Marion, ifj. Schüszterl Károly, Schüszterl Péter.  

 
Úgy gondolom, hogy valamennyien büszkék lehetünk 

ezekre a teljesítményekre, amelyekre visegrádiak képesek 
voltak az elmúlt hetek folyamán, és amelyek megmutat-
ták, hogy egy-egy közös ügyet milliós támogatások nélkül 
is sikerre vihet az áldozatkészség és a polgári összefogás. 

Abonyi Géza 
 polgármester 

 

Polgármesteri fórum  
– akár minden nap 

 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a visegrád.hu városi 
honlapon a közelmúltban megnyílt „Polgármesteri fórum” címmel egy új 
menüpont, amelyen közvetlenül nekem címezhetnek üzeneteket.  

Erre, a kezd�lapon található menüpontra kattintva bárki, akár neve vállalá-
sával, akár névtelenül véleményt mondhat, javasolhat, tanácsot adhat, hozzá-
szólhat, bírálhat és dicsérhet, bejelenthet és kijelenthet bármit, amir�l úgy 
gondolja, hogy megosztja a nyilvánossággal, illetve megosztja velem.  

Minden bejegyzésre válaszolok a legjobb tudásom szerint. Kérem, hogy él-
jenek a lehet�séggel, írják le véleményüket, ne legyenek közömbösek a város 
élete iránt, hiszen a közömbösség a legrosszabb, ami történhet egy település 
lakossága életében, f�leg akkor, ha túl sokáig tart és életformává válik.  

Amellett ugyanitt igyekszem tájékoztatni a lakosságot az olyan kisebb-
nagyobb közügyekr�l, amelyek naponta történnek kisvárosunkban. 

Várom miel�bbi látogatásukat és hozzászólásukat. 
Abonyi Géza 
polgármester  

Kedves Olvasó,  
Tisztelt Lakosok! 

 

Elnézést kérek Önökt�l, de nem 
szeretnék az igaztalan vádaskodá-
sokra válaszolni, reagálni, amely a 
Visegrádi Hírek oldalain engemet 
ért.  

Úgy gondolom: 
– szánalmas lenne ezt a kialakult 

személyeskedést nekem is fel-
vállalni; 

– jó lenne,  ha több hely maradna 
az olvasói levelekre, melyek 
közügyek érdekében íródnak és 
a közösség véleményének áram-
lását szolgálják. 

Tisztelettel:  
                          Kiss Károly 
                        alpolgármester, 

önkormányzati képvisel� 
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2009 végére új helyettesít� jegyz�t kapott az önkormány-
zat, majd 2010 tavaszán új helyettes pénzügyi vezet�t. Ha-
sonlóság abban volt, hogy mindkét személyt az akkori pol-
gármester „hozta” a feladatra, valamint abban, hogy mindkét 
személy alkalmas volt a kézi vezérlésre – a testülettel szem-
ben is – a költségvetés helyzetének „magyarázására” – mint 
utóbb kiderült –, manipulálására és a pénzügyi törvényes 
fegyelem megsértésére. 

A testület néhány tagja többször is felvetette – a titokban 
mégis kiszivárgott hírek alapján –, hogy az önkormányzat 
pénzügyi likviditása a folyó pénzügyekben katasztrofális 
helyzetben van (áramdíjhátralék, telefonkikapcsolás stb.).  

A magyarázat átmeneti problémákról szólt, melyet a helyet-
tes pénzügyi vezet� is „gazolt”. Ezt a többség elfogadta, a 
problémát felvet�k is tudomásul vették. Valójában senki sem 
feltételezte, hogy kifizetetlen számlák tömege halmozódik, 
halmozódott fel. Akiknek tartozott a hivatal, azok nem rek-
lamáltak, így az odafigyel� képvisel�k sem tudtak vizsgála-
tot kezdeményezni. 
 
1. A választások után derült ki 
    (2010. szeptember 30-i, III. negyedévi zárás) 

– Az önkormányzat kasszájában, folyószámláin semmi-
féle pénz nem állt rendelkezésre. Egyáltalán a folyó ügyek, 
aktuális bérek teljesítése is csak alig-alig volt teljesíthet�.  

– Kiderült az is, hogy a szeptemberi adóbefizetésekb�l 
sem maradt semmi a számlákon. (Minden év márciusában 
és szeptemberében megugrik az önkormányzatok bevétele, 
hiszen ebben az id�ben történnek meg az esedékes adóbefi-
zetések. Ezeket aztán beosztva tartalékolhatja az önkor-
mányzat a további hónapokra elosztva, hogy az állami hoz-
zájárulásokkal és más bevételekkel együtt a folyamatos 
m�ködés minden hónapban biztosított legyen.) Tehát valósá-
gosan üres volt a „kassza”, amit az új vezetés megörökölt. 

– Viszont megörököltünk egy 50 milliós hitelkeretet, 
melyb�l több mint 49 millió Ft volt aktivizálva mint piaci 
kamatozású m�ködési hitel (–49.092.000 Ft), melynek 
törleszt� kamata 10%-os. 

– Ezen túl 15%-os törleszt� kamat mellett további 
10.400.000 milliós aktivizált bérhitelt.  

– „Megörökölt” még az önkormányzat – és ez jelentette 
az övön aluli ütést – további, mintegy 45.694.000 Ft-os ki 
nem fizetett számlamennyiséget. A kifizetetlen számláink 
között volt 2009-es teljesítetlen is. A választás után a követe-
l�k rögtön sürgetni kezdték a kifizetéseket. Ebben az id�ben 
valóban máról hónapra élt az önkormányzat. 

– Összesen tehát –105.186.000 millió Ft m�ködési tarto-
zást – valóban cs�döt – örökölt az új képvisel�-testület. 
  
2. Költségvetésünk alaphelyzete 2011. szeptember 

30-án (egy év után): 
– Jelenleg a kifizetetlen számlák mennyisége 

20.464.000 millió Ft. 
Ebb�l: még 2010-r�l áthúzódó, de a szolgáltatóval egyez-

tetve 7.114.755 Ft. 
– 90 napon túli tartozásunk      2.903.900 Ft, 

– 90 napon túli tartozásunk      1.124.855 Ft, 

– 60 napon túli tartozásunk      4.124.262 Ft, 

– 30 napos tartozásunk            5.196.811 Ft. 

– A m�ködési folyószámla-hitelkeretünkön (az 50 milli-
ós kereten) 19.201.000 Ft aktív hitelünk maradt (–19.201 
e Ft), a többit sikerült visszafizetni 

– Bérhitelkeretünket még használtuk ez év szeptembe-
rében, ez 9.784.900 millió Ft volt (tehát –9.784.900 Ft). 

– Az összes jelenlegi m�ködési tartozásunk –49.449.900 
millió Ft.  

Egy éves egyenlegünk +55.736.100 millió Ft. Ennyit si-
került „ledolgozni”! 
 
3. Hogyan sikerült? 

– A 2011. évi költségvetésünknél spórolósan fogadtuk el a 
kiadásokat. Ez egyébként lehetett volna nagyobb mérték� is, 
de nehezen értették meg, nehezen hitték el a képvisel�k is a 
megörökölt adósságot, illetve azt az elvet nehezen fogadták 
el, hogy lényegében az egyik szempont, hogy minden intéz-
ménynek m�ködnie kell, a másik, hogy minden megtakarí-
tást rögtön a törlesztésekre kell fordítani.  

– Az adósságok felszámolása, csökkentése érdekében ter-
veztünk a költségvetésünkbe 40 millió Ft-os telekeladást is. 
Ebb�l eddig mindössze 6,5 millió Ft-ot realizáltunk, és ennek 
ellenére érte el a testület ezt az óriási eredményt. 

– Külön kell szólni a polgármester rendkívüli odafigyelésé-
r�l, aki a számlákat is, de a vásárlások és minden más kifize-
tend� új szolgáltatást annak megtörténte el�tt egyeztetett az 
intézményvezet�kkel, és bizony, néha hátrább csúszott a 
tervezett kiadás, hiába volt eredetileg az éves tervben. Ezt 
végül is mindenki elfogadta. 

– A takarékosság ellenére szükséges volt 2011 augusztusá-
ban egy rendkívüli költségvetési módosítást végrehajtani. 
 
4. Az augusztusi kényszer költségvetés megtaka-

rítása összesen:  
     37.277.089 millió Ft! 

Polgármesteri hivatal és igazgatás                   22.092.089 Ft  
(ebb�l bér és bérjelleg� 6.709.089 Ft) 
M�vel�dési ház       4.867.000 Ft      Óvoda         993.000 Ft 
Iskola                      4.038.000 Ft      Kisebbség   500.000 Ft 
Autóbusz                 2.338.000  Ft     VKG           430.000 Ft 
Segélyek                  1.500.000 Ft      Konyha       310.000 Ft 
Mozi                        1.000.000 Ft      Véd�n�         69.000 Ft 
A rendkívüli kényszertakarékosság intézkedéseinek követ-

kezményéb�l a fenti több mint 55 milliós pozitívumban még 
csak a szeptemberi hatás érvényesül.  

A 10 milliós bérhitelkeretünk október elejét�l üresen áll, és 
reméljük, hogy kés�bb nem szorulunk már rá. Ha a spórolást 
folytatni tudjuk a 2012-es költségvetésünkben is, akkor akár 
áprilisig elérhet�vé válik a teljes adósságállományunk fel-
számolása. S�t! Azt követ�en lehet�ség nyílik egy tartalék 
alap képzésére és a kisebb pályázatoknál bármikor tudjuk az 
öner�t fejlesztési hitel felvétele nélkül is biztosítani – fejlesz-
téseket végezni.  

Világosan érzékelhet�, hogy a testület jól meg tudta oldani 
a cs�d elkerülését.  

A következ� hónapban beszámolunk a város hosszú és rö-
vid távú fejlesztési hitelkereteir�l, azok lejártáról, a kamatok-
ról. 

 Kiss Károly  
képvisel� 
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Visegrád ,,el�re vagy hátra” 
 

El�ször is tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, 
igazán nem gyakran untatom írásaimmal Önöket, meg is 
ígérem, a jöv�ben sem kell ett�l tartani, feladatom akad e 
nélkül is elegend�. 

Most mégis, többek kérésére, szeretném leírni a részem-
r�l szóban már sokszor, több fórumon elhangzott okfejtést 
városunk egyik legjelent�sebb kérdésér�l, mégpedig a 
város sokak által vitatott, véleményem szerint nyugodt 
szívvel infrastruktúra-fejlesztésnek is nevezhet� beruházá-
si tervér�l, a városháza és környezetének megépítésér�l, a 
terület rehabilitációjáról. 

Mint köztudott, városunk európai uniós pályázaton 540 
millió forintot nyert az említett beruházás megvalósításá-
ra, az ehhez szükséges önrészt, 150 millió forintot pedig 
hosszú távú, 10 éves lejáratú hitellel kívánja biztosítani. A 
hitel törlesztését az aláírást követ�en két év türelmi id�vel 
kell kezdeni.  

Mit jelentene a város számára a fejlesztés?  
– Végre a mi településünk is elmondhatná, hogy felhasz-

nált uniós forrást valamely intézményének, közterületei-
nek fejlesztésére, hisz rajtunk kívül ezt már szinte minden 
magyarországi közösség megtette; elég csak a környez� 
falvakban körülnézni, mi minden épült ebb�l a forrásból 
az elmúlt években (Dunabogdány: polgármesteri hivatal, 
m�vel�dési ház, orvosi rendel� stb.; Szigetmonostor: 
iskola). 

– Megújulna, illetve reprezentatív módon beépítésre ke-
rülne egy olyan terület a város központjában, mely jelen-
leg részben omladozó épületb�l, illetve egy ,,központi” 
nagy semmib�l áll, s mely terület ráadásul szinte minden, 
a településünkön tartózkodó vagy csak áthaladó látogató 
szeme el�tt helyezkedik el, tehát reprezentálja városunkat, 
dönt�en hozzátartozik a városképhez. 

– A városházában összevontan megtalálható lenne sok, 
ma különböz� helyszínen található szolgáltatás, funkció, 
tehát a város lakóinak kényelmes, elegáns környezet� 
ügyintézésre, az egyéb, dönt�en kulturális funkciók 
igénybevétele is itt történhetne, lehetne pl. ügyet intézni és 
könyvet kölcsönözni is egy helyen.  

Természetesen a különböz� önkormányzati tevékenysé-
gek így a koncentráltság, a korszer� épület miatt sokkal 
kisebb rezsiköltséggel m�ködnének, ami jelent�sen csök-
kentené az ilyen jelleg� kiadásokat, mely költségek ma 
nem kis fejtörést okoznak a városvezetésnek. 

– Végre Visegrád mindenkori városvezetése méltó kö-
rülmények között fogadhatna bármilyen szint� vendéget, 
hiszen azért, hála el�deink kiemelked� tevékenységének, 
mégis csak királyi székhely voltunk, még ma is nevünket 
viseli egy egész államcsoport, tehát akár akarjuk, akár 
nem, azért néha még államf�i szinten is látogatnak ben-
nünket. 

– Létrejönne egy olyan, nem túlméretezett díszterem, 
mely méltó helyszíne lehetne különböz� beltéri városi 
rendezvénynek, a szinte hetente ennek hiányában más 
helyszíneken rendezett esküv�i szertartásnak, de termé-
szetesen a civil szervezetek is igénybe vennék. 

– A városháza el�tti téren méltó helyszínt kaphatnának 
szabadtéri rendezvényeink, a dolgos hétköznapokon, nor-
mál hétvégéken pedig helyi lakos és idelátogató vendég 
egyaránt megpihenhetne a tér ül�alkalmatosságain, sétál-

hatna a téren, az el�tte lév� parkban, összefoglalva: él�vé 
tenné a területet, élvezhetné a helyszín fantasztikus adott-
ságait, a fellegvári, de még a dunai panorámát is. (Ma ki 
tartózkodik itt rendezvényen kívül?) 

– Megújulna az orvosi rendel� épülete, melyre egyéb-
ként más forrás úgy sem lenne, állapota pedig nem kíván 
kommentárt. Ugyanúgy megújulna annak udvara, még egy 
kis hétvégi piacunk is lenne egy szaletli alatt, mely azért a 
hét nagy részében egy kellemes, árnyas, padokkal ellátott 
pihen� is lehetne. 

– A város ezen már jelenleg is sokat látogatott részén 
végre létesülne egy kulturált WC blokk, talán ez sem 
lenne hátrány. 

– Komoly vállalkozói szándék mutatkozik arra, hogy az 
immár közel 50 éves, teljesen korszer�tlen, küls� megje-
lenésében botrányos CBA bolt helyett a tér mellett, önálló 
parkolóval egy korszer�, nem csak kimondottan élelmi-
szert árusító áruház épüljön, mely f�leg a helyi lakosság, 
de mellette a turizmus igényeit is szolgálná. 

– Megoldódna a Rév utca zsúfoltsági problémája, hiszen 
az mégis vicces, hogy ebben a viszonylag sz�k kereszt-
metszet� utcában parkol minden itt létesült egység látoga-
tója, akadályozva az itteni átmen� forgalmat, ugyanakkor 
a házsor mögött pedig hektárak állnak üresen. Az itt átha-
ladó forgalom pedig várhatóan nem fog csökkenni, hiszen 
a fellegvárba vagy környezetéhez szinte minden váro-
sunkba érkez� ellátogat. 

– Létrejönne a városnak egy olyan része, melyet a hozzá 
kapcsolódó F� utcai területtel együtt már lehetne a város 
központjának nevezni, s végre megválaszolhatnánk a 
hozzánk érkez�k, szálláshelyeinken tartózkodók els� 
kérdését: ,,Hol a városközpont?” 

– A beruházás indukálna több más, a város színvonala-
sabb megjelenéséhez kapcsolódó fejlesztést, melyek en-
nek elmaradása esetén szintén nem valósulnának meg. 

– Utoljára, de nem utolsó sorban egy, bár sokak által vi-
tatott, reprezentatív épülettel gazdagodna a város. 

 

Természetesen az el�nyök mellett felmerülnek a fejlesz-
tés hátrányos következményei is.  

A legtöbbet hangoztatott negatív hatásokkal kapcsolat-
ban is szeretném véleményemet leírni: 

– A város jelenlegi, nagyon feszített költségvetése mel-
lett, amikor még a mindennapi m�ködés, az önkormányza-
ti dolgozók bérkifizetése is probléma, hogyan lehet a 
beruházás önerejét biztosítani?  

– Egyrészt a két ,,kasszának” semmi köze nincs egymás-
hoz, tehát a beruházás összege m�ködésre fel nem hasz-
nálható. A felmerül�, húsz évre eloszló összeg évenkénti 
törleszt� költségének jó része az önkormányzati funkciók 
koncentráltabb m�ködtetése, a gazdaságosabban üzemel� 
épület rezsiköltségének alacsonyabb szintje miatt szinte 
már eleve megtakarítható lehetne. 

– Egyébiránt a funkciók áttelepítésével felszabaduló in-
gatlanok értéke eléri, ha nem haladja meg az öner� mérté-
két, tehát abban az esetben, ha nem kívánnánk a hiteltör-
lesztést felvállalni, az ingatlanok eladásával azt akár ki is 
lehetne váltani. Egyszer�en fogalmazva: az öner�, 150 
millió forint értékéért létrehozunk kb. 600 millió forint 
értéket. Mi ebben a rossz üzlet?  

– A fejlesztés elmaradása viszont véleményem szerint a 
jelenlegi költségvetési bevételek jöv�beni mértékét is 
veszélyezteti. Tudomásul  kell  venni, hogy Visegrádon az 
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adóbevételek nagy része az idegenforgalomból keletkezik, 
dönt�en az itt alvó vendégeket fogadó szállodák idegen-
forgalmi, építmény- és ipar�zési adójából. Ennek mértéke 
pedig egyenesen arányos az ide látogatók, itt alvók, tehát a 
hosszabb id�t itt tölt�k számával.  

De miért is töltsön valaki több napot városunkban, ha a 
m�emlékek kb. egynapi látogatását követ�en még arra 
sincs módja, hogy esténként sétáljon egy kicsit a F� téren, 
hétvégén ellátogasson kis piacunkra, esetleg házasságot 
kössön egy európai szint� helyszínen.  

Sajnos, lassan oda jutunk, hogy minden, a vendégnek 
szükséges szolgáltatást a szállodán belül kell biztosítani, 
mert a küls� környezet elmarad az itt biztosított színvonal 
mögött. Ez nem egészséges folyamat, engem a harmadik 
világ üdül�központjaira emlékeztet, ahol a szállodán kívül 
nincs élet, programok csak szervezetten ajánlottak, egyéni-
leg kimenni értelmetlen, hisz ott egy más világ van. 

Mi, idegenforgalmi vállalkozók nem ezt akarjuk! Mi 
büszkék szeretnénk lenni nem csak az általunk üzemelte-
tett egységekre, de városunkra is. S természetesen ezért 
igen is érdekünk a fejlesztés, ezt nem is titkoljuk, de azt 
hisszük, ez egyértelm�en egybe esik a város és polgárai 
érdekeivel, hiszen a leírtakból talán az is kiderül, hogy az 
el�nyök jó része az itt lakó polgárokat is érinti. 

Lehetne még sok-sok érvet felhozni a fejl�dés mellett, de 
azt gondolom, a lényegeseket említettem. 

Remélem, írásommal sikerült azon olvasókat is egy kicsit 
elgondolkodásra ösztökélnem, akik a szóban forgó fejlesz-
tést eddig nem támogatták, s talán, ha sikerül egyszer a 
szalagot átvágni, mindenki még büszkébben lesz 
EGYÜTT VISEGRÁDI.  

Ebben bízva, maradok tisztelettel: 

Zeller Tibor képvisel�             

  
Képvisel�i gondolatok, dilemmák 

 

Korábbam általában konkrét esetekr�l írtam, melyek 
számomra furcsák, elgondolkoztatóak voltak. Most egy 
olyan jelenségr�l szeretnék írni, melyet már régóta érzek, 
de az utóbbi id�ben er�södött, érlel�dött meg bennem, 
hogy talán mégsem én értem félre a dolgot. 

A csaknem egy éve megválasztott új testület úgy kezdte 
munkáját, hogy a polgármester heti rendszerességgel tájé-
koztatta a testületi tagokat az önkormányzat háza tájékán 
történtekr�l. E tájékoztatók aztán szép lassan elmaradtak, 
helyettük volt egy-két testületi megbeszélés, majd ezek is 
megsz�ntek. Mindemellett többször sor került négy- vagy 
többszemközti megbeszélésekre, melyekr�l a jelenlév�k-
nek általában más-más maradt meg az emlékezetében. Bár 
ezek a fórumok lehet, hogy nem mindig váltották be a 
hozzájuk f�zött reményeket, de legalább voltak. Az is 
kétségtelen, hogy a polgármester azt szerette volna, hogy 
az ilyen megbeszéléseken született „döntések” a kés�bbi-
ekben (értsd testületi ülés) már ne kerüljenek vitára, ha-
nem szép nyugodtan fogadjuk el. Mások viszont úgy gon-
dolták – köztük én is –, hogy a választóknak jogukban áll 
megtudni, ki, miként vélekedik egy-egy lényeges kérdés-
r�l. Arról nem is beszélve, ha a fontos dolgok a testületi 
üléseken kívül d�lnek el, akkor a nyilvánosság teljes mér-
tékben ki van zárva a vita megismeréséb�l. Nem utolsó 
sorban – mint említettem – több esetben el�fordult, hogy 
másként emlékeztek a résztvev�k, és nem lehetett eldönte-
ni, kinek van igaza, ezért a lényeges kérdésekben a hang- 
és képrögzítést láttuk többen szerencsésnek. 

Mára ezek a kérdések azonban már nem kérdések. Az 
elmúlt három hónapban minden egyeztetés, tájékoztatás, 
információ-megosztás megsz�nt. Hárman eldöntik, majd a 
testületi ülésen négyen megszavazzák. Ha az ember nem 
tagja a V4-nek, csak akkor juthat információhoz, ha el�re 
írásban kérdez, vagy ha nyomoz, vagy bemegy a kocsmába 
és meghallgatja a pletykákat, melyeknek – mint utána 
kiderül – általában van valóságalapja. A választópolgár 
joggal teheti fel a kérdést, hogyan és milyen min�séggel 
tudja a képvisel� a város érdekeit szolgálni, ha minden, de 
minden információtól el van zárva.  

Sokszor csodálkoznak az emberek, hogy te ezt sem hal-
lottad, azt sem hallottad, hogy lehet ez? Igen, sokszor a 

legelemibb információkat sem kapjuk meg. Nem tudtunk 
például arról, hogy a patakrendezés miatt lakossági fórum 
lett összehíva, vagy hogy az önkormányzat a korábban 
elvetett homlokzatfelújítási pályázat ellenére mégis csak 
homlokzatfelújításban gondolkozik, vagy hogy a tömbfel-
táró út kérdésében is volt már lakossági egyeztetés. Hogy 
még egyszer�bbet mondjak: a köztársasági elnöki látoga-
tás kapcsán is minden információt magukban tartanak a 
vezet�k (nyilván csak �k kaptak meghívást), és amikor 
valaki megkérdezte t�lem: hány órakor lesz a látogatás –
van, aki szívesen megnézné –, erre sem tudtam válaszolni. 

Mint fentiekb�l is látszik, a legtöbb esetben egyszer�en 
az indokot sem lehet érteni. Sokszor olyan dolgok ezek, 
melyek komoly vitára okot sem adhatnának. Hogy mégis 
miért? Nem tudom. Talán a kapkodás és az 
el�készítetlenség miatt. Ezeken lehet változtatni. Arról 
nem is beszélve, hogy éppen az ilyen esetekben is a „több 
szem többet lát” elve vihetne el�re. Vagy mindez bizal-
matlanság? Pedig csalódniuk kellene, ha azt hiszik, hogy 
mindenben csak a rosszat keresi valaki. 

A bizalmatlanságra amúgy lehetne ok, de épp fordítva. 
Többször el�fordult, hogy testületi ülésen olyan tájékozta-
tást kaptunk, amir�l kés�bb kiderült, hogy nem fedi a 
valóságot teljesen, vagy egyszer�en elhallgattak dolgokat. 
Ráadásul olyan ügyekben, ahol az igazság elmondása sem 
állt volna semmib�l: pl. iskolabusz, Duna-parti sétány stb. 
Egyszer�en nem értem, miért van erre szükség? 

A nagyobb horderej� ügyekr�l most nem szeretnék írni, 
ott sokkal nagyobbak a bajok meglátásom szerint. Azt 
hiszem, ezek az apró példák is jelzésszer�en mutatják azt, 
amit – mint mondtam – hónapok óta érzek: tudatosan 
zárnak el el�lünk minden információt. Három ember min-
dent el tud dönteni, hiszen a testületben megvan a biztos 
többség. Az, hogy mi tartja össze ezt a stabil V4-es koalí-
ciót, most ne firtassuk. 

Higgyék el, nem az a legszomorúbb ebben, hogy én nem 
jutok információhoz, hiszen nélkülem is szépen megvolt 
eddig is Visegrád, hanem inkább az, hogy az ilyen lépések 
véleményem szerint egyértelm�en az önkormányzatiság 
felszámolásához vezetnek. A testület kiüresedik, a lakos-
ságnak pedig csak négy évenként adatik meg, hogy bele-
szóljon a saját városa dolgaiba. 

Mikesy Tamás képvisel� 
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Sokan vártuk már a cseng�szót – reméljük, nem túl ciki, 
mégis csak iskoláról van szó… 

A régi haverok…, na, és persze az újak, az ismeretle-
nek… Hát, megéri szétnézni közöttük – különleges, jó 
arcok keveredtek a mi hagyományosan remek arcaink 
közé Leányfaluból, Tahiból, Bogdányból, Szentlászlóról 
és természetesen Kisorosziból – úgy tucatnyian. Lettünk 
is idénre kétszázan a kisoroszi és visegrádi iskolában.  

Kisoroszi jubileumi ünnepséggel kezdett, hiszen húsz 
éve nyitotta meg újra kapuit a visszakörzetesítést követ�-
en az iskola. Az idénre szinte teljesen megújult épületben 
az alpolgármester úr és az egykori iskolások együtt ünne-
peltek a hét kis els�ssel, akiket Szárazné Fehér Tímea 
tagintézmény-vezet� köszöntött osztályában. 

 

 
 

Visegrádon a tanévnyitó vidám lendületével röpültünk 
tovább a dolgos hétköznapokon is a (most még) szorgos 
sereggel. A visegrádi els�söket Scheili Éva, az ötödikese-
ket Veres Judit szoktatja az új rendbe. El�bbiek huszon-
négyen, utóbbiak tizenkilencen vannak. Hasonlatosak 
abban, hogy úgy t�nik, mind a két közösség élénk gon-
dolkodású, kedves karakter� osztály, fegyelem szempont-
jából is kiemelked�ek, ami mindkét korosztály esetében 
szokatlan ebben az id�szakban. Kívánok nekik nyugodt, 
der�s éveket iskolánkban.  

Nyolcadikosaink eddigi nyolc évük legnyugisabb perió-
dusát élik, ha jól látom – valószín�leg �ket már elkapta a 
továbbtanulási „para”. S hogy még er�sebben érezzék, 
hogy nem babra megy a játék, szeptember utolsó pénteké-
re Kudett Magdolna kistérségi oktatási referens segítségé-
vel közelükbe (tételesen a sportcsarnokba) hoztuk a pá-
lyaválasztás „rémét” – mint láthatták, nem is volt olyan 
fenyeget�. Tettük ezt azért, hogy a kezdeti – és ilyenkor 
oly természetes – zavar után mindenki szép lassacskán, 
sok-sok beszélgetés után, néhány röpke hónap múlva 
valódi döntést hozhasson továbbtanulását illet�en. A 
bogdányi és visegrádi iskolások izgatottan nézték végig a 
standokat (meg egymást). Voltak olyan középfokú isko-
lák, amelyekr�l most hallottak el�ször és máris a toplistá-
ra kerültek. Remek volt a pályaorientációs szakember 
csoportmunkája: a gyerekek összefüggéseket tártak fel, 
meger�sítést kaptak eddigi irányultságukban, és sok új 
kaput nyitottak meg a továbbtanulással kapcsolatban. S 
persze, jó volt hallani, hogy gyermekeink felt�n�en nyi-
tottak, intelligensek voltak a foglalkozásokon (itt azért 
feltétlenül meg kell említenünk, hogy a dicséret hetedike-

seinket is illeti, hiszen a pályaválasztás el�készítése náluk 
is megkezd�dött). A pszichológus segítségét is sokan 
igényelték – a szakember elismer�en szólt arról, hogy a 
visegrádi helyszínen éltek a legtöbben a lehet�séggel, 
hogy pszichológus segítségét is kikérjék a pályaválasztás-
sal kapcsolatban. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy a szü-
l�k felel�s, a gyermek személyiségének, irányultságának 
és terhelhet�ségének legmegfelel�bb továbbtanulási 
irányt szeretnék választani. Hogy az arányos teherviselést 
a tanév folyamán is segítsük, a nyolcadik osztályban az 
idei évre módosítottunk a német nyelvi csoportbeosztást 
is, hogy ezzel is optimalizáljuk tanítványaink terhelését a 
továbbtanulás el�tt. 

A hónap utolsó napja egyébként nem csak a pályavá-
lasztásról szólt. Az alsósok figyelmét például sokkal in-
kább lekötötte az, hogy a népmese napján osztotta ki 
Fehér Judit könyvtáros az általa szervezett rajzverseny- 
és meseíró pályázat díjait. A gyerekek örömére nemcsak 
az els� helyezettek kaptak elismerést, hiszen minden 
pályázó alkotásában volt olyan leny�göz� részlet, amit 
dicsérni lehetett. Köszönöm közösségünk nevében, hogy 
az ifjú alkotók keze munkája ért�, érz� emberhez talált.  

Ugyanezen a napon ünnepelhettük a mozi épületében a 
zene világnapját. Minden évben máshogyan világítunk rá 
a zene életet kiteljesít� szerepére. Az idei ünnepen zene-
tanáraink léptek tanítványaik elé, s mutattak ívet a klasz-
szikus zenét�l a dzsesszen át a népzenéig. Csoportjukhoz 
meghívásukra Fekete Róbert, iskolánk új tánctanára is 
csatlakozott, hogy összeölelkezhessen a régi és az új, a 
zene és a tánc. Jó volt a m�vészetek harmóniájában együtt 
kicsit feloldódni, s a rövid úton hazafelé merengve nem 
volt kérdés, kell-e anyagilag és helyileg is sz�kösen élni: 
osztozkodni a kevés pénzen, id�n és helyen az általános 
iskolának és a zeneiskolának, a csarnokban a sportnak és 
a táncnak, s van-e értelme együtt ünnepelni a tagiskolának 
és a székhely iskolának. Ilyenkor mindig pontosan tudjuk 
a választ: igen. S ez biztatást ad a hétköznapok gondjai-
hoz. 

Azt gondolom (kicsit messzebbr�l jött idegen), hogy a 
város büszke lehet iskolájára: objektív mércével mérve is 
színvonalas az oktatása, s emellett olyan értékeket ad, 
amelyeket más, hasonló nagyságú településeken általában 
sokkal nehezebb vagy lehetetlen elérni: a zenei, képz�-
m�vészeti és néptáncos nevelés elhivatott m�vészek, 
szakemberek kezében van. Sportolásra nemcsak az iskola 
szervezésében (floorball, foci, egyéb labdajátékok, játékos 
testnevelés), hanem helyben, csatlakozó órában más, jó 
színvonalú csoportok munkájába bekapcsolódva is van 
alkalom. Az idei évben létrehoztunk egy új intézmény-
egységet: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot – 
(megbízott vezet�je Borbély Anikó pszichopedagógus; h�, 
de vártuk vissza!) –, amelynek az eddig is ellátott terüle-
tek mellett kiemelt feladata a gyógytestnevelés megszer-
vezése. A foglalkozások beindítása és a tanulók beosztása 
sok nehézséggel járt, de bízunk abban, a három csoport a 
lelkes és lelkiismeretes gyógytestnevel�, Matkovics Mari-
anna vezetésével hatékonyan végzi majd feladatát. Örü-
lök annak, hogy felesleges küzdelmet nem kellett a 
gyógytestnevelés területén vívni, hiszen a szül�k úgy 
t�nik, tudják: gyermekük testi egészségéért tenni els�dle-
ges feladatuk, s a gyermekkori deformitások kés�bb sú-
lyos egészségügyi problémákhoz vezethetnek. 
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Ha tovább keresem iskolánk sikereit, meg kell említe-
nem intézményünk cserekapcsolatait. A nyáron beszámol-
hattunk a nagy múltú és örömünkre máig is kiválóan m�-
köd� parajdi testvérkapcsolatról, valamint a német nyelvi 
táborról. Az új tanév kezdetén a nagy táncosok nagy se-
bességre kapcsolva próbáltak, hiszen a városi küldöttség 
részeként tizenkét tanuló Obergünzburgba, németországi 
testvérvárosunkba utazott, s ott három fellépésen mutatták 
be sváb és magyar hagyományaikat. El�adásukkal (amely 
eddigi legérettebb produkciójuk volt) nagy elismerést 
arattak. Ez már nemcsak gyermeki aranyosság, hanem 
valódi tudás, alkotás volt. Némi szomorúsággal és kell� 
büszkeséggel adtam át a hatvan néptáncos gyermek nép-
m�vészeti nevelését hazaérkezésünkkor Fekete Róbert 
kollégámnak. Köszönöm a néptáncosok és szüleik sokszor 
megnyilvánuló áldozatvállalását, s immáron elfoglalom új 
helyemet mint kinevezett „csapat lelke és menedzser (?!)” 
– szóval megbízott árnyék.  

 

 
 

Az idei év elején új lendületet és formát kapott az erdei 
iskola program iskolánkban (mennyi új a nap alatt!). A 
hatodik osztályosok érvényt szereztek egy évvel ezel�tti 
döntésüknek, és Hábel József osztályf�nök vezetésével, 
Lengyel Rita, Demeter Bálint és Irsai Péter közrem�ködé- 

sével a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága királyréti 
erdei iskola szálláshelyén vert tanyát – érzésük szerint túl 
rövid id�re. Geológia, história, biológia, háztartástan és 
sorolhatnám még, mi mindennel foglalkoztak a gyerekek. 
Egyik ámulatból a másikba estek, s közben tanultak: tatár-
járásról, földtörténetr�l, ginko bilobáról, gyógynövények-
r�l, odúkról és odúlakókról (élesben éhes darazsakról), 
erd�k és vizek él�világáról, túráztak GPS-szel és anélkül 
éjjel és nappal, játszottak és harsányakat kacagtak; ették 
tanáraik és egymás f�ztjét, háztartást vezettek, batikoltak, 
fociztak, versenyeztek, jegyzeteltek… A felsorolást befe-
jezni nem, csak abbahagyni lehet. Amit nem csináltak, az 
is fontos: hiszen tudtak élni mobilok, tévé és zenekütyük 
nélkül, összezárva hatosával, elviselve egymás rigolyáit. 
Jó volt vidámságukban részt venni. Az idei ötödik osztály 
szül�i közössége is döntést hozott: szeretnék, ha gyerme-
keik szintén kipróbálhatnák a tanulás osztályteremt�l és 
fehér krétától elszakadó formáját, s a jöv� év elején �k is 
közvetlenül figyelik a természetet. 

Az els� hónap véget ért. Nem volt eseménytelen. Az év 
eleji szervezés sok figyelmet igényelt, hiszen több osztá-
lyunkban is „telt ház” van, a napközis csoportok pedig a 
részleges bontás után is nagy létszámmal m�ködnek. Sze-
rencsénkre új napközis kollégánk – Kecskés Lilla angol 
m�veltségi terület� tanító – személyében gyermekszeret�, 
következetes csoportvezet�re leltünk, s így csoportjaink a 
magas létszámok ellenére is jól m�ködnek. 

Mozgalmas életünket színesítik volt nyolcadikosaink, 
akik fel�l megnyugodhatunk: helytállnak, beilleszkedtek. 
Beröppennek hozzánk, csivitelnek, fociznak egyet a régi-
ekkel, s már mennek is tovább. A hét legszebb mondata is 
egy kedves „mosolyalbumunk”-tól származik: „Mariann 
néni, szárnyalok! Boldog vagyok! Köszönöm, köszönöm, 
mindenkinek köszönöm!”  

Mi is köszönjük. Járjatok szerencsével, lehessünk büsz-
kék rátok. Hamarosan – meglátjátok, mire észbe kapunk, 
itt az év vége – huszonnégy jómadár indul utánatok! 

Bozóki Marianna 
                                                                       igazgató 
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A 2011–12-es nevelési évben a kor-
csoportok megoszlása a következ�:  

 

Kiscsoport: 28 f�; folyamatos be-
szoktatással január végére kialakul a 
végleges létszám.  

A csoport óvón�i: Gyurián Mária, 
K�halmi Ágnes  

Dajka: Szabó Szilvia  
 

Középs� csoport: 22 f�  
A csoport óvón�i: Imre Gáborné, 

Szalai Dóra 
Dajka: Tóth Józsefné Erika néni 
 

Nagycsoport: 23 f�  
A csoport óvón�i: Schandlné Herr 

Margit, Dobó Istvánné 
Dajka: Zeller Márta  
 

Az óvoda logopédusa: Kleszky Kata-
lin. 

A zeneovit heti egy alkalommal Vass 
Henrietta vezeti.  

Zökken�mentesnek mondható a kis-
csoportosok beszoktatása, szeptember 
1-jét�l 15 kisgyerek szokta meg a reg-
geli oviba indulást, majd néhány nap-
pal kés�bb az oviban maradást.  

A középs� és nagycsoportosok már 
összeszokott társaság, mindkét cso-
portba új kisgyermekek is érkeztek, 
hamar beilleszkedtek, a régiek szeretet-
tel fogadták �ket. 

A meghosszabbodott nyárban kihasz-
náltuk a jó id�t: sétáltunk, kirándultunk 
sz�kebb és tágabb környezetünkben, 
megkerestük az óriás diót term� fát a 
Salamon-torony környékén, megnéztük 
a patakbefolyást a Dunánál, mustot 
kóstoltunk a pincesoron.  

Örömmel dolgoztunk fel népmeséket 
a szeptember 30-i népmese napjára, 
meghívtuk a kis- és középs� csoporto-
sokat egy mese eljátszásának bemutatá-
sára.  

S terveink között szerepel, hogy a 
nagycsoportosok a népmese napjára 
feldolgozott mesét szüleiknek is el-
játsszák.  

Három féléves képzésben vesz részt 
két óvodapedagógus kollégám, a f�is-
kola elvégzése intézményünk érdeke, 
heti egy alkalommal kell megoldani 
helyettesítésüket. 

A középs�sök már voltak a fogorvos 
néninél, októberben a többi csoportra is 
sor kerül.  

Dobó Istvánné  
                                         óvodavezet� 



12                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                       2011. október 
 

������������
 

A népmese napjára meghirdetett pályázat eredményei 
 

A népmese napja alkalmából megrendezett versenyen az 
els�s és a másodikos kisdiákok rajzaikkal vehettek részt. Az 
Áprily iskola 2. osztályából nagyon sok szép rajzot küldtetek 
el nekünk, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy az egész osz-
tályt megjutalmazzuk. Az els� helyezést öten is kiérdemelté-
tek: Kovács Luca Borbála els� osztályos tanuló Ázem és tün-
dérkisasszony (arab mese), Kikiali Liliana els� osztályos tanu-
ló Az aranyalmafa (görög mese), Péter Panka els� osztályos 
tanuló szintén Az aranyalmafa (görög mese), Sintár Fanni 
második osztályos tanuló A szürke ember (izlandi mese), Fiszl 
Cecília második osztályos tanuló Ámisz és Ámil (angol mese) 
meseillusztrációiért vehette át az els� helyezetteknek járó 
könyvjutalmat. 

