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Tavaly novemberben meghívás ér-
kezett a M�vészetek Palotájából, 
hogy Visegrád városa mutatkozzon 
be a Cifra Palota cím� rendezvényso-
rozat keretében. Magyarország leg-
nagyobb közm�vel�dést szolgáló 
intézményének e sorozatát gyerme-
kek és fiatalok számára szervezi. 
Minden várostól azt kérik, hogy a 
településre leginkább jellemz� pro-
dukcióval mutatkozzon be Budapes-
ten.  

Miután felmértük a helyzetet, úgy 
döntöttünk, hogy örömmel eleget 
teszünk a meghívásnak. Külön öröm, 
hogy városunkra pont a magyar kul-
túra napján kerül sor. 

A felkérés több produkció bemuta-
tására vonatkozik, így január 22-én 
10 órától 14 óráig a M�vészetek 
Palotájában több helyszínen folyama-
tosan tartjuk bemutatónkat. Miután 
Visegrádra els�sorban a történelem, 
az épített környezet és a természet 
harmóniája jellemz�, így m�sorunk 
gerincét is ezek a témák alkotják.  

A színpadon látható lesz a Maszk 
Bábszínház el�adásában a Mátyás 
király bolondos bolondja cím� darab, 
fellép Heinczinger Miklós Áprily La- 

jos megzenésített verseivel, látható 
lesz az Áprily Lajos Általános Iskola 
német nemzetiségi és magyar nép-
tánccsoportja, valamint bemutatkoz-
nak a zeneiskola növendékei és taná-
rai is.  

Természetesen nem maradhat el a 
Szent György Lovagrend haditorna-
bemutatója, valamint a Primavera 
táncegyüttes és a dobos csapat el�-
adása sem.  

A visegrádi fiatalok több produkci-
óval is fellépnek: középkori dalokat, 
magyar népdalokat és modern zenét 
egyaránt el�adnak majd. 

A kézm�ves foglalkozásokon a 
gyerekek készíthetnek római �rtor-
nyot és sisakot papírból, de lesz 
kályhacsempe- és címerkészítés 
agyagból, fagyöngyesztergálás íjas 
esztergával. Megismerkedhetnek a 
pénzverés, a k�faragás, a papírmerí-
tés, a papírnyomás fortélyaival. Az 
ügyesebbek készíthetnek b�r karkö-
t�t, gyertyát vagy dobot, de lehet 
majd sz�ni, lemezt domborítani, 
esetleg várat is építhetnek.  

A játszóházban közel húsz közép-
kori és népi játék fogja várni a kö-
zönséget:  

Találd el a bohócot, Irány a vár, Ki 
gurít ügyesebben?, Szabadítsd ki a 
királylányt, Keményfej� vándorle-
gény, gólyaláb, „sítalp”, labirintus, 
korongos csúszka, gy�r�t�zés, óriás 
kirakó, középkori logikai játék, kö-
zépkori kártyajáték, óriás dominó, 
mocsárjáró, memóriajáték, katapult, 
tekn�merít�, gy�r�f�zés fakarddal, 
malomjáték, sakk. 

Lesz fegyverbemutató, és ki lehet 
majd próbálni az íjászatot. A törté-
nelmi bemutatóról a Mátyás Király 
Múzeum gondoskodik, míg a termé-
szeti részt az Erdei M�vel�dési Ház 
és a Dunakanyar Erdei Iskola szerve-
zi. Mindezt erdész-, vadász- és soly-
mászbemutató teszi teljessé. Az ér-
dekl�d�knek levetítjük a Szent 
György Lovagrend által 2000-ben 
készített Tisztelgés a megtartó haza 
el�tt cím� filmet.  

Nem utolsó sorban lesz egy Vise-
grádot bemutató stand, és reménye-
ink szerint a könyvesboltban a viseg-
rádi könyveket megvásárolják a 
látogatók a rendezvény ideje alatt. 

Engedjék meg, hogy formálisan 
átnyújtsunk minden kedves Visegrá-
dinak egy meghívót!  Mikesy Tamás 
�
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Évértékel� 
 

Talán célszer�bb lenne azt a címet adni ennek az írás-
nak, hogy: A 2011-es év Visegrádon, ahogyan én láttam. 
Mert természetesen minden ilyen összefoglaló szubjektív. 
Ha száz visegrádi lakost kérnénk meg, hogy írja le, mi a 
véleménye az elmúlt esztend�r�l városunk életével kap-
csolatosan, akkor nem biztos, hogy akár csak két közel 
egyformát is találnánk közöttük. 

A városi honlapon olvasható Polgármesteri fórumon már 
röviden leírtam, hogy mit tartok kiemelend�nek az elmúlt 
évben: egyrészr�l azt gondolom, hogy fontos volt, hogy a 

választások ered-
ményeként bekö-
vetkezett nem 
kismérték� válto-
zások, valamint az 
adósággal terhelt 
pénzügyi helyzet 
ellenére a város 
élete nyugalmasan 
folyt a maga med-
rében az elmúlt 
évben is. A másik 

kiemelend�nek 
azt tartom, hogy jelent�sen megn�tt azoknak lehet�sé-
geknek a száma, amelyek a nyilvánosság és a demokrácia 
er�sítését szolgálják városunkban. A helyi televízió által 
bárki nyomon követheti a képvisel�-testület és a város 
vezet�inek munkáját, és ami a legfontosabb, hogy mind-
ezekr�l és bármi másról is a nyilvánosság el�tt kifejtheti 
véleményét a városi honlap kifejezetten erre a célra létre-
hozott felületén. Mindezekr�l a technikai lehet�ségekr�l 
néhány éve még álmodni sem mert senki. Itt rögtön biz-
tatnék is minden visegrádi lakost, hogy amennyiben lehe-
t�sége van rá, akkor használja ki az internet adta lehet�-
séget véleményének nyilvánosságra hozatalára, mert ezzel 
is városunk javát szolgálhatja, jobb jöv�jét alakíthatja. 

 Tavaly ilyenkor azt írtam, hogy pénzünk ugyan nincs, 
de bízom a visegrádiak városuk iránt megnyilvánuló sze-
retetében és áldozatvállalásában. Joggal bíztam. Nem 
tudom számszer�síteni, hogy mekkora összeget, de bizto-
san súlyos milliókat kellett volna költeni mindazokra a 
várost vagy lakosságát érint� önzetlen felajánlásokra és 
munkákra, amelyeket az év folyamán a visegrádiak – 
köztük igazi mecénások ugyanúgy, mint kétkezi munká-
jukat felajánlók – jó része vállalt és teljesített. A Duna-
parti sétány felújítása, az iskola alapítványi bál rendezése 
és adománygy�jtése, ünnepeink: március 15-e, a városna-
pi rendezvények, az adventi ünnepek, a városi disznótor 
szervezése, részvétele és lebonyolítása mind-mind önkén-
tesen, a várost ezekben a nehéz id�kben is szolgáló lako-
saink teljesítménye. A felsorolás nem teljes, hiszen még 
számtalan önzetlen felajánlás, munka és pénz gazdagította 
Visegrádot a lakosság részér�l 2011-ben is. Köszönet 
mindenkinek, aki bármiben is a város, mindannyiunk 
javára tett az elmúlt év folyamán. 

Ami a 2011. év javára válik, hogy sikerült jelent�sen 
lefaragni a város szállítói tartozásaiból. Közel egymillió 
forintot hozott a költségvetésnek a parkolási díj bevezeté-
se a nagy parkolóban, a lakosság kedvez�en fogadta a 
zöldhulladék begy�jtését, aminek következtében tisztább 

lett városunk leveg�je, továbbá sikerült a közterületek 
rendjét és tisztaságát a lehet�ségek szerint fenntartani. A 
város megnyerte és elkezdte annak a „Vis major” pályá-
zatnak a megvalósítását, amely az emlékezetes patakára-
dást és löszfalmegcsúszásokat okozó hatalmas es�zésnek 
a káros következményeit hivatott enyhíteni. További 
pozitívumként elmondható, hogy a testvérvárosi kapcso-
lataink konkrét események formájában is er�södtek, és a 
„Visegrádi négyek” összetartozás szellemében sikeres 
rendezvényt is tartottunk a nyár folyamán.  

Az elmúlt évben megtisztelték városunkat a visegrádi 
országok köztársasági elnökei, valamint katolikus temp-
lomunk felújításának alkalmával itt köszönthettük dr. 
Erd� Péter bíboros püspök urat is. Aláírtuk 2011-ben azt 
a két támogatási szerz�dést, amely a városközpont, ill. az 
árvízvédelmi gát létesítésére szolgáló, városunk életében 
mindeddig példátlanul magas összeg� európai uniós tá-
mogatás odaítélésér�l rendelkezik. Nem a városi önkor-
mányzatot érint� sikerek, mégis ki szeretném emelni mint 
az év jelent�s eredményeit Visegrádon a katolikus temp-
lom felújítási munkáinak befejezését, továbbá a Hotel 
Visegrád új szárnyának átadását.  

A pozitívumok mellett meg kell említenem a kevésbé 
kellemes epizódokat és jelenségeket. A költségvetésünkbe 
betervezett ingatlanértékesítéseket nem sikerült véghez-
vinni, ezáltal menetközben megbillent a város költségve-
tése és egy ún. „vészköltségvetést” kellett bevezetnünk, 
amelynek következtében a város fizet�képességének 
fenntartása érdekében több területr�l is forrásokat voltunk 
kénytelenek elvonni. Az ingatlanértékesítési bevételek 
elmaradásának oka egyrészt a magyar ingatlanpiac általá-
nos mélypontja, másrészt egy konkrét esetben egy általam 
szorgalmazott, ámde mind kiderült, a város érdekeit nem 
kell�en figyelembe vev� ingatlan adásvételi szerz�dés 
megkötése volt.  

További problémát jelentett az év folyamán, hogy a vá-
rosi képvisel�-testület munkájának irányításában és a 
testületi ülések levezetésében nem jeleskedtem túlzottan 
és még van mit el�relépnem a jöv�t illet�en ezeken a 
területeken. A döntések el�készítése, a képvisel�k tájé-
koztatása, valamint munkájának szervezése is javításra 
szorul az elkövetkez� id�szakban. Hosszú ideig problé-
mát jelentett az iskolabusz üzemeltetésének kérdése, to-
vábbá legnagyobb sajnálatomra még mindig vannak olyan 
egyéni lakosokat érint� ügyek, amelyeket nem sikerült az 
év folyamán megnyugtatóan rendezni. Nem kis gondot 
jelent, hogy a város jöv�jének szempontjából általam is 
igen fontosnak tartott városközpont pályázat megvalósítá-
sának támogatására nem sikerült a képvisel�-testület 
tagjait megnyerni. Ez erre az évre marad, bizakodással a 
sikerben. 

Nem lenne teljes az év értékelése, ha nem ejtenék szót 
Visegrád idegenforgalmi mutatóiról. Ezek az el�z� évek-
hez hasonlóan még az elmúlt évben is fejl�dést mutattak 
úgy az idelátogató turisták, mind az itt eltöltött vendégéj-
szakák számát illet�en. Úgy ítélem meg, hogy az idegen-
forgalomban érdekelt vállalkozások kiváló munkát végez-
tek, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is ilyen 
eredményt  értek el, nagyban hozzájárulva ezzel városunk 

 (Folytatás az 5. oldalon) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a képvisel�-testület decemberben megtartott ülésér�l 

 

A képvisel�-testület döntése értelmében állásfoglalást kér 
be a hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei 
Népegészségügyi Intézetét�l, a gyógyszertár augusztusi, 
háromhetes zárva tartása miatt. 

Nem fogadták el az önkormányzat 2011. évi költségvetés-
ének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 

A 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadta a képvise-
l�-testület azzal, hogy a terv a 2011-ben ténylegesen teljesí-
tett számok tükrében készüljön el. 

Módosítottak több önkormányzati rendeletet, melyekr�l a 
jegyz� úr által készített részletesebb tájékoztatás olvasható. 

Döntés született arról, hogy az önkormányzat használati 
jogot alapító szerz�dést köt a Dunavár ’96 Kft.-vel, a Gör-
gey-lépcs� jelenlegi tulajdonosával a lépcs� használatára 
vonatkozóan. 

Két szerz�dést fogadott el a testület Borosházi Tamás f�-
építész foglalkoztatására vonatkozóan. Egyrészt egy egy-
szeri megbízást kötött vele az önkormányzat a szabályozási 
terv módosításával összefügg� feladatok ellátására, melyet 
a f�építész már el is végzett. Másrészt, a továbbiakban a 
f�építészi tevékenységet egy keretszerz�dés szerint, konk-
rét feladat és megrendelés alapján fogja ellátni. 

A képvisel�-testület támogatja visegrádi lakosok kérelmét 
a fels� öböl sport és hobbi célú hajózásának lehet�vé tételé-
re. A polgármester úr az érintett területtulajdonossal, -ke-
zel�vel és egyéb szervezetekkel felveszi a kapcsolatot és 
tárgyalásokat folytat a kérelemben foglaltak megvalósítása 
érdekében. 

Január, február, március hónapban 167.000 Ft/hó összeg-
gel támogatja az önkormányzat a Danubia TV m�ködését. 
A további támogatást a 2012. évi költségvetés függvényé-
ben dönti el a testület. 

Szerz�dést kötött az önkormányzat Szendrey Lajossal az 
iskolabusz állandó sof�rjének esetenkénti helyettesítésére. 

A képvisel�-testület beválasztotta Bártfai István képvise-
l�t a városgazdálkodási, idegenforgalmi és pénzügyi bizott-
ságba, miután a képvisel� úr jelezte, hogy szívesen venne 
részt annak munkájában. 

A sportpálya karbantartási munkálatai során a szivattyú 
meghibásodott, melynek javítási költségeit, 287.000 Ft-ot, 
számla alapján az önkormányzat átvállalja.  