A meseíró pályázatra 17-en nyújtottátok be fogalmazásai-
tokat. Minden mesében volt valami, ami elnyerte a tetszé-
sünket. Nem fukarkodtatok a humorral, jól alkalmaztátok a 
mesebeli megszólításokat, fordulatokat, nem egyszer vegyí-
tettétek a népmeseh�söket a tévében látott akcióh�sökkel, 
melyek újszer�vé tették a meséiteket. A történet végér�l soha 
nem maradt le a tanulság, a jók mindig elnyerték jutalmu-
kat. Szép gondolatokat fogalmaztatok meg az önzetlen barát-
ságról, a szül�i és testvéri szeretetr�l.   

Mind a 17 mese jó volt, ezért mindegyik meseírót érdemes-
nek találtuk arra, hogy megjutalmazzuk, ugyanakkor – 
mivel mégiscsak versenyr�l volt szó – a jók közül ki kellett 
választanunk a legjobbakat. Így esett a választás Hábel Zsó-
fia, Félegyházi Miklós és E�ry Piroska meséjére, melyeket 
most itt olvashattok a lap hasábjain. A mesék önmagukért 
beszélnek; olvassák szeretettel, mint ahogy mi is örömmel 
fogadtuk és olvastuk! 
 

1. helyezett: A kecske meg a kakas 
Hábel Zsófia 3. osztályos tanuló meséje 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecske meg 
egy kakas. Nagyon jó barátok voltak. Egy nap azonban mégis 
összevesztek, mert nem tudták eldönteni, hogy ki tud jobban 
f�zni. 

– Kecske, menjünk el a rókához, mert az a hír járja, hogy � 
már mindenfélét evett, � el tudná dönteni – mondta a kakas. 

Így hát elmentek a rókához. 
– Kedves róka! Kóstold meg ezeket a leveseket és mondd 

meg, hogy melyikünké a finomabb – mondta a kakas. A róka 
behívta �ket az odújába. El�bb belekanalazott a kakas leve-
sébe, majd a kecskéjébe is. 

– Fúj! Hát ezek meg miféle levesek? – fintorgott a róka. 
– Az egyik kukorica-, a másik káposztaleves – mondta a 

kecske. 
A róka nem szerette a zöldséget és a gyümölcsöt. A ravasz 

róka így szólt: 
– Mindkett� levesb�l hiányzik valami. 
– De mi? – kérdezték egyszerre. 
– Egy kis hús! – kiáltotta a róka és a megszeppent állatokra 

akart ugrani, de csak a kakas tollát tudta kitépni. A rémült 
kakasnak és a kecskének sikerült elmenekülni a róka karmai 
közül. Azóta sem a kecske, sem a kakas nem f�z semmit. Itt a 
vége, fuss el véle! 

 

2. helyezett: Foltos és Csíkos 
Félegyházi Miklós 3. osztályos tanuló meséje 

 

Hogy holt volt, hol nem volt, azt én nem tudom, csak azt 
tudom, hogy a dzsungelben élt egy kispárduc. Ennek a pár-
duckölyöknek Foltos volt a neve, mert egyfolytában a sárban 
hempergett. Egyszer, amikor otthon hagyták a szülei, hogy 
eleséget keressenek, jött egy magányos kistigris. 

– Szia! Engem Foltosnak hívnak – mondta neki Foltos. 
– Szia! Engem Csíkosnak hívnak – mondta a kistigris. 
– Neked vannak szüleid? – kérdezte Foltostól. 
– Vannak – mondta �. 
– Jó neked! – mondta Csíkos. 
– Miért? 
– Mert én elcsavarogtam, és most nem találom a szüleimet. 
– Tudod mit? Majd ha az anyukám és az apukám megjön, 

akkor elmegyünk, hogy megkeressük a szüleidet – mondta 
neki Foltos. 

Egy órával kés�bb meg is érkeztek Foltos szülei. Egy na-
gyobb gazella megevése után Foltos elmesélt mindent. El is 
indultak. Útközben találkoztak egy elefánttal. � is segített 
nekik, ment velük tovább. Kés�bb még egy hiéna is beállt a 
csapatba. Mentek mendegéltek, egyszer csak észrevették 
Csíkos szüleit. De jaj! Egy nagy nádketrecben találták �ket. 
Gondolkodni kezdtek, hogy lehetne �ket kiszabadítani. A 
hiénának jó ötlete támadt. 

– Azt mondom nektek, az elefánt, mint tudjuk nagyon er�s. 
Biztosan ki tudná törni a rácsot. 

Így is lett, az elefánt kitörte. Azután a négy szül� elment 
vadászni. Hoztak ötven nyulat és két köteg répát, azért hogy 
az elefántnak is legyen mit ennie! Nagy lakomát csaptak, de 
persze, Csíkos és Foltos kapták a legnagyobb darab HÚST! 
És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 
 

3. helyezett: A pöttyetlen katica 
E�ry Piroska 3. osztályos tanuló 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy katicacsalád. 
Egyszer ez a katicacsalád elment piknikezni. Mikor mindent 
megettek, elmentek bújócskázni a gyerekek, a leghaszontala-
nabb olyan messze akart bújni, hogy senki sem találja meg. 
Hát ez a katica csak ment, ment, de vissza nem talált. Mitév� 
legyen, megkérdezte a tücsköt. 

– Tücsök úr! – mondta a katica. – Meg tudnád mondani, 
hogy hol vannak a piknikez� katicák? 

– Megmondom, ha odaadod az egyik pöttyödet! – mondta a 
tücsök. Mit volt mit tenni, odaadta. 

– Figyelj, menj el�re, és utána megtalálod az utat. 
– Köszönöm – mondta a katica. Ment arra, amerre a tücsök 

mondta, de nem látta a családját. Megkérdezte a hangyát: 
– Hangya úr, meg tudnád mondani, hogy hol vannak a pik-

nikez� katicák? 
– Jó úton haladsz, de csak akkor mondom meg, hogy hol 

vannak, ha odaadod az egyik pöttyödet. Hát odaadta. 
– Menj egyenesen és megtalálod, amit keresel. 
Ment, ment a katica, de sehol nem találta �ket. Éppen ott 

volt egy süni. Megkérdezte, hogy hol van a családja. 
– Süni asszony, meg tudnád mondani, hogy hol vannak a 

piknikez� katicák? 
– Hát, nem is tudom, ha odaadod az egyik pöttyödet, meg-

mondom. 
– Jól van, odaadom. 
– Arra menj, ott vannak! 
– Jó, látom! Nagyon köszönöm! 
Ment a katica. – Anya, apa, testvéreim! 
– Ki vagy te? – kérdezték. 
– Én vagyok az, Momó, az elt�nt katicátok.  
– A katicánknak 7 pöttye volt, nem csak 4! 
– Testvéreim, ti pont hárman vagytok, adjatok át egy-egy 

pöttyöt! 
– Jó, de ha nem Momó vagy, akkor visszakapjuk? 
– Jól van. Odaadtak 3 pöttyöt. 
– Anya, ez �! 
– Hát bizony, hogy �! Itt a vége, fuss el véle! 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

Megjártuk  
az obergünzburgi Marktfestet 

 

Múlt havi számunkban már írtuk, hogy meghívásnak 
teszünk eleget szeptember 16–19. között a testvérvárosi 
vásárra, ahol is folklór és gasztronómiai bemutatót kértek 
t�lünk. A szervezés és el�készítés városi összefogással 
történt (városháza, német önkormányzat, TDM, Áprily 
iskola, Zeller Tibor képvisel� és üzletember). 

A 16-i kora reggeli indulás után kb. tíz órai utazás kö-
vetkezett, melyet Ausztria és Dél-Bajorország csodás 
tájain áthaladva tettünk meg. 

 

 
Táncosaink a színpadon 

 

Az id� napos, meleg volt, így utazásunk és érkezésünk 
kellemes volt. Bajor barátaink, valamint a volt és a jelen-
legi els� és második polgármester urak már a Rathausnál 
vártak ránk, és mindjárt frissít�vel kínáltak. Itt már javá-
ban folyt a visegrádi reneszánsz pavilon felállítása, mely 
el�z� nap indult útjára az önkormányzat platós kisteher-
autóján a Schüszterl-fiúk (Karcsi és Péter) kíséretében. 
Nem volt kis munka az összeállítás, de bajor segít�kkel 
egy-kett�re készen is lett.  

 

 
Pavilonunk a Rathaus oldalában 

 

Vendéglátóink ezután elkísértek szálláshelyeinkre, majd 
a közös vacsora következett a városszéli hangulatos foga-
dóban, ahol stábunk jelent�s része volt elszállásolva, és itt 

aludtak táncos iskolásaink is vezet�jükkel, Marianna 
igazgató nénivel. 

A szombati nap a bemelegítéssel telt el: Zeller Tibi csa-
pata berendezte a pavilont konyhának és egyéb árusító 
résznek, aztán f�ztek gulyást, pörköltet, sütöttek palacsin-
tát, lángost és természetesen kínáltak hozzá finom hazai 
borokat és fütyül�s barackpálinkát. Néptáncos gyermeke-
ink délel�tt keményen próbáltak Marianna néni szigorú, 
de szeretetteljes vezényszavaira; komolyra kellett venni, 
mert este volt az els� fellépésük a Rathaus-Platzon. 

Miután csodás volt az id�, és már délel�tt jól mentek a 
próbák, délutánra szabad programot kaptak, uszodába 
vitték vendéglátóink kis táncosainkat. Feldobva jöttek 
vissza, ugyanis a fürd�ben szuper csúszdák is voltak! 
Gyors evés-ivás, majd átöltözés, hisz jött az els� fellépés! 

A Marktfestet a város polgármestere, Lars Leveringhaus 
nyitotta meg, és mindjárt az elejére bekonferálta a magyar 
vendégeket és kis táncosainkat. 

Az izgalom ellenére fergeteges el�adást láthattak t�lük 
az ott jelenlév�k. Óriási tapsot kaptak, kit�n� debütálás 
volt! 

Sajnos, az id� másnapra olyannyira elromlott, hogy még 
az is kérdésessé vált, fel tudunk-e lépni egyáltalán? A 
viharos szél id�nként vízszintesen fújta az es�t, ami a 
színpadot csúszóssá tette, és ez balesetet okozhatott vol-
na! Némi id�eltolással – amikor is kissé alábbhagyott a 
vihar és a technikai személyzet lesöpörte a vizet a szín-
padról – magával ragadó el�adást láthattunk táncosaink-
tól, ismét tapsvihar tört ki! Sikerült két órával kés�bb újra 
megismételni (már más közönségnek) remek el�adásukat. 
Siker volt a javából, melyet kés�bb a búcsúesten az 
obergünzburgi polgármester úr komolyan méltatott, külön 
megköszönve Marianna igazgató asszonynak a munkáját 
és további sikereket és eredményeket kívánt a tánccso-
portnak. 

A fellépések után múzeumlátogatásra vittük a gyereke-
ket. Obergünzburgnak két kit�n� múzeuma van: az egyik 
helytörténeti, a másik a Südsee (Déltengeri). A helytörté-
neti kiállítás tárlatvezetését Nicola Paolini volt alpolgár-
mester úr tette meg nekünk nagy örömmel, és mi élvezet-
tel hallgattuk remek el�adásait; ezúton is köszönjük neki. 

Nagy érdekl�déssel léptünk be a Südsee Múzeum kapu-
ján, és az ott látottak teljesen elvarázsoltak mind-
annyiunkat! Tárlatvezet�nk – aki a gyermekek nyelvén is 
jól beszélt – dinamikus el�adásával még fokozta a kiállí-
tás nyújtotta élményt. 

A kimerít�en szép élmények után még jutott egy kis er� 
és id� sétálni a városi forgatagban, megnéztük a kiállítók 
kínálatait, jutott id� egy kis vásárfia-vásárlásra is. 

A kétévente megtartott termékkiállítás, az ún. Günztal-
Marktfest, az Obergünzburg és környéke (Günztal = a 
Günz folyócska medencéje) falvainak, városainak a helyi 
vására. Az idei bemutatón 66 vállalkozás és 15 egyesület 
mutatta be termékeit, szolgáltatásait. Nem csoda hát, hogy 
a belvárosban nem volt egy talpalatnyi hely sem a sok 
vásáros sátrától. Folyamatosan ment a különféle szóra-
koztató zene, tánc és vidám színiel�adások. A jó hangu-
latról étkez�- és sörsátrak is gondoskodtak, de a magyar 
pavilon is nagyon népszer� volt. (Folytatás a 14. oldalon) 
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Este nagyon jó hangulatú búcsúestet tartottunk közösen 
bajor vendéglátóinkkal. Úgy értékelték, hogy szereplé-
sünk nemcsak színesítette a vásárukat, hanem komoly 
benyomást tett az ott él� emberekre, a baráti kapcsolato-
kat er�sítette. Újra kiemelték, hogy az intenzív széles 
rétegek bevonásán alapuló sokszín� programok milyen 
fontosak a partnerség fenntartásában. 

 

 
A búcsú reggele 

 

Mi megköszöntük, hogy részt vehettünk híres vásáru-
kon, így is szélesítve még ismertségünket a Günztalban. 
Reméljük, kedvet csináltunk sokuknak ahhoz, hogy ellá-
togassanak hozzánk minél nagyobb létszámmal. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�i 
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A városnapi rendezvényeken belül rendezte meg ön-
kormányzatunk régi, visegrádi hagyomány szerint felvo-
nulásos szüreti mulatságát. 

Hosszú évek óta ebben az évben sikerült összefogással, 
sok – a hagyományok felújításáért tenni akaró – visegrádi 
polgártársunk segítségével megrendeznünk ezt a minden 
korban sok vidámságot, életörömöt kifejez� mulatságot. 

Nagy örömünkre szolgált, amikor – szándékunk hírére – 
a Dunakanyar mindkét partján lév� sváb közösségek és 
kultúrcsoportok sorra jelezték részvételi szándékukat, és 
így szerencsére gyorsan összeállt a szüreti mulatság m�-
sorterve. 

Ezen a ponton igazolódott be annak az elgondolásnak a 
helyessége, hogy jól tettük, amikor folyó év februárjában 
együttm�ködési megállapodást kötöttünk egymással. E 
nélkül ez a kultúrgála nem jöhetett volna létre. 

Soroksár régi, többünk személyes ismeretsége alapján 
került most a m�sorba, mondhatjuk úgy is: kicsit kivéte-
leztünk velük. 

Úgy gondoljuk, jól tettük, hiszen barátságukat és segít� 
szándékukat oly komolyan vették, hogy egy 55 f�s – 3 
kultúrcsoportos – csapattal érkeztek, fergeteges el�adáso-
kat láttunk t�lük. Továbbá �k voltak azok, akik teljes 
létszámmal táblát tartva a kezükben – a forróság ellenére 
– nemzeti viseletbe öltözve, gyalog végigjárták a közel 2 
km-es menetútvonalat! Nagyon köszönjük nekik ezt az 
embert próbáló vállalkozást, álljanak példaként mindany-
nyiunk el�tt! 

Hasonlóképpen köszönjük a többi csoport vidám, szín-
vonalas m�sorát is, amivel színesítették rendezvényünket, 

amat�r-profizmusból kaphattunk ízelít�t. Tették ezt min-
den anyagi ellenszolgáltatás nélkül, barátságból, kultúra-
ápolásból, önmaguk és a mi szórakoztatásunkra! 

Természetesen a vendégeink voltak, étellel és itallal kí-
náltuk �ket, besegítettünk az útiköltségükbe, sajnos többet 
nem tudtunk nyújtani, mert sz�kre szabott az idei pénztár-
cánk. 

Ki szeretnénk még emelni a zebegényi g�zgombócf�z� 
asszonycsapatot, akik igazi finomságokat f�ztek a sze-
münk láttára. Receptjüket elkértük és közkinccsé tesszük. 
Köszönjük, hogy itt voltatok nálunk, és dédanyáink ízei-
vel megismertettetek minket! 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített a m�-
szaki feltételek megteremtésében, a büfé üzemeltetésében. 
Külön kiemelnénk Visnyovszki Andris óriási segítségét a 
hatalmas sátor kölcsönadásával, mert így tényleg igazi 
szabadtéri muri hangulat tudott teremt�dni. 

Kiemelten köszönjük Anda Bálintnak a profi hangosítás 
megszervezését; reméljük máskor is tud nekünk segíteni. 

Köszönünk mindent mindenkinek, aki közrem�kö-
dött mulatságunk sikerességében: nemzetiségi zene- és 
énekkarunk segítségét, Hibbey Zsombornak szép hintójá-
ért, E�ry Zsolt lovasainak, a Ferbert család lovasainak, 
Csaba barátnak és csacsijának, a Balogh házaspár bíró és 
bíróné szerepéért, Zeller Marci bácsi fáradhatatlan must 
készítését és sz�l�árverését, Jung Vili nagyvonalú hozzá-
járulását, a VSZ-tagok önzetlen besegítését. 

Köszönjük, és mindenkinek jó egészséget kívánunk: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�i 

 

Városnapok – szüreti felvonulással 
 

A korábbi évek tematikájától 
eltér�en idén a városnapi 
rendezvények keretében került 
sor a szüreti bálra és ezzel 
együtt a szüreti felvonulásra. 

Korábban többször hangot 
adtam annak, és sajnálatomat 
fejeztem ki, hogy Visegrádon 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat felhagyott a szüreti 
bálok szervezésével. Most, 
látva ezt a felvonulást, azt 
gondolom, nekem volt 
igazam: kellenek ezek az 
események nekünk. Szép volt 
a sok felvonuló, fiatalok, 

öregek, zenészek, kocsik, lovak, mind-mind úgy, ahogy 
egy ilyen alkalommal lenni kell. Persze, voltak hibák, 
kicsit szétszakadt a menet stb., de így sok év után azt 
hiszem, nem érheti szó a ház elejét. Jöv�re jobb és még 
szebb lesz. A bál is jól meg volt szervezve, és sokan is 
voltak. Igaz, kicsit kevesebb volt a visegrádi, viszont 
öröm volt látni, hogy máshonnan szép számmal jöttek 
vendégek. Jó volt a hangulat, az emberek jól érezték ma-
gukat. Hál’ istenek, az id� is szép volt, így b�ven éjfél 
utánig vigadhatott, aki ellátogatott ide Visegrádra. 

Számomra örömteli volt ez a nap; remélem, a kisebbségi 
önkormányzat egyre több ilyen rendezvénnyel gazdagítja 
Visegrád kulturális kínálatát. 

Jung Vilmos 



XXVII. évfolyam 10. szám                                      VISEGRÁDI HÍREK                                                                      15 
 

��
��
�����
	�����	�������
������N����
���������FE�
	����
����
��F�	���
	���DE��F�

 

 

Az Ars Danubiana Alapítvány 
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház 

szeretettel hívja Visegrád zeneszeret� lakosait 
a református templomba, 

 

2011. október 15-én, szombaton 19 órára 
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cím�  
 

#"1��$/.&!)!&@�
 

melyet a Liszt Bicentenáriumi programok  
keretében, 

a Visegrádi Négyek egyezménykötésének  
20. évfordulója  

és a Pozsonyban alapított  
Nemzetközi Visegrád Alap  

tízéves fennállása tiszteletére rendezünk 
 

Közrem�ködnek fortepianón és csembalón: 
 

Petra Matejkova (Brünn)  
és Papp Rita (Kecskemét)  

zongoram�vészek 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A belépés ingyenes! 
 

 

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

a hónap utolsó péntekén megrendezend�  
el�adássorozat következ� alkalmára, 

mely 
 

2011. október 28-án (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
 

Bornai Tibor: 

Gondolkodom, tehát dalok 
cím�  

önálló estjére 
 

várunk szeretetettel mindenkit. 
 

A belépés ingyenes! 

 

KRESZ-tanfolyam 
 

KRESZ-tanfolyam indul a m�vel�dési házban 2011. ok-
tóber 25-én 17 órakor. Az elméleti képzés itt, Visegrádon 
lesz, a vizsgákat Pomázon kell letenni. A gyakorlati kép-
zést úgy próbáljuk megszervezni, hogy a lehet� legkeve-
sebb utazással járjon a tanulók számára. Az oktatást a tan-
folyamon résztvev�kkel egyeztetett id�pontban tartjuk, heti 
két alkalommal. 

Jelentkezni lehet A, B, C, Sm kategóriákra. 
A tanfolyam díját lehet részletekben is fizetni. 
A csoport indulásához már 4-5 f� jelentkezése is elegen-

d�! 
Az árakról és az els� alkalomra szükséges felszerelésr�l a 

m�vel�dési házban adunk részletes felvilágosítást, vagy a 
(26) 398-128, ill. (30) 210-8580-as telefonszámon. 

Jelentkezni szintén a fent felsorolt helyeken lehet! 

Mikesy Tamás 
 

 

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Visegrádiak!  

2011. október 15-én (az id�járástól függ�en) reggel 9-t�l 
egész napos munkát szervezünk a Visegrád-gizellamajori 
római er�d megmentése érdekében.  

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli ennek a m�emléknek 
a sorsát, ahogy ideje engedi, vegyen részt ezen a baráti ösz-
szejövetelen, ahol megpróbáljuk földsírjából kiszabadítani 
az építmény falait. Korlátozott számban rendelkezésre áll-
nak különféle szerszámok, de aki teheti, hozzon magával 
ásót, lapátot vagy kapát. 

El�zetes jelentkezés grohd@freemail.hu e-mailon, vagy a 
06 (70) 270-8337 mobilszámon. Ezen a napon több autó is 
indul a helyszínre, esetleges fennmaradt helyekre lehet je-
lentkezni, ezt a továbbiakban egyeztetjük. 

Tisztelettel:  
Soproni Sándor Egyesület 

 

Meghívó 
 

Az Együtt Kulturális Egyesület  
2011. november 4-én (pénteken)  

17 órai kezdettel  

megemlékezést  
tart  

a Rév utcai Scheili-ház falán lév�  
56-os emléktáblánál. 

Kérjük, hogy aki teheti,  
hozzon egy-egy gyertyát vagy mécsest magával! 

Együtt Kulturális Egyesület 
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A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kis-
térségi Társulása az Interreg IVC nemzetközi projektben 
való részvételével lehet�sége nyílt a kiváló együttm�kö-
désnek köszönhet�en az országban egyedülálló kistérségi 
M�vészeti ki kicsoda elnevezés� kiadvány megalkotására.  

A kiadvány színes és egységes szerkezetben a legfonto-
sabb információkat tartalmazza a Dunakanyar–Pilis kis-
térség 13 településén él� vagy dolgozó, különböz� m�vé-
szeti ágakban tevékenyked� alkotókat: irodalom, színház, 
képz�m�vészet, film és fotó, iparm�vészet, építészet és 
zene m�vészeti ágban.  

Nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy példamu-
tató kiadványunk hozzájárul alkotó energiákban különö-
sen gazdag térségünk értékeinek feltérképezéséhez, és egy 
olyan gy�jtemény megszületését eredményezte, amely a 
hazai és nemzetközi kulturális életben és az idegenforga-
lom területén is értékes iránymutatóul szolgál. 

A kiadványátadó ünnepséget 2011. augusztus 27-én 18 
órakor a szentendrei Pest Megyei Könyvtár színháztermé-
ben tartottuk, melyen a kiadványban szerepl�k közül több 
mint 300 m�vész jelent meg és a kiadvány tiszteletpéldá-
nyát a jeles eseményen átvette. 

A M�vészeti ki kicsoda kiadvány tiszteletpéldányát azok 
a m�vészek, akik ez idáig nem vették át, megtehetik saját 
településükön 2012. március hó végéig a polgármesteri 
hivatalban. 

Az országban egyedülálló kiadvány fennmaradó részét 
kulturális szakemberekhez, m�vel�dési házakhoz és pol-
gármesteri hivatalokhoz eljuttatjuk. Továbbá a kistérsé-
günk mind a 13 településének és a szomszédos kistérsé-
gek településeinek könyvtárában kölcsönözhet�vé válik 
október elejét�l a kiadvány, melyet használjanak, forgas-
sanak a kultúra jegyében szeretettel. 

                                                        Antal Katalin 
DPÖTKT, kulturális referens 

 

Felhívás! 
 

Kistérségünk egyik legfontosabb kulturális intézmé-
nye, a Pest Megyei Könyvtár változatlan színvonalon 
történ� fenntartásának érdekében kérjük minden szent-
endrei és kistérségi lakó együttm�ködését és segítségét. 

A már közzétett kezdeményezések – bár már több 
kistérségi település jelezte csatlakozási szándékát – 
nem elegend�ek ahhoz, hogy a könyvtárat a megszo-
kott módon használhassuk a jöv�ben, hiszen az annak 
alapítványára befolyó összegek csak a könyvállomány 
gyarapítására fordíthatók.  

Kérjük ezért Önöket, hogy a Szentendréért Közala-
pítványnak a PMK megmentése érdekében elkülönített 
bankszámlaszámára – 11742087-20073857 – anyagi 
lehet�ségeikhez mérten tegyék meg felajánlásaikat a 
helyi kultúra meg�rzésének érdekében.  

Bízunk abban, hogy összefogásunk eredményes lesz! 
A befolyt összegekr�l folyamatos tájékoztatást adunk 

a www.szentendre.hu honlapon. 
Dr. Dietz Ferenc 

                                        polgármester 

A Márai-programról 
 

A Nemzeti Kulturális Alap 2011. április 15-én indította 
el a Márai-programot, melynek alapvet� célkit�zései 
közé tartozott a nemzeti kultúrkincs meg�rzése, az olva-
sáskultúra fejlesztése, továbbá a kortárs magyar szerz�k 
támogatása és megismertetése. Ily módon a hazai és a 
határon túli magyar kiadók által megjelentetett értékes 
könyvek juthatnak el minél több olvasóhoz a hazai és a 
határon túli könyvtárakon keresztül,  

A Nemzeti Kulturális Alap döntése alapján a visegrádi 
könyvtár is részt vehetett a programban. A könyvtár szá-
mára megítélt keretösszeg 500.000 Ft volt, melyet fele-
fele arányban használhattunk fel tény-, illetve szépiro-
dalmi m�vek beszerzésére. A könyveket egy 250-250 
címet tartalmazó tény- és egy szépirodalmi listáról lehe-
tett kiválasztani. A programnak köszönhet�en összesen 
147 könyvet tudtunk megrendelni ebb�l az összegb�l. 

A kiválasztott 85 szépirodalmi alkotás között regények, 
novellás- és verseskötetek, esszék, drámák, mesekönyvek, 
gyermek- és ifjúsági regények, valamint szerz�i gy�jte-
mények, és monográfiák egyaránt megtalálhatóak. Kor-
társ írók tollából származó m�vek éppúgy, mint a klasszi-
kus irodalom gyöngyszemei. A papíralapú könyvek mel-
lett szép számmal vannak – a kor követelményeinek meg-
felel�en – hangoskönyvek is. Legalább ennyire változatos 
a tényirodalom is. 62 filozófiával, vallástudománnyal, 
politikával, magyar- és világtörténelemmel, etikával, 
zenével és zenetörténettel, különböz� m�vészeti irányza-
tokkal foglalkozó könyvekkel, tanulmányokkal, értékes 
albumokkal gazdagodott a visegrádi könyvtár állománya. 
Reméljük, hogy a programnak lesz folytatása.   

Fehér Judit  
könyvtáros 
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Október 16-án, vasárnap délután 4 órától 
újra megrendezzük az immár 10. éve hagyományos 

TÁNCHÁZAT 
az Áprily Lajos Általános Iskolában. 

Zenél és táncokat tanít 
Túri András és Jámbor Rita. 

Sok szeretettel várjuk 
a gyerekeket és szüleiket. 

Szabóné Mayer Katalin 
 

 

��������
������� ����

 

2 utazás, 2 gyönyör� város 
 

2011. november 26–27-én STEYRbe, a betlehemek 
városába szervezünk kirándulást; 2011. december 15-én 
pedig az osztrák f�várost, BÉCSet nézzük meg. 

Mindkét utunkra szeretettel várjuk az érdekl�d�ket. A 
programok során – az egyéni igények megvalósítására – 
szabadid�t is biztosítunk. 

A jelentkezéseket a 06 (26) 397-134-es számon Bocskay 
Zsuzsánál kérjük, aki b�vebb, részletesebb információt is 
ad. 
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Húsvét óta 
 

Egy település életében a templom építése évszázadokra 
szóló tett – ám nem minden generációnak adatik meg az 
alapítás, az új építés feladata. Egy k�épület, ha az épít�k 
nagy hibát nem vétenek, évszázadokon át áll – de csak 
akkor, ha az épít�k utódai is tesznek érte. A legfontosabb 
m� valójában a Szentlélek Templomának (az embernek) 
és az Él� Egyháznak (a közösségnek) építése, és ilyen 
értelemben a templomépítés m�ve meggy�z�désem sze-
rint vallási felekezetek fölött áll; ennek a szellemi és lelki 
dimenzióban történ� építkezésnek a fizikai síkja, lenyo-
mata maga a templom épülete. 

Ha a múló id� emberölt�nként nem hozna új és új tenni-
valókat nekünk, örökösöknek, talán nem is érezhetnék 
évszázadokat átível�en közös m�nek településünk legfon-
tosabb épületét. Mi, a 21. század elején éppen a templom-
épület fizikai romlásának köszönhet�en foghatunk kezet a 
templom alapító-épít�ivel; a templomépítés örök egyszeri 
cselekedete ily módon számunkra is megélhet� valósággá 
válik. 

Ha a mindennapok küzdelmei, munkával tel� órái köz-
ben talán nem is vesszük észre, de a Keresztel� Szent 
János plébániatemplom évek óta tartó megújulása éppen 
valami ilyesfajta cselekedet. De mi is történt, történik idén 
húsvét óta a templomban? Err�l szeretnék most ebben a 
formában beszámolni – ha nem is minden apró részletre 
kiterjed�en, de mégis átfogó képet nyújtva. 

Az idei események megértéséhez fontos vázolni az el-
múlt évek történéseit. Egy olyan épület egy-egy elemével, 
mint amilyen templomunk – adott esetben homlokzatával, 
bels� falfelületeivel – nem lehet önmagában foglalkozni, 
hiszen szerves egységet alkot közvetlen környezetével, 
illetve az épület egyéb részeivel. Az a folyamat, mely a 
templombels� idei munkálatainak elvégzését lehet�vé 
tette 2000-ben kezd�dött a toronytet� és a kereszt felújítá-
sával. 2005-ben folytatódhatott a templomkert rendbetéte-
lével, ezen belül is – a templomépület szempontjából – a 
legfontosabb tételként a csapadékvíz elvezetésével, és a 
sekrestye közm�vesítésével. A 2007–2008. években meg-
újult a tet�szerkezet, új tet�héjazat készült, mely munkák 
közben a padlástérben komoly falszerkezeti meger�síté-
sek is történtek. 2008-ban teljes küls� homlokzat-
rekonstrukcióra kerülhetett sor, melynek során teljes va-
kolatcsere, mélységi felületmeger�sítés („falvarrás”), 
különleges szell�z�-páraátereszt� lábazati vakolat készült 
– így a templom Visegrád millenniumi ünnepi évét talán 
soha nem volt szépségben köszönthette. A 2009. évben 
folytatódtak a munkák: még az ünnepségek el�tt teljes 
elektromos rekonstrukció és új bels� világítás készült 
(ezzel egy ütemben elkészült a bels� oldalon is a „léleg-
z�” lábazat), majd az �sszel megkezd�dött a szentély 
bels� falfelületein a fal- és kupolaszerkezet meger�sítése, 
valamint a vakolatcsere. 
Mindezen munkálatok elvégzésével jutottunk el odáig, 
hogy elmondhatjuk: a templomépület állapotát alapvet�en 
veszélyeztet� tényez�k kezelését hosszú távra szólóan 
(egy-két emberölt�) megtettük. A templom bels�je ugyan 
nem volt egységes (a szentély festetlen fehér simítóvako-
lata a hajó 1973-ban készült díszít�festésével nem volt 
harmonikusnak mondható), de használható, rendezett 
képet mutatott. Valójában itt – miután az akut veszélyeket 

(beázás, vízelvezetés, repedések) elhárítottuk – meg is 
állhattunk volna, bár tudtuk: a hajó falfelületein és meny-
nyezetén még további meger�sítések beépítése lenne 
szükséges, és a hajó bels� falfelületei is megérettek egy 
felújításra. 

Bánó László – aki az Utilis Kft. ügyvezet�jeként az ed-
digi munkáknak is legnagyobb anyagi támogatója volt – 
tette lehet�vé, hogy a bels� felületek teljes megújításán is 
komolyan gondolkodhassunk és meg is tehessük. (Lásd: 
VH. 2010. december, Játszótéri történet.) Javaslatára az 
egyházközség Lévay Lászlót kérte föl a templombels� 
m�szaki ellen�ri teend�inek elvégzésére; �t kérdeztem a 
jelenleg is folyó munkákról, a várható befejezésr�l, rész-
letekr�l. 

 

L. L.: Nagy megtiszteltetésként ért a felkérés, de már 
els� pillanatban látszott, hogy komoly odafigyelést és 
rengeteg egyeztetést igényl� feladatot kaptam. Önmagá-
ban az elmúlt néhány év történéseinek, dokumentációinak 
részletes áttekintése, megismerése is komoly munka volt. 
Még jóval az építési munkák megkezdése el�tt föl kellett 
venni a kapcsolatot a tervez�vel, Vörös Mártával, vala-
mint az építés-hatósággal. Ez után tudtuk összeállítani azt 
a költségvetést, mely menet közben többször módosult, 
ám f�bb számait – egy tételt�l eltekintve – tartani tudtuk. 

F. A.: Ez utóbbi komoly elismerésre méltó teljesít-
ményt, hiszen számos olyan munkarész volt, melynek 
pontos technológiája illetve mennyisége a költségvetés 
készítésekor nem is volt ismert. Röviden össze lehet-e 
foglalni, mit tartalmazott ez a tervezet – és mekkora volt a 
munkálatok költségvetése? 

L. L.: A tavaszi kezdés el�tt a fal felszínének mélységi 
meger�sítését, teljes vakolatcserét (a f�párkány kivételé-
vel), valamint új festés elkészítését terveztük elvégezni. A 
munkák eredetileg tervezett költsége 26,7 millió forint 
volt. 

F. A.: Olyan egyszer�en hangzik ez – hogyan lehet ak-
kor, hogy ez ilyen hosszú ideig húzódott? 

L.L.: Fontos szem el�tt tartani, hogy a templom m�em-
lék. Ez nem csak azt jelenti, hogy az engedélyez� hatóság 
a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédel-
mi Irodája (PMKKÖI), de azt is, hogy gyakorlatilag min-
den apró lépést részletes és dokumentált el�zetes szakér-
t�i vizsgálatoknak, hatósági egyeztetéseknek, nemegyszer 
hosszú, fáradságos, néha indulatoktól sem mentes egyez-
tetéseknek és engedélyezési eljárásoknak kellett megel�z-
ni. Ezek egy részét meg lehetett tenni a munkák megkez-
dése el�tt, ám több olyan vizsgálat is volt, mely a teljes 
beállványozás el�tt nem volt elvégezhet�. A mennyezet 
felújítására még építési engedélyünk sem volt – nem is 
lehetett, hiszen ott is falkutatást kellett végezni, valamint 
külön m�vészettörténeti kutatást és állásfoglalást kért az 
építési hatóság. Az oldalfalakra vonatkozóan is csak az 
építész (Vörös Márta) tervez�i javaslata volt a teljes csere 
– magát a munkát szintén csak kutatás és egyeztetések 
után lehetett végezni. Jóváhagyott színezési tervünk sem 
volt… 

F. A.: Mi az, ami biztos volt? Mit lehetett elkezdeni?  
L. L.: A húsvéti ünnepek után el lehetett kezdeni az áll-

ványzat építését – ez is több hétig tartott. Azután el lehe-
tett kezdeni a sík falmez�kr�l a vakolat eltávolítását, a fal- 

(Folytatás a 18. oldalon) 
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(Folytatás a 17. oldalról) 
varrást. A sík falmez�k közötti íves felületeken és a falpil-
léreken lév� vakolatot – tekintettel arra, hogy ott szerke-
zeti meger�sítés nem történik – a PMKKÖI nem engedte 
cserélni a vakolatot. Az építtet�i oldal (tulajdonos, terve-
z�) a teljes cserét szerette volna, hiszen értékes festmény 
vagy plasztika nem volt fellelhet� a felületek mélyebb ré-
tegeiben sem, és így sokkal hosszabb távra oldódhatott 
volna meg a bels� felület kérdése; végül – köztes megol-
dásként – a nagy íves felületeken új vakolat készülhetett, 
azonban a falpilléreken, valamint a karzat alatti és a kórus 
fölötti falfelületeken megmaradt a régi, sokat javított va-
kolat. 

F. A.: Mindezt el lehet mondani néhány mondatban – 
ám a valóság az, hogy ez a hosszú egyezkedés volt annak 
az oka, hogy a munkálatok majd’ másfél hónapon keresz-
tül álltak. 

L. L.: Így igaz; 43 nap volt egész pontosan. Erre az id�-
szakra gondoltam, amikor a feszültségekkel terhes egyez-
tetésekre utaltam. Ez okozta annak az el�bb említett bizo-
nyos egy tételnek is a változását – az állványzatot a terve-
zettnél egy hónappal tovább kell fenntartanunk, és ez bi-
zony komoly többletköltséget jelent. Nehéz id�szak volt. 
Ezen azután túljutottunk: július 12-én Gerstmayer János 
és csapata újra folytathatta a munkát.  

F. A.: Mi történt-történik a mennyezettel? 
L. L.: Eredetileg a mennyezeten is vakolatcserét tervez-

tünk – hiszen ezeken a felületeken is mélységi falszerke-
zet-meger�sítésre volt szükség. A fönn lév�, 1973-ban ké-
szült festményr�l Cséfalvay Pál, az Esztergom-Budapesti 
F�egyházmegye – id�közben elhunyt – m�vészettörténész 
szakért�je egyszer azt nyilatkozta: „nem él túl egy temp-
lomfestést…”. A PMKKÖI m�vészettörténész szakért�i 
azonban a m�vet a 20. század sajátos, naiv egyházm�vé-
szeti megnyilvánulásának tekintve ragaszkodtak annak 
megtartásához. Így – ismét csak menet közben – módosí-
tani kellett a meger�sítés módját (a boltozat fels� oldalán 
építettünk be meger�sít� acélszerkezet et), és így lehet�vé 
vált a festmény megtartása – melyet egy elválasztó 
glettréteg felhordásával mintegy „konzerválva” lefestünk. 

F. A.: Ha már a festésnél tartunk: milyen is lesz ez a fes-
tés?  

L. L.: A mostani felújítási forduló elején Vörös Márta 
építész elképzelése az volt, hogy a templom küls�jéhez 
hasonló, az építészeti tagozatokat hangsúlyozó finom 
pasztellszínekben megvalósuló bels� festés készül. (Bár 
az engedélyezési eljárás során már komolyan nem vet�-
dött föl, korábban többen gondolkodtak azon, hogy a ba-
rokk térhez ill�, a bels� tér eredeti szellemiségét kiteljesí-
t� festés készüljön; ennek lehet�ségét azonban mind a 
m�vészettörténészek, mind a KÖH képvisel�i kategoriku-
san és határozottan elutasították.) Végül Vörös Márta 
színterve sem kapott zöld utat a KÖH-t�l; csak a fehér va-
lamely tört változatát voltak hajlandóak jóváhagyni. Ne-
héz kérdés, ismét. Bizonyára lesznek, akiknek szokatlan 
lesz; ne felejtsük el, hogy elkészülése után a templom 
mintegy kétszáz évig bels�jében fehér volt – ám akkor in-
kább a díszít�festés anyagi terhei, semmint bonyolult el-
méleti megfontolások bírhattak elhatározó er�vel… Olyan 
megoldás persze, mely mindenkinek egyformán elnyeri 
tetszését, nem létezik. Bízzunk abban, hogy az egyszer�-
ség egyben méltóságteljes eleganciát is hordoz majd.  

F. A.: A másik, id�r�l id�re fölvet�d� kérdés: Mikor 
lesz kész a templom, mikor lehetnek újra ott a szentmisék 
és más ünnepek? 

L. L.: Eredeti terveink szerint október végére lettünk 
volna készen – ebbe a határid�be némi csúszást is beleter-
veztünk… A tervezettnél a fent már emlegetett késedelem 
több volt, ennek ellenére továbbra is úgy látjuk, hogy ok-
tóber végén el lehet kezdeni bontani az állványzatot. Ez 
azt jelenti, hogy az adventi gyertyagyújtás már a megújult 
templomban lehet. 

F. A.: Bátor mondat; ám az elmúlt hónapok küzdelmei 
és tapasztalatai hitelesítik. 

 

Elbúcsúzom Lévay Lászlótól, megköszönve a beszélge-
tést, megköszönve sokszor idegtép�, sokszor sziszifuszi-
nak t�n�, hihetetlen türelemmel és kitartással végzett 
munkáját – és azon kezdek t�n�dni, vajon le tudnám-e írni 
mindazok nevét, akik a felújításhoz kapcsolódó munkák-
ban valamilyen formában részt vettek, kiknek köszönettel 
tartozunk. Oly hosszú a sor, hogy most bele sem kezdhe-
tek; erre egy következ� alkalommal kerülhet sor. 

Félegyházi András 
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Idén is elindítjuk speciális utcai önvédelmi tanfolyamunkat, mely ok-
tóber 19-én kezd�dik, és március végéig tart. 14 éves kortól várunk 
fiúkat és lányokat egyaránt, heti egy alkalommal szerda esténként a 
Sziget utcai edz�teremben. 

Ha nincs id�d vagy kedved, hogy harcm�vészeti edzésekre járj éve-
ken keresztül, de szeretnéd megvédeni magad, vagy kíváncsi vagy rá, 
hogyan viselkednél, illetve hogyan kell viselkedni a „rázós” helyze-
tekben, köztünk a helyed! Jó hangulatú edzések, speciális mozgás-
anyag és némi izzadság vár rád. 

Az edzéseket Réti Henrik (judo), illetve Sickerling Ralf (kick-boksz) 
vezetik, állandó segít� Réti Roland (judo). 

Jelentkezni lehet: 
Réti Henrik: 06 (30) 9864-023 
Sickerling Ralf: 06 (30) 5635-803 
E-mail: info@lovagkard.hu 

�
������������������ �

 

2011. júniusi számunkban közzé tettük, 
hogy Tapolcai Anett rajza mint a magyaror-
szági verseny els� helyezettje, részt vesz a 
nemzetközi megmérettetésben Párizsban 
2011 júliusában.  

Anett mindössze két ponttal esett el a ver-
seny 3. helyét�l, mivel egy Dél-Afrikában 
él� kislány (9–12 éves kategória) hasonló 
rajzot alkotott, és még a címe is Anettével 
megegyezett – ,,Lüktet világ”. � díjat is ka-
pott. 

 Így Anett kategóriájában (12–15 év) más 
témájú rajzra esett a választás. Gratulálunk; 
ez is igen szép eredmény, csak így tovább. 

Szerkeszt�bizottság 
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Gondolatok október 1.,  
az id�sek világnapja  

alkalmából 
 

A VH hasábjain köszöntjük városunk id�s pol-
gárait az id�sek napja – id�sek hónapja alkalmá-
ból. Manapság divat a 65–70 év felettieket 
,,szépkorúak”-nak nevezni. Ha belegondolunk, ez 
a jelz� kedves gesztus a társadalom részér�l, 
hiszen a ,,szép kor”-t megélni már önmagában is 
elégedettséget, örömet jelent. De azt is tudjuk 
(akik már szépkorúak vagyunk), hogy bizony az 
évek múlásával olyan batyut is kapunk, amit szí-
vesen kihagynánk ,,szép korunk”-ból. Ezért aztán 
nem tartjuk sértésnek, ha szeretett magyar nyel-
vünkb�l illetnek azokkal a szavakkal, mint: 
,,id�s”, ,,öreg(ség)”, ,,vén(ség)” (ezt persze csak 
kés�bb!), ha azt tisztelettel, megbecsüléssel címe-
zik felénk, ha szeretettel hangzik a ,,néni – bácsi”, 
,,nagyi”, ,,dédi” megszólítás. 

Áprily Lajos Fogyó id� c. négysorosában írt 
hangulat el�bb-utóbb mindenkit elér: 

,,Valamikor így mértem: évek, évek, 
egy id� óta így: napok, napok. 
S tán nemsokára napokkal se mérek, 
azt mondom: percek és pillanatok.” 
Hogy az emberi életkornak hány perc, hány nap, 

hány év adatik meg, az a történelem során változó 
volt. A tudományos kutatások azt igazolják, hogy 
az ember genetikailag 120 évre van kódolva, 
optimális esetben ezt a kort is megélhetnénk. A 
folyamatosan emelked� élettartam ellenére lehet�-
ségeinket messze nem tudjuk kihasználni. Esélye-
inket rontja mintegy 80 féle civilizációs betegség, 
a szennyezett környezet, a rohanó életmód, az 
alacsony színvonalú egészségügyi ellátás, a hely-
telen táplálkozás, a dohányzás és az alkohol. 

Érdemes megnézni, hogy a történelem során ho-
gyan változott a várható életkor: 

Id�számítás kezdete              22 év 
1200-ban               30 év 
1850-ben               40 év 
2000-ben               80 év 
2030-re prognosztizálva              90 év 
Magyarországon a férfiak átlagosan 70, a n�k 78 

évet élnek meg. Bár az átlagéletkor látványosan 
növekedett (3-4 évvel), az európai országokkal 
összehasonlítva nem dicsekedhetünk; hazánk nem 
került fel sem a férfiak, sem a n�k 10-es listájára. 
(A n�knél 85,42 év átlagéletkorral Franciaország, 
a férfiaknál 80,4 átlagéletkorral Olaszország az 
els�.) 

A megélhet� életkor tekintetében Japán áll a vi-
lágon az els� helyen. (Vajon miért?) 

Az id�sek napja alkalmából ilyen gondolatokat 
tudtam az elérhet� információk alapján megfo-
galmazni. Talán mások tovább f�zik a gondolato-
kat, talán a városvezetés témagondozó képvisel�i 
kiegészítik helyi adatokkal a fentieket, és helyre 
szabottan akár együtt tehetünk azért is valamit, 
hogy tényleg ,,szépkorúak”-nak érezzük magunkat 
mi, 65 éven felüliek! 

Mezei Anna 

Október 1.: zenei világnap 
�

Mint az elmúlt években, idén is az iskola szakemberei rendezték 
meg a zenei világnap programját szeptember 30-án. Az iskolai tan-
rendbe beépítve teljes létszámmal vettek részt a diákok zenetanáraik 
hangversenyén a moziban. Hálás témát választottak; a tánctémát 
mutatták be a zeneirodalom különböz� korszakaiból, stílusaiból. 
Csereklye Dóra m�vészeti igazgatóhelyettes a gyerekek életkorának 
megfelel�en mutatta be az el�adott darabokat; kérdéseivel, játékos 
feladataival bevonva a tanulókat is. 

Jó ötletnek tartom, hogy a délel�tti tanítási id�ben kötelez� prog-
ramként jutott el a gyerekekhez ez a zenei program, remélve, hogy 
ilyen szellemben folytatva majd zenekedvel�, -ért� feln�tté válnak. 

MAnna 
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El�z� számunkban már jeleztük, hogy a 2011-ben bejegyzett, az 
iskolát támogatni kívánó Áprily Iskoláért Alapítvány els� nyilvános 
rendezvényét 2011. november 12-én tartja meg. 

Szándékunk szerint egy kellemes, szórakozást is biztosító esten 
kívánjuk az egy szándékú, nemes célt támogató, az iskola mindenko-
ri feladatát segít�ket fehér asztal mellé ültetni. Hisszük, hogy a kö-
tetlen találkozás, az ismerkedés, barátkozás, a közvetlen kapcsolatok 
lehet�sége er�sebb alapokat adhat a további munkához. 

Fontosnak tartjuk, hogy az alapítvány jogi hátterét az intézmény 
tartalmi és anyagi fejl�dése érdekében felhasználjuk a civil szféra 
lehet�ségeivel. Minden kezd� lépés nehéz! Alapítványunk kuratóri-
uma – bár gyakorlatlan ezen a téren – kell� gondossággal és felké-
szüléssel szeretné ezt az els� rendezvényét lebonyolítani. Számítha-
tunk azokra a szervezetekre, akik közvetlen kapcsolatban állnak az 
iskolával, els�sorban a szül�i munkaközösség lelkes tagjaira, az 
intézmény vezetésére és munkatársaira, reményeink szerint az iskola 
fenntartóira, a város egyéb intézményeire és civil szervezeteire. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány estélye tervezett programja: 
Id�pont: 2011. november 12., 19 órai kezdettel 
Helyszín: Magyar László Tornacsarnok 
Az estély védnöke: Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne 
A szórakoztató zenét a Csepregi Trió zenekar biztosítja. 
Program (tervezett, még nem végleges): 
Az Áprily Iskoláért Alapítvány bemutatkozása. 
Péterfy László szobrászm�vész bemutatja Az Év Diákja és Az Év 

Kisdiákja plakett gipszmintáját. 
M�sor, melyben az iskolához köt�d� fellép�k szerepelnek. 
Tombola  
Alkotóm�vészek, kézm�ves mesterek által felajánlott m�tárgyak 

árverése. 
Vacsora, tánc. 
Belép�jegy ára: vacsorával együtt 1500 Ft. 
A rendezvény kapcsán az alapítvány támogatói jegyek vásárlásával 

is lehet�séget kínál mindenkinek, aki az Áprily iskolát segíteni sze-
retné. 

A szül�i munkaközösség, az iskola és a kuratórium tagjai novem-
ber 1-jét�l szervezik a jegyek árusítását. 

Várjuk és kérjük az ügy mellé álló volt tanítványok, vállalkozók, 
m�vészek és minden, ötlettel rendelkez� jelentkezését, aki bármi-
lyen konkrét segítséget nyújtana az est sikeréhez. 

Jelentkezni az iskolában, a kuratóriumi tagok telefonszámán vagy 
személyesen lehet! 

Áprily Iskoláért Alapítvány 
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Egy visegrádi (hergelof) polgár 
nyöszörei 

 

Kedves visegrádi Közt Szolgáló Polgártársak! 
A megszólítás egyáltalán nem véletlen. Szeretném megmagyaráz-

ni, hogy szerintem ki a Köz Szolgája.  
Tehát a Köz Szolgája a Közösséget szolgálja, erre a szolgálatra 

jelentkezett és vagy demokratikusan megválasztották, vagy megpá-
lyázta és felvették erre a munkára, vagy a demokratikusan megvá-
lasztott Köz Szolgák kinevezték erre a posztra. Akárhogy is történt, 
én mint a közösség egy tagja, azt gondolom, hogy ezek az emberek 
azért látják el választott-pályázott-kinevezett funkciójukat, mert 
minket, a Közösséget akarják szolgálni és ezt a Közösség megbe-
csüli és honorálja az adóforintjaival. Természetesen szerencsére 
városkánkban akadnak olyan Köz Szolgák, akik társadalmi munká-
ban végzik a köz szolgálatát.  

A Visegrádi Hírek régi olvasója vagyok, már 1990 óta élünk itt és 
neveltünk fel öt csodás gyereket. Bár a köz életének aktív szerepl�-
je soha nem voltam, azért figyelemmel kísértem a történéseket és 
talán most jött el a pillanat, hogy a történések kapcsán elguruljanak 
a piruláim és billenty�zetet ragadtam. Szeretném tudatni azokkal, 
akiket illet, hogy engem mint visegrádi polgárt, egyáltalán nem ér-
dekel, hogy a visegrádi Közt Szolgálóknak milyen problémáik 
vannak egymással, illetve a Közt Szolgáló intézmények hogyan 
marják egymást nyilvános fórumokon. Szeretném, ha tudatosítanák 
magukban, hogy a Köz Szolgáinak nem az a dolguk, hogy a saját 
frusztrációjukat egymás gáncsolásával éljék ki, hanem az, hogy a 
Közösséget szolgálják végre. Könyörgöm, nem érdekel, hogy az 
éppen aktuális Polgármester milyen frakcióval-érdekcsoporttal 
szövetkezve veri át az elképzeléseit a testületben, mert már eleve a 
frakciózással is gondom van. Nem azért mentem el választani (akár 
tetszik a választás végeredménye, akár nem), hogy kicsinyes mara-
kodásról és egyéni érdekek (akár anyagi, akár erkölcsi) küzdelmei-
r�l olvassak, vagy halljak a helyi tv-ben. Mert Kedves Köz Szol-
gák, Önöknek baromira nem ez a dolguk, és nagyon irányt tévesz-
tettek, ha ezt így folytatják. Nem egymással kell foglalkozni, ha-
nem az itt él� emberekkel és példát kéne mutatni nekik. Egy Kö-
zösség nem azért ad hatalmat a választások során bizonyos embe-
rek kezébe, hogy azok aztán minden múltbéli frusztrációjukat és el-
fojtott hatalomvágyukat, vagy kapzsiságukat kiéljék a Közösséget 
károsítva, hanem azért, hogy a Közösség élete jobb legyen. Persze 
ez az ideális történet lenne, de talán én mint visegrádi polgár, ezt 
az ideális történetet miért is ne kérhetném számon. Mert engem 
nem érdekel, hogy ki kinek a szekerét tolta 50, 30, 20 vagy 10 éve. 
Tényleg. Ha jól végzi most a munkáját – többek között értem is és 
a családomért – akkor hálás vagyok neki. De akkor értem is dol-
gozzon, ne csak a saját egójáért, vagy anyagi haszonért. Most el-
kezdhetném sorolni a nyavalyáimat Visegráddal kapcsolatban, de 
nem teszem. Inkább szeretném, ha azok a szép és kedves szavak, 
amiket a jelöltek elmondtak a választások el�tt, megvalósulnának. 
Olyanokra gondolok, mint a város iránti elkötelezettség, a polgárok 
szeretete és a Közösség múltjának, illetve jöv�jének gondozása. 
Önök, Kedves Köz Szolgák arra kaptak jogosítványt, hogy betart-
sák a szavukat és soha ne felejtsék el, hogy minket szolgálnak. Ezt 
akarták. Ha nekem-nekünk a szolgálatuk nem kielégít� és esetleg 
szerepzavarba kerülnek a munkájukkal kapcsolatban, akkor majd a 
következ� választás alkalmával, mikor új Szolgák jelentkeznek, le-
cseréljük a személyzetet.  

Köszönöm figyelmüket.  
Üdvözlettel: 

 Tomjanovich Kati 

 
Magyar László: 

 
KIFELÉ 

AZ ÉVB�L 
 
Permet szitál a várt es� helyett, 
zörögnek rozsdaszáraz levelek. 
 
Hínár úszik majd’ hogy a sodrásig, 
szél egy szál se, a tér is csak ásít. 
 
Épp születik, s már hal el a harmat, 
az út mellé bús gazok hasalnak. 
 
Se hang, se kép, se semmi változás, 
csak fecsegés a madársurrogás. 
 
Poshadó pocsolyák, és a forrás 
gyermekpisilésnyit, ha csordogál. 
 
Szárad az �sz a télel� elé, 
s mert nem nyújtja még felém a kezét, 
 
lám, hanyadszor már – feleslegesen – 
lehet, hogy elcsábít a szerelem? 
 
A szerelem, vagy egy egészen más, 
bels�, nagy, összetartozási vágy, 
 
útkeresés a békesség felé, 
szeretet még, de létnélküliség, 
 
a térbe táplált misztériáknak 
– MAGAM IS TÉR! – válasza imákra. 
 
Ütköznék szembe a végtelennel, 
az örök ,,igen!”-nel és a ,,nem!”-mel, 
 
parány meg óriás csapna össze, 
miel�tt leszédülnék a rögbe, 
 
hol nem számít, nyár van-e, vagy �sz már, 
lapra új lapot húz-e a naptár, 
 
szándék-szelíden mennék el csendben 
lélek emberként, mint ember-isten, 
 
ezüstre karcolnám lehell-lágyan, 
tartalmam, az �szi hervadásban. 
 

(Visegrád, 2011. szeptember 19.) 
 

* * * * * 
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A nagy zeneszerz� születésének 200., ill. halálának 125. 
évfordulója alkalmából az Együtt Kulturális Egyesület tagjai 
autóbuszos kiránduláson vettek részt. A nagy érdekl�dés a 
bogdányiakra is kiterjedt, így 60 f� töltötte meg a buszt. Igen 
szép �szi napfényben utaztunk és Gy�r után nemsokára 
Fert�dre, a kívülr�l teljesen felújított Esterházy-kastély elé 
értünk.  

 

 
Szobaenteri�r a kastélyban 

 

Nagyon tartalmas ismereteket szereztünk az idegenvezet�-
t�l és a csaknem kétórás kastélybarangolás során örömmel 
láttuk, hogy a felújítási projekt által több lépcs�ben a barokk 
palota pompája megújul. Bár a kastély a történelem viharai-
ban sok változáson ment át, így is sok látnivaló volt a ter-
mekben. Legpompásabb a már teljesen felújított bálterem 
látványa volt. A legérdekesebbek közé tartozott egy imitált 
t�zijáték, aminek látványa igen megkapó volt. A szobákat 
végigjárva, bepillantást nyerhettünk az Esterházyak életvite-
lére, a kastély történetére, hányatott sorsára, a barokk világá-
ra. 

 

 
Széchenyi-szobor Nagycenken 

 

Rövid utazás után már Nagycenken voltunk, ahol el�ször a 
kastélyszálló éttermében ízletes ebédet kaptunk, s jóllakottan 
a helyi idegenvezet� kalauzolásával jártuk végig a hatalmas 
fákkal körülvett klasszicista Széchenyi-kastély intim szobáit, 
miközben a család történelmi szerepér�l, a múzeumalapító 
Széchényi Ferencr�l és fiáról, a legnagyobb magyarról, Szé-
chenyi Istvánról és a reformkorról kaptunk gazdag ismerete-
ket. Tematikus rendben láthattuk Széchenyi életútját, a 
gyermekkortól kezdve munkássága, élete, politikai pályája, 
kés�i évei bemutatásán át egészen haláláig. A képek, kály-

hák, bútorok, órák, könyvek, Széchenyi-idézetek sokasága a 
látogatókban mély nyomot hagyott.  

 

 
A Liszt-szül�ház bejárata 

 

A régi határátkel�helyen, Kópházánál átkelve csakhamar 
Doborjánba (Raiding) értünk. El�ször a kis község vasárnap 
délutáni kihaltsága t�nt fel a már jól ismert osztrák tisztaság-
gal. A Liszt-szül�ház mellett épült zeneközpontban régi 
zeneszerszámok kiállítását láttuk, majd a szül�házban kap-
tunk rövid tájékoztatót a Liszt-család históriájáról, a ház 
történetér�l. A kis ház els�sorban a gyermek Liszt életére 
vonatkozó emlékekre összpontosított. Az ajtó felett magyar 
és német nyelv� tábla is hirdette, hogy a ház egy nagy ember 
szül�háza, akit a németség is magáénak tart.  

 

 
A hidegségi Árpád-kori templom szentélye 

 

Hazafelé Hidegségen álltunk meg röpke másfél órára, hogy 
egy igen nevezetes, 12. században épült templomot nézzünk 
meg. A rendkívül eredeti, egyéni humorú vezet�nk jóvoltá-
ból bejuthattunk a kívül négyzetes, belül pedig kör alakú 
alaprajzú templomba, melynek szentélyét apostolokat ábrá-
zoló freskótöredékek díszítettek. A maga nemében egyedül-
álló építmény mindannyiunkat elkápráztatott. 

A buszon hazafelé Szomory György tartalmas kisel�adását 
hallgatva, Liszt zenetörténeti jelent�ségér�l is meggy�z�d-
hettünk, majd stílszer�en Liszt-darabokban gyönyörködtünk, 
hogy a zene élménye teljessé tegye a nap építészetben gazdag 
látnivalóit. A kirándulók nevében is köszönjük a szervez�k 
jóvoltából megélt szép, maradandó élményeket. 

Borsody István 
(A cikket Kálazy László fotói illusztrálják.) 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

OKTÓBERI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 400 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

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

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

VÁRJUK SZERETETTEL!  

 
 

Könyvelés megbízhatóan, gyorsan és profin 
kis- és középvállalkozásoknak 

Szaktudás párosítva  
a színvonalas szoftverekkel, 
egyéni igényekhez igazítva 

 

K ö n y v e l é s  
 

B é r s z á m f e j t é s  
 

A d ó t a n á c s a d á s  
 

K ö n y v v i z s g á l a t  
 

Dunakanyar Könyvel�iroda Kft. 
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 97. 

 

E-mail: langklara@t-online.hu 

Telefon: (26) 390-004 

(20) 374-9073 
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FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
Nyitva: 12–22 óráig 

Telefon: 06 (30) 304-9077 

 

 
�szi ivartalanítási és chips beültetési akció 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 25 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 
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területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése,  
ügyintézés ügyfeleimnek 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 
 
 

 

A BORDA HÚSBOLT OKTÓBERI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 

 NYÁRI TURISTA FELVÁGOTT  1500 FT HELYETT 1200 FT, 
 BORDA SERTÉS PÁRIZSI  1040 FT HELYETT 850 FT 
 Iratkozzon fel honlapunkon – www.bordahusfeldolgozo.hu – hírlevelünkre 
 és minden újdonságról, heti, havi akcióról közvetlenül és gyorsan értesülhet! 
  

 CÍMÜNK: 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   HONLAP: www.bordahusfeldolgozo.hu 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
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Alapítványi estély  
az iskola tornacsarnokában 

november 12-én, szombaton 19 órától 
Zenél a Csepregi trió 

Él�zenés táncos mulatság vacsorával, 
jótékonysági árverés, szórakoztató vetélked�, 

tombola értékes nyereményekkel 
Váltson Áprily-bankót 

500, 1200 vagy 1500 Ft-os címletekben! 
Amennyiben régi diákunkként 1200 Ft-os, 

feln�ttként 1500 Ft-os bankó váltásával támogatja 
iskolánkat, vendégül látjuk alapítványi estélyünkön 

zenével, tánccal, vacsorával és tanítványaink m�sorával! 
A bankók az alábbi helyeken szerezhet�k be: 

az iskola titkárságán (26) 398-312, 
Mezei Annánál (20) 965-1534, (26) 397-129, 
Muckstadtné András Enik�nél (20) 534-2321,  

(26) 398-100, 
a Faloda étkezdében, a Káosz boltban vagy a helyszínen 

Mindenkit szeretettel várnak a szervez�k! 
 

November 13., vasárnap 
11.30-tól Református istentisztelet  
               Áprily Lajos emlékére  
 

November 14., hétf� 
Áprily-nap – a költ� születésnapja 
10 órától  A képz�m�vészeti pályázatra érkezett  
               m�vekb�l szerkesztett  
               kiállítás megnyitója és díjátadás 
Emlékm�sor Áprily Lajos tiszteletére 
11 órától „Áprily tanár úr” címmel  
               vers- és prózamondó verseny  
12.30-tól A  vers- és prózamondó verseny  
               eredményhirdetése 
15 órától Generációk találkozása – köszöntjük  
               az „Áprily Iskola” hagyományait megteremt� 
               kollégákat és tanítványainkat; 

               Heinczinger Miklós (Misztrál együttes)  
               Áprily-verseket ad el�;  
               ezt követ�en beszélgetés az el�adóval 

 
November 15., kedd 

13.30-tól Áprily-kupa: alsós sor- és váltóversenyek 
Az Áprily-kupa meghívottai:  
    Grund- und Hauptschule, Dunabogdány, 
    Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót, 
    Dunakanyar Erdei Általános Iskola, Visegrád 
15.30-tól Hogyan tovább Visegrád?  
               Hogyan tovább köznevelés?  
               Fórum közös jöv�nkr�l a város képvisel�nek,  
               pedagógusainak és az érdekl�d� szül�k  
               közösségének részvételével 

 

November 16., szerda 
10 órától Ki mit tud Áprily Lajosról?  
               Vetélked� Kisorosziban 
13.30-tól Áprily-kupa: labdarúgás 
 

November 17., csütörtök 
8 órától Nyílt nap az 5–8. osztályban  
               (1–6. óra, délutáni foglalkozások) 
10 órától Áprily-plakett gyermekmódra –  
               kézm�ves foglalkozás Kisorosziban 
13.30-tól Áprily-kupa: floorball 
15 órától Az Áprily-versek zeneisége  

 

November 18., péntek 
10 órától Koszorúzás az Áprily-sírnál  
               és a Schulek-család sírjánál 
  Látogatás az Áprily-völgyben 
  Áprily-kvíz a fels� tagozaton és a 4. osztályban 
 

November 22., kedd 
16.30-tól Fogadóóra Visegrádon 
17 órától Pályaválasztási szül�i értekezlet  
 

November 23., kedd 
16.30-tól Fogadóóra Kisorosziban 
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Civilt a pályára! 
 

ai hazai világunkkal két 
bajom van. Az egyik, hogy 

„túlpolitizált”. Még a vízcsapból is 
burkolt, vagy nyílt politikai agitá-
ció folyik a pártok és ideológia-
hirdet�k abbeli igyekezetében, 
hogy minél több katonát szerezze-
nek a maguk oldalára. És elhitetik 
velünk, hogy az életünkben ez a 
legfontosabb. 

 Ebben az a nagyon szomorú, 
hogy ez által folyamatosan és 
egyre er�sebben gerjesztik az 
ellentétet ember és ember, magyar 
és magyar között. És azt sugallják, 
hogy ha én ebben hiszek, te pedig 
abban, akkor én jó ember vagyok, 
te meg nem vagy jó ember. Ennek 
igen elszomorító hatása, hogy 
sokan egyre jobban és jobban 
eltávolodnak egymástól. 

A másik gondom, hogy erre a 
bajra sajnos egy más vonatkozás-
ban a mai kor technikája a televí-
zió és az internet révén még rá is 
tesz egy nagy lapáttal. Azt sugall-
ják, hogy a legjobb csak otthon 
ülni és nézni a tv-t, vagy a számí-
tógép képerny�jét és beengedni 
agyunkba azt a sok, tudatos mani-
pulálásra kitalált maszlagot, ami 
elénk raknak napi 24 órán keresz-
tül. És közben nem találkozni, 
nem szót váltani, nem kezet fogni 
senkivel. Az én korosztályom, az 
még hagyján. Mi még éltünk na-
pokat, s�t éveket tv és számítógép 
nélkül. Még emlékezünk rá, hogy 
nélkülük is van élet.  

De mi van a mostani gyerekkorú-
akkal? Legtöbben a tv-b�l és a 
netr�l tudják meg, hogy mi a jó 
nekik, hogyan éljenek és miben 
higgyenek. A család mindennél 
fontosabb szerepe érezhet�en hát-
rébb szorul. Mi lesz így a világ-
ból? Mi lesz velük? 

Nem könny� küzdeni ezek ellen 
a tendenciák ellen, mert korunk-
ban már mesteri szintre emelkedett 
az emberek manipulálásának tu-
dománya. Pártok, cégek és bankok 
évente ezermilliárdokat költenek 
arra, hogy a maguk javára befolyá-
solják az emberek gondolatait és 
vágyait. Komoly sikerrel. Lassan 

mindannyian irányított és kiszol-
gáltatott bábokká válhatunk. 

Tudunk-e tenni ez ellen egyálta-
lán valamit? 

A civil szervezetekr�l és moz-
galmakról számtalan tanulmány 
jelent meg az elmúlt években, 
évtizedekben. Ezek, noha külön-
böztek egymástól, egy dologban 
egyetértett minden elemz�: A civil 
szervezetek, közösségek képesek 
arra, hogy összehozzák, és egyben 
tartsák a még oly különböz� em-
bereket is egy közösen vállalt cél, 
vagy egy közösen végzett tevé-
kenység égisze alatt. Önkéntesen, 
elkötelezetten és szívesen.  

Ezek azok a f� tulajdonságok, 
amelyekt�l néha félelmetesen 
hatékonnyá és er�ssé tud válni egy 
civil mozgalom. Gondoljunk csak 
a Vöröskereszt, vagy akár a 
Greenpeace aktivistáira és szerve-
zetére. Világméret�ek, komoly 
befolyással és er�vel.  

A kizárólagosságra törekv� min-
denkori hatalom nem is nézte jó 
szemmel soha a civil szervezete-
ket. Személyes emlékem nagybá-
tyám esete, akit a civil szervezke-
dést�l való félelem miatt évekig 
megfigyelés alatt tartottak a Ráko-
si-korszakban. Pedig csak egy 
ártatlan bélyeggy�jt� szakkörbe 
járt Pesten minden csütörtökön 
este 7-t�l 8-ig. 

Ha lehet még módot találni az 
emberek újra egymásra találására 
kis hazánkban, akkor talán a civil 
szervez�dések ösztönzése és felka-
rolása lehetne ez a mód. 

A közös cél, a közös munka, a 
közös szórakozás, a közösen meg-
tartott ünnepek, a közösen megélt 
élmények, a közös kirándulások 
visszavezethetik az embert ahhoz a 
felismeréshez, hogy végül is társas 
lények vagyunk, és alapvet�en 
jóban szeretnénk lenni egymással. 
Hogy jó tartozni valakikhez! Jó 
együtt lenni másokkal! Jó érezni 
az er�t, amit egy közösség sugá-
roz!  

Kis emberi csoport, lehet�leg 
távol minden kirekeszt� ideológiá-

tól a közös múlt, a közös hobbi, a 
közös érdekl�dés vagy akármilyen 
más közös és egyet akaró szándék 
mentén a puszta léte és m�ködése 
révén példát tud adni megannyi 
más embernek. Legf�képpen a 
fiataloknak. Példát arra, hogy van 
más világ is, mint az, amelyet a 
média sugall és sugároz. Van más 
választásunk is, mint az, amelyet 
mások az önös érdekeik alapján 
diktálni akarnak nekünk. 

Úgy gondolom, hogy a jöv�nk 
érdekében teljes er�vel támogatni 
kell az emberek közösség iránti 
vágyainak megvalósítását. Támo-
gatni kell a meglév� civil szerve-
zeteket, csoportokat és társaságo-
kat, és ösztönözni újak alakulását. 

 Legf�képpen az ifjúság körében. 
Els�sorban példaadással, de úgy 
vélem, hogy sem pénzt, sem sem-
milyen más áldozatot nem szabad 
sajnálni annak érdekében, hogy 
újra egymásra találjanak az embe-
rek hazánkban és a következ� 
generációk ne az arroganciát, ne a 
szembenállást, ne a megosztottsá-
got kapják t�lünk örökül, hanem 
az összetartozás, a szabad gondol-
kodás és cselekvés legyen hagya-
tékunk számukra a következ� 
évtizedek kihívásaival való szem-
benézésre. Visegrádon mostanság 
sajnos nem olyan id�ket élünk, 
hogy jelent�ségük szerint tudnánk 
anyagilag is támogatni civil szer-
vezeteinket.  

Mégis, amit lehet meg kell ten-
nünk, mert ezt személyes tapaszta-
latommal is meger�síthetem, hogy 
minden ide befektetett forint leg-
alább megötszöröz�dik a város 
javára végzett önkéntes munka, 
energia, s�t sok esetben még to-
vábbi magánpénz hozzáadása 
következtében. Hamarosan a kép-
visel�-testület elé terjesztem ja-
vaslataimat, amelyek révén az új 
évben reményeim szerint az eddi-
ginél jobb m�ködési feltételeket, 
nagyobb teret és nagyobb megbe-
csülést kaphatnak városunk meg-
lév� és remélhet�leg hamarosan 
alakuló civil szervezetei.  

Abonyi Géza 
polgármester 

M 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 
 

Id�pontja: 2011. november 17. (csütörtök), 18 óra       
Helye: a mozi épülete 

 

Napirend:      
                                                                  1. Városközponti pályázat,       
                                                                  2. Egyebek 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

 

Képvisel�i gondolatok, dilemmák 
 

Városközpont 
Az el�z� Visegrádi Hírekben megjelent Zeller Tibor írá-

sa, melynek címe Visegrád ,,el�re vagy hátra” volt. Bár 
kérd�jel nem volt a végén, én mégis felelnék rá. Termé-
szetesen el�re. Erre tettünk esküt, és ez lehet véleményem 
szerint minden cselekedetünk rugója. 

Azonban a városközpont kérdése ennél azért sokkal ösz-
szetettebb téma. Ha visszaemlékeznek, én a tavaly dec-
ember elejei közmeghallgatáson a városközpont mellett 
foglaltam állást. Most nem szeretném hosszasan leírni, 
hogy miért, de a lényege körülbelül az lehetne, amit Zel-
ler Tibor is felsorolt a cikkében. 

Igen ám, de azóta eltelt 11 hónap, és gyakorlatilag sem-
mivel sem tudunk többet, mint akkor. Sokszor kérdeztük 
testületi ülésen, hogy mi a helyzet a városközponttal? A 
válasz az volt, hogy minden rendben van. Egyszer fordult 
el�, hogy az ún. piac áttervezésével kapcsolatban össze-
hívtak bennünket, és a változásokról beszámoltak. Ezen 
kívül pusztán technikai kérdések kerültek napirendre, de 
semmi egyéb. Ma sem tudom a választ többek között a 
következ� kérdésekre: 

A közmeghallgatáson több érdemi hozzászólás, és javas-
lat is elhangzott a városháza épületével kapcsolatban. 
Történt-e áttervezés, változtatás az épületben? Akkor 
szóban az hangzott el, hogy a városháza üzemeltetése 
olcsóbb lesz a mainál. Milyen költségvonzata lesz az új 
épület üzemeltetésének? Azt tudjuk, hogy pályázaton 
mennyi pénzt nyertünk. Azt is, hogy ehhez mekkora ön-
er�t vállaltunk? Megvalósítható-e a beruházás ebb�l a 
keretb�l? Mennyi lesz a városháza, a dísztér és a hozzá-
kapcsolódó park, illetve parkoló, valamint a piac beruhá-
zásának a költsége külön-külön és egyben? Miért nem 
kapunk ez ügyben kézhez valamiféle kalkulációt? 

Már szeptemberben a következ�ket írtam: 
„A költségvetés kapcsán többször elhangzott, hogy ne 

foglalkozzunk az iskolával, várjuk meg az új közoktatási 
törvényt. Ugyanezt hallottuk az önkormányzattal kapcso-
latban, várjuk meg az új önkormányzati törvényt. Én ezt 
elfogadom. Az ülést követ�en azonban megkérdeztem, 
hogy a városháza-beruházással miért nem várjuk meg az 
új önkormányzati törvényt? El�fordulhat, hogy a városhá-
za dolgozói létszáma radikálisan csökkenni fog, és akkor 
mit csinálunk azzal a nagy házzal?… A válasz nagyon 
meglepett: Nincs probléma, majd szolgáltatásokat telepí-
tünk az épületbe.” 

Erre sem jött semmi reakció. De kérdezem: valóban ko-
moly ez a szándék? Valóban önkormányzati pénzb�l 

építenénk olyan házat, melyet kés�bb részben magáncé-
gek bérelnének? Ha így van, ehhez mit szól a pályázat 
kiírója, hiszen a pályázat nem err�l szólt. Így is megfele-
lünk a pályázati pénzek elbírálását végz� számításoknak? 
Nem kell-e részben vagy egészben visszafizetnünk a 
támogatást majd ekkor? 

Vagy van ennél újabb elképzelés? Azt olvasom Zeller 
Tibor cikkében, hogy „… egyéb, dönt�en kulturális funk-
ciók igénybevétele is itt történhetne, lehetne pl. ügyet 
intézni és könyvet kölcsönözni is egy helyben.” Ez nekem 
teljesen új. Bár úgy tudom, jelenleg még én vagyok a 
m�vel�dési ház igazgatója, de err�l az ötletr�l még csak 
nem is hallottam. Komoly ez a szándék, vagy csak 
ötletelés volt? Mert ha komoly, akkor furcsa, hogy err�l 
sem mint m�vel�désiház-igazgató, sem mint képvisel� 
nem tudok, ha pedig csak ötletelés, akkor szomorú, hogy 
még mindig itt tartunk. Amúgy zárójelben megkérdez-
ném, számolt egyáltalán valaki azzal, hogy milyen feltéte-
leknek kell megfelelni egy funkció m�ködtetéséhez?  

Talán sikerült érzékeltetnem, hogy miért vagyok ebben a 
kérdésben sokkal pesszimistább, mint egy évvel ezel�tt. 
Mint mondtam, akkor én is egyetértettem ezzel a „lírá-
val”, de ma már konkrét kérdésekre kellene tudnom a 
választ. Ismernem kellene, úgy gondolom, azokat a szá-
mokat, melyek nélkül zöld utat nem lehet adni semmilyen 
beruházásnak. De én még mindig ezekre várok. 
 

Pénzügyi hurrá 
Szintén az októberi Visegrádi Hírekben jelent meg Kiss 

Károly Pénzügyeink – egy év óriási eredménye cím� 
írása. A következ�kben erre szeretnék reagálni, de el�re 
jelzem, hogy nem kötekedni, hanem jó értelemben vitat-
kozni szeretnék. Azt gondolom, ez el�re viheti a dolgokat. 

Tény, hogy ma az önkormányzat sokkal jobb helyzetben 
van, mint egy évvel ezel�tt. Azonban a számokkal én 
óvatosan bánnék, mert, ahogy mondani szokás, almát az 
almával, körtét a körtével kell összehasonlítani. Ha anyagi 
helyzetr�l beszélünk, akkor nem biztos, hogy szerencsés 
egy-egy számot kiragadni, míg másokat nem említeni. 

Miután teljes kör� tájékoztatást a mai napig (természete-
sen a 2010. december 31-i zárszámadás kivétel ez alól) 
nem kaptunk a pénzügyi helyzetr�l, a következ�kben 
elképzelhet�, hogy nem megfelel�en írom le a helyzetet, 
vagy hibás számot közlök. Ennek ellenére azt gondolom, 
hogy amit írok, gondolatébreszt�nek megfelel. 

Tehát azt gondolom, hogy amikor a pénzügyi  helyzetr�l 
(Folytatás a 14. oldalon) 
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Áprily-estély 
Szeretettel várjuk volt diákjainkat, a tisztelt szül�ket, 

rokonokat és barátokat, kedves vendégeinket az Áprily-
estélyre, amelyet 2011. november 12-én szombaton este 
7 órától tartunk a Magyar László Sportcsarnokban. Re-
mek zenével (Csepregi trió), rövid m�sorral, finom vacso-
rával (és nagy izgalommal) készülünk a közös szórako-
zásra.  

Belép�k igényelhet�k az Áprily Iskoláért Alapítvány, az 
SZMK tagjainál, valamint az iskolatitkárnál. Jegyárak: 
1500 Ft/f� vacsorával, 1200 Ft volt – jelenleg középisko-
lás – diákjainknak vacsorával, támogató jegy: 500 Ft/f�.  