Ezt követ�en zárt ülés keretében folytatódott a képvisel�-
testület ülése, melynek keretében az adótartozásokról és 
képvisel�i kérésre a jegyz� asszony munkaügyi és bérezési 
kérdéseir�l tárgyalt a testület.                                        VVÖ 

 

Visegrád Város Önkormányzata értékesítésre  
kínálja az alábbi belterületi ingatlanát! 

 

Visegrád belterület, Hársfa u. 1640/6 hrsz., 747 m² terület�, 
,,szabadon álló beépítés”-re alkalmas ingatlan, mely az összte-
rület 20%-a erejéig beépíthet�. Az ingatlan csendes üdül�terü-
leten, kertes családi házak között helyezkedik el, aminek a 
közm�ellátottsága jó (víz, gáz, áram). 

További információ: 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági f�el�adó 
(26) 398-255 vagy (26) 398-090/3 
e-mail: visegrad@visegrad.hu 

Helyi rendeletek 
 

A képvisel�-testület decemberben három korábban alko-
tott helyi rendeletet módosított. A módosítás lényegét az 
alábbiak szerint foglaljuk össze. A szövegszer� rendelet a 
honlapon és a hivatal el�tti hirdet�ben található. 

1. A helyi adórendelet két pontban módosult: 
– az idegenforgalmi adó tekintetében már nem mentesek 

a 70 éven felüliek 2012. január 1-jét�l, 
– a kommunális adó mértéke 2012. július 1-jét�l 20.000 

Ft/év, azaz csak a II. félévet terheli a változás. 
2. A környezetvédelmi rendelet egy pontban módosult: 

– hatályon kívül helyeztük a parlagf�vel kapcsolatos 
rendelkezést, mivel azt már törvény szabályozza. 

3. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletér�l 
szóló rendelet is módosult: 

– a lakásbérleti jogviszony felmondásának különös in-
doka lehet, 

– a több mint 1 évi lakbérhátralék vagy 
– a több mint 100 e Ft lakbérhátralék, 
– a bérl� köteles 3 havonta a közm�számláinak rendezé-

sét bizonyítani. Közm�tartozás (3 hó) esetén az ön-
kormányzat szintén felmondhatja a szerz�dést. 

Észrevételeiket, javaslataikat szívesen fogadjuk. 
 

Visegrád, 2012. január 2. 
Tóth János  
mb. jegyz� 

 
Az állatok védelmér�l 

 

2012. január 1-jén módosított 1998. évi XXVIII. Az álla-
tok védelmér�l és kíméletér�l szóló tv. alapján 2012-t�l az 
önkormányzatok kivethetik az ún. ebrendészeti hozzájáru-
lást (ebadót), melynek maximális összege évi 6000 forint 
lehet. Ez alól mentesülnek többek között, az ivartalanított 
kutyák. Az ivartalanítás tényét az ivartalanítást végz� 
állatorvosnak az oltási könyv megfelel� részében igazolnia 
kell.  

Ezen kívül a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 
a gazdát cserél� kutyákat, függetlenül az életkoruktól, 
microchippel kell megjelölni.  

Az ivartalanítás és a microchipes megjelölés saját, ill. 
állatunk érdekét is szolgálja. Az ivartalanítással nemcsak a 
nem kívánt szaporulat, hanem több, ivarszervekkel össze-
függ� betegség is megel�zhet�.  

A microchip pedig az állat elkóborlása esetén (így szil-
veszter után ez a téma aktuálisabb) nyújt hatalmas segítsé-
get a miel�bbi hazatérésben. Ma már a legtöbb állatorvosi 
rendel�, állatmenhely, ebrendészeti telep rendelkezik a 
chip leolvasásához szükséges m�szerrel, így ha az állat 
rendelkezik microchippel, ez pár másodperc alatt kiderül, 
és kedvencünk nagyon gyorsan hazakerülhet. Ellenben a 
chip nélküli kutyák tulajdonosai hosszú hetekig, hónapokig 
is kereshetik kedvencüket.  

Ezek figyelembevételével kedvezményes egybekötött 
ivartalanítási és chipezési akciót hirdetünk, melynek részle-
teir�l érdekl�djön rendel�nkben. 

 

Hegyvidéki Kisállatklinika Állatkórháza 
Szentendre, Római sánc u. 2/b 
(26) 317-532, (30) 937-0163 

 

Tahitótfalu, Szentendrei út 6. 
(26) 385-152 
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KISTÉRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
A Kistérségi Sulibörze mintájára irodánk Kistérségi Tá-

joló címmel egynapos fels�oktatási börzét szervezett. A 
rendezvény január 25-én lesz Szentendrén, a Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban. A helyszín kiválasztását indo-
kolja, hogy a kistérségben középiskolába járó tanulók itt 
vannak a legtöbben.  

Örömmel adjuk hírül, hogy számos fels�oktatási intéz-
mény máris jelezte részvételi szándékát! A jelentkez�k 
között van a Szent István Egyetem, Óbudai Egyetem, 
Szegedi Tudományegyetem, Apor Vilmos Katolikus 
F�iskola, Budapesti Gazdasági F�iskola, Kaposvári Egye-
tem, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és 
még sorolhatnám, valamint sok helyr�l várjuk még a 
visszajelzést.  

 

 
 

Mindannyiunk számára fontos, hogy végz�s tanulóink 
hiteles információkkal rendelkezzenek továbbtanulásuk-
ban érintett és kiválasztott oktatási intézményekr�l, ill. a 
településen, településeken él�k is tájékoztatást kapjanak 
továbbképzési, átképzési lehet�ségeikr�l. 

A középfokú intézményekben tanulók szervezetten 
vesznek részt a rendezvényen. A feln�tt lakosság, ill. azok 
a középiskolás korúak, akik nem a kistérség középiskolái-
ban tanulnak, különböz� kommunikációs csatornákon 
juthatnak információhoz a rendezvényr�l.  

A rendezvény költségvetése sz�kre szabott, ezért kérjük 
Polgármester Urat, hogy segítse a program sikerét a 
lakosság tájékoztatásában nyújtott segítségével.  

Szeretnénk, ha a település forgalmas intézményeiben a 
rendezvény plakátja kihelyezésre kerülhetne, esetleg a 
helyi újságba bekerülhetne, ill. a település honlapjára 
felkerülhetne a felhívás. 

Köszönettel: 
                                                            Kudett Magdolna 

kistérségi oktatási referens 

                                                     Dr. Dedics Zsigmond 
                                                            irodavezet� 
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Városunk tervszer� fejl�dése minden visegrádi számára 
fontos. A közeljöv�ben a város fejlesztését (a város arcu-
latának alakítását) több, pályázaton elnyert projekt meg-
valósítása is szolgálja. Ezek nagy változást hoznak a vá-
ros életében. Gondoljunk a városközpont, a Duna-part 
(árvízvédelmi pályázat) vagy a biof�t�m� várható megva-
lósítására. Ide sorolom a már megkezdett (szintén pályá-
zati támogatással épül�) magánberuházást az Ágasház 
helyén, amely nagymértékben szolgálja majd a város 
céljait is.  
Jó lenne, ha a jöv�ben társadalmi összefogás jönne létre 
városunk fejlesztési elképzeléseire. Mindezekért szüksé-
gesnek látszik társadalmi munkacsoport létrehozása.  

A munkacsoport (várhatóan) nagy létszámot ölelne fel 
és tagjai akár változhatnak is a tevékenység folyamán, ill. 
b�vülhetne a csoport létszáma is. Olyan visegrádi lokál-
patriótákra számítunk a „Patrióták Visegrádért Munka-
csoport”-ba, akiknek szívügye Visegrád, és tevékenyen is 
szívesen részt vennének e munkában. Természetesen e 
munka vállalását a nem visegrádiaktól is elfogadjuk. 

Elképzelésünk szerint a munkacsoport eleve két részb�l 
állna össze: 

– A csoport egyik része a város arculatát, küls� rendezé-
sét, útjainak, parkjainak fejlesztését segítené szakmai 
javaslataival.  

– A másik rész a város programjainak, hagyományainak, 
történelmi örökségének, m�vel�dési és m�vészeti fel-
adatainak aktuális és jöv�beni meghatározásához adna 
javaslatokat és szakmai tanácsokat. 

 

A Visegrád Arculat szakmai csoport 2011. december 9-
én tartotta alakuló megbeszélését, ahol részben a jöv�beni 
m�ködését határozta meg, részben konkrét témákról be-
szélt, és javaslatokat fogalmazott meg a jöv�t illet�en, ill. 
konkrétan a 2012-es évre. Így pl.: 

 

Városunk övezeteinek kialakítása 
A belváros területe lehetne: a F� u. minkét oldala a nagy 

parkolótól a Millenniumi kápolnáig; a Széchenyi tér, vala-
mint a Széchenyi u. a 48-as emlékm�t�l a Nagy Lajos király 
u.-ig; továbbá a Zách Klára köz (vagy a Kálvária köz); vala-
mint a Nagy Lajos király u. és a Rév u. mindkét oldala a 11. 
sz. f�útig; és a 11. sz f�út mindkét oldala a révt�l a nagy 
parkolóig. 

A városközpont területi határai lehetnek: a Rév u. mindkét 
oldala a 11. sz. f�úttól a katolikus templomig, ill. a hentesüz-
letig; a F� u. mindkét oldala a templomtól a postáig/moziig; 
a Mozi köz a 11. sz. f�útig; ill. a 11. sz. f�út mindkét oldala a 
Mozi közt�l a révállomásig. 

M�emléki, múzeumi övezet lehet: a nagy parkolótól a F� u. 
minkét oldala a Mátyás-szoborig; a Salamon-torony u. mind-
két oldala az Alsóvárral bezárólag; a városfal a Dunáig, a 11. 
sz. f�út a nagy parkolóig. 

A fennmaradó területek további felosztása is szükséges le-
het a jöv� fejlesztési stratégiájának meghatározásához. Fo-
lyamatos és alapos egyeztetésekkel lehet ezeket a „besorolá-
sokat” véglegesíteni, mert ez hosszabb távon váro-sunk 
(éppen a stratégiai célok miatt) Helyi Építészeti Szabályzatá-
nak módosítását is eredményezheti.  

Konkrét önkormányzati, városi objektumokkal, ingatlanok-
kal  kapcsolatos  jöv�kép kialakítása  is  téma volt. Az 
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alább felsoroltak közül els�re az új városháza építésér�l 
és a Mozi közig tartó terület rendezésér�l, az új városháza 
megépülése után felszabaduló két önkormányzati épület 
sorsáról (jelenlegi hivatali épület és a rend�rség–
okmányiroda épülete) hangzottak el javaslatok, valamint a 
többi önkormányzati épületek homlokzati magújításáról, 
ill. arculati rendezésér�l. 

A munkacsoport feltétlenül szükségesnek tartja, hogy az 
önkormányzat saját épületeinek homlokzati felújításához 
végeztesse el az el�zetes állapotfelméréseket, és ezek 
alapján készíttessen terveket a homlokzati rekonstrukciós 
feladatokra. 

Az alább felsorolt feladatok némelyikér�l már most 
megfogalmazta javaslatát, míg visszatér�en foglalkozik a 
többiekkel is, de új feladatokat is megbeszélhetünk. 

1. A városháza felépítésével felszabaduló épületek sor-
sa: 
A F� u. 57. sz. ingatlan (okmányiroda ház) eladása 
vagy hasznosítása. 
A F� u. 81. sz. alatti ingatlan (polgármesteri hivatal) 
hasznosítása, pl.: a zeneiskola és m�vészetoktatás épü-
letben történ� elhelyezése stb. 

2. A mozi, az udvara és a nem használt helyiségeivel 
kapcsolatos elképzelések. 

3. A Rév u. és F� u. sarka (patikaépület), valamint a 
Nagy Lajos király u. és F� u. sarka (hentesüzlet) épü-
letének homlokzatfelújítása, javítása. 

4. Az Országos M�emlék Felügyelet helyi (a számunkra 
felajánlott használatbavétel után) épületegyüttesének 
hasznosítási lehet�ségei (pl.: civil szervezetek háza, 
rendezvények színhelye, testvérvárosok kisebb kül-
döttségének fogadására alkalmas szállás, telephely 
stb.). 

5. A nagy parkoló és környezetének továbbalakítása, a 
környezet parkolási rendjének kialakítására lehet�sé-
gek. 

6. A Széchenyi u.-i régi camping területének rendezése, 
elképzelések a jöv�re nézve. 

7. A belvárosi terület útjainak a napjaink szükségleti 
elvárásához történ� fejlesztése, benne helyiek parkolá-
si lehet�ségeivel, járdákkal, ha szükséges, egyirányú 
közlekedéssel vagy más megoldásokkal. 

A megbeszélésen további fejlesztési elképzelésekre is 
született javaslat – els�sorban az árvízvédelmi rendszer 
(amely pályázati keretb�l épül) építéséhez kapcsolódóan: 

– Minél el�bb készüljön terv az épül� városi park és a 
nagy parkoló közötti terület fejlesztési, ill. konkrét 
használatára, területrendezésére. 

– Készüljön terv a Széchenyi u.-i kis híd felújítására, 
szükség szerinti átalakítására. 

– A F� u.-i híd árvízvédelmi átalakítása a pályázat kere-
tében megtörténik. Készüljön terv a hídhoz közvetle-
nül kapcsolódó utca felújítására (F� u. páratlan számú 
oldala egy része). 

 

A m�vel�dés, kultúra, történelmi és más helyi hagyo-
mányok ápolása munkacsoport még nem alakult meg. 