Bozóki Marianna 
 

Pályázat a takarékossági világnap alkalmából 
Honnan is ered?  
1924-ben, Milánóban döntöttek úgy a Takarékpénztárak 

Els� Nemzetközi Kongresszusának résztvev�i, hogy ezt a 
napot a takarékpénztárak közös ünnepévé avatják, „az 
egyén és a közösség érdekeit egyaránt képvisel� takaré-
kossági mozgalom elterjesztése" érdekében.  

 

 
 

A díjazottak csoportja 
 

Ez a nap a takarékoskodó ember ünnepe, azé az emberé, 
aki jövedelméb�l félretesz, mert tudja, hogy a család 
nagyobb céljainak elérése, vagy az esetleges jöv�beni 
megpróbáltatások kivédése csak így valósítható meg. 

Mivel a takarékoskodás a mai világban különösen id�-
szer� (gondoljunk csak az ország hitelállományának 
nagyságára), többféle módon közelítettük meg a témát.  

A diákok háromféle feladattípus közül választhattak, 
persze akár mindháromban is kipróbálhatták magukat:  

– perselykészítés 
– szóláshoz, közmondáshoz illusztráció készítése 
– kifejt�s feladatsor külön az alsó és fels� tagozat szá-

mára.  
Az alsó tagozatból az els� osztályosok közül mindenki 

részt vett a feladatsorok egyikének megoldásában, hiszen 
nagy igyekezettel készítették forgalomban lev� fémpénze-
inkb�l a frottázsokat (dörzsöléses technika). A legtöbben 
a perselykészítés témáját találták izgalmasnak. Mivel a 
persely anyaga nem volt meghatározva – s�t el�térbe 
helyeztük az újrahasznosítást –, így nem meglep�, hogy 
nagyon ötletes megoldások születtek. A negyedikesek a 
kifejt�s feladatsor megoldásában bizonyultak a legszor-
galmasabbaknak.  

A díjakat a Dunakanyar Takarékszövetkezet helyi kiren-
deltségét�l, és az ING Biztosítótól kaptuk (Rittinger Ta-
más). A pályázók mindegyike jutalomban részesült a 
b�kez� felajánlóknak köszönhet�en. KÖSZÖNJÜK! 

Pauluszné Tóth Anna 
 
Múzeumlátogatás 

Október 11-én iskolánk hetedik és nyolcadik osztályosai 
a budapesti Terror Háza Múzeumban jártak.  

A 2002-ben nyílt múzeumban nem el�ször jártak viseg-
rádi gyerekek. A nyilas és kommunista diktatúrákat be-
mutató, különleges, minden érzékszervre ható kiállítás 
megtekintése rendszeresen szerepel a fels� évfolyamok 
programjában. Az 50–70 évvel ezel�tti történelem megér-
tését nagymértékben segítik az Andrássy út 60. épületé-
ben kiállított tárgyak, a videókon hallható, látható vissza-
emlékezések, az áldozatok képei, személyes tárgyai és a 
korh�en berendezett szobák. Csoportjainkat a múzeum 
munkatársai vezették.  

Úgy gondoljuk, hogy a tapasztaltak, látottak feldolgozá-
sa hosszabb id�t igényel, és bár a 7. osztály történelem 
anyaga nem foglalkozik e történelmi korszakkal, mégis 
sok jellemz�jét sikerült megismertetni velük is. Iskolánk 
diákjai közrem�ködtek a visegrádi, dömösi és kisoroszi 
október 6-i és 23-i ünnepségeken is. 

Schmidt Anna 
 
Ásatáson 

Szeptember 29-én iskolánk 21 tanulója látogatott el a 
Zách Klára utcai régészeti feltárást megnézni Schmidt 
Anna, Rémai-Kovácsné Kecskés Lilla és Csonka Józsefné 
kíséretében. Gróf Péter, a Mátyás Király Múzeum mun-
katársa várt bennünket, t�le hallhattuk az itteni régészeti 
munkálatok történetét. Az udvarban található épületet 
régóta nem lakják, a jelenlegi tulajdonos hozzájárulásával, 
támogatásával kezd�dhettek el az ásatások. 

Visegrád egésze régészeti lel�helynek számít, és amint a 
lehet�ségek engedik (építkezések, nagyobb tereprendezé-
sek, beruházások alkalmával), úgy tárható fel egy-egy 
terület, s mozaikképként b�vül, alakul a város múltjának 
ismerete.  

A kiskapun belépve azt láttuk, hogy az egész udvar egy 
nagy mély gödör, melynek oldalai metszetként mutatták 
felülr�l lefelé haladva, hogy napjainktól a középkorig mi 
mindent rejtett el a talaj magában. Nem túl régi téglafal, 
lentebb meszes gödör, még lejjebb állatcsontok, edény-
törmelékek bukkantak el�. A leletek címkékkel ellátott 
ládákban sorakoztak a falak mellett. Az udvar utca fel�li 
részén, mélyen lent elszenesedett fára utaló fekete színe-
z�dés és valószín�leg az égés h�jét�l vörösre változott 
agyagtalaj arról árulkodott, hogy itt faépület kapott lángra 
valamikor több száz évvel ezel�tt. 

A kiásott tárgyak, ezüstpénzek bizonyítják, hogy a tele-
pülés e részén I. Lajos és Zsigmond király idején zajló 
élet folyt, s korábbi feltárások eredményei is arra utalnak, 
hogy a környék lehetett a hajdani város szíve. 
Nem láttuk, de megtudtuk, hogy az udvar hátsó részében 
izgalmas rejtélyeket takart a föld: például egy szarvas-
marhának a teljesen egész csontvázát. Miért maradt egész- 
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ben, ha akkoriban az állat minden porcikáját felhasznál-
ták? A másik, még izgalmasabb talány: egy emberi csont-
váz alsó végtagjai. Mi történhetett vele, és � miért nem 
egészben nyugodott a földben? Talán a török korban lett 
áldozat? 

Miel�tt a fantáziánk nagyon munkába lépett volna a 
megoldások kitalálásában, vezet�nk az épületbe kalauzolt 
bennünket, amit szintén jó mélyen felástak, s a keskeny 
földsávokon csak „libasorban” fértünk el a gödrök szélé-
nél. Megtudtuk, hogy a mai ház alatt kiásott vaskos k�fa-
lak barokk épület maradványai.  

A feltárásokat jöv�re folytatni szeretnék. Az itt talált 
leleteket gondos el�készítés, restaurálás után a múzeum-
ban kiállítják, így majd mindenki megtekintheti. Milyen 
izgalmas, hogy mi már most sokat láthattunk bel�lük a 
megtalálásuk helyszínén! 

Köszönjük Gróf Péternek és a múzeumnak! 
Csonka Józsefné 

 
A nógrádi vár meghódítása 

Október els� napján, egy ver�fényes �szi szombaton 
iskolánk természetjárók kis csapata újra elindult a Bör-
zsöny csodáit felfedezni. 

10 tanuló választotta, hogy két feln�ttel - köszönettel 
tartozom Oláh Miklósnak, aki immáron másodízben volt 
segítségemre a gyermekek felügyeletében- nekivág a nem 
éppen egyszer� terepnek. Szintemelked� volt jócskán, de 
ez nem tántorított el senkit sem. 

Ezúttal a nógrádi vár volt az úti célunk. Kismarosról 
kisvonattal közelítettük meg Királyrétet, ahonnan gyalog-
szerrel indultunk Nógrádra. Útközben szomjúságunkat 
h�sít� forrásvízzel csillapítottuk. Megérkezve Nógrádra 
megtekintettük a várat, mely a török id�kben nagy szere-
pet játszott a magyar királyság védelmében. Majd a pályá-
ra mentünk, ahol el�került egy focilabda, s ismét össze-
mértük er�inket. 

Hazafelé Szokolyán szálltunk fel a kisvonatra, s megfá-
radva intettünk búcsút a Börzsöny színes, �szi tájának. 

Demeter Bálint 
 
Halloween buli 

 
 

Jó buli volt! 
 
El�ször is kell egy ötlet. Aztán (legalább) egy személy, 

aki az ötletet meg is valósítja, kézbe veszi a szervezést. 

Aztán kellenek hozzá társak, akik segítenek. És legvégül 
kell mindenki, hogy jól érezzék magukat. 

Így volt ez az 1. Halloween bulin is és fantasztikusan 
m�ködött. Jó buli, zene, tánc – és Sándor Györgyöt idéz-
ve: „humor, jókedv, daliás izomzat”. A belép� sem volt 
megfizethetetlen, hiszen csak egy kis sütit vagy üdít�t 
kellett hozni. Gy�ltek is a gyerekek – na meg az édessé-
gek – szép számmal. A jó hangulatról pedig a f�szervez�, 
Petrányi Stella 7. osztályos tanuló gondoskodott.  

Vidám vetélked�k (almaszedés a víz alól, sepr�táncolta-
tás) mellett díjazásban részesültek a legjobb jelmezesek, a 
legjobb töklámpakészít�k és a legötletesebb süteménnyel 
el�állók is (a gy�ztes az a süteménykészít� lett, aki bo-
szorkányujjakat formázott meg kelt tésztából. Ujjakat 
nem minden nap eszik az ember…). A buliról készült 
képek – sok más egyéb mellett – megtekinthet�ek az 
iskola honlapján: www.aprily-visegrad.hu 
 
Papírgy�jtés 

Október végén ismét papírt gy�jtöttünk az iskolában.  
A tavaszi papírgy�jtés során több mint negyedmillió fo-

rint gy�lt össze az osztályoknak. Az �szi papírgy�jtés 
mennyisége sem maradt el a tavaszitól. Az els�sök el�-
ször vettek részt ebben a munkában, és mondhatni �k is 
alaposan kitettek magukért. Alig fért el a rengeteg papír a 
kis épület verandáján. Ide kellett gy�jtenünk, mert az 
id�járás elég mostohán bánt velünk: mindkét napon esett 
az es�. A konténer ismét tele lett és most várjuk, hogy 
megérkezzen munkánkért az ellenérték.  

Már most megvan a helye a sok forintnak, hiszen év vé-
gén minden osztály kirándulni megy. A gyerekek így 
takarékoskodnak, hogy több maradjon a családi kasszá-
ban. A takarékossági világnap jelmondata itt is érvényes: 
sok kicsi sokra megy! 

Pauluszné Tóth Anna 

 

$������%&�"�
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Kedves Gyerekek! 
Gratulálok a népmese napja alkalmából írt meséitek-

hez! Ügyesek vagytok és látjátok, milyen jó, ha egy kis 
szellemi er�feszítéssel saját alkotás születik agyatok, 
kezetek nyomán!  

A könyvtár által meghirdetett meseírás olyan sikeres, 
hogy egy nagymamától kedves levelet kaptam:  

,,…elküldöm Neked egyik unokám saját meséjét, amit 
a Békásmegyeri Mustármag Iskolában is meghirdetett 
népmesepályázatra írt! … 

Tudod, 20 unokánk van, és igen sokat jelentenek ne-
künk! Bár ’nyugdíjas tanárn�’ vagyok, de még mindig 
rengeteget tanulok t�lük. (Te tudod, hogy az ember a 
tanítványaitól is tanul!) Összeköt�k �k számunkra a 
múlt és a jöv� között! Reménységeink.” 

Fogadjátok szeretettel a Visegrádon is gyakran itt tar-
tózkodó kortársatok, barátotok meséjét! Rovatunkban 
továbbra is közreadunk egy-egy mesét!  

Várjuk írásaitokat, rajzaitokat, ötleteiteket! 

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

A bús sárkány 
 

Népmese nyomán írta  

Scholtz Domonkos  
5. oszt. tanuló 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bús 
sárkány. Egész nap szomorkodott a szobájában. Ám 
egy napon kinézett az ablakon, és egy szépséges 
királylányt látott sétálni a parkban. Elrabolta, mert 
azt hitte, hogy ez a szép leány majd felvidítja �t. 

A királylány apja, az öreg király annyira elkesere-
dett, hogy kihirdette: 

– Aki visszahozza a lányomat, az elveheti felesé-
gül, és neki adom fél országom. 

Egy messzi faluból elindult három testvér szeren-
csét próbálni. Az els� bekopogtatott a sárkányhoz. 
A sárkány ajtót nyitott: 

– Mit keresel? – kérdezte. 
– Jöttem elvinni a királylányt. 
– Akkor felelj három kérdésemre! – mondta a sár-

kány. Az els�:  
– Ki volt Bach? 
A legény nem tudta. 
Másnap a második fiú érkezett meg. A sárkány 

t�le is megkérdezte: 
– Miért jöttél? 
– A királylányért – felelte. 
– Akkor felelj három kérdésemre! 
– Ki volt Bach? 
– Mi sem könnyebb ennél. Egy zeneszerz� – felel-

te a fiú. 
A sárkány feltette a második kérdést. 
– Ki Justin Bieber? 
A legény ezt nem tudta. 
Amikor ez a fiú is sikertelenül hazaért, a harmadik 

testvér így szólt fivéreihez. 
– Én is megpróbálom. 
– Te, aki egész nap a számítógép el�tt ülsz? – így 

bátyjai. 
A fiú nem szólt semmit, csak elindult a sárkány-

hoz. Az már az ajtóban várta. 
– Te is a királylányért jöttél? 
– Igen – vágta rá a fiú. 
– Megkapod, ha válaszolsz a három kérdésemre. 
– Ki volt Bach? 
– Egy híres zeneszerz� – felelte a fiú. 
– Ki volt Justin Bieber? 
– Egy tini énekes! – kiáltotta. 
A sárkány nagyon megijedt, és feltett egy olyan 

kérdést, amire maga sem tudta a választ. 
– Mi az internet? 
A fiú nevetni kezdett: 
– Tudod mit? Inkább megmutatom – válaszolta. 
Azzal el�vette a laptopját. Megmutatta a sárkány-

nak az internetet, és rávette, hogy regisztráljon a 
Face Bookra. 

Hamarosan a sárkány sok barátságot kötött, és így 
már nem volt magányos. 

A legkisebb fiú hazavitte a boldog királylányt. 
Feleségül vette, és máig is élnek, ha meg nem hal-
tak. 

A király kígyója 
 

Horváth Balázs  
4. oszt. tanuló 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki Meseország 
felett uralkodott.  

Az egyik napon a Mars bolygó uralkodójához készült vendégségbe. 
Megbízta a kígyóját, hogy vigyázzon a várukra, nehogy az ördög 
elfoglalja. Ahogy elment a király, jött az ördög, és így szólt a kígyó-
hoz: 

– Hallod-e te kígyó, eressz be, vagy meghalsz! 
– Nem engedlek! – felelte a kígyó – tudom, hogy a király varázsere-

jét adó pálcára fáj a fogad! 
– Kotródj, vagy meghalsz! – szólt fenyeget�bben az ördög. 
A kígyó nem mondott semmit, csak megragadta az ördögöt a farká-

val. Az ördög erre el�rántotta a háromhegy� lándzsáját, és leszúrta 
vele a kígyót. A tekerg�z� állat meghalt. 

Az ördög beléphetett a palotába. 
– No, hol lehetnek azok a pálcák? – t�n�dött az ördög. Biztos az ék-

szerszekrényben vannak! Azonnal kirántotta a fiókot egyetlen mozdu-
lattal. 

– Megtaláltalak! – és kivette a varázstárgyat. – De hol lehet ezen az 
energiaadó gomb? – t�n�dött az ördög. – Ó, ez lesz az! Megtaláltalak! 
– és hirtelen megnyomta. 

– Végre! Erre vártam egész életemben! – nevetett kárörvend�en. – 
Biztosan legy�zöm a királyt ezzel! 

Ezalatt az uralkodó másik pálcája jelzett, hogy a titkos varázsszer-
szám rossz kezekbe került. A királynak sietnie kellett. Gyors búcsúz-
kodás után elindult visszafelé. Már messzir�l látta, hogy nagy a baj. 
Valamennyi bolygón kihirdette a veszélyt. 

Így szereztem én is tudomást err�l a Föld nev� bolygón. Édesanyám 
nehéz szívvel eresztett útnak, de sütött nekem hamuban sült pogácsát. 
Amint odaértem, a király így szólt: 

– Na, fiam, fogd meg a pálcám, és az átadja az energiát neked! 
– Így teszek, uram-királyom! – mondtam. 
– Rendben – szólt az uralkodó – átadom a kardom is, és ha gy�zöl, 

nagy jutalomban részesülsz. 
– Megtámadtam az ördögöt, és h�sies, két órás küzdelem után le-

gy�ztem a gonoszt. A jutalmam az lett, hogy hivatalosan engem tettek 
meg Meseország királyává. Még a királylányt is feleségül vehettem. 

Nagy lakodalom volt. Édesanyám is eljött, ott maradt velem örökre. 
Hát ennyi volt, jó volt, mese volt. Talán igaz sem volt! 

����

A táltos paripa 
 

Sintár Virág  
4. oszt. tanuló 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Annak egy 
fia. 

A fiú olyan id�s lett, hogy már leánynéz�be indult. A szegény ember 
sütött egy tarisznya hamuban sült pogácsát, és útnak indította a le-
gényt. Az apja azt kiáltotta: 

– Jó utat, ahol sár nincs!  
Ment-mendegélt, egyszer csak elér egy nagy erd�t. Letelepszik az 

egyik fa alá, és elkezdi eszegetni az els� hamuban sült pogácsát. 
Ahogy eszi, megszólítja �t egy hang:  

– Kedves legény – mondta rekedt hangon –, kérlek, adj egy kis ele-
mózsiát, mert éhen halok! – mondta a hang. 

– Szívesen adok, csak mutasd meg magad! – válaszolta a legény. 
Ahogy ezt kimondta, már lent is termett egy csodaszép táltos paripa. 
Mindjárt adott is neki egy jó darab hamuban sült pogácsát. (Mivel ott 
nem volt f�.)  

– Jó tett helybe jót várj! – szólt a paripa. – Tudom én, hogy mi járat-
ban vagy. Tudod mit? Van itt egy ország, abban van egy gyönyör� pa- 
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lota. Abban a palotában van egy gyönyör� királykisasszony. 
�t úgy szerezheted meg, ha kiállsz három próbát. Ülj fel a 
hátamra, elviszlek oda. 

A szegény legény felült a paripa hátára, és a paripa szinte 
suhant az égen. Amikor odaértek, leszállt a szegény legény a 
ló hátáról, és bement a királyhoz. A királylánynak nagyon 
megtetszett a legény, és a legénynek is a királykisasszony. A 
királylány elmondta az els� próbát. 

– Az els�: bújj el úgy, hogy ne vegyelek észre! – A király-
lány becsukta a szemét, a legény füttyentett egyet, és ott 
termett a ló. Gyorsan felült a hátra, és úgy elbújtatta, hogy 
meg se találta a királylányt. Az els� próbát kiállta, most 
jöhetett a második. 

– A szomszéd országban van egy hegy, ahol egy láda van 
elásva. Az tele van arannyal, ezüsttel, gyémánttal. Azt hozd 
el nekem! – A fiú füttyentett egyet, és ott termett a ló, hozta 
a ládát tele kinccsel. 

Amikor meglátta a kincseket, majd megcsókolta örömében. 
Hátra van az utolsó próba. 

– Eldugtam valahol egy porszemet, ami teljesen más a töb-
binél. Azt hozd ide nekem! – A legény füttyentett egy na-
gyot, és ott termett a ló egy porszemmel, ami teljesen más 
volt, mint a többi. Látta, hogy nagyon éhes, ezért adott neki 
egy nagy darab hamuban sült pogácsát. A ló hálásan szár-
nyalt el. A legény és a királylány összeházasodtak. A legény 
odahívatta az apját. 

És még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

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

 

Október hónapban mindhárom csoportban megtartottuk 
a szül�i értekezleteket, sok érdekl�d� szül� részvételével.  

A kiscsoportban vetített képek segítségével pillanthattak 
be a szül�k gyermekük mindennapjaiba. 

Középs�ben a fejl�dés jelenlegi szakaszáról, a közös-
ségépítésr�l volt szó többek között. A nagyok igazán 
fontos témája ebben az életszakaszban az iskolára való 
felkészülés. Fejleszt� pedagógusunk beszámolt az év eleji 
felmérések eredményér�l, megbeszélte a szül�kkel a 
tennivalókat.  

A szül�kre váró feladatok sok olyan kis apró dologból 
állnak, mint pl. a reggeli felkelés ideje, a gyermek felada-
tai a családban... Err�l szeretnék néhány gondolatot meg-
osztani Önökkel. 

 

Nagycsoportos dilemmák 
 

Izgalmas id�szakot élnek át ezekben a hónapokban a 6-7 
éves óvodások szülei. El kell dönteni, iskolába íratják-e, 
vagy marad még egy évig az oviban. Felteszik a kérdést 
az óvón�nek: Iskolaérett a gyermekem?  

Nem szeretem ezt a kifejezést, hiszen az iskolába óvodás 
gyermek megy, s majd a tanító néni az els�, de még in-
kább a második osztályban eldönti, iskolaérett-e a gyerek. 
Mi itt az óvodában úgy szoktuk megfogalmazni: „Nagy-
csoport végére az iskolai élet nehézségeinek elviselésére 
alkalmas gyermekeket nevelünk.”  

Nem tanítjuk meg �ket írni-olvasni (majd mindegyik 
gyermek autodidakta módon megtanul nagycsoportra), de 
megtanítjuk �ket egymás és a feln�tt tiszteletére, az egy-
mással való toleranciára (milyen nehéz dolog nem bele-
szólni a másik beszédére, hanem kivárni azt), a nyitott-
ságra, a hibák vállalására. Nagycsoportban már sokszor 

elhangzik: – Nem én voltam! –, ha valami olyasmi törté-
nik, amiért az óvó néni leállítja a játékok, tornát, festést, 
bábozást stb., és halkan-szelíden arra ösztönzi a gyerme-
keket, merjék vállalni, ha bármi rosszul sül el. Az egyik 
leghatékonyabb nevel�eszköz az óvodában a közösség. 
„Ha a gyermekek méltányosságban élnek, megtanulják az 
igazságosságot!”  

Ha érzi, hogy egy-egy hiba vállalása után nem d�l össze 
a világ, s�t még az óvó néni ilyeneket is mond: – Sajná-
lom, hogy eltörted a játékot, de örülök neki, hogy vállal-
tad. Legközelebb nem sokat gondolkozik sem �, sem a 
többi gyermek, hogy elmondja, ha hibázik. 

Az iskolai élet megkezdésére nem elég, ha a gyermek 
sok információval rendelkezik, alapvet� elvárás, hogy 
szociálisan is érett legyen. Fogadja el és hajtsa végre a 
feln�ttek utasításait. Ez kiscsoportban ott kezd�dik, hogy: 
– Légy szíves, emeld fel a földr�l a játékot; iskolában: – 
Tegyétek ki a piros ceruzát a padra.  

Az érzelmi érettség legalább ilyen fontos egy iskolába 
készül� gyermeknek, tudjon elmélyedni a feladatban, 
legyen kitartása, türelme a munka elvégzéséhez. Jogos 
elvárás az iskolától az értelmi fejlettség megfelel� szintje 
és életkorának megfelel� tudás a környez� világról, az ok-
okozati összefüggések, viszonyítások stb. 

El�fordul, hogy a szül� gondolkodóba esik: ne hagyja-e 
még egy évig játszani a gyermekét az óvodában. Ezzel a 
kérdéssel is csínján kell bánni, fontos konzultálni az óvó-
n�vel, aki gyakran jobban ismeri a kisgyermek képessé-
geit, mint a szül�k. Egyszer�en azért, mert a nap nagy 
részét � tölti a kisgyermekkel. 6-7 éves korban a gyermek 
biológiai érettsége, gondolkodása igényel egyfajta intel-
lektuális fejlesztést, amit a tanulás jelent. Ennek elodázása 
csak indokolt esetben célszer�.  

Nagyon nehéz egy els� gyermekét iskolába enged� szü-
l�nek, hogy ne hasonlítsa kisfiát-kislányát a többi gyer-
mekhez. Ez azért nem szerencsés, mert minden gyermek 
egyedi tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. 
Er�síteni kell benne a jót, gyengíteni a rosszat. Együtt 
készülni az új feladatra, hogy az iskolavárás ne egy szo-
rongással teli id�szak, hanem egy új korszak kezdete, egy 
új örömforrás legyen.  

Úgy gondolom, a gyerek életének az iskola egy igen je-
lent�s állomása, nagy szüksége lesz szül�je támogatására, 
segítésére. Hogy érezze ott a padban, ha összecsapnak a 
hullámok: Nem baj, majd anyu (apu) segít. Aztán majd 
meger�södik az önbizalma, megtanul az elvárásoknak 
eleget tenni, de mindig ott kell, hogy érezze a háttérben a 
segít� szül�t.  

Ez a folyamat nem most az iskolába lépéskor kell, hogy 
elkezd�djön, hanem ott a kiscsoport ablakában, amikor 
könnyesen-mosolyogva (vagy csak könnyesen) integet: 
Ugye sietsz, ugye nem hagysz itt? 

Az iskola kapujában nem illik integetni, nem illik sírni, 
de muszáj odasúgni: Ugye sietsz anyu, ugye nem hagysz 
itt? Csodát tesz ilyenkor egy biztató simogatás, egy 
„ügyes légy, sietek érted!” Az els� hetek, hónapok hoz-
záállása megalapozza a gyermek további életének min�-
ségét. Így aztán majd megérik az iskolára, mint alma a 
fán. 

 Az almának az éréshez napfényre, a gyermeknek meg-
felel� érzelmi biztonságra van szüksége.  

Dobó Istvánné 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Receptek novemberre 
 

November jeles télel� havunk; ilyenkorra már beértek 
gyümölcseink, egyéb terményeink, szépen felhíztak disz-
naink, már minden be van takarítva, el van vermelve, be 
van f�zve és az éléskamra polcain étvágygerjeszt�en 
mosolyog a családtagokra. 

Most már kicsit jobban ráérünk sütni-f�zni, és el�készü-
lünk a disznóvágásokra. 

Így volt ez nagyszüleink idejében is és most is, egyre 
gyakrabban vesszük el� régi szokásainkat, mert azon túl, 
hogy finom házi ízeket varázsolunk asztalainkra, közös 
családi és baráti id�töltésre is kit�n� alkalmat teremt. 

A szeptember 3-i sváb találkozón ismerkedhettünk meg 
a zebegényiek g�zgombócával, sok visegrádi evett akkor 
ebb�l a finomságból, és azóta sokan kérték t�lem a re-
ceptjét. 

 
G�zgombóc (Tampfknél) 

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 
                     2 tojás, 
                     2,5 dkg éleszt�, 
                     pici só, 
                     kb. 30 dkg Rama margarin, 
                     0,3 dl tej, 
                     1 teáskanál cukor 
Tetejére: 15 dkg vaj, 20 dkg cukor, 20 dkg mák, 20 dkg 

dió  
 

 
Készül a g�zgombóc 

 

A lisztet tálba szitáljuk, hozzáadjuk a felfuttatott éleszt�t 
és a többi alapanyagot, majd alaposan kidolgozzuk. Fánk-
szer�, lágy tésztát dagasztunk, amíg felhólyagosodik. 
Ezután letakarjuk egy konyharuhával, és kelni hagyjuk 
kb. 1 órán át, míg kétszeresére dagad. Deszkán ujjnyi 
vastagságúra nyújtjuk, majd kis tenyérnyi darabokat la-
pítgatunk bel�le, ezek közepébe tesszük a szilvalekvárt, 
és a tenyerünkkel gombócokat formázunk. 

Zsírpapírral bélelt, kizsírozott tepsibe helyezzük a gom-
bócokat, és még vagy tíz percig kelni hagyjuk. Ha már jól 
megkelt, vizet öntünk alá, és fed� alatt g�zöljük kb. 20 
percig. 

Készíthetjük úgy is, hogy egy nagyobb lábasban vizet 
forralunk, a szájára konyharuhát kötünk egy zsineggel, 
majd a konyharuhára tesszük a gombócokat, és lefedjük 

egy paraszttállal. A forró g�zben alakul ki a tészta jelleg-
zetes állaga. A kész gombócokra olvasztott vajat csorga-
tunk, és ízlés szerint cukrozott mákkal vagy dióval meg-
hintjük, majd még melegen fogyasztjuk. 

Készíthetjük f�étkezésre is, de édességként is ajánlott, 
különösen ünnepekre. 

 
Másik receptünk a disznóvágáskor készített savanyú 

hús, mely régen minden visegrádi sváb ölésnél ebédre 
készült, és friss fehér kenyeret ettek hozzá. 
 
Saues (Szauez) 

Mindenféle ölésb�l maradt húsdarabot enyhén sós víz-
ben babérlevéllel, 1 nagyobb fej hagymával, 2-3 nagyobb 
gerezd fokhagymával, �rölt vagy szemes borssal, teáska-
nál majorannával puhára f�zzük. 

Ha puha a hús, rántást készítünk piros paprikával, majd 
a húst berántjuk vele, 1 ev�kanál mustárral és 1 ev�kanál 
ecettel savanyítjuk, és kb. másfél dl disznóvérrel állandó 
keverés mellett bes�rítjük. Egy pici kristálycukorral éde-
síthetjük, a cukor pikánssá teszi. 

Lehet még 10–20 dkg kockára vágott sertésmájat is be-
lef�zni a berántás után. 

Ha nem szeretjük a vért, vagy nem jutunk hozzá, akkor a 
vér helyett tejföllel habarjuk be. 

 

 
Isten éltesse a Mártonokat! 

 
Scheiliné Herendi Ida 
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Gondolatok az 1956-os évr�l 
 

Sajnos egy hónapot elkéstem az októberi ’56-os forra-
dalmi emlékezésr�l; bár többször is akartam írni a szo-
morú 1956-os évr�l, nehezen jött össze az írás, de most 
elhatároztam, hogy megírom ezt a szomorú történetet. 
Én 1954-ben szereltem le, m�szaki robbantó beosztás-
ban voltam, én mindent tudtam, nekem sokszor kellett 
ezekb�l vizsgázni. Ugyanis, amikor kitört az 1956-os 
forradalom, már civilként éltem és dolgoztam a viseg-
rádi hajójavító üzemben mint hajólakatos-segéd. 

Igen furcsa volt, mikor megtudtuk, hogy kitört a for-
radalom, mi, fiatalok nem tudtuk elképzelni, hogy mi is 
a forradalom. 

Össze-vissza futkostak, igen nagy káosz volt, jöttek 
emberek, akiket mi nem ismertünk, idegenek, és jöttek 
Vácról a kiszabadított rabok, itt mentek keresztül Vise-
grádon. 

Akkor itt Visegrádon elkezdték toborozni a felkel� 
embereket, hogy vegyenek részt a tüntetésen, volt is egy 
kis ünnepség itt a templom el�tt, és ott elszavalta a 
Nemzeti dalt Friedrich István. Igen nagy öröm volt 
hallgatni, ahogyan ezt a verset elszavalta. 

Akkor sok fiatalt bevettek nemzet�rnek, hoztak fegy-
vereket, l�szert. Beosztottak a falu védelmére, �rzésére. 
Idegenek jöttek vezetni a mi kis falunkat, itt megmutat-
kozott az, hogy milyen kétszín� emberek vannak. Egyik 
nap az egyik kocsira szálltak, másnap meg egy másikra. 

Egyik reggel behívtak a községházára. Jelentkeztem, 
már ott ült az asztalnál egy idegen és egy visegrádi 
személy. Kérdezték, hogy hol voltam katona, én el-
mondtam, hogy Aszódon. Mi volt a beosztásom, én 
elmondtam, hogy m�szaki robbantó. 

Felállt egy katonatiszt és azt mondta, hogy egy �rzési 
feladatot kell megoldanom. Nem tudtam, hogy mit is 
kell csinálni. El�ször is a k�bánya el�tt barikádot kell 
építeni csillékkel és kövekkel. Hát kérdeztem, hogy 
kinek, ekkor azt mondta, hogy az oroszok ne tudjanak 
bejönni. 

A másik parancsnok szólt, hogy a visegrádi kaput meg 
a vörös sziklát le kell robbantani. Holnap kapja a pa-
rancsot, hogy mikor kell elvégezni ezt az aljas megbíza-
tást. Este elmeséltem az apámnak, akkor azt mondta, 
hogy soha ne jusson eszedbe egy ilyen aljas cselekedet. 

Én leadtam a géppisztolyt és sürg�sen elt�ntem egy 
pár napig, a sz�l�kben volt egy kis kunyhó, ott húzódz-
kodtam meg, míg elcsitultak ezek a zavargások. Sokan 
mentek külföldre, menekült sok ember, hát én úgy gon-
doltam, hogy én is megpróbálok kijutni külföldre. Az 
én két testvérem már 40 éve kint voltak külföldön, 
gondoltam, majd �k elvisznek a táborból. 

El is indultam, csak a kápolnáig értem, valaki megfo-
gott: miért akarsz te innen elmenni, ez a te hazád. Itt 
születtél, neked itt kell maradni, tör�dni szegény id�s 
szüleiddel. Nem vágytam én külföldre menni, ez a ha-
zám, itt születtem, és itt akarok meghalni. 

Egy kicsit elkéstem ezzel az írásommal, most �szinte 
tisztelettel adózom azokért, akik ezt a nemes forradal-
mat véghezvitték, meghaltak e nemes ügyért. 

Id. Szinay István 

Makovecz Imre halálára 
 

2011. szeptember 27-én Makovecz Imre, a magyar és az 
európai építészet kimagasló alakja az örökkévalóságba távo-
zott.  

Halálával a magyarságát valló, szókimondó, egyenes jelle-
m� m�vészt veszítettünk, akinek munkássága során számos 
visegrádi alkotás is született. Élete kapcsolódik városunkhoz 
is: 1977–1981 között a Pilisi Állami Parkerd�gazdaság f�-
építésze volt, de keze nyomát �rzi a mogyoró-hegyi m�vel�-
dés háza, a Magyar László nevét visel� tornacsarnok és a 
sajnálatos módon leégett Ágasház is. 

 

 
A tornacsarnok 

 

Gazdag, eredményes és elismert 75 év áll a háta mögött, 
hiszen a Kossuth-díjtól kezdve az Állami Díjig számtalan 
elismerésben részesült. Hazánkban és a világban számos 
alkotása hirdeti és �rzi építészi zsenialitását. 

Emlékét, alakját �rizzük meg szívünkben! 
Borsody István 

 
Egy gondolat halottak napjára 

 

Idén is ellátogattam a visegrádi temet�be, hogy az ott 
nyugvó �seim, rokonaim, barátaim sírjánál kifejezzem szere-
tetemet. 

Tiszteletem jeléül felkerestem az idén elhunyt Cseke László 
sírját is. Alig több mint egy év telt el azóta, hogy életemben 
el�ször és sajnos utoljára személyesen is találkozhattam 
vele: utolsó nagyszer� m�vét, VISEGRÁD EZER ÉVE c. 
almanachot volt kedves dedikálni. Aki e könyv olvasója, 
birtokosa, nyilván nem veszi t�lem szentségtörésnek, hogy 
én az almanachot VISEGRÁD BIBLIÁJÁNAK tartom. 

Amennyiben megtehetném, a m� elismeréséül Cseke Lász-
lót posztumusz a legmagasabb állami irodalmi kitüntetésben 
részesíteném. Hála az égnek, de els�dlegesen a m� szerz�jé-
nek, hogy az almanach Visegrád millenniumára elkészült. 
Szinte ékszere lett ilyen jelleg� irodalmunknak. 

A városi kitüntetések mellé – melyeket az évtizedek során 
kiérdemelt – odaillene egy állami is. 

Hogy többünk álma megvalósuljon, Visegrád város vezet�-
sége sokat segített a procedúra elindításával. Nagyon szépen 
kérem: tegyék meg. Hacsak már el nem indították. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla 

(Budapest) 
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Néhány kiegészít�  gondolat   
 

Másfél évvel ezel�tt, a Visegrádi Hírek 2010. március 
havi számában megjelent, a városunk egyháztörténetér�l 
írott cikkemben terjedelmi okok miatt a barokk kori részt 
csak röviden tudtam bemutatni.  

Arra gondoltam, hogy a téma érdekessége és a várostör-
ténetünk alaposabb megismerése miatt is visszatérek a 
Mária-kápolna barokk kori történetének részletesebb 
bemutatásához. 

Annak idején leírtam, hogy ezt a Duna partján, egy kis 
dombon álló kápolnát 1729–1733 között építették. A 
kápolna titulusa ekkor Nepomuki Szent János volt és ezért 
gondolom azt, hogy az építtet�k a dunai hajóvontatók és a 
tutajosok lehettek, mert az � véd�szentjük volt az 1393-
ban Vencel cseh király parancsára megkínzott és a Mold-
va folyóba fojtott pap.  

A legenda szerint, amikor a király emberei János papot 
a folyóba dobták, az égb�l Sz�z Mária tizenkét csillagból 
álló koszorújából (ma ez az EU-szimbólum) öt csillag a 
mártír után a vízbe hullott. A folyóban sodródó tetem 
helyét egy fényfolt mutatta. A szentet ábrázoló barokk 
kori ábrázolásokon ezért látni gyakran a fej körül öt csil-
lagból álló koszorút. 
 

 

Segít� Mária. 
Id�s Lucas Cranach alkotása  

(valószín�leg 1517 és 1525 között készült) 
Innsbruck, Szt. Jakab-dóm 

 
A kápolna bejárati ajtaja fölött, 1873-ban Viktorin József 

plébános által elhelyeztetett vörösmárvány tábla gót bet�s 
német nyelv� felirata szerint 1788-ban a kápolna véd�-
szentje már a Segít� Mária (Mariahilf) volt. Ekkoriban 
helyezhették el a kápolna oltárán az ún. Segít� Máriát 
ábrázoló képet is. 

Ahhoz, hogy a Segít� Mária-kegykép történetét megis-
merjük, vissza kell kanyarodnunk a 16. század elejéhez. 

Valamikor a reformáció kezdetén id�s Lucas Cranach 
(1472–1553), aki evangélikus vallású volt, Luther Márton 
ajánlására a drezdai Heiligkreutzkirche (Szentkereszt-
templom) részére 1517. és 1525. között egy 78,5×47,1 cm 
méret� fára festett Mária-képet készített. A reformáció 
szellemének megfelel�en a fest� Máriát nem az ég király-
n�jeként, hanem valós életb�l vett emberként igyekezett 
megfesteni. 

Lucas Cranach és Luther Márton nemcsak kortársak, 
hanem barátok is voltak. S�t, Cranach barátjának esküv�i 
tanúja és egyik gyermekének keresztapja is volt. 

A Cranach-kép a drezdai templomból rövidesen Johann 
Friedrich szász választófejedelem drezdai magánképtárá-
ba került.  

II. Lipót, Passau hercegérseke 1611-ben diplomáciai 
küldetésben Drezdában a választófejedelem udvarában 
járt, akit�l ajándékként megkapta a Mária-képet. Így ke-
rült a kép a passaui hercegérsek udvari kápolnájába. Itt 
csodálta meg báró Schwendi (1574–1634) passaui dóm-
dékán a festményt és engedélyt kért az érsekt�l annak 
lemásoltatására. 

Egy ismeretlen passaui m�vész által valamivel nagyobb 
méret�re (97,2×66,5 cm) készített másolatot Schwendi 
báró a schulerbergi templomban lév� magánkápolnájában 
helyezte el.  

Egy id� után ehhez a képhez egy látomás is és csodála-
tos jelenségek sora kapcsolódott, és a hív�k körében mint 
csodatév� kegykép igen népszer� lett. Az el�bbiek miatt 
Schwendi dómdékán a Passauban a Schulerbergen a kép 
elhelyezése céljából egy új templom építésére határozta el 
magát, amelynek 1624-ben rakták le az alapkövét és 
1627-ben lett kész, majd ekkor szentelték fel. 

Ebben az id�ben már a hív�k tömege kereste fel a za-
rándokhellyé vált templomot. A hív�k Máriától kértek 
segítséget, s így a kép és a templom is „Mariahilf” néven 
vált közismertté.  