A 2012-es évre összeállóban van az a városi rendez-
vénytervezet, mely a kiemelt jelent�ség� eseményeket 
tartalmazza. Ezt a tervezetet a m�vel�dési, kulturális és 
múzeumi intézményvezet�k, valamint a városi egyesüle-
tek, civil szervezetek, alapítványok vezet�inek közrem�-
ködésével szeretnénk véglegesíteni. Az elmúlt év decem-

berében ez az egyeztetés elkezd�dött, és 2012 januárjának 
els� felében ezt folytatjuk, és lezárjuk. Ez az egyeztet� 
fórum azért is szükséges, hogy a városi rendezvényekre, 
eseményekre jobban tudjuk az er�ket koncentrálni és a 
mozgósítást megszervezni. Feltétlenül fontos szempon-
tok: 

– A város kiemelt rendezvényeinek közös tervezésével, 
szervezésével: a kiemelt odafigyelést, a biztonságot, a 
jelent�séget egyaránt szeretnénk szolgálni, biztosítani.  

– A civil szervezetekben, egyesületekben meglév� plusz 
er�t a jöv�ben (városunk érdekében is) nagyobb 
mértékben kell felhasználni. 
Az önkormányzat – a civil szervezetek támogatásánál 
– figyelembe kell, hogy vegye: a város érdekében, a 
népszer�sítésben, a társadalmi mozgósításban na-
gyobb szerepet vállaló egyesületek, intézmények 
programvállalásait, munkáit. 

– A programok városi kiemelése nem jelenti 
szükségszer�en, hogy a megvalósításhoz ön-
kormányzati pénzbeli támogatás jár, viszont jelenti 
azt, hogy egyéb más támogatást az önkormányzat, ill. 
intézményei biztosítanak, pl.: eszközeinek használata, 
a meglév� technikai felszereltség biztosítása, ren-
delkezésre bocsátása, ill. a személyzet segítsége stb.  

A 2012. évi kiemelt városi rendezvényterv a Visegrádi 
Hírek következ� számában jelenik meg. 

Terv az is, hogy a kiemelt jelent�ség� rendezvények 
el�készítését – valamennyi érintett részvételével – 
havonta megbeszéljük. Ezen a havi megbeszélésen sor 
kerül az el�z� havi (már lebonyolított) rendezvények 
rövid értékelésére is. 

Azt szeretnénk, ha a felsorolt kör szerepl�ib�l többen 
felvállalnák, hogy a „Patrióták Visegrádért Munka-
csoport”-ban is tevékenykednek. Természetesen más 
személyek felkérése is szükséges, és együttesen alakul 
meg a második munkacsoport (az arculati csoport 
mellett). A megalakulás 2012. els� negyedévének végére 
lezárható.  

Kiss Károly alpolgármester 
 
(Folytatás a 2. oldalról) 
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stabilitásához. Ennek a szintnek a fenntartása, esetleg 
növelése igen nehéznek ígérkezik az idén és a következ� 
években, tekintettel az általánosan rossz gazdasági kilátá-
sokra. A jöv�t illet�en az eddiginél sokkal mélyebb és 
szélesebb együttm�ködésre lesz szükség a város és lakos-
ság részér�l a turizmus helyi szerepl�ivel, ha azt akarjuk, 
hogy a költségvetésünkben meghatározó szerepet játszó 
turizmusból származó bevételeink ne csökkenjenek. 

Így az év fordulójának környékén azt szokták kívánni, 
hogy csak ne legyen rosszabb a következ� év, mint amit 
éppen elhagytunk. Els�sorban természetesen ezt kívánom 
én is. Másodsorban pedig azt, hogy meg tudjunk indulni 
végre a fejlesztéseinkkel, és legyen végre igazi együttm�-
ködés a városban az idegenforgalom területén. Ezek azok 
a szelek, amelyek el�rehajthatják városunk hajóját, és 
amelyek nélkül csak legjobb esetben is csak egy helyben 
állnánk. És mint tudjuk, a mai szinte percenként fejl�d� 
világunkban már az egy helyben állás is a biztos lemara-
dást jelenti. 

Abonyi Géza polgármester 
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Miel�tt belekezdenék a cikk írásában, el�ször is elnézést 
szeretnék kérni Mezei Orsolya jegyz� asszonytól, nagyon 
sajnálom, ha � vádaskodásnak tekintette azokat a kérdése-
imet, felvetéseimet, melyeket a jegyz�i bérezéssel kapcso-
latban tettem fel. Mint testületei tag, pusztán tudni szeret-
tem volna, hogy áll össze a hivatal vezet�jének bérezése. 
Ráadásul úgy tudom, az ún. üvegzseb törvény a közérde-
k� adatok közé sorolja ezt, tehát igazából még személyi 
jogok által védett területet sem feszegettem. 

A december 22-i testületi ülésen végül is kiderült, hogy 
minden kifizetés hátterében Abonyi Géza polgármester 
egyéni döntése húzódik meg. Így tehát kimondhatjuk, 
hogy a jegyz� asszony végül is csak olyan pénzeket vett 
fel, amit neki más ítélt oda. 

Sajnos, pontosan az ilyen egyéni döntések miatt nem 
tudhattunk kilenc hónapon keresztül semmit arról, hogy a 
jegyz� asszony milyen munkaviszonyban van foglalkoz-
tatva. A polgármester többszöri kérésünkre sem adott 
tájékoztatást err�l, annak ellenére, hogy a képvisel�-
testület szavazott arról, hogy négy órában legyen alkal-
mazva. Végül kiderült, hogy a polgármester nyolc órában 
alkalmazta a jegyz�t, melyr�l kés�bb azt a nyilatkozatot 
tette, hogy � sem tudott róla. 

Miután rákérdeztünk arra, hogy milyen számítás szerint 
jött ki a jegyz� fizetése – mert a törvényb�l nekünk se-
hogy sem jött ki ez az összeg –, azt a választ kaptuk le-
vélben, hogy idézem: „Az alapilletményt a tv. 43§. (4) 
bekezdése szerint a vezet�, a munka értékelése alapján 
legfeljebb 50%-kal megemelheti”. Fura, hogy a levélben 
nem idézték ugyanennek a pontnak azt a sorát, hogy: „a 
tárgyévet megel�z� év szakmai munkája értékelése alap-
ján” kell meghozni a döntést. Továbbá azt is írja ez a 
pont, hogy „a polgármester – december 31-éig (dönt, az 
én betoldásom értelmezés miatt) – helyi önkormányzatnál 
tárgyév március 1-jét�l következ� év február végéig – 
terjed� id�szakra” vonatkozólag megkapja-e a jegyz� a 
fizetésemelést. Én úgy látom, a dátumokkal is van egy kis 
probléma. 

Mindenesetre azt látjuk, hogy polgármesterünk ezek sze-
rint úgy ítélte meg, hogy a jegyz� alapfizetését 24%-kal 
megemeli. Érdekes módon ez a szám éppen megegyezik a 
jegyz� asszony által emlegetett körjegyz�i fizetéssel, amit 
mi vitattunk, hiszen a törvény értelmében ez nem jár neki. 

Viszont ezek után meg kell kérdezni, hogy mi volt az a 
jó munka, ami megindokolta a jegyz� asszony fizetés-
emelését? Pont akkor, amikor a polgármester úr azt hir-
dette, hogy visszaszorítjuk a költségeket, mert a pénzügyi 
helyzet ezt indokolja. Miért egy ember kapott csak fize-
tésemelést, amikor az összes többi kollégája semmit nem 
kapott, majd kés�bb még elvonták mindenkinek az étke-
zési utalványának nagy részét is? Ez több tízezer forint 
kiesést jelentett a jövedelmekb�l dolgozónként. Remélem, 
azok a dolgozók, akikt�l tavaly elvették a juttatást, idén 
januártól visszakapják azt. Annál is inkább, hiszen alpol-
gármesterünk a kistérségi lapban, Üres kasszából brillíro-
zott Visegrád! Egy év óriási pénzügyi eredménye cím� 
cikkében megírta, hogy „Összesen 105 186 000 Ft m�kö-
dési tartozást örökölt az új képvisel�-testület. … Egy éves 
egyenlegünk szerint 55 736 100 forintot sikerült ledol-
gozni!”. Majd kés�bb ezt írja: „Ha a takarékosságot foly-
tatni tudjuk a 2012-es költségvetésünkben is, akkor akár 

áprilisig elérhet�vé válik a teljes adósságállományunk 
felszámolása. S�t, azt követ�en lehet�ség nyílik tartalék-
alap képzésére, és a kisebb pályázatoknál az öner�t is 
bármikor tudjuk biztosítani, fejlesztési hitel felvétele 
nélkül.” Ezeket az állításokat a Visegrádi Hírek hasábjain 
is meger�sítette. Tehát, ha így áll a dolog, nem tudom, mi 
akadályozhatja meg a testületet, hogy legkés�bb április-
ban kárpótolja a korábban kárt szenvedett dolgozókat? 

De térjünk vissza az eredeti problémára. Azért is érthe-
tetlen számomra a polgármester fenti döntése, mert az 
SZMSZ (Szervezési és M�ködési Szabályzatunk) ki-
mondja, hogy a polgármester az 500 000 forint alatti 
döntéseir�l köteles beszámolni a testület el�tt, az ezt 
meghaladó tételr�l pedig nem is rendelkezhet. Márpedig 
ez a döntés lényegesen meghaladja ezt az összeghatárt. 

Igaz, hogy a polgármester ismét bocsánatot kért a sza-
bálytalanságért, immáron Isten tudja hányadszor, de kér-
dés, hogy hányszor fogjuk még ezt hallgatni, és mennyibe 
fog ez még kerülni a városnak? Egy város pénzügyei és 
gazdálkodása nem így m�ködik véleményem szerint. 

Mindezt azért írtam le a Visegrádi Hírekben, hogy ne 
lehessen az a panasz, hogy az emberek összesúgnak egye-
sek háta mögött, mert ilyen meg olyan híreket terjeszte-
nek egyesek úton-útfélen. Nagyon örülnék neki, ha egy-
szer válaszokat kapnánk az itt felvetett kérdésekre, és 
megkapnánk minden adatot. Remélem, egyszer ebben is 
tisztán fogunk látni. 

Bálint Zsolt 
 

Képvisel�i gondolatok, dilemmák 
 

A december 22-i ülés 
Ha visszagondolok a képvisel�-testület 2011. december 

22-i ülésére, a következ� kérdés jut eszembe azonnal: 
Ennek mi értelme volt? 

Az eredetileg eltervezett 16 napirendb�l eleve 3-at napi-
rendre sem vettünk, a megmaradt 13-b�l 4 esetben nem 
hoztunk döntést, mert nem volt úgy el�készítve az anyag, 
hogy döntési helyzet alakuljon ki. 5 esetben valóban csak 
formalitás volt a döntés, ha szabad ilyet mondani. Ilyen 
volt például az, hogy a környezetvédelmi rendeletben a 
parlagf� szót, ha jól emlékszem, allergiát okozó növényre 
helyettesítettük. 

Tehát maradt igazából 4 napirendi pont, plusz az egye-
bek, és mi is maradtunk, úgy éjjel egy óráig. Arról nem is 
beszélve, hogy 4 vagy 5 napirendi pont kivitelével mind 
ráért volna januárban is. 

Mi tartott mégis ilyen sokáig? 
 

A költségvetés végrehajtása 
Rögtön az els� napirendnek jelölt az önkormányzat 

2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásá-
ról szóló beszámoló elfogadása, valamint a III. negyedévi 
el�irányzat módosítása komoly vitát váltott ki. Ez a kér-
dés újra felelevenítette a már sokszor lefolytatott szópár-
bajt. Azt, hogy hibás volt a költségvetés tervezése, és 
mint most ki is derült, véletlenül 21 millió forintot elfelej-
tettek betenni a költségvetésbe. Vagy azt, hogy minden 
intézmény költségvetésében minden sor stimmel, de a 
polgármesteri hivatal költségvetésében közel 40 millió 
forintos túlköltés található. Erre az a válasz, hogy hát 
minden rendben, csak a tervezés volt rossz. Igen, biztos 
így van, de ki ezért a felel�s? Én még jól emlékszem arra, 
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amikor a költségvetés elfogadása el�tt volt, aki azt mond-
ta, most megmutatjuk, hogy kell csinálni! Aztán a könyv-
vizsgálói jelentés is késve készült el, állítólag késve kap-
tak adatokat, bár van, aki ezt cáfolja. Mindenesetre a 
könyvvizsgáló szerint más adatok mentek be a kincstár 
felé, mint a valóságosak. Hogy is van ez? A könyvvizsgá-
ló szerint az a legnagyobb baj, hogy hiányzik egy, a 
pénzügyekért felel�s vezet� irányítása. Hiányzik? Miért? 
A hivatali pénzügyekért a pénzügyi vezet�, ill. a jegyz� 
felel�s. Ebben az id�szakban mind a kett� volt alkalmaz-
va a hivatalban, ráadásul pont ennek a két vezet�nek a 
bére tér el a törvényi szintt�l, és nem lefelé. A hab a torán 
pedig az volt, amikor a pénzügyi bizottság elnöke közölte, 
hogy a beszámolót a bizottság nem tudta értelmezni, ezért 
nem is tudott állást foglalni az ügyben. Hát, ha a bizottság 
sem érti, akkor itt már nagy baj van. Mi lett a vita vége? 
Az, hogy pusztán a polgármester fogadta el a pénzügyi 
beszámolót, egy tartózkodás mellett, a többi mind ellen-
szavazat volt. Tehát nem lett elfogadva a pénzügyi be-
számoló. Ilyenkor mi a helyzet? Nem tudom. 
 

Egyebek 
És persze jöttek a szokásos egyebek. 
A buszkérdés, melyben novemberben már valamiféle 

összhang kezdett kibontakozni, de kiderült, hogy ez is 
csak illúzió, mert csak az önkormányzat nem tartja be a 
saját maga által hozott szabályokat. Kérdés ezután, mi-
lyen jogon akarunk akkor másokat arra kérni, hogy tartsák 
be a mi szabályainkat? Lásd parlagf�irtás, rendrakás saját 
területen stb. 