Az eredeti, Cranach által festett képet 1619-ben, V. Lipót 
f�herceg magával vitte Innsbruckba, amikor a Tirol her-
cegség helytartói állását átvette. Jelenleg ez a csodálatos 
festmény az innsbrucki Szt. Jakab-dóm f�oltárát díszíti. 

Ennek a képnek egyik másolatát láttam szeptemberben, 
amikor a ma Itáliához tartozó Dél-Tirolban utazgatva az 
egykor egységes tartomány másik fontos városában, 
Bozen-Bolzanóban járva, az ottani Mária Mennybemene-
tele-plébániatemplom f�oltárát néztem meg. 

Egyébként a passaui kegyképr�l az id�k folyamán leg-
alább 500 másolat készült. A képhez kapcsolódó legendá-
kat a zarándokok százezrei terjesztették, és újabb máso-
latként elkészült képek köré gyakran alakultak ki zarán-
dokhelyek. Ennek a többszáz másolatnak valamelyike 
kerülhetett Visegrádra is. 

A passaui kegykép nemcsak a hétköznapi életben, ha-
nem a 17. században Közép-Európában tovább terjeszke-
d� törökök elleni harcban is fontos szerepet kapott. A 
Cranach-féle  Mária-kép  akkor  vált igazán a törökellenes 
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a Mária-kápolna barokk kori  történetéhez  
harc szimbólumává, amikor a török hadak 1683-ban IV. 
Mohamed szultán által kinevezett hadvezér, Kara Muszta-
fa vezetésével Bécs elfoglalására indultak.  

A török megérkezése el�tt I. Lipót német-római császár, 
magyar és cseh király a családjával együtt Passauba me-
nekült, ahol az uralkodó vezetésével éjjel-nappal imád-
koztak a zarándoktemplomban a Mariahilf-kép el�tt a 
keresztények gy�zelméért. A kb. 120 ezer f�s ostromló 
török sereg ellen Bécs város védelmét Rüdiger 
Starhemberg gróf vezette, aki kés�bb a császártól fizet-
ségként Visegrádot is megkapta.  

A dönt� ütközetre szeptember 12-én került sor, amikor 
Sobieski János lengyel király, valamint Lotharingiai Ká-
roly herceg, II. Miksa bajor és III. János György szász 
fejedelem egyesült serege (összesen mintegy 70 ezer f�) 
északról rátámadt a Bécset körülzáró török hadra. A 
Kahlenberg környékén dúló harc estére eld�lt: az óriási 
veszteséget szenvedett török sereg megfutamodott, Bécs 
felszabadult.  

IX. Ince pápa a török elleni gy�zelem emlékére szept-
ember 12-ét „Mária neve” ünnepévé tette. A gy�zelem 
emlékére I. Lipót császár és Esterházy Pál herceg felépí-
tette Bécsben a barokk Mariahilf-templomot, és a f�oltá-
rán a passaui kegykép másolatát helyezték el. 

Bécs alatt a törökön aratott gy�zelmet követ�en megin-
dult el�bb 1686-ban, Lotharingiai Károly vezetésével 
Buda visszafoglalása, majd ezután Szavoyai Jen� herceg 
vezetésével az ország felszabadítása. A másfél évszázados 
török iga alóli felszabadulást a korabeli emberek hite 
szerint Mária közbejárásának is tulajdonították. 

A török feletti gy�zelmeket követ�en nagyszámú 
Mariahilf-egyesület alakult f�leg német földön, de itt 
hazánkban is sok katolikus templomban helyezték el a 
passaui Mária-kegykép másolatát.  

A török háborúkból hazatér� katonák között „Mariahilf” 
képmásolatokat osztottak szét, ami szintén fokozta a kép 
ismertségét, népszer�ségét. Ez a kegykép „Állami kegy-
kép” (Staatsgnadenbild) lett a Habsburg-monarchiában. 

Az elnéptelenedett Buda környéki területekre már a 18. 
század elején megérkeztek a német bevándorlók, akik 
szorgalmas munkájuk eredményeként virágzó mez�gazda-
ságot teremtettek a pusztaságon.  

A német telepesek gyakran nemcsak Mária tiszteletét 
hozták magukkal, hanem a passaui Mária-kegykép máso-
latát is, így lett azután a már néhány meglév� hazai zarán-
dokhely mellett számos új is. 

A közelünkben Solymáron lév� kegytemplom f�oltárán 
látható a Segít� Sz�z Mária kegyképe.  

A Cranach-féle Mariahilf-kép alapján készült kegykép 
található Solymárhoz hasonlóan a többi, akkoriban alakult 
helyen is: Bodajk, Csicsó, Doroszló, Máriaradna, 
Krasznahorka, Szentantal, Tétszentkút, Turbék, Vértes-
somlyó. 

A visegrádi kápolnában elhelyezett kegykép mellett 
megemlítem, hogy a falu 18. századi temet�jének egyik 
sírjában – néhány éve a mai iskolaudvaron folytatott feltá-
ráskor – Kováts István régész egy üvegkeretbe foglalt 
papírképet talált, amely szintén a Segít� Máriát ábrázolja.  

Azt, hogy a kápolna 1873-ban még Segít� Mária titulusa 
mikor változott Boldogságos Sz�z Máriára, nem tudom 
pontosan megmondani. 

Az esztergomi érsekség egyházmegyéjében lév� plébá-
niák történetét ismertet�, 1894-ben megjelent kötetben 
Visegrádon a plébániatemplomon kívül még egy Boldog-
ságos Sz�z-kápolnát említenek.  

A kápolnához kapcsolódó búcsú napja is ekkor, a 19. 
század végén véglegesedhetett és lett Kisboldogasszony 
napja, azaz szeptember 8., vagyis Mária születésének 
ünnepe. 

 

 
Az 1993-ban ellopott kegykép helyett  

ma a Mária-kápolnában 
G. Nagy Nóra fest�m�vész alkotása látható 

 
Bízom benne, hogy az elmúlt több mint egy évszázad 

alatt számos szakmai és népszer�sít� publikációban pon-
tatlanul megírt romantikus kápolnatörténet helyett egy 
hiteles, a helyi német nemzetiségi hagyományokhoz is 
kapcsolódó históriával sikerült Visegrád történetét gazda-
gítanom. 
                                                                  Sz�ke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
 

E cikk szerz�je – Visegrád díszpolgára – nemrég töltötte 
be 70. életévét. Több évtizedes múzeumigazgatói munkás-
ság után nyugdíjba vonult. 

Kívánunk ez alkalomból jó egészséget és további hasz-
nos tevékenységet Visegrád javára! 

A szerkeszt�bizottság 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház programkínálata és egyéb kulturális hírek 
 

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

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

mely 
2011. november 25-én (pénteken)  

18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 

Gróh Dániel 
régész 

tart el�adást 
 

A Liszt bicentenáriumi év 
befejezéseként a zeneszerz� életér�l  

és m�vészetér�l 
címmel 

 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád minden lakosát 

 

GGrreegguussss  TTaammááss  

AAzz  éénn  vviilláággoomm  
ccíímm��    

kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa  
  

22001111..  nnoovveemmbbeerr  2266--éénn  
sszzoommbbaattoonn  1166  óórráárraa    
aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaa  

  
A kiállítást megnyitja: 

Balla András 
fotóm�vész 

 

A kiállítás 2011. december 31-ig tekinthet� meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint 

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

 
 

FILMKLUB 
 

2011. november 24-én 18 órától a Mátyás Király 
M�vel�dési Házban megpróbálkozunk egy filmklub 
indításával. Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek 
ötlete, kérése van a szervezéssel kapcsolatban. Aki-
ket „csupán” a filmvetítések és egy ilyen társasági 
együttlét érdekel, az els� vetítési alkalommal a fent 
megjelölt id�pontban várjuk a könyvtárban. 

Részletesebb információt kérni személyesen a m�-
vel�dési házban lehet, vagy a 398-128-as vezetékes, 
ill. a 06 (30) 210-8580-as mobil telefonszámon lehet. 

���
�� �
 

Visegrád Turisztikai Egyesülete  
és a Visegrádi Szövetség Egyesület 

 

tisztelettel és szeretettel meghívja  
Visegrád lakosait,  

valamint az itt tartózkodó vendégeket 
 
 
 

  
 

�!"�#�$%!�&'�$("��)!��
*���+",#,���

�
Ideje:  

2011. december 10-én, szombaton 17–20 óra között 

Helye:  
Visegrád, Széchenyi utca  

(az 1848-as emlékm� környezete) 
 

PROGRAM: 
17.30-kor ünnepi köszönt�t mond:  

Abonyi Géza polgármester, 
majd ezt követ�en 

*���+!��-"���.�/)!��/0'%1&&'/2�
 amely közben forralt borral, süteményekkel,  

zsíros kenyérrel kínáljuk  
kedves Vendégeinket 

 

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket!  
 

Visegrád Turisztikai Egyesülete  
és a Visegrádi Szövetség Egyesület 

 

Visegrádi falinaptár  
2012! 

 

Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfele-
l�en december legelején idén is megjelenik a 2012-es 
visegrádi falinaptár a m�vel�dési ház gondozásában.  

A naptár alapelgondolása az idén sem változik: Greguss 
Tamás fotóit láthatja a közönség a lapokon hónapról hó-
napra. Szerkeszt�je Kacsán György. 

Aki úgy gondolja, el�re rendelhet a naptárból; akik töb-
bet szeretnének vásárolni, azok kérjük, feltétlenül jelezzék 
el�re szándékukat. Az értékesítést a korábbi évek gyakor-
latának megfelel�en kívánjuk megoldani. 

A naptár ára nem változik, azaz 1.500 Ft lesz. 
Reméljük, hogy a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk 

ezzel mindenkinek, és boldogságban, egészségben fogják 
nézegetni a 2012-as év minden napján! 

Mikesy Tamás 
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ARS DANUBIANA VISEGRÁD ALAPÍTVÁNY 
a Duna mente kultúrájáért 

 

A Visegrádi Hírek szeptemberi számában jelent meg Klenjánszky Tamás kuratóriumi elnök levele, amelyet Abonyi 
Géza polgármesternek írt a templomi klasszikus zenei hangversenyek megmentése érdekében. Örömmel tájékoztat-
juk olvasóinkat arról, hogy a levél publikálását követ�en a polgármester úr – a kulturális bizottság egyetértésével – 
támogatólag terjesztette az alapítvány kompromisszumos javaslatát a képvsel�-testület elé.  

A képvisel�k a szeptember 29-én tartott ülésen egyöntet�en a javaslat mellett foglaltak állást, és határozatuknak 
megfelel�en az alapítvány és partnerei által kifizetett, illetve hitelezett költségekhez 2012. március 31-ig 500.000 Ft 
hozzájárulást utalnak át. 

 

Az alapítvány és partnerei, valamint m�vészetbarát pol-
gártársaink er�feszítéseinek köszönhet�en a Liszt Bicen-
tenárium ünnepi programjaihoz kapcsolódva négy nagy-
siker� hangversenyt hallgathattunk meg a visegrádi re-
formátus templomban.  

Kemenes András zeneakadémiai professzor két tehetsé-
ges tanítványa, Demény Balázs és Csabay Domonkos 
játszottak a Nemzetközi Liszt Zongoraverseny repertoár-
jából.  

 

 
A fiatal cseh m�vészek emlékezetes hangversenyén 

 
A budapesti Cseh Kulturális Központ és a Brnói Szláv 

Zenei Centrum támogatásával valósult meg három kit�n� 
prágai szólista koncertje. Jan Mrá�ek és Ond�ej Lébr 
heged�m�vészek, és Lukáš Klánský zongoram�vész szá-
mos nemzetközi zenei verseny díjnyertesei, cseh romanti-
kus és modern szerz�k m�veib�l szerkesztett programjuk 
egy nagyszabású, Európa-szerte rendezett koncertsorozat, 
a „Cseh álmok” c. projekt részeként került megrendezés-
re. A gálakoncertet a kulturális államtitkárság külügyi 
vezet�je, Jékely Zsolt ünnepi köszönt�je vezette be. (A 
városunkhoz személyesen is köt�d� kulturális szakember 
beszédét teljes terjedelmében közöljük.) A cseh–magyar 
kulturális párbeszéd jelent�ségét hangsúlyozta Mihal 
Cerny, a budapesti Cseh Centrum igazgatója, amikor 
köszönetet mondott a közrem�köd�knek és alapítványunk 
koprodukciós partnerének, a Brnói Szláv Zenei Központ, 
valamint a világszerte elismert Concentus Moraviae fesz-
tivál szintén megjelent vezet�inek, Zdenka Kachlovának 
és David Ditrichnek.  

Következ� fesztiválhangversenyünkön egy zongoram�-
vész-dinasztia két nemzedéke tisztelgett Liszt Ferenc 
életm�ve és a Liszt interpretáció történetében meghatáro-
zó szerepet játszott egykori professzoruk, Bächer Mihály 

emléke el�tt. Bächer az 1956 �szén rendezett, legendás 
Nemzetközi Liszt Verseny II. díjának nyerteseként kezdte 
m�vészi pályáját, amelyen a Liszt-repertoár mindvégig 
jelent�s pillér maradt. A koncerten megjelent a professzor 
fia, Bächer Iván, akinek írói és publicisztikai munkássá-
gában a zenével „beleszületett”, bens�séges kapcsolata 
nagyon fontos vezérmotívum.  

Jubileumi fesztiválunk záró gálakoncertjét ,,A nemzeti 
romantika útján – Haydn korától Liszt és kortársai m�vé-
szetéig” Petra Matejova prágai és Papp Rita kecskeméti 
zongoram�vészek adták korabeli billenty�s hangszereken. 
Gondosan szerkesztett különleges m�soruk a visegrádi 
országok – az egykori Monarchia – közös m�vel�déstör-
ténetének gazdag periódusát idézte fel, a 18. és 19. század 
azonos eszmék, fennkölt ideák korszakát. A 21. század 
méltatlan nacionalista és fundamentalista/populista törek-
véseinek kihívásaira a m�vészettörténet hiteles felidézé-
sével adhatunk nemcsak napjainkban, hanem a jöv�ben is 
érvényes válaszokat. Ezt a koncertet, az MTA Széchenyi 
Irodalmi és M�vészeti Akadémia nemrég elhunyt elnöke, 
Dobszay László karnagy, pedagógus, zenetörténész, a 
régió zenetörténeti örökségét bemutató Musicalia 
Danubiana kottasorozat világhír� alapítója emlékének 
szenteltük 

Alapítványunk, kurátortársaim és hazai, valamint kül-
földi kollegáim, barátaink nevében ezúton is köszönete-
met fejezem ki a város m�vészetpártoló polgárainak, 
köztük a koncertjeinknek is otthont adó két templom 
lelkészeinek, Kalász István f�esperes úrnak és Vörös Ákos 
tiszteletes úrnak, valamint a katolikus és református gyü-
lekezet prominens tagjainak, akik ért� szeretettel és lelke-
sedéssel fogadták a fellép� m�vészeket. 

Klenjánszky Tamás 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Tisztelt Igazgató Urak, Kedves Tamás! 

 

Köszönöm a lehet�séget, hogy a kedves meghívásnak 
eleget téve, részt vehetek a ma esti rendezvényen. Szere-
tettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Er�forrás Minisztéri-
uma kulturális ágazatán belül m�köd� Nemzetközi Kultu-
rális Kapcsolatok F�osztálya vezet�jeként. 

A mai eseményt a kulturális nemzetközi kapcsolatokkal 
foglakozó szakember csak a legmagasabbra értékelheti. 
Néhány gondolat arról, hogy miért is. 

Az esemény rangjához eleve hozzájárul a történelmi 
helyszín, Visegrád, a közép-európai együttm�ködés leg-
markánsabb formájának, a Visegrádi Négyek együttm�-
ködési fórumának névadója, ráadásul Visegrád a most ki- 

(Folytatás a 14. oldalon) 
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(Folytatás a 13. oldalról) 

ARS DANUBIANA VISEGRÁD  
ALAPÍTVÁNY 

a Duna mente kultúrájáért 
 

kibontakozó Duna-stratégiánk és az UNESCO Kék Duna 
Programjának megkerülhetetlen szerepl�je is. 

Jelenleg, a Cseh Köztársaság látja el a Visegrád Csoport 
soros elnöki feladatait.  

A cseh elnökség irányelvei között szerepl� f� gondola-
tokat tükrözi a mai esemény, ugyanis azt hangsúlyozzák, 
hogy a Visegrád Csoport együttm�ködése legyen gyakor-
latias és praktikus, érje el és fogadja be az állampolgáro-
kat, a helyi civil szervezeteket, valamint a Visegrád-
gondolatot tegye jobban láthatóvá és érthet�vé. A mai 
esemény súlyát emeli még a V4 együttm�ködés 20. év-
fordulója csakúgy, mint a soros magyar elnökség által 
júniusban Visegrádon megvalósított, az Európai Unió 
által alapított Európai Örökség Cím bevezetésével kap-
csolatos szakmai konferencia, az Európai Örökség Fórum 
is. 

A kétoldalú kulturális kapcsolatok szempontjából nagyra 
kell értékelnünk azt, hogy a Cseh Köztársaság nagyszer�, 
európai ív� programja, a Czech Dreams projekt ide is 
leágazott, és felkínálták ezt a mai remek programot, ezt a 
gálakoncertet. Köszönet érte! Köszönjük a cseh partnerek, 
a Brnói Concentus Moraviae Fesztivál és a budapesti 
Cseh Kulturális Centrum nagyvonalú gesztusát! De 
ugyanakkor nagyra kell értékelni azt is, hogy az ese-
ményhez van megfelel� hazai partner is, a visegrádi Ars 
Danubiana Alapítvány.  

A mai rendezvény az alapítvány által gondozott, nagy 
ív�, több országot érint�, Jubilate Visegrád programjába 
illeszkedik. Az ambiciózus koncepció kimunkálásáért 
elismerés és köszönet illeti Klenjánszky Tamás urat, az 
európai zenei élet nagytekintély� szervez�jét és alakítóját, 
az Európai Fesztivál Szövetség korábbi f�titkárát. 

Köszönet a Czech Dreams keretében hozzánk érkezett 
cseh muzsikusoknak! Nagy érdekl�déssel várjuk el�adá-
sukat! 

Személyes megjegyzés a köszönet mellett: Visegrádon 
mindig otthon érzem magam, hiszen gyermekkorom egy 
részében itt nevelkedtem. 

Köszönöm figyelmüket! 
                                                                       Jékely Zsolt 

f�osztályvezet� 
 

TÁNCHÁZ! 
 

November 20-án, vasárnap 
az Áprily Lajos Általános Iskola épületében 

16 órai kezdéssel ismét 
 

táncházat 
 

tartunk. 
Zenét és táncot tanít Túri András és Jámbor Rita. 

A belépés díjtalan! 
Szeretettel várunk minden érdekl�d�t: 

gyerekeket és feln�tteket! 
Szabóné Mayer Katalin 

(Folytatás a 3. oldalról) 

Képvisel�i gondolatok, dilemmák 
írunk, figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi volt a 
kintlév�sége az önkormányzatnak korábban, és most 
mennyi? Ha jól emlékszem, a választások idején több 
mint 60 millió forint volt ez, most pedig nincs 20 millió 
forint. Legalábbis mi ezt a tájékoztatást kaptuk. Ami 
egyfel�l örvendetes, hiszen azt mutatja, hogy a mostani 
vezetés jobban be tudta hajtani a kintlev�ségeket, vagy a 
korábbi vezetéssel ellentétben nagyobb hajlandósága van 
erre.  

Másfel�l viszont ez azt jelenti, hogy a „ledolgozott” 
majd 56 millió forintból mintegy 40 millió nem a racioná-
lisabb gazdálkodásnak, hanem a jobb behajtási tevékeny-
ségnek köszönhet�. Ha ehhez hozzá vesszük a telekel-
adásból befolyt 6,5 millió forintot, már kevesebb, mint 9,5 
millió megtakarításnál járunk. Márpedig a márciusi költ-
ségvetésben ennél nagyobb megszorítás szerepelt. Mind-
ezek alapján lehet, hogy nem dicsekedhetünk azzal, hogy 
a gazdálkodásunk oly remek lenne. Talán pont ezért kel-
lett augusztusban újabb megszorításokat bevezetnünk, 
még ha ezt senki sem mondta ki akkor. Hiszen, ha olyan 
jól álltunk volna, akkor mi szükség volt rá? Csak a m�ve-
l�dési háztól a mozival együtt több mint 6,5 millió forin-
tot vont el a képvisel�-testület 2011-ben. Ez az én sze-
memben tovább rontja a gazdálkodás hitelességét. 

És még mi van a számok mögött? Milyen áron értük ezt 
el a megtakarítást? 

Gondoljunk csak bele, mi minden maradt el ebben az 
évben. Ha csak a kulturális programokat vesszük, sem 
igazán dicsekedhetünk. Az önkormányzat összes alkalma-
zottjának csökkentettük a jövedelmét. De visszavettünk a 
civil szervezetek és minden más támogatásból is. Tudnám 
tovább is sorolni a megvonásokat, de most nem teszem. 
Viszont ha mindezt figyelembe vesszük, akkor az a keve-
sebb, mint 10 millió forint megtakarítás már nem is olyan 
szép. Inkább az mutatja, még mindig baj van a gazdálko-
dással, vagy azt, hogy nem jók a bevétel és kiadás tervei, 
hiszen nem tudunk megfelel� egyensúlyt alkotni. 

Gondoljunk arra is, hogy igaz, nagy adósság maradt 
ránk, de régebben szépen bevásároltunk például gépekb�l. 
Ma pont ennek következtében a város el tudja látni min-
den alapfeladatát, és az, hogy egy éve semmit sem vet-
tünk, fejlesztettünk, nem nagyon látszik. De hangsúlyo-
zom, ez is az el�z� önkormányzat hagyatéka, és nem a mi 
érdemünk. 

Azt gondolom, akkor lehet valóban összehasonlítani 
adatokat, ha teljes kör�en vizsgáljuk a dolgokat, és min-
dent figyelembe veszünk. Alapvet�en erre való az év végi 
zárás, melyet a könyvvizsgáló is hitelesít. Természetesen 
lehet máskor is ilyen számvetéseket végezni, s�t jó is, 
hiszen ez alapján lehet folyamatosan finomítani a gazdál-
kodást, illetve megtenni a szükséges kiigazításokat. De 
hangsúlyozom, ehhez az én megítélésem szerint szélesebb 
adatbázissal kellene dolgozni. 

Remélem, rövid írásommal el�segítettem, hogy err�l a 
kérdésr�l megindulhasson egy vita, hiszen a 2012-es évi 
költségvetés tervezése már itt van a nyakunkon. 

Mikesy Tamás 
                                                                          képvisel�  
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Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Húgomnak címzett, de tájékoztatásul nekem is elküldött 

levélre kénytelen vagyok reagálni, mert tisztességtelen és 
valótlan állításokat fogalmazott meg. 

Levelében már a tárgy megnevezése sem igaz. A viseg-
rádi 303. hrsz alatti ingatlan négy nemzedék óta van csa-
ládunk tulajdonában. Az ingatlan természetbeni és hivata-
los földnyilvántartás szerinti határait sohasem és most 
sem vitatjuk. Elemi ismeretekkel rendelkez� térképet 
olvasni tudó is láthatja, a Kilátó utca két helyrajzi szám 
alatt ábrázolt útszakasza egy pontban érintkezik a térké-
pen egymással. Természetben itt kb. 2,5 méter széles 
folyamatos betonút van. Ha a kákán is csomót keresve 
hibát lát az önkormányzatuk és/vagy a polgármesteri 
hivataluk mulasztása. Nem készítették el a változás ingat-
lan-nyilvántartásban való átvezetésére alkalmas vázrajzo-
kat, az érintett magáningatlanok tulajdonosaival nem 
kötöttek megállapodást és a változás földhivatali átvezeté-
sér�l sem gondoskodtak. Itt jegyzem meg, a Kilátó utca 
alsó szakasza 1980. év el�tti állapotot tükrözi. Az 1980-as 
évek elején az addig kb. 1 méter széles szekérutat mintegy 
2,5 méterre szélesítették ki és betonburkolattal látták el – 
érvényes építési engedély és a határos magáningatlanok 
tulajdonosainak hozzájárulása nélkül. A mulasztás jog-
el�djüknek is felróható, de a támfalépítés el�készítésekor 
ezt fel kellett volna ismerniük. 

A 303. hrsz-ú ingatlant a Kilátó utca betonburkolatától 
egy keskeny földsánc választotta el. Ez a földsánc akadá-
lyozta meg, hogy a Kilátó utcában és a Szimetspergr�l 
lefolyó csapadékvíz a Széchenyi utcai vályogházakat 
alámossa. Húgom panasza azt tartalmazta, hogy a föld-
sáncot elbontották, ingatlanára és a szomszédos magánin-
gatlanra több m3 földet borítottak és autóparkolót alakítot-
tak ki. Az elbontott földsánc kisebb szakaszát már koráb-
ban megbontották. Az erre való hivatkozás hivataluk 
részér�l tisztességtelen lenne, mert húgom korábbi közér-
dek� bejelentésére nem intézkedtek, és ezért a mostani 
földmunka az indokolt és hatáskörükbe tartozó intézkedé-
seik elmulasztásának is tulajdonítható. 

Az alpolgármester – a polgármesterrel és a m�szaki el�-
adójukkal együtt és külön-külön is – számtalanszor meg-
ismételt ígérete ellenére az eredeti állapotot máig nem 
állították helyre. 2011. október 12-én kelt levelében valót-
lanul azt írta: „a helyreállítás megtörtént”. Még aznap a 
levél átvételét követ� fél órára hármasban megtartott 
helyszíni szemlén kijelentette, nem azt hajtották végre, 
amit megbeszéltek. Azt követ�en, hogy megállapította, a 
helyreállítás nem történt meg, másnap továbbította a hú-
gomnak az ennek ellenkez�jét, a valótlanságot tartalmazó 
levelet. Az alpolgármesternek a kivitelez�k munkavezet�-
jével folytatott beszélgetéséb�l megtudtam, az alpolgár-
mester utasítására hordtak földet a 303. hrsz-ú ingatlanra, 
annak ellenére, hogy el�tte nekünk az illegálisan lerakott 
föld elszállítását ígérte. Az alpolgármester szavai, tettei, 
hivatalos levele egymást cáfolják, ráadásul maga is részes 
a jogszabályellenes helyzet kialakításában. 

A támfal építését kezdetekt�l sorozatos szabálytalansá-
gok, önkényeskedések kísérik. Ezek nagy része elkerülhe-
t� lett volna, ha a polgármesteri hivatal a beruházással 
érintetteket emberszámba veszi. Értesít az építési enge-

dély kiadásáról, meghív az építés elkezdése el�tti terület-
bejárásra, közli, kikhez lehet fordulni panasszal, észrevé-
tellel. 

A Kilátó utcába 3 t-nál nehezebb gépjárm�vek behajtá-
sát tábla tiltja. A tilalmat a kivitelez�k hivatalukkal cin-
kosságban folyamatosan megszegik. A nehézgépjárm�vek 
veszélyeztetik édesanyám házának állékonyságát. A ház 
már a 80-as évek elején megrepedt, amikor a Kilátó utcát 
1–1,5 méterrel kiszélesítették a mi telkünk kárára. Most 
az út melletti földrézs�t önkényesen, engedélyünk – s�t 
megkérdezésünk nélkül megbontották és az utat mintegy 
30 cm-rel megint kiszélesítették. Az illegális földmunka 
és a nehézgépjárm�vek együtt a káros hatásokat feler�sí-
tik. Édesanyám házához az ivóvizet a 60-as évek végén a 
földrézs�n keresztül vezették fel. A rézs� megbontásának 
következménye az ivóvízvezeték elfagyása lehet. A 979. 
hrsz-ú ingatlanunk szélér�l elbontott szikladarabokat 
pedig a 972. hrsz-ú ingatlanra dobták. A garázskapum 
oldalát gépjárm�vel benyomták. A fent felsorolt károkról 
augusztus elején bejelentést tettünk. Hivataluk részér�l, 
érdemi választ kártérítési kötelezettségük elismerésér�l, 
kárfelmérésr�l máig nem kaptunk. A 303. hrsz-ú ingatlant 
érint�en kívül, bejelentéseinkkel kapcsolatban a legkisebb 
megértést se tapasztaltuk. 86 éves édesanyám nyugalmá-
nak megzavarása, egészségének veszélyeztetése számukra 
végképp nem jelent semmit. 

M�szaki el�adójuk, Szalayné Éliás Ágnes magatartása 
különösen felháborító. A szóban történt közérdek� beje-
lentéssel nem volt hajlandó foglalkozni. A helyszíni bejá-
rásra nem ért rá elmenni. Húgom írásbeli bejelentésére, 
amit hivatalukban 2011. augusztus 8-án vettek át, máig 
nem adtak érdemi választ. Az építési napló egy másolati 
oldalának hátlapjára írt címzés és dátum nélküli feljegy-
zés nem elfogadható és nem hivatalos válasz. Ezt is csak 
többszöri sürgetés után adták át húgomnak hivatalukban. 
– Nesze semmi, fogd meg jól! Szalayné a húgommal 
tartandó helyszíni bejárásra nem tudott id�t szakítani, de 
húgom bejelentését – a hivatali titok meg�rzésére vonat-
kozó esküjét megszegve – a támfalat épít� munkásokkal 
és az utca egyes lakóival ismertette. Sajátos interpretálá-
sának köszönhet�en az embereket felizgatta. Én a vélet-
lennek köszönhet�en éppen ez id�ben szerettem volna 
megnézni az építkezést. A támfalépítésig fel sem érve, 
már útközben a Szalayné, az utcában lakó K. L. és a mun-
kások alkotta felheccelt cs�dület fogadott. Számon kérték 
rajtam, hogy milyen bejelentést tettem, veréssel fenyeget-
tek és „büdös svábnak” neveztek. A lincshangulatot pró-
báltam csillapítani, de Szalaynénak köszönhet�en tragédi-
ával is végz�dhetett volna az eset. 

Szalayné hivatali magatartását sajnos volt alkalmam 
máskor is megismerni. A 973. hrsz-ú útnál a 
Szimetspergre vezet� Kilátó utcai torkolatánál a szomszéd 
B-ék 1 méterrel magasabb földfeltöltést helyeztek el. Ez a 
terület pár méterre van a 303. hrsz-ú ingatlantól. Az útfel-
töltés tárgyában tett közérdek� bejelentésre sem intézke-
dett.  

A beruházás rendjét jól jellemzi, hogy a kivitelez�knek 
utasítást adhat a polgármester, az alpolgármester, a m�-
szaki el�adó, az utcában szemétszállítást végz� gépkocsi- 

(Folytatás a 16. oldalon) 
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(Folytatás a 15. oldalról) 
vezet�, Kennedy Lajos és a beruházás ellen�rzésével meg- 
bízott ismeretlen nev�, cím�, telefonszámú m�szaki ellen-
�r is.  

Érdemes megvizsgálni, hogy egy-két ingatlan vagy in-
gatlantulajdonos érdekében miért veszélyeztetnek több 
házat, ingatlant. A felépített támfal a hegycsúszás – ha 
egyáltalán volt ilyen – megfogására alkalmatlan. A támfal 
legfeljebb csak azt a földet képes megtartani, amit a me-
redek hegyoldalon engedély nélkül elhelyeztek, az illeté-
kes hatóság ügyintéz�jével való cinkos összekacsintás, 
esetleg b�nös összejátszás során. A támfal építésével már 
senki se látja az el�zményeket. Mindenki meg van eléged-
ve. Az ügyintéz�t megdicsérik, talán kitüntetést is kap. 

A Kilátó utca fels� szakaszán az útra kiengedett szenny-
víz is okozhat kisebb földcsúszást. Ezt azonban nem szün-
tették meg, amint az alpolgármesterrel és egy építészmér-
nökn�vel hármasban tartott helyszíni bejáráson tapasztal-
tuk.  

Az október 12-én tartott bejáráson maga az alpolgármes-
ter hívta fel a figyelmünket, hogy a felépített támfal mö-
götti ingatlanon több hete (hónapja?) folyamatosan enge-
dély nélkül földmunkát végeznek. Megjegyezte, valószí-
n�leg ebb�l is komoly problémák lesznek. Tehetik ezt ott, 
ahol a hatóság emberei naponta, esetenként többen is 
megjelennek. Lehet, már számolnak a megoldáshoz szük-
séges állami és európai uniós támogatások megszerzésé-
vel.  

Tapasztalhattuk, hogy az alpolgármester szívesen fecse-
részik hivatali ügyekr�l. A polgármester irodájában két F� 
utcai szomszéd ügyét, családi kapcsolatukat is részletezve 
ismertette. Bizalmas ügyeinket így bízhatjuk a Visegrádi 
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tisztségvisel�ire 
és ügyintéz�ire. 

Húgomra – az alpolgármester levelének kézhezvételét 
követ� második napon – messzir�l ráordított K. L.. Rá-
szólt, a levélben foglaltakat vegye tudomásul és a jöv�ben 
ahhoz tartsa magát. 

Bartha Miklós 2011. október 15-én szóban felhatalma-
zott annak leírására, hogy levelemhez csatlakozva kéri: a 
972. hrsz-ú ingatlan területhasználati, földfeltöltési, terep-
alakítási és az ingatlan támfalának megrongálása, meg-
bontása ügyében az eredeti állapotot állítsák helyre és az 
okozott károkat térítsék meg. 

Húgom augusztus eleji levelének beadásakor már fel kel-
lett volna ismerniük, hogy abban az eljárásban, amit na-
gyobb részben maguk idéztek el�, nem vehetnek részt 
összeférhetetlenség miatt. A beadványokat minden eset-
ben tartalmuk szerint kell elbírálni. Az ügyre vonatkozó 
iratokat felettes hatóságokhoz kellett volna felterjeszteni-
ük. A népi bölcsesség szerint ördögöt a fiánál ne pana-
szold be. 

Végezetül megjegyzem: a támfalépítéssel kapcsolatos 
anomáliákkal nem kívántam foglalkozni gyenge egészségi, 
fizikai állapotom miatt sem. A hivatali kötelesség meg-
szegését, a hivatali hatalommal való visszaélést, a hivatali 
ügyek kifecsegését (titoksértést), a hivatali önkényeske-
dést, a terrorizálást, a félrevezet� mellébeszélést olyan 
súlyos normasértésnek tekintem, aminek kénytelen vagyok 
ellenállni. 

Az itt leírtakat jellemz�nek találom a mai visegrádi köz-
állapotokra és a megválasztott tisztségvisel�k magatartá-
sára vonatkozóan is. Erre való tekintettel levelemet a 
Visegrádi Hírekben, illetve annak mellékleteként szíves-
kedjenek megjelentetni. 

Kérem továbbá, levelem másolatát véleményükkel, ész-
revételeikkel kiegészítve és az elbíráláshoz szükséges 
iratok csatolásával továbbítsák 8 napon belül: 

1. A Belügyminisztériumnál lév� vis major alaphoz és a 
pályázati pénz kezel�jéhez. Kérem t�lük a pályázati 
kifizetés, átutalás leállítását a levelemben foglaltak 
joger�s elbírálásáig, a kártalanításig, illetve az ügy tel-
jes kör� rendezéséig. 

2. Felettes hatóságaikhoz, illetve Pest megye illetékes 
hatóságaihoz felülvizsgálat és az alapeljárás lefolytatá-
sa céljából. Az általuk szükségesnek ítélt el�terjesztést 
tegyék meg a rend�rség, ügyészség stb. felé. 

3. Hadházy Sándor Visegrád országgy�lési képvisel�jé-
nek és el�z� polgármesterének tájékoztatás céljából. 

Kapják továbbá: 
– Hübler Mária Antónia 
– Szathmáryné Hideg Ildikó 
– Bartha Miklós 

Visegrád, 2011. október 17.  

     Hübler János 
2025 Visegrád, Kilátó utca 1. 
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Talán szigorú kritikusai részér�l is megért volna egy nyil-
vános f�biccentést, vagy egy ,,ez igen”-t, polgármesterünk 
okt. 5-i testületi ülésen mondott bocsánat kérése. Új mes-
tersége tanuló-id�szakát éli, de a patakfogadós-telek körül 
akaratlanul ejtett csorbát, ki fogja köszörülni, - mondta. Szép 
és ritka gesztus! 

Említésének hiánya a hírek egyoldalúságát mutatja! Kor-
mányunk média-befolyást nyirbáló törekvéseinek mintájára, 
Visegrádon is javíthatnánk e helyzeten! Tény, hogy 2000-
2003-ig, a felpörg� események hozta véleményezési aktivitás 
idején, 5 tájékoztatóm kapott szerkeszt�ségi sorompót. Sze-
reptévesztésükben, februárban ismét megtagadták írásom 
leközlését, júliusban pedig a Mikesy Tamás által is ,,a város 
lakosait egyik leginkább érdekl� közügy”-nek titulált strand-
ügyes cikkemet tették jégre. Fontos lehet mondandóm 
hiteltelenítése, ha az ,,évek óta tartó helyzet” elleni tiltakozá-
somra adott márciusi szerkeszt�ségi válaszban Mikesy Ta-
más, - ,,állításaimmal ellentétes” valóságot emlegetve, - már 
burkoltan meghazudtolt, majd pár sorral lejjebb meg is rá-
galmazott! Azt írta, ,,több b�ncselekmény elkövetésével 
vádolom meg a testületet is”! Mivel én mindenkor a Testület 
félrevezetettségét és megtévesztettségét hangsúlyoztam, ezért 
e felesküdött, (és a szeptemberi írásában esküjére hivatkozó) 
képvisel� és szerkeszt�, az újságot hazugsága terjesztésére 
használta!  

Rejtett politika-gyártó hajlamukkal, a kritikus írásokat, - 
lejárató kommentárok, a személyeskedésig men� megjegyzé-
sek keretében, - szellemileg rendszeresen kiherélték, avagy 
politikai indítékúnak tüntették fel. E káros gyakorlatnak 
többen váltak elszenved�ivé,  és e miatt én is hiába írtam pl. 
2003-ban, a Castrum Visegrád Kft. különös státuszáról, - a 4 
évig ingyen kapott vizér�l! Az elmaradt több tízmilliós bevé-
tel mondatja, az itt él�k lettek a kárvallottjai, hogy a kritiká-
kat politikai támadásnak meg bajkeverésnek beállítva, siettek 
ellenem hangolni a közvéleményt!  

Lám, pólusok cseréjében, a ,,képvisel�i gondolatok és di-
lemmák” észrevételei mind a mai napig kerülik a korábbi 
visszaélések valóságát!  Írója elhallgatja, s�t akadályozza, 
hogy felszínre kerüljön a lényeg, miszerint a testületi hezitá-
lás csak a körül forog ez ügyben, vajon érvényteleníthet�k-e 
még a csalással összehozott strand körüli szerz�dések, avagy 
a jogorvoslatnak elévülés miatt már nincs helye. Ez a politi-
kai hangulatkeltés, amikor egy hírnek, politikai értékét�l 
függ�en adnak szabad utat. 

Megelégelve tehát az álságos állapotot, hivatalos megbeszé-
lést kértem a Képvisel� Testülett�l. Ennek során a szerkesz-
t�ség pálfordulása kilógatta ama bizonyos lólábat, mivel sok 
éves békéltet� szólamaik után, most az éles hangnem kapott 
teret, és heves szemrehányással szavazógépet emlegetve, a 
visegrádi sajtószabadság halálát vizionálták. Az ellen ágáltak 
tehát, ami az el�z� ciklusokban nem volt gond, és nyílván 
pálfordulásukkal kapcsolatos Mikesy Tamás korábbi higgadt 
hangvétel� írásainak nagy mérv� változása is. Régebben a 
törvénytelenségek felvetésekor a békét és a nyugalmat féltet-
ték, most ilyen félelmük láthatólag nincs.  