Majd a Bagi–Schneider-féle útépítési ügy, melyben már 
senki sem lát tisztán, hiszen a dolgok hetente változnak. 
Amit a polgármester megígért a közmeghallgatáson (értsd 
vízjogi engedélyek beadása), egy hétre rá már megválto-
zott, és részben újra útépítési engedéllyé változott. Hogy 
mi lesz ennek is vége? Nem tudom. Arról nem is beszél-
ve, hogy a Geoszolg Kft. áldásos közrem�ködése is tisz-
tázatlan. 

Vita bontakozott ki abban is, hogy a jegyz�nek milyen 
határid�vel és milyen formában kell a képvisel�i kérdé-
sekre válaszolnia. Egyes képvisel�k, köztük jómagam is, 
úgy látjuk, a jegyz� úr nem tesz eleget ezeknek a feladata-
inak. 

A nyílt ülés egyik utolsó témaköre a városközpont kér-
dése volt. Ezzel kapcsolatban a legújabb ötlet a népszava-
zás kiírása. Meg kell mondanom, hogy én a legdemokra-
tikusabb formának ezt tartom. De tisztelettel megkérdez-
ném: ez komoly? Ugyanis véleményem szerint népszava-
zást csak akkor szabad kiírni, ha el�tte minden tekintetben 
és a legkörültekint�bben tájékoztatjuk a lakosságot a 
beruházás minden részletér�l. Én �szintén azt gondolom, 
ett�l fényévnyire vagyunk, ugyanis meg vagyok gy�z�d-
ve arról, hogy sok tekintetben még a város vezet�i sem 
tudják, hogy mir�l kellene dönteni, és azt sem, hogy mi 
áll el�ttük. Arról ne is beszéljünk, hogy ha netán ez az 
apró probléma megoldódna, olyan kérdést kell tudnunk 
feltenni, melyre a döntés komolyságának súlya mellett is 
egyértelm�en lehet igennel, vagy nemmel válaszolni. Ez 
nem könny� feladat. 
 

Az ülés vége 
Az est fénypontja számomra mégis az volt, amikor bebi-

zonyosodott, hogy bár korosodom, mégis fejl�d�képes 
vagyok. Igen, kérem tisztelettel, a zárt ülés keretén belül – 

ahol a jegyz� bérezését tárgyaltuk – kategóriát ugrottam. 
Kiss Károly alpolgármester úr azt találta mondani rám, 
hogy seggnyaló voltam. Bocsánat a kifejezésért, szó sze-
rint idéztem. Eddig „csak” talpnyaló voltam, de ezek 
szerint fejl�désem töretlen, aminek igen örülök. De ha 
félreteszem a tréfát, tragikusnak tartom ezt a fajta stílust. 
Ami viszont ennél is sokkal jobban bosszant, az az, hogy 
míg ugyanezen az ülésen a polgármester úr rendre utasí-
totta Bálint Zsoltot, mert megjegyzést tett az alpolgármes-
ter munkájára (a félreértés elkerülése miatt hangsúlyo-
zom, nem rá, hanem a munkájára), addig ezt szó nélkül 
hagyta. Hogy miért? Nem tudom, de azt hiszem, nem ez 
az a fórum, ahol nekem err�l elmélkednem kellene. 

 

Befejezésül pedig a Visegrádi Hírek minden kedves Ol-
vasójának és a város minden lakójának boldog új eszten-
d�t kívánok! 

Mikesy Tamás 
 

 

Az Áprily Iskoláért  
Alapítvány hírei 
 

Örömmel tájékoztatjuk az 
iskola ügyeiért érdekl�d�ket, 
hogy alapítványunk a torna-
sz�nyegek és tornapadok fel-
újítását jelent�s támogatással 
segítette, s így nem csak az 
iskola valamennyi tanulójának 
biztosította az optimális fel-
tételeket a testedzéshez, hanem 
mindazoknak, akik a torna-
csarnok szolgáltatásait igénybe 
veszik! 

 

Az iskolai karácsonyi ünnepség meghitt esemé-
nyén a kuratórium nevében Mezei Anna elnök mind 
az alsó, mind a fels� tagozatos munkaközösség 
vezet�jének hasznos és szórakoztató társasjátékot, 
sporteszközöket adott át. Reméljük, hogy a gyerme-
kek iskolai szabad idejükben élvezettel használják 
majd a karácsonyi ajándékot! 

 

Az alapítvány kuratóriuma a közeljöv�ben dolgozza ki 
az Év Diákja és az Év Kisdiákja cím elnyerésének feltét-
eleit. Ha bárkinek ötlete, javaslata van az általános 
szempontok kidolgozásához, január végéig juttassa el az 
alapítvány kuratóriumához, annak bármelyik tagjához! 

 

��������	� 
�����������������	�������������������������
������������	���������������������������������������� ������!�

 

El�re köszönjük mindazoknak, akik e nemes célra kí-
vánják erejükhöz mérten ,,apró” forintjaikat, szellemi, 
cselekv� segítségüket felajánlani, jelezzék szándékukat 
az Áprily Iskoláért Alapítvány felé! Bankszámlaszámunk: 
Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltsége, 
64700038–30100529. 

 

Köszönjük, hogy legf�bb partnerünk, az iskola szü-
l�i munkaközössége, mellettünk, mögöttünk áll! 

 

Sok nemes feladat és cél áll el�ttünk! 
Erre szövetkezzünk 2012-ben is! 
Ehhez jó egészséget, jó szándékot és eredményt kívá-

nunk! 
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 
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Ég a gyertya… 
 

Ez a jól ismert karácsonyi gyermekdal naponta felcsen-
dült az óvodában Mikulás és karácsony közeledtével. Az 
adventi koszorú gyertyáit mindennap meggyújtottuk s 
közben énekeltük: „ég a gyertya ég, el ne aludjék, szí-
vünkb�l a szeretet jaj ki ne aludjék! Ég a gyertya ég, el ne 
aludjék szívünkb�l a rosszaság is kitakarodjék!”… 

Izgatottan vártuk a Mikulást, de a nagy napon csak egy 
levél érkezett, lesántult a lova, nem tud eljönni hozzánk! 
(Amikor idáig értem a levél felolvasásában, csupa csaló-
dott és csodálkozó szempárt láttam…, de!) azt kéri, men-
jünk mi az erd�be és ott találkozzunk vele. Kitört a bol-
dog ujjongás és máris terveket kezdtek sz�ni, merre men-
jünk, mit vigyünk a beteg lovacskának. Amikor a kiscso-
portban az óvó néni megkérdezte: – Mije fáj a lónak, ha 
lesántult? – hosszú csend után egy bátortalan hang azt 
mondta: – Tán a feje? 