Mivel a szerkeszt�ség nem találta a köztes út egyensúlyát, 
ezért az eddigi munkájuk elismerése mellett, javasoltam, 
hogy adják át terheiket a következ� nemzedéknek. Van itt 
sok tehetséges fiatal, akik szebbé, és hatékonyabbá tehetnék 
az életet Visegrádon. Tisztelettel Bognár Ferenc 

(A cikket bet�híven adjuk közre. – Szerkeszt�bizottság) 
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Utazni szeret� csoportunknál már hagyománnyá vált, 
hogy advent id�szakában egy-egy osztrák várost, an-
nak igényesen díszített tereit, utcáit, m�emlékeit, ter-
mészeti értékeit és karácsonyi programjait felkeressük. 

Az idén STEYRbe utazunk, amit joggal neveznek 
betlehem-városnak, hiszen 80 ország több mint 300 
betlehemében gyönyörködhetünk az ún. jászolösvé-
nyen sétálva. Itt találjuk a több száz éves búcsújáró 
templomot is, amihez több gyógyulás kapcsolódik. 
Mechanikusan m�ködtetett mozgó betlehemének figu-
ráit hársfából faragták, és bibliai háttérbe helyezték. A 
város postahivatala is világhírre tett szert. Karácsonyi 
Múzeuma pedig sok látványt és hasznos ötletmerítést 
ígér.  

A régi múltra visszatekint� várost önmagáért is ér-
demes megnézni: f�tere Európa egyik legszebb terének 
mondható, óvárosában Ausztria legpatinásabb m�em-
lék együttesét láthatjuk. Karácsonyi „öltözete” pedig 
mindezt még vonzóbbá teszi. Érdemes tehát bebaran-
golni ezt a várost. 

Az utazás id�pontja 2011. december 12–13. 

Minden évben ismétl�d� utunk az osztrák f�város, 
BÉCS. Aki már utazott velünk, tudja, hogy mennyi 
szépséget, megismerni valót nyújt e közeli város.  

Most ismét útnak indulunk, hogy megnézzük a kará-
csonyi díszkivilágításban úszó f�várost. A belvárosi 
fények b�völete el�tt azonban egy kulináris élvezetnek 
hódolva, elmegyünk a Bécs környékén lév� csokolá-
dégyárba, ahol finomabbnál finomabb csokoládékü-
lönlegességeket kóstolgathatunk, majd a mintaboltban 
kedvez� áron meg is vásárolhatjuk.  

Ezt követ�en tesszük meg belvárosi sétánkat, mely-
nek során a város legszebb, legnevezetesebb utcáit, 
tereit, épületeit járjuk be: Kertner Strasse, Graben, 
Stefansdom, Opera, Mária Terézia tér, Hofburg, Par-
lament, Városháza, ahol a karácsonyi kézm�ves vásár 
sokaságát és választékát találjuk. 

A bécsi kirándulás id�pontja 2011. december 15.  

Mindkét utunkra van még szabad helyünk, ahová 
szeretettel várjuk az út iránt érdekl�d�ket. A buszunk 
Budapest–Esztergom közötti településeken egy-egy 
helyen megáll, hogy felvegye, illetve letegye az utasa-
inkat. 

Mindkét programunknál biztosítunk szabadid�t, hogy 
mindenki az érdekl�dési körének, kedvének és hangu-
latának megfelel�en, további egyéni programokat 
tervezhessen, amelynek során alkalom nyílhat a továb-
bi nézel�désre, vagy koncertek hallgatására, egy fi-
nom, igazi bécsi kávé vagy karácsonyi puncs elfo-
gyasztására. Buszunk a Budapest–Esztergom útvona-
lon lakókat az adott településen felveszi, visszafelé 
leteszi.  

A jelentkezéseket a 06 (26) 397-134-es telefonon 
várom.  

Bocskay Zsuzsa 
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Visegrád Sportegyesület  
kerékpáros szakosztálya 2011. 

 

Az aktuális évünket nevezhetjük az eddig legsikeresebb-
nek, és egyben a legperg�sebbnek is.  

Szezonunkat már a kora tavaszi alapozással megkezdtük, 
sok hosszabb távú edzéssel a környez� hegyekben. Csat-
lakoztak hozzánk fiatalabbak is, akikre az utánpótlás terén 
számítunk. 

 

 
Csapatunk a Pilisi Teker�n 

Idén három kerékpáros maratonon indultunk, melyeken a 
létszámunk folyamatosan b�vült. Szilvásváradon, Mátra-
házán az eddigi legnagyobb ’különítményünk’ képviselte 
Visegrádot, impozáns eredményekkel. 

 

A Top Maraton sorozatot egy összetett 3. hellyel zártuk, 
illetve a Duna Maratonon egy el�kel� 4. helyezéssel 
büszkélkedhetünk Bergmann Bendegúznak köszönhet�en. 
Szeretnénk megköszönni a versenyen kapott buzdítást a 
helyi szurkolóknak, illetve az Ételbárkának az ízletes ebé-
dünket. Ezen versenyek kell� állóképességet, felkészülést 
igényeltek, de véleményünk szerint, ezeknek a feltételek-
nek, teljesen megfeleltünk. Júliusban Zánkán került sor a 
24 órás váltóversenyre, ahol 2 csapattal indultunk. Kö-
szönjük segít�ink egész hétvégés helytállását is. 

Szeretnénk a versenyek mellett a szabadid�s kerékpáro-
zásra is több id�t szánni. Ebben az évben kétszer is vol-
tunk Zebegényben, gyerekekkel, szüleikkel. Az Atlantis 
Kft. támogatásával ingyenesen kompozhattunk. �sszel 
megtekintettük a zebegényi tökfesztivált is, mely egy igen 
színvonalas rendezvénnyé n�tte ki magát.  

Térségünk egy szenzációs Pilisi Teker� elnevezés� ke-
rékpáros rendezvénnyel zárta a szezont. Négy különböz� 
távon 20 f�vel vettünk részt. A kihívásokkal teli terepen 
szórakoztató és aktív feladatok vártak ránk.  

Köszönjük támogatóink segítségét, mely m�ködésünket 
könnyítette meg. Els�sorban Bálint Zsolt, Visegrád SE, 
Utilis Kft., Ételbárka, Atlantis Kft., Reneszánsz étterem já-
rult hozzá, hogy kiadásaink kell� mértékben csökkenje-
nek.  

Jöv�re is szeretnénk hasonlóan aktív, eredményes évet 
zárni. Csapatunk folyamatosan várja a csatlakozni vágyó, 
lelkes bringásokat. 
                                                              Visegrád SE  

kerékpáros szakosztálya 
 

KIHAGYHATATLAN ÉV VÉGI AJÁNLAT 
 

Ha a társaság már megvan, de nincs helyszín? 
 

SZILVESZTEREZZEN NÁLUNK, 
 

A HOTEL VÁR 
 

CSÜLÖK PINCE BOROZÓJÁBAN 
 

Csak a szilveszteri partit élvezze, a gondokat bízza ránk 
A buli utáni takarítás, mosogatás, rendrakás a mi feladatunk 

 

Baráti társaságoknak vagy családi rendezvények lebonyolítására is 
 

BÉRELHET� 
 

30–40 f� kényelmes befogadására alkalmas hangulatos, f�tött 
  

PINCE BOROZÓNK 
 

Igény szerint vállaljuk a rendezvény teljes kör� lebonyolítását 
Transzfert kérésre biztosítunk 

Kérjen ajánlatot az alábbi elérhet�ségeken: 
 

Telefon: 06 (26) 397-572 / 06 (20) 431-8301 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

NOVEMBERI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 400 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

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

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

VÁRJUK SZERETETTEL!  

 

 
 

Hirdessen 
a VISEGRÁDI HÍREK-ben! 

 

A környék legkedvez�bb hirdetési tarifái! 
 

Többszöri hirdetés esetén 
árkedvezmény! 

 

Küldje el hirdetését, cikkét 
minden hónap 1-jén 16 óráig 
a mikesytamas@freemail.hu 

vagy 
borsody.istvan@freemail.hu címre! 
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FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
Nyitva: 12–22 óráig 

Telefon: 06 (30) 304-9077 

 

 
�szi ivartalanítási és chips beültetési akció 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 25 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  

 
 
 

 

A BORDA HÚSBOLT NOVEMBERI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 

 BORDA SERTÉS PÁRIZSI  1040 FT HELYETT 850 FT, 
 BORDA CSEMEGE DEBRECENI  1240 FT HELYETT 1080 FT 
  

 Vecsési  savanyú káposzta (kimérve) és vecsési savanyúságok 
 nagy választékban kaphatók! 
  

 CÍMÜNK: 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   HONLAP: www.bordahusfeldolgozo.hu 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
             e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 
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Egy özvegyasszony karácsonya 
 

„Volt egy prófétan� Anna, … aki 
nem távozott el a templomból, mert 
böjtöléssel és imádsággal szolgált 
éjjel és nappal. Abban az órában � is 
odaállt, hálát adott az Istennek és 
beszélt a gyermekr�l mindazoknak, 
akik várták Jeruzsálem megváltá-
sát.” (Lk 2,36–38) 

Anna (neve jelentése: kegyelem) 
már 84 éve özvegyasszony. Férjével 
mindössze hét évet élt együtt. Túlél-
te barátn�it, ismer�seit, kortársait. 
Nem volt már neki földi társa, de 
szabad lett az Úr szolgálatára. Nem 
maradt magára, mert vele volt örök-
kévaló Társa, Teremt� Istene. A 
mennyei Urát szolgálta. A templom 
volt lakóhelye. Valóra vált életében 
a zsoltáros kérése: „Egy dolgot kérek 
az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr 
házában lakhassam egész életemben, 
láthassam milyen jóságos az Úr és 
gyönyörködhessem templomában.” 
(Zsolt 27,4) Böjtölt, imádkozott éjjel 
és nappal. Igazán imádta az Istent, 
lélekben és igazságban. Átélte azt a 
boldogságot, amir�l az els� zsoltár 
szól. Lehetséges az Úr törvényében 
gyönyörködni éjjel és nappal. Egész 
élete istentiszteletté magasztosult. 

A „jó vénségnek” is vannak áldá-
sai. Az Istennel való imádságos 
beszélgetések során kijelentéseket 
kapott az Úrtól. Prófétan� volt. Sok 
asszonytársának volt segítségére 
felülr�l kapott bölcsességével.  

Az újszülött Jézus bemutatásakor � 
is ott volt a templomban, mint az agg 
Simeon. Lelki társával együtt nem az 
elkerülhetetlen halál óráját várták, 
hanem az Isten szabadítását, Jeruzsá-
lem megváltását. Milyen csodálatos, 
„pozitív hozzáállás” ez az élethez!  

 

 
 

A Szent Család 
Fra Bartolomeo festményén 

 

A Szentlélek Isten munkája ponto-
san id�zített, és aki engedi magát 
általa vezettetni, az nem késik le az 
elkészített szent eseményekr�l! Anna 
is szem- és fültanúja lett Isten nagy-
ságos tetteinek. Hallhatta Simeonnak 
a Szentlélek által ihlettett jövendölé-
sét Mária gyermekér�l, aki üdvözít�-
je lesz a pogányoknak és dics�sége 
Izráelnek.  

Anna is hálát adott Istennek a ki-
mondhatatlan  ajándékáért, az  ígéret  

beteljesedéséért. El�ször Istennek 
köszönte meg, hogy � is részese 
lehetett ennek az üdvös eseménynek. 
Ezért az óráért érdemes volt élnie!  

Ez a fiúgyermek, akit Simeon kar-
jába vett és megáldott, valóban az 
Istené volt. Nem csupán az 
els�szülötti törvény parancsolata 
értelmében, hanem az eleve elrendelt 
üdvözít� terv szerint is. Jézus lesz 
az, aki egyedüliként betölti majd a 
törvényt, és egész életében az Atya-
isten dics�ségét szolgálja. Mária 
gyermekében az új élet halált is 
meggy�z� er�i jelentek meg vilá-
gunkban. 

Ez az a jó hír, azaz evangélium, 
amit el�ször az angyalok hirdettek 
meg a földön, de tovább kell monda-
ni mindazoknak, akik Isten Lelke 
által meglátják a názáreti gyermek-
ben életük üdvözít� Urát.  

Anna is ezt tette. „Mindazoknak 
beszélt Róla, akik várták Jeruzsálem 
megváltását.” Beszéde nem vénasz-
szonyos fecsegés volt, hanem prófé-
tai üzenetet mondott a legfontosabb-
ról: a világ szebb és jobb jöv�jér�l.  

„Mert nem is adatott az emberek-
nek az ég alatt más név, amely által 
üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12) 

 Ámen. 

                      Vörös Ákos  
ref. lelkész 

 (Dunabogdány) 
 

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új esztend�t kívánunk minden kedves Olvasónknak! 

Schöne Weihnachten und ein glückliches Neujahr! 
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Lassan túl leszünk egy nehéz éven. Mert nem volt köny-
ny� ez az év sem a világnak, sem Európának, sem város-
unknak, sem legtöbbünknek. Visegrád jó, hogy átvészelte 
pénzügyileg a 2011-es évet néhány sajnálatos megszorí-
tással, f�leg ami a közm�vel�dés kiadásait érintette. Ám 
sikerült talpon maradni és fenntartani a város megszokott 
életét. Az év folyamán még törlesztettünk is tartozásaink-
ból és hála a lakossági, valamint vállalkozói összefogás-
nak, felújítottuk a Duna-parti sétány egy régi szakaszát és 
a gyerekjátszóteret. B�vültünk egy új szállodával és ez az 
év bebizonyította, hogy igen jó elképzelés volt a Mátyás 
Király Játszópark létesítése. Az én számomra a legfonto-
sabb momentum két szerz�désnek az aláírása volt. Az 
egyik a városközpont 550 milliós támogatásáról, a másik 
az árvízvédelmi gát 1 milliárd 300 milliós támogatásáról 
rendelkezik. Mindkét ügyben az el�z� polgármester és az 
el�z� testület volt a kezdeményez�, de csak most jutot-
tunk el a célig. Gondoljanak bele: közel 2 milliárd forint 
visegrádi beruházásra. Még felfogni is nehéz. Mondjuk 
igaz, hogy ett�l még senkinek nem lesz több a bankban, 
de nem is ezért kapjuk. Ez a városé, ez mindannyiunké. 

Meggy�z�désem, hogy jöv�re a beruházások remélhet� 
indulásának köszönhet�en egy új fejezet kezd�dik Vise-
grád életében. Ezeknek is, meg másnak is köszönhet�en. 
Els�sorban az együttm�ködésnek. Meg kell tanulnunk 
együttm�ködni. Együttm�ködni a képvisel�-testületben, 
együttm�ködni az idegenforgalomban, együttm�ködni az 
összes városi dolgunkban. Én két gondot látok ezen a 
téren: az egyik a hiúság, a másik a tájékozatlanság. Az 
els�vel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nem sze-
retnék hiú lenni, hiszen senki sem tévedhetetlen. Be kell 
ismerni a rossz döntést. Voltak rossz döntéseim. De ett�l 
az igyekezet és a cél még lehet jó!  

Tisztelt Képvisel�társaim! Joggal kapom a kritikákat, de 
ett�l még az együttm�ködést a város dolgaiban folytatni 
kell, hiszen nem egymás ellenségeinek esküdtünk fel, 
hanem a város érdekének! Én elfogadom és elbírom most 
is, mint ahogy elbírom majd a jöv�ben is a bírálatot. Ta-
nulok bel�le. De ez ne jelentse azt, hogy vége a közös er�- 

feszítésnek. Mert mégis csak els�dleges a város fejl�désé-
re tett fogadalom betartása. Bárhogyan is zajlanak most a 
képvisel�-testületi ülések, én er�sen bízom benne, hogy 
el�bb-utóbb eljutunk oda, ahol megtaláljuk a közös han-
got és a közös célt. 

A másik gondot az együttm�ködés terén a tájékozatlan-
ságban látom. A minap egy szakért�i társasággal vitattuk 
meg a magyar turizmus jöv�jét. Az egyik szakért� azt 
mondta: ahol igazán jól m�ködik hazánkban az idegen-
forgalom, ott teljes együttm�ködés van a turisztikai vál-
lalkozók között. Beleértve magát a települést is. Tehát 
valóban m�ködik a dolog, csak mi nem tudjuk, hogyan 
fogjunk hozzá. Hát menjünk el és nézzünk utána! Auszt-
riában már sok évtizede ki van találva. Nálunk is jó pár 
helyen. Tájékozódjunk és csináljuk mi is hasonlóan. Nem 
szégyen az. Mert ez, ami Visegrádon van összehangolt 
idegenforgalom terén, ez csak néhány elszigetelt kezde-
ményezés. Jöv�re itt is el�re kell lépnünk.  

Úgy gondolom, hogy ahogyan keményednek a körülmé-
nyek, ahogyan nehezedik az élet, annál jobban össze kell 
zárni, feladni ezt a felel�tlen és gyerekes „szemben-
állósdit” és végre valóban összefogva kihasználni azt a 
hallatlan nagy el�nyt, amit Visegrád neve, múltja és tája, 
valamint Budapest közelsége nyújt számunkra. Ha ezt 
sikerül kiaknázni, az már viszont közvetlen anyagi el�ny-
nyel is járna mindenki számára. És ez bizony mindazok 
felel�ssége, akik akár közvetlen döntéshozóként, akár 
felel�s és befolyásos személyiségként formálják városunk 
életét és jöv�jét. 

Mindenféle borús és kilátástalan küls� hatás ellenére én 
bizakodással nézek a jöv� évre és hiszem, hogy valóban 
új fejezet kezd�dik, új gondolkodás indul Visegrád, a 
valaha volt „földi paradicsom” történetében. Kívánom, 
hogy miel�bb újra azzá váljunk, és kívánok minden viseg-
rádinak éljen itthon, akár más tájon, vagy akár idegen 
országban is békés és boldog karácsonyt, valamint egész-
ségben teljes, sikerekben gazdag boldog új esztend�t! 

Abonyi Géza 
polgármester 
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Így lett teljes a Duna-parti sétány felújítás munkája. A Delta buszmegállótól a sportcentrum bejáratáig tartó utolsó 
szakasz megépítésében Hajós József (gépmunka), valamint Csékey Róbert vezetésével a már korábban is közrem�-
köd� brigád vett részt önkéntesen, kiegészülve Zeller Mihállyal és feleségével, Lark Bélával, valamint Király Lász-
lóval. 

Ehhez a szakaszhoz kapcsolódik az ottani buszmegállónak és környezetének mondhatni teljes rehabilitációja, amely 
a térburkolatot, az útszegélyt, a szemetest és a tereprendezést illeti. Egészen európai színvonalúvá varázsolták a vall-
juk meg kissé elhanyagolt környéket mindazok, akik a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete felajánlása és szervezése 
keretében részt vettek a munkában, illetve pénzbeli segítségükkel hozzájárultak a szükséges anyagok megvásárlásá-
hoz. 

Szeretném kifejezni köszönetemet minden közrem�köd�nek a sétány befejez� szakaszáért, valamint a megújult 
buszmegállóért. Teszem ezt els�sorban mindazok nevében, akik nap mint nap arra járnak, és használják ezt a sza-
kaszt, továbbá Visegrád Város Önkormányzata nevében, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az önkéntes munka és 
felajánlás különösen nagy jelent�ség� és érték� városunk részére ezekben a mondhatni ínséges id�kben, amikor 
olyan kevés jut csak fejlesztésre, szépítésre. 

Abonyi Géza polgármester 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. I. félévi hulladékszállításhoz szükséges m�anyag zsákok ügyfélfogadá-
si id�ben átvehet�k a polgármesteri hivatalban.                                                               Visegrád Város Önkormányzata 
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M e g h í v ó 
Visegrád Város Önkormányzata 

2011. december 17-én  
(szombaton) 

14.30 órai kezdettel 

rendezi meg hagyományos 

karácsonyi ünnepségét, 
melyen 70 éven felüli polgárait  

m�sorral és ajándékkal  
köszönti. 

A rendezvényre szeretettel hívunk 
és várunk minden érintettet! 

Az ünnepség helyszíne: MOZI 

Szükség esetén az id�sek szállításáról  
gondoskodunk! 

Kérjük, igényüket a 398-255/9-es  
vagy a 398-255/6-os melléken jelezzék! 

 

Tisztelt Visegrádi Lakosság! 
 

A képvisel�-testület döntése értelmében lehet�vé vált, 
hogy a közelg� karácsonyi ünnepekre való tekintettel 
visegrádi lakosok kedvezményes áron jussanak hozzá 
Cseke László nagy m�véhez, a Visegrád Almanachhoz. 

 

 
 

A kötet kizárólag visegrádiak részére 3.500 Ft-os egy-
ségáron kapható december 5–23-ig a polgármesteri hiva-
talban ügyfélfogadási id� alatt, Herold Mária igazgatási 
ügyintéz�nél. 

 

Visegrád minden lakosának békés boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk! 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának Jegyz�je 
 

a köztisztvisel�k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. §. (1) bek. alapján 
 

pályázatot hirdet pénzügyi vezet� munkakör betöltésére 
 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: A pá-
lyázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – 
Visegrád Város Jegyz�jéhez – címezve kell benyújtani 
(2025 Visegrád, F� u. 81.), kizárólag postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „pénzügyi vezet� pályázat” 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: Abonyi 
Géza polgármester, tel.: (26) 398-255 vagy Tóth János 
jegyz�, tel.: 06 (30) 280-7427. 
A pályázat határideje: 2012. január 9. (beérkezés) 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 20. 
Az állás 2012. február 1-jét�l betölthet�. 
A köztisztvisel�i jogviszony id�tartama: 
Határozatlan idej� jogviszony, 6 hónapos próbaid� kikö-
tésével. 
Teljes munkaid�, heti 40 óra. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz, 
– motivációs levél 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (az ere-

detit a kinevezést megel�z�en kell bemutatni). 
Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 
– egyetemi vagy f�iskolai végzettség, pénzügyi, számvi-

teli képesítés a köztisztvisel�k képesítési el�írásairól 
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján, 

– felhasználói szint� számítógépes ismeret és jó kommu-
nikációs készség. 

El�ny:  – közigazgatási gyakorlat, 
            – mérlegképes könyvel�i végzettség. 
Az ellátandó feladat: 
Az éves költségvetési és zárszámadási rendelet összeállí-
tása, pénzügyi testületi tervezetek el�készítése, az ön-
kormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok vég-

zése, koordinálása, az adó- és pénzügyi osztály irányítása, 
önkormányzati pályázatok pénzügyi elszámolása. 
Illetmény megállapítása és egyéb juttatások: 
Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztvisel�k jogállásá-
ról vonatkozó szabályai alapján. 
A munkakör betölt�je vagyonnyilatkozat-tételre kötele-
zett. 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével kö-
zölhet� az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 
A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé 
kell tenni. 
 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLFOGADÁSA  

A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármesteri 
hivatalban a két ünnep között  

(2011. december 27–30-ig) ügyeletet tartunk.  
Az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: 

2011. december 27. (kedd) nincs ügyfélfogadás, 
2011. december 28. (szerda) 8–12- is és 13–16 óráig, 
2011. december 29. (csütörtök) nincs ügyfélfogadás, 

2011. december 30. (péntek) 8–12 óráig 
 

Minden kedves visegrádi lakosnak  
békés karácsonyt  

és örömökben gazdag  
boldog új évet kíván  

a polgármesteri hivatal  
valamennyi dolgozója! 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a képvisel�-testület novemberben megtartott üléseir�l 

 

2011. november 4. 
– Döntés született arról, hogy az önkormányzat támogatja 

a háziorvos eszközbeszerzési pályázaton történ� indulá-
sát és az ehhez szükséges kezességet vállalja, jelzálog-
jog formájában, az önkormányzat tulajdonában lév� há-
ziorvosi rendel�re. A támogatás részleteir�l az önkor-
mányzat és a háziorvos megállapodást köt. 

– A képvisel�-testület 50%-os költségátvállalás mellett 
támogatja az iskolabusz-vezet�k továbbképzését, mely-
nek keretében az európai uniós gépjárm�vezet�i képesí-
tési igazolvány megszerzésére kötelezte �ket.  

 

2011. november 17. közmeghallgatás 
– A közmeghallgatás keretében megtartott testületi ülésen 

nem választotta ki az önkormányzat a városközpont pá-
lyázat keretében a közbeszerzési tanácsadást végz� cé-
get a három ajánlattev� közül. 

 

2011. november 24. 
– Döntött a képvisel�-testület az OTP Bank Zrt.-vel kötött 

kölcsönszerz�dés rendelkezésre tartási idejének 2013. 
október 21-ig történ� meghosszabbításáról. 

– Módosította a testület a lakások és helyiségek bérletér�l, 
valamint a lakbérek mértékér�l szóló rendeletét, a la-
kásbérleti jogviszony felmondására vonatkozó szabá-
lyozással. Továbbá felkérte a jegyz�t, hogy a következ� 
ülésre készítse el� a nem lakás célú helyiségek (pl.: 
sportcsarnok, m�vel�dési ház, iskola, mozi stb.) díjára 
vonatkozó szabályozást. 

– Az „Óvodafejlesztés Visegrád Városban” cím� projekt 
megvalósítása mellett voksolt a képvisel�-testület, miu-
tán a pályázatot kiíró szervezet az önkormányzat állás-
foglalását kérte a már megnyert pályázat felhasználásá-
val kapcsolatban.  

– A képvisel�-testület az elmúlt évek gyakorlatának meg-
felel�en a 2011. évi díjak 5%-os emelését tekinti elfo-
gadhatónak a jöv� évre nézve a szemétszállítási díjakra 
vonatkozóan. A testület döntésér�l tájékoztattuk a sze-
métszállítást végz� Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-t, 
bízva ajánlatunk elfogadásában. 

– A képvisel�-testület felkérte a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a Pilisi Parkerd� Zrt.-vel a Vi-
segrád 839. hrsz.-ú ingatlan még nem értékesített részé-
re vonatkozóan. 

– Döntés született arról, hogy az ún. tömbfeltáró út kiala-
kításához szükséges területrészt az önkormányzat meg-
vásárolja a két érintett magánszemélyt�l.  

– Kiválasztásra került az az öt szervezet, akik ajánlatot 
tehetnek – meghívásos közbeszerzési eljárás keretében 
– az árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment felada-
tainak elvégzésére, valamint arról is döntött a testület, 
hogy az ún. FIDIC mérnök feladatokat ellátó szervezet 
beszerzésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást 
megindítja. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület – az egészségügyi 
(népjóléti) bizottság el�zetes véleményezése alapján – a 
Bursa Hungarica 2012. pályázat keretében a tanulmányi 
ösztöndíjakat. 

– Döntés született a Visegrád Almanach karácsonyi áren-
gedményes értékesítésér�l, visegrádi lakosok számára 
3500 Ft/db áron. 

– Az önkormányzat megrendeli az Apát-kúti-patak med-
rében álló 19 db kiszáradt fa kivágását, melyet t�zifává 
való elkészítés után a Dunakanyar Erdei Iskolának 
adományoz. 

– A városközpont projekt m�szaki tanácsadói feladatai-
nak ellátásával Máthé Gábor építészmérnök urat bízta 
meg a testület. 

– Döntés született a Tölgyfa és Berkenye utca geodéziai 
felmérésének megrendelésér�l, a kés�bbi csapadékvíz-
elvezetési problémák megoldásához.  

– Visegrád Város Képvisel�-testülete Izsák Józsefet az 
önkormányzat saját halottjának tekinti.  

– Az önkormányzat 200. 000 Ft keretösszeget biztosított a 
Csukavölgy utcában történt t�zeset romeltakarítási 
munkálataihoz. 

Visegrád Város  
Képvisel�-testülete 

 
FELHÍVÁS 

 

Visegrád Város Önkormányzata a 2011. november 14-i 
t�zesetben szerencsétlenül járt Csonka család megsegíté-
sére pénzbeli adománygy�jtést hirdet. A helyreállítási 
munkálatokban az önkormányzat már segítséget nyújtott, 
és ezúton kérjük a lakosokat, hogy lehet�ségeikhez mér-
ten segítsenek a családon.  

Az adományokat az önkormányzat 11742087-15393788 
számlaszámára lehet utalni; kérjük, a közleménybe írják 
be: „adomány”. Lehet�ség van készpénzes befizetésre is, 
melyet a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási id�ben 
az igazgatási osztályon, Herold Máriánál lehet megtenni. 

Az érintett civil szervezetekkel egyeztetve a december 
10-i, az 1848-as emlékm�nél, valamint a december 17-i, a 
katolikus templom kertjében megrendezésre kerül� kará-
csonyi ünnepségek alkalmával is lehet�ség lesz pénzado-
mányaik befizetésére a család megsegítése érdekében.  

Támogató segítségüket el�re is köszönjük 
Abonyi Géza polgármester 
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Az elmúlt id�szakot számomra leginkább a közmeghall-
gatás és az a körüli hangulat határozta meg. 

Való igaz, hogy a közmeghallgatás összehívását kezde-
ményez�k közt voltam én is, hiszen azt gondoltam, ez 
nagyon fontos lehet a mai helyzetben, és nemcsak a vá-
rosközponti beruházás miatt. 

Teljes mértékig számítottam arra, hogy a közmeghallga-
tás megszervezésénél sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni 
a PR-tevékenység, mint a lényegi részek, problémák meg-
vitatása. Azt azonban nem gondoltam, hogy pusztán err�l 
lesz szó. Egy szép kerek színjáték el�adásáról, mely 
semmi másra nem jó, mint néhány képvisel� lejáratására 
úgy, hogy tulajdonképpen az ott meghozott döntésnek a 
drámai el�vezetésen túl semmi hosszabb távú kihatása 
nincs. 

A városközponttal kapcsolatos kérdésekre természetesen 
most sem kaptunk válaszokat, hiszen ahogy már lenni 
szokott, azok az emberek, akik a válaszokat megadhatták 
volna, meg sem voltak híva. Ha viszont el�re „gondos-
kodtak” arról, hogy ezek az emberek ne legyenek ott, 
akkor miért volt szükséges egy közmeghallgatás összehí-
vása úgy, hogy ez volt f� témaként megjelölve? 

S�t! A polgármesteri hivatal azon kívül, hogy a honla-
pon megjelentette, hogy lesz ilyen fórum, sehol és semmi-
lyen formában nem tudatta ezt a lakossággal. Miért? A 
Visegrádi Hírekbe sem küldték el a hirdetést, azt a szer-
keszt�ség tette be az utolsó pillanatban, mert várta a hiva-
tal anyagát. Tehát közmeghallgatás köz nélkül? 

Amikor erre másnap rákérdeztem, a válasz igencsak 
meglepett. Ugyanis a válasz a következ�képpen hangzott: 
a jegyz� is és a polgármester is elfelejtette megkérdezni a 
hivatal dolgozóit, hogy meghirdették-e a fórumot. Én úgy 
tudom, hogy a jegyz�nek mint a hivatal vezet�jének a 
hivatal vezetése a munkaköri kötelessége. Nem kis fizeté-
sért elfelejtette meghívni a lakosságot a közmeghallgatás-
ra? A polgármesternek nem kötelessége ugyan a fórum 
szervezése, de furcsa, hogy a hivatalban elfelejtette ezt, 
míg a Vállalkozók Egyesülete, a Turisztikai Egyesület, a 
Visegrádi Szövetség és a Férfi Dalkör tagjai kaptak sze-
mélyre szóló meghívót. Hogy is van ez? 

Amikor erre is rákérdeztem, hogy: ez a visegrádi de-
mokrácia? A válasz az el�bbinél is jobban meglepett. 
Igen, most ez a demokrácia Visegrádon, és ezzel tíz em-
berb�l nyolc egyetért városunkban, és hogy ugyanennyi 
ember nem ért velem egyet.  

Mire én kifejtettem, hogy az önkormányzatiságot én 
nem ebben látom, és továbbá azt gondolom, hogy a dön-
tések el�készítésébe és magukba a döntésekbe is nagyobb 
beleszólásának kellene, hogy legyen az embereknek, és 
igenis a képvisel�ket is tájékoztatni kellene a dolgok 
állásáról; a válasz szó szerint ez volt: „úgy sem tudsz 
ellene mit tenni”. 

Ez nagyon elszomorított, mert sajnos beigazolódott, ki-
mondatott az, amit eddig csak éreztem, hogy így már 
valóban az önkormányzatiság megóvása lesz lassan az 
els� számú feladat, és csak ez után következhet minden 
más munka, ami el�rébb viszi a települést. 

Mikesy Tamás  

A Kilátó utcai  
támfalépítés 

 

Visegrád Város Önkormányzata 2010 júliusában pályá-
zatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz vis maior 
támogatás igénylésre a  Kilátó utca  melletti partfalszaka-
dás helyreállítása tárgyában. 

Ezen pályázatunkat Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
úr 2010. december 3-án kelt döntésével 39.600.000,– Ft 
támogatásban részesítette, mely támogatási összeghez az 
önkormányzatnak 10% öner�t kellett igazolni. 

A döntés kézhezvétele után készítettük el szaktervez�vel 
a pályázati dokumentációban szerepl� m�szaki tartalom-
nak megfelel�en az engedélyezési és kiviteli terveket. Az 
építési engedély 2011. július 26-án vált joger�ssé és vég-
rehajthatóvá, ez után indulhatott a kivitelezés, mely nov-
ember közepére be is fejez�dött.  

A kivitelezésre rendelkezésre álló sz�k határid�t a pá-
lyázat feltétele kívánta meg, mivel a felhasznált támoga-
tással 2011. december 3-ig el kellett számolnunk. 

Az természetes, hogy ilyen nagyságrend� beruházás ge-
nerál bizonyos valós és vélt érdeksérelmeket. Úgy érez-
zük, hogy a valós sérelmek orvosolva lettek a kivitelezés 
és a befejez� munkák során. Minden érintett személyt 
meghallgattunk, és elvárásaiknak megfelel�en a munkákat 
elvégezték. 

A vélt sérelmeket felhozók problémáját is próbáltuk ke-
zelni, de ez a felhozók pozitív hozzáállásának hiányában 
– úgymint a személyes meghallgatásról való távolmaradás 
okán – egyoldalú próbálkozás maradt. 

A támfal megépítésével a Kilátó utca, az utca feletti és 
alatti ingatlanok védelme biztosítottá vált a partfalmozgá-
sok ellen, valamint az út biztonságos járhatósága igen 
nagy mértékben növekedett.   

Szalayné Éliás Ágnes 
(A témával kapcsolatos levélváltás a 16–18. oldalon ol-

vasható.) 
 

A gyógyszertár 
ünnepi nyitva tartása 

 

December 24–26. 
   (szombat–hétf�)  ZÁRVA! 

December 27. (kedd)  8.30–12.00 óra 

December 28. (szerda)  8.30–12.00 óra 

December 29–30.  
   (csütörtök–péntek)  LELTÁR! 

December 31.–január 1.  
   (szombat–vasárnap)  ZÁRVA! 

2012. január 2-t�l (hétf�) a szokásos nyitvatartási rend. 
 

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és nyugodt új esztend�t kívánok! 

 

Dr. Robicsek Katalin 
                                                             gyógyszerész 



6                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                   2011. december 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
hírei 

 

Áprily tanár úr 
 

24 éve vette fel intézményünk Áprily Lajos nevét, s az-
óta tanít emlékezni s a költ�t�l tanulni az iskola nevel�-
testülete. Minden novemberünknek vannak olyan esemé-
nyei, amelyekhez ragaszkodunk. Felelevenítjük névadó 
költ�nk életét, vendégeket hívunk, akik segítenek kitelje-
síteni tudásunkat, elmélyíteni érzéseinket, fejünket hajtjuk 
sírjánál, istentiszteleten emlékezünk a hív� emberre, ellá-
togatunk az Áprily-völgybe meglátogatva családját, s 
verseinek megismerésén át próbálunk közelebb jutni 
emberi nagyságához. S minden év meghozza a maga 
újdonságait is.  

Az idei évben Jékely Lajost, a tanárembert kívántuk 
megismerni. Áprily mint költ� létezett. Az osztálytermek-
be Jékely Lajos, Lajos bácsi lépett be. Milyen is volt 
Jékely Lajos, a tanár? Makulátlan megjelenés�, udvarias, 
csendes, szerény, bels� harmóniát sugárzó ember. Tiszta 
tekintete der�t, biztatást, megértést és szeretetet sugárzott. 
Ugyanolyan lelkesedéssel tanított németet, irodalmat, 
mint ahogyan járta a természetet növendékeivel. Még 
igazgatóként is minden tanítványát ismerte. Külön fe-
gyelmezésre nem volt szüksége – már megjelenésével 
tekintélyt parancsolt. Szidást, büntetést nem használt 
(igaz, a szemtelenkedés szokása is csak kés�bb jött divat-
ba, ahogyan azt egykori tanítványa, Nemes Nagy Ágnes 
költ� megjegyezte). Nemcsak tanítványai, kollégái is 
tisztelték, szerették. �ket is tör�déssel vette körül. Jó volt 
vele lenni. Emberi tartása a legnehezebb id�kben is meg-
maradt, s példát adott a körülötte él�knek. Szerette a taná-
ri hivatást. Örömét lelte a gyermekek nevelésében. S majd 
húsz éves tanítás után azonnali döntést hozott a második 
zsidótörvény életbe lépésekor: a budapesti Baár–Madas 
Leánynevel� Intézetet, amelynek kilenc éven át tisztelet-
tel övezett igazgatója volt, csendben saját elhatározásából 
elhagyta. Az embertelen törvény parancsának nem enge-
delmeskedett. A természetet és az emberi méltóságot 
tisztel� ember embertelen nem lehetett.  

Sok szép pillanata volt az Áprily-hétnek. Nekem a leg-
csodálatosabb az volt, amikor egy csibészes lelkület� 
fels�s osztályban meséltem Áprily nagyságától ihletetten, 
s egy hosszabbra sikerült szünetben megérintett a csend. 
Ebben a csendben a költ� nevelt. A gyermek elb�völten 
hallgatott. Másik szép élményem egy kedves alsós osz-
tállyal volt, akik ajánlatomra, hogy a fels�sökkel 
megmérekezzenek, hazavitték az Áprily-kvíz igen komoly 
feladatsorát, s bár életük eléggé nehéz volt akkoriban, 
mert sóvárogva várt tanítójuk helyett magam mértem 
rájuk a magyar nyelv és irodalom tudományát, a próbát 
kiállták: sok tudást villantottak fel Áprily Lajos életéb�l. 
Örülök, hogy a gyermekek szüleik, testvéreik 
mentorálásával kimagaslóan teljesítettek. Ahol így van ez 
most, így lesz az életen végig is. 

Az iskola nagyrendezvényei körül a feszültség is „nagy-
feszültség”. Az Áprilyban az ünnepi hétnél (amely való-
jában tíz nap, kihagyás nélkül) megterhel�bb id�szak év 
végéig nincsen annak ellenére sem, hogy folyamatosan 
vannak „rendkívüli feladataink”. Az intézmény minden 
tagjának van felel�sségteljes teend�je minden napra. Az 
átlag terhelés többszörösének vannak kitéve a kollégák 

reggelt�l estig. És mindenki pontosan akarja vállalt fel-
adatát teljesíteni, hogy tanítványaink és a hozzánk látoga-
tók mindenb�l részesülhessenek, amit nekik szántunk. 
Meg kell köszönnöm azt a pontos és körültekint� munkát, 
amit kollégáim végeznek az ünnepi hét el�készítésében és 
lebonyolításában. Panasz és torzsalkodás köztük nincsen. 
Mindenki kimerülésig dolgozik. Nem tudom, elégszer 
mondok-e nekik köszönetet. 

És köszönöm a gyerekeknek, hogy �k is teljes elhiva-
tottsággal teszik a dolgukat. Képz�m�vészetben, vers-
mondásban, sportban, tudásban, nemes vetélkedésben 
kiválóan helytállnak, vendéglátóként jól szolgálnak. 

Köszönettel fordulok a szül�i szervezet aktív tagjaihoz 
valamint az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumához 
is, akik komoly er�feszítéssel indítottak útjára egy kez-
deményezést, hogy kulturált szórakozási lehet�séget te-
remtsenek az iskola körébe szívesen lép�knek, és anyagi 
támogatáshoz is juttassák intézményünket. Sokan, nagyon 
sokan dolgoztak szerényen a szül�k és pártolók közül a 
színfalak mögött sok héten keresztül az alapítványi estély 
el�készítésében, lebonyolításában és az utólagos munká-
latokban. Mások kinyilvánították támogatásukat azzal, 
hogy jól érezték magukat velünk. Köszönjük a támogatás 
minden formáját és mértékét a biztató mosolytól a ropog-
tatható forintig. Köztük rangsor nincsen. Az emberek, 
akik az estélyt és az adományozás lehet�ségét megterem-
tették, mindössze a jó lehet�ségét teremtették meg. Azok 
pedig, akik bármilyen formában reagáltak rá, a jót tették. 
És közülük biztosan sokan adták tovább a sikerb�l táplált 
örömüket gyermekeiknek, tanítványainknak, s er�sítették 
meg bennük, hogy jót tenni jó. Ugye, milyen egyszer� ez? 

Gyanakvók vagyunk mi emberek. S mi magyarok még 
inkább. Nemcsak a kormányra vagyunk gyanakvók, 
amely biztosan lenyúlja a pénzünket, vagy az orvosra, aki 
biztosan a vacak gyógyszert írta fel, s a boltosra, aki rosz-
szul mér. Gyanakvók vagyunk a szomszédra is, aki a fáját 
is biztosan azért ültette a kerítés mellé, hogy árnyékot 
vessen a sárgarépánkra… Bízom abban, hogy aki jót tesz, 
mint mi úgy négyszázan, annak a gyanakvása mások tettei 
iránt is kisebb lesz, hiszen mások cselekedeteit is saját 
jótettei és eközben elkövetett hibái alapján értékeli (és 
nem „ítéli meg”). S valószín�leg látja, hogy hányszor kell 
valaminek nekiindulni, hogy egyszer megérkezhessünk. S 
az is valószín�, hogy kevesebbszer jutnak olyan kifejezé-
sek eszébe, mint a „kritikán aluli, bicskanyitogató, felhá-
borító”és társai. „Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a 
lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek.” 
(Babits Mihály) 

Kedves Alkotótársak! Köszönöm áldásos tetteiteket és 
bátorságotokat, hogy megmérettessetek!  

A 760 ezer forintos bevétel nem fokmér�je, hanem b�-
séges jutalma jó szándékotoknak. Köszönöm iskolánk 
tanulói nevében! 

Az Áprily-hét versenyeredményeir�l b�vebben a 
www.aprily-visegrad.hu oldalon olvashatnak. 

Bozóki Marianna 
                                                                     igazgató 



XXVII. évfolyam 12. szám                                     VISEGRÁDI HÍREK                                                                           7 
 

Az Áprily-hét eredményei 
 

Köszönöm a megjelent versenyz�knek, hogy vállalkoz-
tak a megmérettetésre; a velük foglalkozó feln�tteknek a 
felkészít� munkát; a zs�ri tagjainak pedig a jobbító szán-
dékú bírálatot! 

Köszönöm azt is, hogy intézményvezet� kollégáim a 
nehéz gazdasági helyzet és a programokkal zsúfolt iskola-
év ellenére is lehet�vé tették a diákok és a felkészít�, 
illetve a zs�riben feladatot vállaló kollégák számára azt, 
hogy jelen lehessenek rendezvényünkön. 

Köszönjük az Áprily Iskoláért Alapítványnak, hogy a 
versmondó versenyhez a könyvjutalmakat rendelkezé-
sünkre bocsájtotta, valamint az önkormányzatnak, hogy a 
teljes rendezvény pénzügyi hátterét nehézségei ellenére is 
biztosította. 

Bízom abban, hogy a következ� évben újra találkozha-
tunk valamennyi résztvev�vel Visegrádon! Viszontlátás-
ra! 

Bozóki Marianna 
igazgató 

 
A vers- és prózamondó verseny  

résztvev�i, eredményei 
A versenyen 10 intézmény tanulói vettek részt. A zs�ri a 

következ� tanulók munkáját értékelte helyezéssel: 
A 3–4. osztályosok korcsoportjában 1. Kabai Ákos (Pi-

lismarót), 2. Skáre Trisztán (Szentendre, Agy Tanoda) és 
Zsíros Tamás (Budakalász, Kalász Suli) 3. Sipos Levente 
(Kalász Suli). 

Az 5–6. osztályosok korcsoportjában 1. Drozd Anna 
(Kismaros), L�rincz Eszter (Visegrád), Muckstadt Szabi-
na (Visegrád), különdíjas: Kári Dominik és Fancsek Ger-
g� (Leányfalu). 

A 7–8. osztályosok korcsoportjában 1. Vanyák Dóra 
(Visegrád), 2. Paulusz Balázs (Áprily), 3. Sándorfi Niko-
lett (Dunabogdány), különdíjas: Asztalos Timon (Duna-
bogdány). 

Schmidt Anna 
 

Az Áprily-kvíz nyertesei 
A kvíz fogós kérdéseire a negyedikesek otthoni kutató-

munka keretében, a fels�sök osztálytermi feladatmegol-
dással adtak választ. A versengésben kizárólag intézmé-
nyünk tanulói vettek részt. 

A 4. osztályban N�dl István (30 ponttal, az egyetlen hi-
bátlan teljesítménnyel),  

az 5.-ben Félegyházi Boglárka, Holubetz Viktória, 
Muckstadt Szabina és Scheili Sára 27 ponttal,  

a 6.-ban Farkas Györgyi, Schaffer Ádám és Szabó Bog-
lárka 29 ponttal,  

a 7.-ben Csehi Boglárka 29 ponttal,  
a 8.-ban Kiss Péter 29 ponttal bizonyult a legfelkészül-

tebbnek. 
Számos olyan tanulónk volt, aki csak egy vagy két pont-

tal maradtak le a feljebb felsoroltaktól. Gratulációnk ne-
kik is szól. 

Jeneiné Vörös Margit 

A gyermekrajzpályázat  
eredményei 

Az idei évben is megrendeztük a képz�m�vészeti kiállí-
tást és pályázatot.  

Témaként Nemes Nagy Ágnes verseihez – Áprily Lajos 
tanítványa volt a költ�n� – kellett illusztrációkat készíte-
niük a diákoknak. Közel száz alkotás érkezett a Dunaka-
nyar általános iskoláiból, valamint Parajdról, Áprily La-
josról elnevezett testvériskolánkból. 

Nagyon szép alkotások születtek, amelyek közül a há-
romtagú zs�ri – G. Nagy Nóra fest�-, Péterfy László szob-
rász- és Bolyki Lajos fest�m�vész – válogatta ki a díjnyer-
tes alkotásokat.  

Az 1–2. osztályban: 1. Miklóssy Orsolya óvodás (Zebe-
gény), 2. Zeke Annamária (Pilismarót), 3. Kovács Luca 
Borbála (Kisoroszi), különdíjas: Megyeri Ágnes, Füzi 
Réka, Kalkó Hanna (Ver�ce). 

A 3–4. osztályban: 1. Gír Virág Panna (Pilismarót), 2. 
Dubniczki Sebestyén Vencel (Pilismarót), 3. Horváth 
Dóra (Parajd), különdíjas: Sintár Virág (Visegrád), 
Zsombori Nóra (Parajd). 

Az 5–6. osztályban: 1. Sükösd Csaba (Parajd), 2. Csánki 
Eszter (Zebegény), 3. Konyher Anna (Dunabogdány), 
különdíjas: Bene Júlia (Visegrád). 

A 7–8. osztályban: 1. Dubniczky Lia (Visegrád), 2. Tincs 
Anna (Zebegény), 3. Kacsó Beáta (Parajd). 

Gratulálunk minden kiállított munkához, és várjuk jöv�-
re is az alkotásokat! 

Lengyel Rita 
 

Áprily-kupa 
Nincsen Áprily-hét Áprily-kupa nélkül, így idén sem 

hiányozhattak a sportversenyek az iskolai napokról. Im-
már hagyományosan 3 versenyszámban mérték össze a 
meghívott iskolák a tudásukat, erejüket, ügyességüket.  

Az els� nap a kicsiké volt, ahol játékos váltóversenyek-
ben kellett bebizonyítani, melyik iskola csapata a leg-
ügyesebb. 12 kisdiák alkotott egy csapatot, és izgalmas, 
néha igazán er�t próbáló feladatokat végrehajtva kellett 
megpróbálni els�ként beérni a célba.  

A második napon a focisták labdáitól volt hangos a tor-
nacsarnok. Bizony, nem vették félvállról a csapatok a 
mérk�zéseket. Kemény (de sportszer�) meccseket látva 
lehetett buzdítani az iskolák csapatait. Az utolsó verseny-
szám a floorball volt, ahol végül is eld�lt az Áprily-kupa 
sorsa (mely egy vándorkupa, amit minden évben az az 
iskola vihet „haza”, amelyik összetettben a legjobban 
szerepelt). Idén ez ismét nekünk sikerült. A mérk�zések 
szünetében vendégváró falatokkal kedveskedtünk a spor-
toló diákoknak és a kísér�knek (köszönet a tantestületnek 
és a fels�s lányoknak a szendvicsek készítéséért).  

Az eredményhirdetést követ�en minden résztvev� isko-
lát sportszercsomaggal ajándékoztunk meg.  

Köszönet a nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános 
Iskolának, hogy beugróként részt vett az Áprily kupán – 
�ket is visszavárjuk jöv�re! 

 (Folytatás a következ� oldalon) 
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Az Áprily-kupa eredményei: 
Alsós játékos váltóversenyek: 
1. Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola 
2. Dunabogdány, Grund- und Hauptschule Általános 

Iskola 
3. Pilismarót, Bozóky Mihály Általános Iskola 
 

Teremlabdarúgás 
1. Dunabogdány, Grund- und Hauptschule Általános 

Iskola 
2. Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola 
3. Pilismarót, Bozóky Mihály Általános Iskola 
4. Nagymaros, Kittenberger Kálmán Általános Iskola 
 

Floorball 
1. Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola 
2. Dunabogdány, Grund- und Hauptschule Általános 

Iskola 
3. Pilismarót, Bozóky Mihály Általános Iskola 
4. Nagymaros, Kittenberger Kálmán Általános Iskola 

 
Külön köszönet az Összefogás Dömösért Közhasznú 

Egyesület anyagi támogatásáért (sportszer, ajándékok) és 
Takács Dénesnek (Lignovit Kft., Dömös) a kupa felaján-
lásáért. 

Paulusz József 
                                                                          tanár 
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A visegrádi Áprily iskolában november 11-én, Márton 
napján emlékeztünk meg Szent Márton püspökr�l. 

Bizonyára a legenda sokak számára ismert. Szent Már-
ton katonaként egy koldussal osztotta meg a köpenyét, 
majd álmában a koldus képében megjelent Jézus. Márton 
felhagyott a katonáskodással és Isten szolgálatába állt. 
Püspökké nevezését nem akarta vállalni, ezért a libák 
óljában bújt el, azonban hangos gágogással jelezték Már-
ton jelenlétét.  

Ezen a jeles napon délután összegy�ltünk a napközisek-
kel, és az el�z� héten tanult magyar és német dalokat 
jókedv�en elénekeltük. Felelevenítettük Szent Márton 
legendáját, a  népi  jóslatokat  és  az  óvodában  megtanult 

mondókákat is. Mindenki készített lámpást és körjátéko-
kat is játszottunk. Néhány gyerek segített libazsíros ke-
nyeret kenni, melyet jóíz�en elfogyasztottunk egy bögre 
meleg teával. A napközi után is folytatódott a jókedv. 
Azokkal a gyerekekkel, akik szerettek volna részt venni 
az ovisok felvonulásán, sötétedéskor felsorakoztunk az 
elkészült lámpásokkal és a templomnál csatlakoztunk a 
jókedv�en énekl� kicsikhez. A kápolnáig magyar és né-
met dalokat énekelve mentünk, majd megnéztük az ovi-
sok m�sorát.  

A program végén a gyerekek szüleikkel, testvéreikkel és 
barátaikkal találkozva folytatták a vigadalmat.  

Rémai-Kovácsné Kecskés Lilla 

 
B�vül�  testvérvárosi lehet�ség 

FELHÍVÁS 
 

Mint már korábban hírül adtuk, a 
testvérvárosi kapcsolatunk kereté-
ben Obergünzburg városa a tavaszi, 
�szi, de f�leg a nyári id�szakban 
szívesen fogad Visegrádi fiatalokat, 
tanulókat szakmai, gyakorlati mun-
kára. 

A szakmai gyakorlat szerinti mun-
ka nem kell, hogy azt jelentse: a 
jelentkez� már eldöntötte, hogy a 
jöv�ben ezt a tevékenységet fogja 
életvitelszer�en végezni, vagy je-
lenleg már tanulja azt a bizonyos 
szakmát – persze ez lenne az igazi 
cél. 

A szakmai gyakorlatra bárki fiatal 
jelentkezhet, hiszen nagyszer� cél 
lehet az is, ha valaki a németnyelv-
tudását szeretné elmélyíteni. Erre a 
német környezet sokkal nagyobb 
lehet�séget biztosít.  

Ráadásul megismerkedik egy más 
mentalitással, más kultúrával, más 
életvitellel, ami a kés�bbiekben – 
f�leg munkájában – sokat segíthet. 

A jelentkez�k életkorának alsó 
határa a betöltött 14. életév, de 

örülnénk annak, ha a lehet�séget a 
16 év feletti fiatalok használnák ki. 

A kiutazáshoz az ideiglenes mun-
kavállalási (szakmai-gyakorlati 
munkavállalási) engedély beszerzé-
sében, illetve más hivatalos ügyek 
intézésében önkormányzatunk se-
gítséget nyújt, szükség szerint átvál-
lalja ennek elintézését. 

A kiutazási id�tartam legalább két 
hét. Természetesen fiatalok egy-
szerre történ� kiutaztatására is van 
lehet�ség, de az egyéni kiutazás 
ideje jobban tervezhet�. 

(Lényegében a folyamatos egyez-
tetés következtében bármikor lehet 
a szakmai gyakorlat ideje – a fen-
tebb már jelzett id�szakokban.) 

A szállásról, ellátásról a fogadó fél 
gondoskodik, beleértve a gyakorlati 
munka biztosítását is. A félreértések 
elkerülése miatt is, de azért is, hogy 
mindkét fél jogait és kötelességeit 
rögzítsük – írásos szerz�dést készí-
tünk el�, melyet a jelentkez� fiata-
lok, illetve szüleik megismerhetnek 
– a konkrét érdekl�dés után. Ennek 

ismeretében – és az aláírásával – 
válik véglegessé a jelentkezés, 
illetve a kiutazás. (Az egyeztetett 
szerz�dés aláírásának sem lesz 
következménye, ha valamilyen 
okból nem tud utazni a jelentkez�.) 

Szeretnénk az érdekl�désekr�l 
2012. január 30-ig képet kapni.  

Ezért, ha bárki szeretne b�vebb 
információt, akkor jelentkezzen be a 
06 (20) 456-2924-es (alpolgármes-
teri), vagy Scheiliné Herendi Idánál 
a 06 (20) 593-6134-es telefonszá-
mon.  

Bátran lehet jelentkezni, érdek-
l�dni, hiszen ez kötelezettséget nem 
jelent. Az egyeztetések után tudja 
bárki eldönteni, hogy él-e a kiutazás 
lehet�ségével. 

Szükséges az is, hogy a jelentkez� 
már a bejelentkezésnél tudjon nyi-
latkozni, hogy mely szakmai munka 
- vagy munkák – érdeklik: mit, 
miket tudna felvállalni. 

                                    Kiss Károly 
alpolgármester
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Az ötlett�l a megvalósulásig 
 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány áprilisban indította el 
hivatalosan m�ködését, ekkortól jelentkeztünk havi rend-
szerességgel a nyilvánosság el�tt. Enyhén szólva aggályo-
san fogadtuk Bozóki Marianna igazgatón� ötletét: rendez-
zünk bált a szül�i szervezettel közösen! Érleltük a gondo-
latot, mígnem a nyári szünet el�tt bevállaltuk az Áprily-
hét nyitó rendezvényének szánt iskolabált, melynek meré-
szen az Áprily-estély hangzatos címet adtuk. Az elneve-
zést nem reklámfogásnak szántuk, bár sokan felkapták a 
fejüket a talán nagyzolást sugalló címre. Az ,,estély” 
kifejezi azt, amire gondoltunk; benne van az alapítvány 
bemutatkozásának, a névadó szellemiségének der�s ko-
molysága és benne van az emberi együttlét felszabadult 
szórakozási igénye, lehet�sége. 

A szervezést, a feltételek biztosítását ennek az igénynek 
rendeltük alá. Példamutató volt az iskola – a szül�i mun-
kaközösség – alapítvány együttm�ködése, és ezt így a 
megvalósítás után már bizton merjük állítani! 

Az iskolavezetés, nevel�testület annak ellenére vette ki 
részét a feladatokból, hogy a tanévkezdés nevelési-
szervezési feladatai, az Áprily-hét egyéb el�készületei 
bizonyára sok terhet róttak rájuk. Jó érzés volt látni így a 
nevel�testület ,,együttesét” a közös asztalnál, vagy a bará-
ti, családi körben ül�ket, a nyugdíjasokat és a fiatalokat. 

A szül�k Muckstadtné András Enik� láthatatlan karmes-
terpálcájára pontosan ,,játszották” a szólamukat, végezték 
a feladatukat! Mindig tisztelettel adóztam a szül�knek, 
akik vagy szerényen, a háttérbe húzódva segítettek, vagy 
nagy akciók látványos feladatát vállalták. Most is le a 
kalappal el�ttük! Nélkülük nem sikerült volna a meghitt 
hangulatot teremt� paraván térelválasztó, a dekoráló dra-
péria, az asztali díszek, a kényelmes ruhatár, a büfé és 
sütemény. Az ételkiszolgálás, a tiszta poharak, a házigaz-
dai figyelmességük a belépést�l a távozásig! Köszönjük!  

Az Áprily Iskoláért Alapítvány debütálása is sikeres 
volt! (Kezd� botlásainkat nézzék el nekünk.) Bemutatkoz-
tunk! A leírt alapítványi célok mellé a nevünket, arcunkat 
adtuk, megismerték a kuratórium tagjait, kinek-kinek a 
testre szabott vállalását, a munkánkat segít� pénzügyi 
szakembert. A kezdeti bizonytalanság és aggályoskodás 
után büszkék vagyunk erre az eseményre! Meger�sített 
abban, hogy szükség van egy intézményt segít� civil 
szervezetre! Szükség van a jó célt támogató önkéntes 
áldozatvállalók összefogására, megszervezésére, az ado-
mányokkal való jó sáfárkodásra, a célok – feladatok – 
megvalósítás összehangolására! Erre vállalkoztunk és 
ezúton is köszönjük az alapító Jékely Adrienne bizalmát! 
Köszönjük, hogy a névadó költ� Áprily Lajos utódai szel-
lemi-erkölcsi-anyagi támogatásukkal el�ttünk, mellettünk 
és mögöttünk állnak: Péterfy László szobrászm�vésznek, 
Jékely Adrienne férjének köszönjük az Áprily-plakett 
megtervezését, elkészítését, amivel az alapítvány évr�l 
évre jutalmazhatja méltó módon az Év Diákját! 

Az els� Áprily-estély megrendezésével irányt kívántunk 
mutatni arra, hogy múlt-jelen-jöv� egyenrangú együttm�-
ködése lehet igazán sikeres, hidat kívánunk teremteni a 
generációk között, hidat az itt születettek és a Visegrádon 
otthont teremt�k között, hidat az itt lakók és a más telepü-
lésr�l idejáró gyerekek és szül�k között! 

Egy alapítványnak folyamatos feladata, hogy megte-
remtse a céljai megvalósításához szükséges anyagi t�két. 
Nem titkolt célunk volt ennek a bázisnak a megteremtése. 
Ebb�l a szempontból is sikeresnek könyvelhetjük el a 
rendezvényt. A minden részletekre kiterjed� értékelésre 
következ� beszámolónkban adunk tájékoztatást; nagyság-
rendileg most elég legyen annyi, hogy a tiszta bevétel 
640.000 Ft, a rendezvényt biztosító kiadások összege 
240.000 Ft. 

Elégedettségünk annak köszönhet�, hogy több olyan 
elem volt, ami tiszta bevételt hozott a szervez�k ügyessé-
gének, az adományozók nagyvonalúságának érdemeként. 
Ebb�l a sorból szükséges kiemelni Zeller Tibort, aki f� 
szponzora volt az estnek. Szerencsések vagyunk, hogy 
olyan személyek élnek környezetünkben, akik fogéko-
nyak a szépre-jóra! Alkotóm�vészek, akik tehetségük 
gyümölcsét nem sajnálják a köz érdekére felajánlani! 
Péterfy László Áprily Lajosról készült linómetszetét, 
Lengyel Rita – az iskola jelenlegi m�vésztanára – rézkar-
cát, Lieber Györgyi fest�m�vész – az iskola volt diákja – 
olajcsendéletét, Bolyki Lajos fest�m�vész alkotását licitá-
lással nyerte el egy-egy iskola- és m�pártoló résztvev�. 
Köszönjük a m�vészek példamutató felajánlását! Mint 
ahogy köszönet illeti mindazokat, akik a tombolához 
nyújtottak értékes ajándékot; szolgáltatást, vendéglátást, 
szakmájukhoz, hobbijukhoz köt�d� tárgyat. Köszönjük a 
fenntartó és a kisebbségi önkormányzat jelenlétét, a társ-
intézmények, a civil szervezetek támogatását. Megható, 
hogy volt tanítványok, nyugdíjas pedagógusok, névtelen-
séget kér� visegrádi családok, szül�k nyújtották felénk 
segít� kezüket! Az Áprily Iskoláért Alapítvány MIN-
DENT és MINDENKINEK KÖSZÖN! 

Nagy er�t és biztatást nyújt a 2011. évi Áprily-hét nyitó 
rendezvénye, az els� Áprily-estély! Ha mindenki, aki 
egyetért céljainkkal, segíti és támogatja azt, rajtunk nem 
múlik: az els�t követi majd a második, harmadik, s a 
Mindent Tudó (!) tudja, hányadik! 

Áprily Lajos verséb�l idézek ehhez bátorítást és jó kí-
vánságot a karácsonyi ünnep jegyében: ,,… Teremj 
agyam, lüktess szívem, / Érhess id�t, amely derít, / békes-
séges kort, emberit.”          Mezei Anna kuratóriumi elnök 

 
Tisztelt Adományozók! 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány tisztelettel felhívja az ado-
mányozókat, hogy amennyiben az adományukat, támogatá-
sukat a társasági, nyereség- és az osztalékadóról szóló – 
többször módosított – 1996. évi LXXXI. törvény 7. §-a 
alapján az adózás el�tti eredményt csökkent� tényez�ként 
kívánják figyelembe venni, az alapítvány igazolást állít ki. 
Az igazolás kiállításához tisztelettel kérjük, hogy az adószá-
ma megadásával keresse dr. Kádár Petrát a (20) 330-3196-
os telefonszámon. Az adományukat, támogatásukat ezúton is 
köszönjük, az alapítvány céljait a támogatásukkal hatéko-
nyan segítették.                                                  A kuratórium 
 

Jó hír az Áprily Iskoláért Alapítványtól 
 

A sikeres Áprily-estély bevételéb�l az alapítvány kuratóri-
uma a következ� döntést hozta: 

1. Az iskola testnevel� tanára, Paulusz József kérésére ala-
pítványunk pénzösszeget biztosít az iskolai tornasz�nyegek 
felújítására. 

2. A 2011. évi karácsonyi ünnepségen minden osztályt tár-
sasjátékkal ajándékoz meg az alapítvány.          A kuratórium 



 

10                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                    2011. december 
 

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

 

Szokatlanul meleg és színpompás arcát mutatta meg az 
idén �sz anyó gyereknek, feln�ttnek egyaránt. Igyekez-
tünk kihasználni minden percét, nekünk is nagyon hízelg� 
volt ez az id�járás, s bár az �szi versek-énekek borongós-
ködös, es�s tartalommal bírnak, ezeket most csak emlék-
képeknek használtuk fel. Hiszen nem volt „Dagi tócsa-
pocsolya…”, de még „Köd szitál, száll a dér…” sem, de 
jókedv�en keresgélték a gyerekek a Duna-parton, a kert-
ben, a Kálvárián, az utcán a „Kontyos-kend�s �sz anyót”. 

 

 
 

Közben elérkezett Márton napja s csoportonként más 
megközelítéssel, de azonos tartalommal készültek a gye-
rekek. A kicsiben libás játékok, libás dalok, libafestés 
volt, a középs�ben már gyurmából készítették és fehér 
festékkel festették be a libákat, közben persze, szállt a 
dal… A nagycsoportosok megismerkedtek a hagyomá-
nyos történettel, miután meghallgatták, �k maguk a saját 
szavaikkal is elmesélték, mit tartottak fontosnak és szá-
mukra maradandónak Márton püspökké válásáról. 

Hagyományainkhoz híven november 11-én délután fél 
5-kor elindult az oviból a lámpás énekl�s gyerekhad a 
’48-as emlékm�höz. Meglep�en sokan vártak bennünket, 
tetszésüket tapssal fejezték ki, no, erre aztán torkukon 
akadt a gyerekeknek a német és magyar libás nóta, úgy 
megillet�dtek. Sebaj, a feln�ttek teli torokból fújták.  

 

 
 

Nagyon szépen feldíszítve a sátrakat, tele rakva fino-
mabbnál finomabb falatokkal; vártak bennünket a nagy-
csoportos anyukák és apukák, ebben az évben csatlako-
zott hozzánk a kisebbségi önkormányzat is, �k forralt 
borral kínálták a szép számú feln�tt közönséget. Elkísér-
tek minket az iskolások is; nagyon szép látvány volt a sok 
kis imbolygó lámpás, ahogy haladtak a tér felé. Köszön-
jük a nagycsoportos szül�knek a szíves és tartalmas segít-
séget! 

November 21–24-ig a nagycsoportban lehet�ség nyílt a 
szül�k részére, hogy megnézzék, mit is csinál egész nap 
csemetéjük az oviban. Mert az egyszer� napokon mit is 
lát? Reggel, mikor beadja gyermekét, néhány percre bete-
kint a szobába; délután, amikor hazaviszi, legfeljebb né-
hány szót vált az óvón�vel. És közben mi van vele? Mit 
játszik és kivel? Megeszi-e a tízórait, ebédet? Van-e társa, 
akivel szívesen játszik? Hogy reagál az óvó néni, dadus 
kérésére, utasítására? Mennyire aktív a foglalkozáso-
kon?… és számtalan kérdésre választ kaphattak az érdek-
l�d� szül�k. 

Sajnos az �sz bármilyen szép is volt, meghozta a beteg-
ségeket is; b�ven van választék: hasmenés, torokfájás, 
köhögés, láz… fordul el� váltakozva. Házirendünkben 
megfogalmaztuk, hogy beteg gyermeket csak orvosi iga-
zolással vehetünk vissza (miszerint egészséges és közös-
ségbe mehet), kérem a szül�ket, err�l ne feledkezzenek 
el! 

 

 
 

Karácsony közeledtével mindhárom csoportban megtar-
tottuk a „munkadélutánokat”, ahol a szül�k meglepetése-
ket barkácsolhattak gyermekeiknek. Jókedv�, felszabadult 
beszélget�s délutánok (inkább esték) ezek, örömmel ké-
szítjük el� mi is a hozzávalókat.  

Várjuk a jó öreg Mikulás bácsit, és meggyújtottuk az 
els� gyertyát az adventi koszorún. Már el�kerülnek a 
gyerekrajzokon a feldíszített karácsonyfák, beszélgetünk a 
karácsonyi illatokról, fényekr�l, persze az ajándékokról is 
és a család szerepér�l is. Mikor megkérdeztem, hogy ki 
miért szeret otthon lenni (mert sok a játék, mert finom az 
étel, mert mindent lehet…), az egyik kisgyerek azt mond-
ta: ,,mert szeretnek!” (Ilyenkor, még 30 év után is meg 
tudok hatódni!) Mert ez a lényeg és manapság nem is 
lehet ennél fontosabb! 

 

Szeretettel kívánok munkatársaim és a gyerekek nevé-
ben is békés, boldog, meghitt karácsonyi ünnepeket; 
sok-sok játékkal, mesével, sétával együtt töltött id�t!  

 

  „A karácsony mindig olyan jó, 
  az sem baj, ha nem esik a hó! 
 Fontos az, hogy velem legyenek: 
 kik SZERETNEK, s kiket 
 SZERETHETEK!” 
 

Az óvoda 2011. december 23-tól 
2012. január 2-ig zárva lesz. 

Dobó Istvánné  
                                                                     óvodavezet� 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

 

Der Schneemann 
 

Im Winter wenn es schneit, bauen die Kinder gerne 
Schneemann. Sie machen es so: sie formen einen 
Schneeball und rollen ihn durch den Garten. Der 
Schneeball wird immer grösser, fast können sie ihn 
nicht mehr rollen – fertig ist der Schneemannbauch! 
Dann rollen sie einen kleineren, und setzen sie als Kopf 
darauf. Kohlestückchen werden zu Augen, gelbe Rübe 
werden zu Nase, ein kleiner Ast bildet den Mund. Dann 
holen sie einen alten Hut aus Opas Schrank. Um den 
dicken Schneemannhals schlingen sie einen bunten 
alten Schal aus Omas Schrank. Am Ende geben sie 
dem kalten Gesellen einen Besen in die Hand, ja so 
wird es gemacht! 
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Régen az adventi id�szakban már szinte mindig fa-
gyos, hideg, havas id� volt. Kora reggel hat óra el�tt 
meghúzták a harangokat és áhítatra hívták a hív�ket, a 
sötét behavazott utakon botorkáltak eleink a templom-
hoz. A hajnali misének különleges légköre volt. A 
közösen énekelt dalok, bens�séges, családias légkört 
teremtettek. Szokásban volt, hogy minden házból leg-
alább egy személy elment a hajnali misére. A hajnali 
mise német istentisztelet volt, és csak az utolsó háború 
után változott el�bb latin, majd magyar nyelv�re. 

December 6-án volt Miklós-nap. A gyerekekben 
ezen a napon kétféle érzés keveredett: örömmel teli 
izgalommal várták a Mikulás bácsi ajándékait (dió, 
alma, apró sütik, kevéske csokoládé, aszalt gyümöl-
csök, füge, szentjánoskenyér), másrészt féltek a virgá-
csától és nagyon féltek a vele gyakran együtt járó 
Krampusztól, akinek a kezében csörg� lánc is volt, és 
nagyon meg tudta ijeszteni a gyerekeket! 

Éjféli mise – karácsony, december 24-e családi nap 
volt. Pihent a munka, a férfiak csak az állatokat látták 

el, az asszonyok sütöttek-f�ztek. Délután a család együtt 
díszítette a feny�fát a nagyobb gyerekek segédkezhettek. 
Általában egyszer� lucfeny�t díszítettek, színes sztaniolpa-
pírba csomagolt puha, házilag f�zött cukrot (szaloncukrot), 
angyalhajat, csillagszórót és pici gyertyákat raktak a feny�-
ágakra. A régi id�kben csak 
a gyerekek kaptak ajándékot, 
házilag készített játékokat, 
kés�bb már babákat és 
m�szaki játékokat is vettek, 
de ruhanem�k és lábbelik 
sem voltak ritkák az 
ajándékozásban. A vacsora 
és az ajándékozás után a 
szül�k a gyerekekkel 
többnyire kártyáztak, mal-
moztak, egyéb játékokat 
játszottak. Este tíz órakor a 
gyerekek aludni tértek, az 
asszonyok el�vették a 
vasárnapi ruhákat, és 
készül�dtek az éjféli misére. 
Az apa el�bb még kiment az 
istállóba és régi szokás 
szerint takarmányt vetett az 
állatok elé, nehogy akár egy 
állat is heverjen ezen áldott 
órában. Már hallatszott a 
beharangozás és a ropogós 
száraz hó világított az éjben, amikor minden irányból embe-
rek igyekeztek a templom felé. Benn a templom összes gyer-
tyája világított, és a f�oltáron hat gyertya helyett tizenkett� 
lobogott. Minden nagyon ünnepélyes és megindító volt, 
magával ragadta az embereket, átszellemülten énekelték a 
„Stille Nacht”-ot. 

Az els� és második nap az elmélkedésé, a templomba járá-
sé és a rokonlátogatásé volt. A közelg� új évet disznóvágá-
sokkal és több helyen az „Ansingen”-nel várták. Feln�ttek 
csoportjai estid�ben házról házra járva daloltak. Szilveszter 
estéjén a korábbi id�kben otthon ettek-ittak, majd a szom-
szédok és a családok egy-egy pohár újborra betértek egy-
máshoz. Január elsején reggel a barátok, családok és jó 
szomszédok boldog új évet mentek kívánni egymásnak. 

Scheiliné Herendi Ida 
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Tájékoztatjuk Visegrád lakosait, hogy november elején 

három német nyelv� helységnévtáblát Plintenburg felirattal 
a város három végpontjára kihelyeztünk. 

A helységnévtáblák kihelyezése nemzetiségi programter-
vünk része volt. 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Visegrádi Duna menti Németekért és Svábokért  

Közhasznú Alapítvány 
 

Helyreigazítás 
Múlt havi számunkban a g�zgombóc receptjénél a hozzá-

valók között tévesen szerepelt a Rama margarin súlya. 
Helyesen: 3–5 dkg kell a gombóc elkészítéséhez. 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád lakosságát és minden érdekl�d�t 

2011. december 16-án (pénteken) 18 órakor 
a királyi palota lovagtermében megrendezend� különleges  

�


�����	��������	
�

Fellép: 
a szentegyházi (Erdély) 

GYERMEKFILHARMÓNIA  
Haáz Sándor karnagy vezetésével 

�

A Gyermekfilharmónia m�sorában H. Berlioz, J. S. Bach, L. van 
Beethoven, Liszt Ferenc, Haáz Sándor m�vei mellett történelmi 
dalok és indulók, egyházi énekek, valamint magyar és más nemze-
tek karácsonyi dallamai csendülnek fel. 
A Gyermekfilharmónia 1982-ben alakult a szentegyházasfalvi 
Mártonffi János Általános Iskola tehetséges diákjaiból. Az együt-
tes 1983-ban vette fel a Gyermekfilharmónia nevet. Jelenleg más 
iskolákból is (Kápolnásfalu, Szentkeresztbánya) járnak próbákra. 
A 140 tagú együttest 100 tagú kórus és 40 f�nyi félszimfonikus 
zenekar alkotja. A tanulók a helyi Tanulók Háza zenekörein sajátí-
tották el a hangszerkezelés tudományát, egyikük sem zeneiskolás. 
Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, 1990 óta 
minden nyáron külföldi hangversenykörútra utaznak. Az együttes 
repertoárja rövid klasszikus m�vekb�l, egyedi hangszerelés� nép-
dalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más népek dalaiból 
áll.  
2010. november 19-én a magyar kormány meghívására felléptek a 
magyar Parlamentben, 2011 szeptemberében pedig Brüsszelben 
vendégszerepeltek Gyermekhangok Európáért cím� m�sorukkal. 
 

Kérjük a koncerten való részvételüket, ha tehetik, el�re jelezzék a 
m�vel�dési házban a 06 (26) 398-128-as telefonszámon, ahol 
üzenetrögzít� is m�ködik! 
 

A koncert támogatói: 
Utilis Kft., Mátyás Király Múzeum, Szent György Lovagrend 

�

„Advent, te szépen cseng�, kedves szó, 
Advent, te halkan, lágyan biztató. 

Advent, te mindent el�készít�, 
Istent és embert összebékít�, – 
Napjaid arra emlékeztetnek,  

hogy Isten csupa-csupa szeretet.” 
	

Töltsük együtt advent utolsó  
szombat délutánját! 

	

Szeretettel várunk mindenkit  
december 17-én (szombaton) 

a templomkertbe, ahol 
 

adventi vendégségünk 
 

16.00 órakor kezd�dik 
 

Benne:   

17.00   A visegrádi gyermekek, fiatalok és fel-
n�ttek adventi m�sora verssel, énekkel 
és zenével a római katolikus templom-
ban 

18.00 Szentmise 
18.45 A visegrádi cserkészek betlehemes 

játéka  
 

Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal,  
valamint mézeskalács-kiállítással  szeretnénk  

bens�ségessé tenni az együttlétet: 
 

Forralt bor, sült gesztenye, 
házi sütemény, tea 

és habos forró csokoládé! 
 

A vendéglátók: 
 

Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület,  
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület,  

Visegrádi Cserkészcsapat, Fellegvár Óvoda, 
„Zónás Lányok”, MiGreen Team,  
Mátyás Király M�vel�dési Ház 

�

�

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk mindenkit a Mátyás Király M�vel�dési Ház 
és a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület közös szervezésében 

 

2011. december 30-án (pénteken) megrendezésre kerül�  
 

VISEGRÁDI ÉVBÚCSÚZTATÓ DISZNÓTORRA 
 

Jöjjenek el és kóstolják meg a helyben sütött hagyományos visegrádi sváb hurkákat, kolbászokat és sült húsokat! 
A disznótoron az ételkóstoló ingyenes, a forralt bor és a pálinka árából befolyt összeget jótékonysági célra ajánljuk fel! 

 

Program: 
10.00 és 16.00 óra között  Disznótoros kóstoló 

12.00 órakor  Máglyagyújtás 
13.00 órától  Süteménykóstoló 

A disznók feldolgozása várhatóan 16 óráig tart majd 
 

A zenét a dunabogdányi Pogdane’ Puve zenekar biztosítja 
 

A disznótor helyszíne a városközponti tér 
 

A három disznót felajánlotta és feldolgozza: 
E�ry Csaba, Lelkes László és barátaik, a Szent György Lovagrend, 

a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
 

További támogatók: 
a MiGreen Team, a visegrádi boros gazdák és a „Zónás Lányok”, 
valamint Bálint Zsolt, Bártfai István és Mikesy Tamás képvisel�k  

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Már az elején leszögezhetjük, hogy 2011. december 3-án a 
visegrádi Mátyás Király M�vel�dési Házban szakmailag 
magas színvonalú, jó hangulatú és nagyszámú közönséget 
vonzó kiállítás megnyitója történt. Pontosabban ennél is 
több. Visegrád ifjú fotós tehetsége, Greguss Tamás tárlatát 
nyitotta meg Balla András esztergomi fotóm�vész.  

Balla András a mai magyar fotóm�vészet meghatározó 
alakja, akinek köteteit, kiállításait, szakmai elismeréseit, 
kitüntetéseit most nem sorolhatjuk fel, mert az már kitölte-
né a cikk kereteit.  

 

 

Erd�részlet – 
a kiállítás egyik hangulatos fotója 

 
Ezt azért hangsúlyozom, mert az � itteni fellépése igen 

nagy megtiszteltetés a m�vel�dési háznak, a közönségnek, 
de f�leg az ifjú alkotónak. Nem szokásos megnyitót hallot-
tunk t�le. Úgy kritizált, hogy dicsért és úgy dicsért, hogy 
elmondta, mi az, ami kevésbé tetszik, és miben kell még 
Tamásnak fejl�dnie.  

Mindenki számára érthet�vé tette, mi a szép és a mi a jó 
kép. Olyan volt, mint egy igazi mester: korrigált, dicsért és 
nyilvánosan éreztette, hogy a tehetséges fiatal fotós el�tt 
szép jöv� áll. Manapság az ürességb�l és ostobaságból 
felfújt „celebek”, a fülsiketít�en hamis hangon kornyikáló 
sztárok világában egy fiatal számára a komoly mester taná-
csa, dicsérete, kritikája nagyon sokat ér.  

Élmény volt végighallgatni a megnyitót, és élmény volt 
végignézni a képeket. A vidám, baráti hangulatú rendezvé-
nyen mindenki örült, hogy egy tehetséges és komoly szak-
mai karrier el�tt álló visegrádi fiatal mutatkozott be szül�-
városában. Senki sem latolgatott, ez most profi vagy ama-
t�r; Balla András szavával: voltak szép képek és voltak jó 
képek. A kiállítást tiszta szívvel ajánlhatjuk mindenkinek.  

Végezetül Greguss Tamásnak gratulálva eddigi visegrádi 
munkásságához, a mostani tárlathoz, kívánjuk és reméljük, 
hogy a fényképezésben sok öröme és sikere legyen, vala-
mint azt, hogy városunkban gyakran láthassuk képeit, az 
újságban, kiállításon és ahol erre lehet�ség nyílik.  

Ui.: Ha létezik jó és ügyes marketingfogás, a 2012-es, 
Greguss Tamás fotóiból álló naptárnak a kiállításon történt 
bemutatása és közzé tétele az volt. 

Gróf Péter 
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A kis Jézus megszületését több mint kétezer éve 
ünnepeljük. A karácsony közeledtével lázas izgalom 
tölti el a családok apraját-nagyját. A gyerekek legin-
kább arra kíváncsiak, mi lesz a karácsonyfa alatt, a 
szül�ket pedig az f�ti, miképp tudják az ünnepnapo-
kat a legszebbé varázsolni. Nem véletlen, hogy a 
KARÁCSONY a CSALÁDOK legmeghittebb ünnepe 
még akkor is, ha egyiket-másikat szomorú esemé-
nyek árnyékolják be. 

1944 karácsonyán 
az ünnepi vacsoránál csonka család ülte körül az asz-
talunkat. Bátyám el�z� évben közlekedési baleset 
áldozata lett, így egyedül kérhettem bocsánatot szere-
tett édesanyámtól és nagymamámtól az év során el-
követett megbántásaimért. Apámtól csak azért nem, 
mert � a fronton katonáskodott. 

Hosszú, hosszú évekig egyetlen karácsony sem múlt 
el úgy – és persze, ez ma is így van –, hogy mindez 
eszembe ne jutna. Így van ez rendjén, mert a szomorú 
emlékek is csak nemesítik érzelmeinket. 

Történt pedig, hogy nyugdíjba kerülésem után ku-
tatni kezdtem �seim után. Így jutottam el a Visegrá-
don élt és elhunyt apai dédszüleimhez. Iszonyatosan 
szomorú id�szakot éltek át 1874 karácsonya táján. 
December 12. és 15. között, négy nap alatt három 
gyermeket ragadott el a skarlát: a nyolcéves Zsuzsa, a 
kilencéves Mária lányukat és a hároméves Sebestyén 
fiúcskát. Mindezt akkor, amikor dédanyám héthóna-
pos várandós volt az én 1875. február 2-án született 
nagyapámmal. Ehhez nincs mit hozzátennem. 

Ezek a történetek adjanak er�t, reményt és sugallja-
nak vigaszt mindazoknak, akik vállukon kisebb-
nagyobb gonddal élik meg – akár egyedül, akár csa-
ládjuk körében – a karácsonyi ünnepeket. 

Minden fájdalom, nehézség er�síti az ünnepek érté-
két, mondanivalóját. 

Scheili Béla 
                                                                 (Budapest) 

 
&&&&  Kedves Olvasóink! 

 

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt 
évek hagyományainak megfelel�en most is sokan támo-
gatták könyvadományokkal a visegrádi könyvtárat.  

2011-ben köszönet illeti Barátúry Adriennt, Bolyki 
Lajost, Borsody Istvánt, E�ryné Siskó Katalint, Fieszl 
Ágnest, Gróf Pétert, Iván Lászlót, Járásiné Molnár 
Adriennt, Kováts Ildikót, Magyar Lászlót, Péterfy Lász-
lót és Szabó Juditot mindazokért az értékes könyvekért, 
amelyekkel a könyvtár állományát gazdagították. 

Egyidej�leg engedjék meg, hogy minden kedves Olva-
sónknak és Visegrád minden polgárának kellemes ünne-
peket és boldog új évet kívánjak!  

Fehér Judit 
könyvtáros 
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Tisztelt Visegrádiak! 
 

A Visegrádi Vállalkozók Egyesülete a megalakulását követ�en 
1999 áprilisában együttm�ködési megállapodást kötött a település 
fejlesztése érdekében az önkormányzattal. Az együttm�ködésnek 
az lett volna a célja, hogy közös er�feszítéseket tegyünk a települé-
sen. Kezdetben tettük is a dolgunkat. Elkészítettük a Jubileumi 
kápolna és a Mátyás-szobor díszkivilágítását, padokat vásároltunk 
és helyeztünk el a Mátyás-szobornál és a Duna-parti sétányon. 
Támogattuk a városi cím elnyerését is. 

Sajnos, ezzel egy id�ben az akkori képvisel�-testület eladta a 
lepencei strandot. Ez olyan ellentétet szült az egyesület és az ön-
kormányzat között, hogy az együttm�ködés ellehetetlenült, és a 
szerz�dést az önkormányzat felmondta. Emiatt az elmúlt években 
az egyesületünk nem végzett a település érdekében közhasznú 
munkát.  

 

 
 

A legutóbbi helyhatósági választások eredményeként Abonyi Gé-
za személyében új polgármester és új összetétel� képvisel�-testület 
kezdte meg a munkáját. Az új városvezetés egy régi mulasztást 
pótolva megkezdte a Duna-parti sétány révállomástól a buszfordu-
lóig tartó szakaszának felújítását és meghosszabbítását a sportpá-
lyára vezet� behajtóig. Ezt a tevékenységet olyan felújításnak te-
kintettük, amely munkát támogatni kívántuk olyan kiegészítéssel, 
ami még inkább emeli ennek a törekvésnek az értékét és szolgálja 
visegrádi emberek komfort érzetének javítását. Nevezetesen az itt 
lév� buszmegálló felújítását határoztuk el. Ennek keretében a felfa-
gyott, kitöredezett – ezért balesetveszélyessé vált – burkolat felújí-
tását, egyúttal kiemelését végeztük el, ami – különösen az id�s 
emberek számára – kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a fel- 
és leszállást az autóbuszról, valamint a kijelölt gyalogátkel�hely 
biztonságosabb megközelítése érdekében a járdalapok áthelyezésé-
vel a gyalogosok védelmét kívántuk biztosítani.  

Ezúton is megköszönjük azoknak a vállalkozóknak a segít� támo-
gatását, akik anyagi hozzájárulással, vagy személyes közrem�kö-
déssel segítették a vállalt feladat megoldását. Köszönjük dr. Brém 
György, Bittó Ferenc, dr. Grácer Istvánné, Bak László, Egyed 
Sándor, Magyar János, Hajós József, Jung Vilmos, Kennedy Lajos, 
Kormos József, Meszarek György, Szilasi László, Zeller Tibor, 
Zeller Márton, Zeller Ferenc, dr. Szendr�i Lajos, a Royal Apart-
man Hotel, a Honti Panzió és a Visegrádi Ásványvíz Palackozó Kft. 
támogatását. 

Bízunk benne, hogy a jöv� évben ismét tehetünk valamit annak 
érdekében, hogy a településen él�k még inkább otthon érezzék 
magukat városunkban, a kirándulók pedig szívesen töltsék szabad 
idejüket nálunk és vigyék el jó hírünket, hogy itt jó és vendégszere-
t� emberek élnek. Az egyre szépül� – talán hamarosan fejl�d� – 
városunkban egyre színesebb programokkal, jó közellátással várják 
az ide látogatókat. 

Kovács Gábor elnök 

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

16 év telt el azóta, hogy Bettivel el�ször men-
tünk a nyugdíjas klubba. Éppen Margit névnapot 
tartottatok, és olyan szeretettel fogadtatok, 
mintha egy családi körbe léptünk volna. Ismer-
tünk mindenkit, hiszen köztetek éltünk, de ezt a 
kedvességet addig nem tapasztaltuk. Téged is 
ismertünk régóta, de csak a hivatali arcodat. 
Hogy milyen sok jó tulajdonságod van, az az 
együtt töltött id� alatt derült ki. 

Ahogy szervezted az összejöveteleinket, a ki-
rándulásokat, ünnepnapok, névnapok megrende-
zését, élményt jelentett. A kötelességtudat még a 
betegségeidet is legy�zte. 

Az a közösség is kellett, akikkel megvalósít-
hattad elképzeléseidet. A zenés összejöveteleken 
nem számított a kor, az id�sebbek teremtették 
meg az igazi jó hangulatot. 

Téged, Margitka, soha nem sikerült táncba 
vinni, csak csendes mosollyal figyeltél bennün-
ket. 

Igaz, az élet eléggé ,,megtáncoltatott” életed-
ben. 

És a kirándulások! Biztos sok helyre nem ju-
tottunk volna el a klub nélkül. 

Emlékszel? A Szépasszony-völgyben még a 
német turisták is velünk mulattak! 

A gyönyör� arborétumok, a Balaton környéke, 
a sok szép m�emlék! Emlék. 

Ráadásul még az id�járást is beszervezted, ne-
hogy megzavarja a kirándulásainkat. 

A sok emlék között Te is ott vagy! 
Köszönet a sok fáradozásért, amit értünk tettél, 

és ha néha hangoskodtunk, nem Rád figyeltünk, 
az nem tiszteletlenségb�l adódott. 

Tudod, jó volt együtt lenni, és valami fontos 
dolgot mindig meg kellett beszélni, például 
hányat ellett a nyúl, meg ilyesmi. 

Ugye, nem haragudtál ezért ránk? 
Tudod, a vidámság sok testi, lelki gondon át-

segít, hát így gyógyítsuk magunkat, hogy Veled 
még sok klubnapot tölthessünk. 

Siposné Erzsi 
 

Közlemények 
 

Értesítjük kedves Olvasóinkat,  
hogy a 2012. évi  
Visegrád naptár  

1500 Ft/db áron kapható 
az eddig már megszokott helyeken! 

 

* * * 
Aki eddig nem jelezte,  

hogy havonta kéri  
a Visegrádi Híreket,  

még szólhat  
a polgármesteri hivatal 

a titkárságán! 
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Magyar László: 
 

JÉZUS, 
 

ha ma élne, 
szuperelit iskolába járna, 
s a tanárai csak álmukban mernék bevallani, 
hogy eltörpülnek a tanítvány nagysága mellett. 
Nem értenék a születése miként?-jét, 
a Krisztus-szenvedési miért?-jeit, 
és összekeveredne bennük a ,,volt” és a ,,lesz” annyira, 
hogy a – lenne lett! 
               voltja van! – kitárulkozása meg se világosodna. 
 

A kezdetekig visszagondolva, 
elemezve, talál hibát az ember valóság 
                          és vélt valóság között. 
Hisz hány? – ha csak tudja ma is, 
s tartja észben-készenlétben: 
                            két ezredévet változott a világ! 
 

Az elhangzó szó, a nyelv, a fogalom fejl�dik, 
                                                           átalakul. 
Keletkeztek, keletkeznek kifejezés-gyanús igék. 
Arámin, héberen, görögön, latinon át a magyarig, 
több volt a m�ferdítés, mint a m�fordítás, 
s a természetes ész, 
a vele együtt járó kétkedés veleje, 
a hittételek, 
na és a kishit�ség, 
na és a mese… 
 

Vagy VAN! 
                 – és nincs fordítottja. 
 

Kezdet és véglet, 
hogy nemcsak hústömegként élek, 
bennem évr�l évre újjá születik 
a lélek foganatban emberré lett testi szellem, 
nekem itt ragyog megint. 
Bár liheg� barom, jászol, bundás-kucsmás pásztorok nélkül, 
– (a díszlet ott, – és ahol, más és más), – 
mert ahol a tett megkövetkezett, 
ott havat sose láttak, 
(még vizet se lát Negev), 
el�nye van a sarunak, a mezitlábnak, 
a lepel is túlmeleg öltözet; 
s mikor a tél jeges havával sújt itt reánk, 
ott nyár van! – és 
melegrekordokat dönt meg az id�járás szerkezet, 
homokviharok, 
számumok szele zúg…! 
A bölcsek ajándékai, – vélem, – 
nem a mesésen csodás ékszerek és kegyszerek voltak, 
hanem a vállalt szó, 
a szóval kimondott tett: 
                                     ITT ISTEN-GYERMEK SZÜLETETT! 
 

Gyermek, 
aki egyszer feln�. 
A jöv�! 
A jöv�, amivé leszünk. 
Születik, él, hal értünk, 
                                     bennünk, – és velünk. 

Adventi ima  
(netr�l tallózva) 

 

Látod Istenem, milyen esend� va-
gyok? Ha nagyjából rendben men-
nek a dolgaim, sokszor elfelejtek 
beszélgetni Veled. 

Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha 
kényszerít valami ott belül, rögtön 
kicsúszik a számon, szinte észrevét-
lenül: – Istenem, add, hogy... 

Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, 
bocsásd ezt a vétkemet is! Bocsáss 
meg, hisz most is kérni szeretnék, 
nemcsak magamnak, hanem mások-
nak is. Nekünk, akik eszeveszett 
tempóban száguldozunk az adventi 
fényekkel ékesített utcákon, böngész-
szük a karácsonyi katalógusokat, 
hogy mit milyen hitelb�l lehet meg-
vásárolni, hogy gazdagabb legyen 
az ünnepünk. 

Bármilyen régimódian hangzik, de 
kérlek, adj vissza nekünk a dió és 
alma öröméb�l egy kicsit! 

Add, hogy boldogan tudjunk gyö-
nyörködni a gyerekeink álomit-
tas szuszogásában, add, hogy tud-
junk nevetni és merjünk sírni, ha 
úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk 
tisztulni egy nagy zokogásban és ne 
szégyelljük, hogy nemcsak csörtet�, 
sikerorientált, manipulált géplények 
vagyunk, hanem érz�, sérülékeny, 
törékeny emberek, akik kapnak elég 
sebet földi pályafutásuk során. 

Uram add, hogy meg tudjunk 
gyógyulni bajainkból! 

Add, hogy érezzük, mikor érdemes 
tíz körömmel kapaszkodni és mikor 
kell elengedni, és add, hogy ha el-
engedtünk valamit, ami szerintünk 
fontos volt, kibírjuk a veszteség 
fájdalmát ember módon, emberien. 

Szabadíts meg minket a gy�lölett�l, 
bosszúvágytól, ellenségeskedést�l, 
acsarkodástól! 

Add, hogy higgyünk egymásnak, 
egymásban, hogy mosolyogjunk a 
csend hallatán, hogy találjuk meg 
minden napban az ünnepünket! 

Add, hogy gyakran kezdjük így a 
Veled való beszélgetést: – Köszö-
nöm, Istenem! 

Adj békét mindnyájunknak, Uram! 
  

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk 
szeretetteljes, áldott, békés karácsonyt 
minden családnak:  

Bártfai István és Bártfai Ildikó 
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Tisztelt Hübler János Úr! 
 

Megkaptam hozzám írt levelét. Hogy az utolsó pillanat-
ban válaszolok, annak több oka van. 

Egyrészt hosszú tanulmányozás után most sem tudom, 
hogy a levéllel mit szeretett volna elérni, mely problémát 
szerette volna megoldani. Gondoltam, a lakógy�lésen ezt 
személyesen tudjuk tisztázni. A gy�lésre, amelyre a Kilá-
tó utcai munkálatok befejezéséhez közeledve 2011. októ-
ber 24-én – a polgármester úr kezdeményezésére került 
sor –, valamennyi érintett lakót meghívtunk a Kilátó és a 
Széchenyi utcából. Sokan eljöttek, de Önök nem, így nem 
tisztázhattuk a levelében leírtakat. 

Másrészt az is kérdés volt számomra, hogy hogyan tu-
dok olyan észrevételekre válaszolni, amelyek hamis állí-
tások, kreált valótlanságok, a becsületemet, kollégáim 
becsületét, az utcai lakóközösség becsületét, de még az ott 
dolgozó épít�k becsületét is kétségbe vonják. Ezzel együtt 
mégis szeretnék Önnek érzelemmentesen válaszolni. 

Mindenekel�tt szeretném megköszönni azt az észrevé-
telt, amely – a jöv�ben – valóban szolgálhatja önkor-
mányzatunk munkáját és a lakosság érdekeit. (Mint tudja, 
a város választott önkormányzati vezet�i teljesen újak, és 
sok esetben még nem rendelkeznek kell� gyakorlattal.) 

Jó ötletnek tartom, hogy hasonló építkezés – területren-
dezés – esetén már el�zetesen hívjuk össze az érintett, 
vagy csak részben (áttételesen) érintett lakóközösséget. 
Mi a munkálatok megkezdése el�tt minden közvetlen 
érintettet, vagy áttételesen érintettet (Széchenyi utcabeli-
ek) írásban kiértesítettünk. Ennek utána problémával nem 
jelentkezett senki más, csak az Ön húga mint áttételesen 
érintett. Erre valóban késve – és nem írásban – reagált 
hivatalunk hatósága, amelyért elnézést kérünk és kértünk. 
Szóban arról tájékoztatta hatóságunk az Ön húgát (és 
minden más érintettet már el�zetesben is), hogy a munká-
latok befejezésével minden helyreállítás az érintettek 
ellen�rz� megszemlélése mellett fog megtörténni. 

(Az el�zetes lakóközösségi fórumot pedig már alkal-
maztuk is a Malomvölgyi-patak helyreállítási-rendezési 
munkálatainak megkezdése el�tt.) 

S�t! A Kilátó utca munkálatainak befejezése el�tt a fen-
tebb említettek részére is megszerveztünk egy lakossági 
fórumot, amelyen a jelenlév�k megelégedéssel vették 
tudomásul a véd� támfal megépítését és az út tervezett 
kijavítását. A megbeszélésen a munkálatokat végz� cég 
három vezet�je is jelen volt. (Sajnos Ön és húga nem 
jöttek el a lakossági fórumra, pedig ott a levelében leírta-
kat tisztázhattuk volna.) 

A közvetlen helyszíni lakossági egyeztetésre két héttel 
kés�bbi hétf� délutánját (november 7-e) jelöltük ki a 
helyreállítás, az esetleges járulékos munkák megtekintése 
céljából.  

Ön rögtön levele elején azt állítja, hogy én a húgának – 
Hübler Máriának – küldött levelemben tisztességtelen és 
valótlan állításokat fogalmazok meg. Lássuk, mit is írtam: 
 

Tisztelt Hübler Mária Úrasszony! 

Az eltelt egy hét alatt több alkalommal tett személyesen 
észrevételt a Kilátó úton folyó veszélyelhárító munkákhoz 
kapcsolódóan. (Korábban 2 hónapja – már a munkálatok 

elkezdésekor – írásban is kérelmet nyújtott be.) (Az épí-
téshatóságra) 

A téma minden esetben az útkiszélesítés volt (kb. 8 méter 
hosszan), amelyet a támfalak és az útépítés miatt használ-
tak az épít�k, és elmondása szerint az Ön magántulajdo-
nán létesült.  

Önnek az volt a kérése, hogy ezt a kitér�t, mely állítása 
szerint az ingatlanán létesült, ne használják az építést 
végz� cég autói, munkagépei. Továbbá kérte, hogy a ko-
rábban ezen a területen az út széléhez kapcsolódó es�fogó 
és irányító földb�l készült sáncot állítsák vissza a haszná-
lók és végs� soron az önkormányzat.  

A céggel megbeszélve 2011. 10. 10-én, hétf�n �k kísérle-
tet tettek a sánc kialakítására. Ezt Ön nem tartotta megfe-
lel�nek, ezért a cég 2011. 10. 11-én kedden kés� délután 
egy sokkal magasabb sáncot készített. Fölszedve a telken 
lév�, de nem a telekhez tartozó földmaradványokat és 
mindezt kihúzta az út széléig, majd még további földma-
gasítást végzett el az épít�. 

Ön ma reggel ezt a helyreállítást sem fogadta el.  
Véleményünk szerint a helyreállítás megtörtént.  
Id�közben megállapítottuk, hogy az Ön Széchenyi u. 57. 

sz. alatti tulajdona, mely a 303 helyrajzi számot viseli, a 
hegy fel�li oldalon nem nyúlik fel a Kilátó útig, mert a 
303-as hrsz.-ú telek fels� részét a 972-es hrsz. alatt lév� 
ingatlan zárja le – és ez az ingatlan határos a Kilátó 
úttal. Ezt a 2011. 05. 02. id�pontjában kikért hiteles tér-
képmásolat igazolja (melléklet). 

Ha ehhez képest Ön bármi változásról tud, kérem, hozza 
be az igazolást az önkormányzathoz.  

Kérem az ügyben tett intézkedésünk elfogadását. (2011. 
október 12.) 
 

A húga által felvetett probléma, amely a földsánc továb-
bi magasítására vonatkozott (bár indokoltnak nem lát-
szott), 2011. október 18-án megtörtént, így a hegyr�l 
lefolyó csapadékvíz nem folyhat a Kilátó út alatti telkek-
re, mert az az úton jut le, és folyik bele a Csuka-patakba. 
Ezzel valóban egy több éves probléma oldódott meg, 
hiszen a földsáncot „ismeretlenek” már évek óta kibontot-
ták és eltüntették (leszórták a 972-es hrsz.-ú ingatlanra) – 
feltehet�en azért, hogy egy kocsikitér�t hozzanak létre. A 
most ott munkálatokat végz� cég csak ezt a kitér�t b�ví-
tette ki, arra az id�re, amíg ott dolgoznak 

Az is igaz, hogy erre a kitér�re egyébként feltétlenül 
szüksége lenne a Kilátó utca lakosainak, illetve az arra 
közleked�knek. A Kilátó utca nagyon meredek, és kanya-
rokkal van tele, ráadásul a kialakított szélességen egyszer-
re csak egy autó tud közlekedni. Mindezekért megbeszé-
lést folytattunk és megállapodtunk a 972-es hrsz.-ú ingat-
lan tulajdonosával – Bartha Miklós úrral, aki egyetértett 
azzal, hogy a kérdéses helyen autókitér� létesüljön (ideig-
lenesen, míg a tulajdonviszonyokat nem rendezzük), azzal 
a kikötéssel, hogy a kitér� szélén egy – legalább 30 cm 
magas beton- (vagy tégla- vagy k�-) koszorú kerüljön 
kialakításra, amely a csapadékvíz lefolyását (leömlését) 
megakadályozza az alsó telkekre. 

(A kialakított kis teret csak kitér�ként lehetne igénybe 
venni. Parkolni, szemetes konténert, vagy más eszközöket 
elhelyezni tilos lenne. Erre táblák figyelmeztetnék az arra 
közleked�ket.) 
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Ön több dolgot is felvetett, melyeket röviden megvála-

szolnék: 
– A Széchenyi utca egyik lakosa fordult hozzám prob-

lémájával. A Kilátó út munkálataihoz kapcsolódó kon-
téneres betonszállítás következményeként az � tulaj-
donának kerítését károsíthatta. Ön elkísérte a tulajdo-
nost, aki ragaszkodott, hogy Ön is legyen jelen ezen a 
megbeszélésen. Közben a tulajdonos hölgy egy koráb-
bi (már írásban is beadott) problémáját is felvetette, 
mely a F� utcai ingatlanához (telkéhez) kapcsolódott. 
A megbeszélésen elhangzottak a megoldásokról szól-
tak – emberi metódusban. Ezeket Ön nevezheti fecse-
gésnek, de bizony komoly dolgok voltak.  

(Ön is tudja, hiszen dolgozott e hivatalban, hogy az 
emberi megközelítés sokkal több eredményt hozhat, 
mint a „hivataloskodás”.) 

– Amikor Ön felheccelt cs�dületr�l ír: az érintett utcá-
ban lakó lakosokat és az ott dolgozó munkásokat mi-
n�síti. Igaz, az utcában él� lakosoknak elemi érdeke 
f�z�dik ahhoz (és végs� soron az út alatt lév� Széche-
nyi utcai tulajdonosoknak is), hogy ez a támfal meg-
épüljön, hogy az esetleges hegyomlás, hegycsúszás 
elkerülhet� legyen. Az a szemlélet és okoskodás, me-
lyet Ön részükre is kifejtett, hogy fölösleges a támfal, 
mert úgysem akadályozza meg a hegycsúszást, vagy 
az a gyanúsító és tisztességtelenséget feltételez� meg-
jegyzéssorozat, amikor Ön összekacsintásról és b�nös 
összejátszásról ír, illetve beszél, valóban nem tetszik 
egyetlen érintett lakosnak sem. S�t! Nyíltan kiváltja, 
kiváltotta az Önnel szembeni fellépésüket, de err�l mi 
nem tehetünk – és ha ez félreértés, az sem tisztázható, 
ha Ön a lakógy�lésre nem jön el.  

– Miközben húga azt követelte, hogy a földsáncot (az 
es�víz telekre folyásának a megakadályozására) állít-
suk vissza, Ön – megtéveszt�en – arról ír, hogy az én 
utasításomra hordtak földet a 303-as hrsz.-ú ingatlan-
ra.  

Itt szeretném végérvényesen tisztázni azt is, hogy a 
visszaállított földsánc nem a húga tulajdonán van, ha-
nem az út szélén. Nem is lehetne a 303-as hrsz.-ú tu-
lajdonon, hiszen az nem csak a jelenlegi úttal nem 
érintkezik, de még a régi (973. hrsz.-on feltüntetett) 
földúttal sem érintkezett – noha elképzelhet�, hogy – 
évtizedekkel ezel�tt – a régi szekérútról „egyenesen” 
be lehetett hajtani a 303. hrsz.-ú ingatlanra. Miután ez 
az els� levelem után is vita tárgyát képezte, ezért 

földmér�vel négy pontos kit�zési ellen�rzést végeztet-
tünk. A mellékelt kit�zési vázlat jól ábrázolja hivata-
lunk igazát. Erre utólagosan rárajzoltuk azt a helyet, 
ahol az illegálisan létrehozott kitér� volt, s mint aho-
gyan fentebb már írtam, ennek hivatalossá tételére, 
megnyitására jelenleg folynak az egyeztetések. Ez 
egyébként a régi úton helyezkedik el. 

– Az számomra is érthetetlen, hogy miként is került a 
Kilátó út egy része a 70-es, 80-as években a régi ön-
kormányzati útról (973. hrsz.) az Önök 979. hrsz-ú tu-
lajdonukra. Önnek ezt jobban kellene tudnia, hiszen a 
80-as években a visegrádi hivatalban dolgozott építés-
ügyi el�adóként. 

– November 7-én, kint jártunkkor (lakossági bejárás a 
munkák befejezés el�tt) távolról nem látható, de kö-
zelr�l tapasztalható kis benyomódás van a garázsa aj-
taján. Miután törés, vagy lyuk nem észlelhet�, így a 
kár mértéke csekély lehet. Az nem tisztázható, hogy 
ebben szerepet játszik-e az úttal kapcsolatos munka-
végzés (a cég azt jelezte, �k nem okozták), vagy az itt 
közleked� lakók gépjárm�vének találkozásával – kité-
rés miatt – keletkezett a károkozás. Gépjárm�vel az 
Ön garázsához vezet� útkiszélesedést nem lehet hasz-
nálni – pl.: kitér�nek, vagy parkolásra –, hiszen Ön a 
garázsát évek (évtizedek?) óta nem használja, és már 
régen rönkt�zifarakást helyezett ott el, ami megakadá-
lyozza azt, hogy oda a járm�vek kitérni tudjanak. 
Most valaki ezt mégis megpróbálta, s az okozott prob-
lémát Önnek nem jelezte – noha a becsület ezt kívánta 
volna. Ismeretlen tettes ellen lehetne feljelentést tenni. 
A károkozás mértékét pedig szakért� állapíthatná meg. 

Miután Ön részemre nyílt levelet írt, mely a helyi sajtó-
ban meg is jelent, így kénytelen vagyok a valós helyzetr�l 
én is tájékoztatni Visegrád lakosságát. 

 

Kérem válaszom szíves tudomásul vételét! 
 

Tisztelettel: 
 

Visegrád, 2011.novemver 17. 

Kiss Károly alpolgármester 
 

 

Táncház! 
 

December 10-én, szombaton az Áprily Lajos Általános 
Iskolában 16 órától ismét táncházat tartunk. 

 

 
 

A belépés díjtalan, szeretettel várunk  
minden érdekl�d�t: gyerekeket és feln�tteket! 

Szabóné Mayer Katalin 
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Tisztelt Szerkeszt�bizottság! 
 

Kérem, szíveskedjenek az alpolgármester levelét a vi-
szontválaszommal együtt megjelentetni. 

Az alpolgármester hosszasan válaszolt el�z� levelemre, 
bár azt „hosszú tanulmányozás után” sem értette meg. 
Magyartalan, értelmetlen és egymásnak is ellentmondó 
mondataiból következ�en sajnos azt sem értette, amit leírt. 

Menteget�zését nem fogadom el. Az önkormányzat ve-
zet�i nem ma születtek. Tehát nem újak, legfeljebb tiszt-
ségükben azok. Képvisel�k azonban korábban is voltak. 
Gyakorlatlanságuk a törvények és az adott szó betartásá-
ban van. 

Válasza el�z� nyílt levelem egyetlen megállapítását, 
szavát nem cáfolja, érdemi bizonyítékot nem mutat fel, de 
továbbra is tisztességtelen valótlanságokat állít. 

Saját vélt becsületességét oktalanul próbálja összemosni 
másokéval. 

Levelére a következ� ténybeli helyreigazítást adom: 
A munkák megkezdésér�l „írásban kiértesítést” nem 

kaptam. Állításának hiteltelenségét az átvételi elismervény 
hiánya is bizonyítja. 

Az október 24-i lakossági fórumra a meghívót késve, 
udvarunkon a falevelek között heverve találtam meg. A 
meghívón keltezés, iktatószám és aláírás nincs. A novem-
ber 7-i helyszíni bejárásra pedig még ilyen „hivatalos ér-
tesítést” sem kaptam. Húgom azonban a szomszédoktól 
értesítést szerezve és a polgármesterrel találkozva készsé-
gesen egyeztetett a helyszínen. 

 

 
 

A mérnökn�t nem kísértem, vele hivatalukban találkoz-
tam. Egyikünk ügyéhez sem kapcsolódik a kápolna és a 
templom közötti két F� utcai szomszéd vitája, amir�l az 
alpolgármester fecserészett. Útközben rámutatott az egyik 
érintettre: „Na ezekr�l beszéltem!” felkiáltással. – Ez nem 
emberi megközelítés! 

Az alpolgármester tisztességtelen módon foglalt állást 
egy olyan eseményr�l, amin nem volt jelen. T�lem telje-
sen függetlenül csupán a kivitelezéssel kapcsolatos panasz 
híre ingerelte fel az emberek egy részét. Az érintett lako-
sok közül csak egy volt jelen. M�szaki eladójuk rögtön a 
helyszínen bocsánatot kért a történtekért. Az engem meg-
sért�, veréssel fenyeget� pedig negyed óra múlva kért bo-
csánatot. Els� levelemben azt kívántam bemutatni: mihez 
vezet, ha az szegi meg a törvényeket, akinek azt másokkal 
szemben kellene betartatni. Nekem az utcában lakókkal 
nincs vitám. A kivitelez�k és kiemelten a helyi önkor-
mányzat, valamint a hatóság magatartását kifogásoltam az 
el�z� nyílt levelemben. Választ – ahogy azt már leírtam – 
a felettes hatóságoktól várok. Szeretném, ha az alpolgár-
mester nem élne vissza hivatali hatalmával, ha nem támo-

gatná a törvénytelenséget és nem uszítana b�ncselekmény 
elkövetésére. 

Egyikünk sem köteles elfogadni a másik véleményét. 
Egyetértés hiányában a vitás kérdések csak kizárólag jog-
szabályok által szabályozott keretek között, törvényes 
úton orvosolhatók. 

 

 
 

Kérésem ellenére el�z� levelemet a szükséges iratokkal 
együtt nem továbbították a felettes hatóságokhoz. Az ira-
tok pótlására külön felszólítást kaptak. 

Engedélyköteles munkát engedély nélkül önkormányza-
tuk tulajdonában lév� ingatlanon, illetve közterületen sem 
végezhetnek. Indokoltnak t�n� elképzeléssel nem mente-
gethet� (leveléb�l idézve) az „illegálisan létrehozott” ki-
tér�. 

Leveléhez csatolt egy kit�zési vázrajzot. A vázrajzon 
felsorolták, milyen ingatlanok határvonaláról készült. Fel-
tüntették: „A vázrajz  méretlevételre nem alkalmas!” A 
vázrajzot a Földhivatal nem hitelesítette. Az önkényes 
„utólagos rárajzolás” végképp hitelteleníti a vázrajzot. 
Az alpolgármester a 303. hrsz. ingatlan határait illet�en 
olyasmit szeretne bizonyítani, amit senki sem vitat, ehhez 
egy alkalmatlan kit�zési vázrajzot kíván felhasználni: egy 
olyan ügyben, amiben nincs hatásköre, egy olyan kérdés-
ben, amelyben a szükséges képzettséggel nem rendelkezik 
és még a nem szakember számára egyértelm� dolgokat 
sem fogja fel. 

Az alpolgármester egyik mondatában arról ír, hogy a ga-
rázskapumon lév� sérülést mi okozhatta. A következ� 
mondatában már az ellenkez�jét állítja: azt, hogy ide nem 
lehet beállni. Megtévedésében nem tudta, mikor ír igazat. 
Mondatai leírójuk ellen fordultak. 

Visegrád szégyene, hogy olyan alpolgármestere van, 
akinek hibáktól hemzseg� mondatai egyszerre váltanak ki 
bírálatot és nevetést. Például: 

„és minden más érintett már el�zetesben is” 
„minden helyreállítás az érintettek ellen�rz� megszemlé-

lése mellett fog megtörténni” 
„irányító földb�l készült sáncot” 
„problémáját is felvetett” 
A népi bölcsesség szerint: néha könnyebb egy szamarat 

megtanítani imádkozni, mint valakib�l egy �szinte, hibát-
lan mondatot kicsalni. 

Ui.: Az alpolgármester 1071-1/2011. szám alatt nyílt vá-
lasz felirattal küldte el hivatalos levelét. Viszontválaszom 
megjelentetését ezért akkor is kérem, ha az alpolgármester 
esetleg meghátrál saját levelének közzétételét�l. 

Tisztelettel:                                                 Hübler János 
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Alacsony-Tátra  
síterepei közelebb  

vannak, mint gondolná! 
 

Egynapos síutakhoz  
vegye igénybe  
buszainkat! 

Donovaly, Jasná, Tale, Cho-
pok-dél 

 

Személyre szabott  
ajánlatokhoz  
várjuk  
jelentkezését! 
 

Héda Tours, 
Visegrád 
Tel.: (70) 930-5768 
hedatours@t-online.hu  
www.hedatours.hu 
 

 

KÖSZÖNET 
 

A gyászoló család nevében köszönetet mondunk a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak és a város lakó-
inak, akik gyászunkban osztoztak és elkísérték 
férjemet, 

IZSÁK JÓZSEFET 
utolsó útjára. 

Felesége és családja 

 
Fontosabb címek, telefonszámok 

 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
    Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
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 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona 
    Vámosmikola 
    visegrádi telephelye 
    Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
Kórház: Gizellatelep 801-700 

A FEKETE HOLLÓ  
ÉTTEREM  

mindenkit szeretettel vár 

szilveszteri  
él�zenés mulatságára 

Vacsora:  
3000 Ft/f� (nem kötelez�) 

szilveszteri malacsült,  
somlói galuska, 

egy pohár pezsg�,  
éjfél után töltött káposzta 

Asztalfoglalás: 
06 (30) 304-9077 

 

December 29-én, csütörtökön  
17 órától tartjuk 

nyilvános  
szerkeszt�ségi ülésünket, 

melyre tisztelettel hívjuk  
kedves Olvasóinkat! 

A Visegrádi Hírek  
szerkeszt�bizottsága 

 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
    398-128 
Ment�k 104 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
MOL tölt�állomás Duna-part 398-056 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-507, 397-149,  
    06 (30) 940-7311 
Pilisi Parkerd� Rt. Mátyás király u. 4. 598-000 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Rend�rség 107 
Segélyhívó 112 
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900 
T�zoltóság 105  
Utilis Kft. F� u. 67/a 398-205 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
VIFA Kft. 398-240 
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160 
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FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
Nyitva: 12–22 óráig 

Telefon: 06 (30) 304-9077 

 

 
�szi ivartalanítási és chips beültetési akció 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 25 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 
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Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával,  

vonuló jár�rszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775 

Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424 
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ÉPÍT�K BARKÁCS BOLT  
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

DECEMBERI 
AKCIÓS TERMÉKEINK: 

GIPSZKARTON, SZIGETEL�K, 
BÁDOGTERMÉKEK 5%, 

AZON FELÜL: 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, 

CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, 
VILLANY-, VEGYÁRUK, 

VALAMINT 
RAGASZTÓANYAGOK 

KAPHATÓK 
 

FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pfeifer Ferenc 
 

CÍM:  
DUNABOGDÁNY 
Kossuth Lajos út 3. 

(a focipályával szemben) 
 

NYITVA TARTÁS:  
hétf�t�l péntekig 7–16.30-ig,  

szombaton 7–12-ig  
Tel.: 06 (26) 590-022  

Mobil: 06 (30) 924-1070 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 450 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

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

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

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

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

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

VÁRJUK SZERETETTEL!  
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területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése,  
ügyintézés ügyfeleimnek 

 

Hirdessen 
a VISEGRÁDI HÍREK-ben! 

 

A környék legkedvez�bb hirdetési tarifái! 
 

Többszöri hirdetés esetén 
árkedvezmény! 

 

Küldje el hirdetését, cikkét 
minden hónap 1-jén 16 óráig 
a mikesytamas@freemail.hu 

vagy 
borsody.istvan@freemail.hu címre! 
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              Nyitva tartás: 
 
               hétf�   szünnap  
              kedd 7.00–13.00  
               szerda 7.00–17.00  
               csütörtök 7.00–17.00  
               péntek 7.00–17.00   
            szombat  7.00–13.00 

  
 
 

A BORDA HÚSBOLT DECEMBERI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI: 
 FOKHAGYMÁS RÚD FELVÁGOTT  1600 FT HELYETT 1300 FT, 

 DIÁKCSEMEGE (CSÍP�S IS)  1980 FT HELYETT 1750 FT 
  

 Karácsonyra kínáljuk: bébi és egész pulyka, liba-, kacsa-, pulykacomb 
 Karácsonyi el�rendelés leadható az üzlet telefonszámán 
 

 Új: POSTA PALETTA étkezési utalvány beváltható 
 

 Kényelmes, tágas parkoló a húsbolt bels� udvarán! 
 

 Minden kedves Vásárlónknak békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
 és boldog új évet kíván a BORDA HÚSBOLT csapata 
  

 CÍMÜNK: 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40. 
 TELEFON: 06 (26) 390-350  llll   HONLAP: www.bordahusfeldolgozo.hu 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 