Percek alatt készen volt az öltözködéssel a 65 kisgyer-
mek és elindultunk a KRESZI felé, mert „arra van az 
erd�”. „Véletlenül” ott parkolt az iskolabusz és megkér-
deztük Lali bácsit, nem tudna-e elvinni bennünket az 
erd�be a Mikulás bácsihoz. Éppen ráért, és amikor már 
mindenki elhelyezkedett, megkérdezte, hogy mégis, merre 
menjünk? – az egyik KISCSOPORTOS kisfiú el�húzott a 
zsebéb�l egy gy�rött papírlapot és Lali bácsi kezébe 
nyomta: – Itt a térkép! Ez volt a mi nagy szerencsénk, 
mert a három vonal éppen jól mutatta az irányt, így aztán 
a füvészkert bejáratánál álltunk meg, és nemsokára meg-
hallottuk a csilingelést és a lovak patáinak dobogását. 
Szerencsére a fájós lábú is meggyógyult és boldog öröm-
mel kocsikáztak a réten az ovisok a Mikulás bácsival. A 
csomagokon kívül még egy meglepetés érte az óvodában 
dolgozó feln�tteket, mert egy videokamerát nyomott a 
kezünkbe a jó öreg, nem árulva el, hogy ki küldte nekünk 
ezt az ajándékot. Köszönöm mindenkinek, aki ezt a rend-
hagyó Mikulás-találkozót segített lebonyolítani, olyan 
örömteli és szép volt, hogy minden fáradságot és „zökke-
n�t” megért. Köszönjük a feln�tteknek szóló ajándékot, 
nagyban segíti szakmai munkánkat, a gyerekek fejl�désé-
r�l szóló dokumentálást. 

Munkadélutánokat szerveztünk mindhárom csoportban, 
ajándékokat  készítettünk a gyerekeknek együtt  a  szül�k- 

kel Mikulásra, ill. karácsonyra. Jó hangulatban varrtak, 
ragasztottak az anyukák, apukák, közben gyermeknevelé-
si tanácsok, gyermeksztorik hangzottak el. 

A nagycsoportosok karácsonyi m�sorral készültek az 
id�sek karácsonyára a moziban. Jókedv�en, örömmel 
szerepeltek a gyerekek, köszönöm a szül�knek, hogy 
id�ben érkeztek a gyerekekkel az el�adásra. 

Az óvodában ilyenkor a környezetünk is ünnepl�be öl-
tözik, rajzok dekorációk az öltöz�kben, ablakokban, cso-
portszobákban, s�t ezen a karácsonyon még egy óriási 
adventi koszorú is készült nagy örömet szerezve kicsik-
nek, nagyoknak. Köszönöm kollégáimnak, els�sorban 
Erika néninek a koszorú megvalósulását. 

December 20-án a moziban várták a nagycsoportosok 
szüleiket, hogy egy karácsonyi meglepetéssel köszöntsék 
�ket. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert az id�sek 
karácsonyán már berendeztük a színpadot, áthordtuk a 
kellékeket és itt gyakoroltunk. Az óvodában meghittebb 
ez az ünnep, a moziban viszont mindenki kényelmesen 
elfért, a gyerekeket jól lehetett látni… Köszönöm, hogy 
Eszti, Vendi és Sára nagypapái segítettek a díszletek elké-
szítésében. 

21-én mindhárom csoportban feldíszített karácsonyfa, 
fehérterít�s ünnepi asztal várta a gyerekeket, akik izgatot-
tan kérdezgették mikor megyünk már együtt ünnepelni az 
öltöz�be? Ilyenkor az összes óvodás és feln�tt együtt 
énekel – versel és kíván boldog karácsonyt a szeretetka-
lács elosztásával. (Persze szeretik ezt a köszöntést a gye-
rekek, de inkább azért várják, mert amíg mi ünnepelünk, 
addig a fa alá kerülnek az ajándékok, és egy kisgyerek 
életében mégis ez a legfontosabb!!) 

Köszönöm támogatóinknak, hogy az idén is szép lehetett 
a karácsonyunk, kollégáimnak, hogy segítettek megérezni 
a gyerekeknek az ünnep örömét, hogy olyan hangulatot, 
környezetet teremtettek a gyerekeknek, amib�l minden-
képpen elraktároz magának a lelkében – legalább jöv� 
karácsonyig. 

 

Szeretettel kívánok mindenkinek békés, boldog új eszten-
d�t az óvoda apraja-nagyja nevében! 

Dobó Istvánné óvodavezet� 

 
                     Weöres Sándor: 

 

               Újévi köszönt� 
 

Pulyka melle, malac körme  
liba lába, cs�re –  
Mit kívánjak mindnyájunknak  
az új esztend�re?  
 

Tiszta ötös bizonyítványt,  
tiszta nyakat, mancsot, 
nyárra labdát, fürd�ruhát,  
télre jó bakancsot.  
 

Tavaszra sok rigófüttyöt,  
hóvirág harangját,  
�szre fehér új kenyeret,  
diót, sz�l�t, almát.  
 

A fiúknak pléh harisnyát,  
ördögb�r nadrágot,  

 
 
 

 
a lányoknak t�t és cérnát, 

ha mégis kivásott. 
 

Hétköznapra er�t, munkát, 
ünnepre parádét, 
kéményfüstben disznósonkát, 

zsebbe csokoládét. 
 

Trombitázó, harsonázó, 
gurgulázó gégét, 
vedd az éneket a szádba, 
ne ceruza végét. 

 

Teljék be a kívánságunk, 
mint vízzel a tekn�, 
mint negyvennyolc kecske lába 
százkilencvenkett�. 

Újabb sikerek 
vagy A siker most sem marad el 

  

Tapolcai Anett 10. 
osztályos gimnázi-
umi tanuló Cseresz-
nyevirág c. rajzát 
kiállították a ferenc-
városi diákok 72 
alkotása között a 
M�vészetek Palotá-
jában. A kiállítást a 
nagyközönség 2011. 

december 13–21. között tekinthette meg. 
 2011. december 16-án tartották a ferencváro-

si diákok korcsoportos sakk diákolimpiáját, 
ahol Anett veretlenül, minden meccsét meg-
nyerve aranyérmet szerzett. Gratulálunk! 

Szerkeszt�bizottság 
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Csak egy gól…  
(floorballon innen és túl) 

 

Nagy reményekkel vágtunk neki a diákolimpia országos 
el�dönt�jének. A középdönt�t sikeresen megvívtuk – 
szintén Budapesten –, így már csak ez a „kis” lépés vá-
lasztott el minket, hogy bekerüljünk a miskolci országos 
dönt�be.  

Az el�jelek nem nekünk kedveztek. A csoportbeosztás-
nál a lehet� leger�sebb csoportba kerültünk – elég, ha azt 
mondom, hogy a tavalyi bajnok és a tavalyel�tti 2. helye-
zett iskola csapataival is meg kellett küzdeni a továbbju-
tásért (bizony, korosztályos válogatott játékosok játszanak 
mindkét csapatban). Valamilyen oknál fogva a másik 
csoport játékereje közel sem képviselt ekkora er�t, de 
hogy milyen elv alapján alakították így ki a csoportokat, 
azt a f�szervez� sem tudta megmondani….  

 

 
 

Nem indult jól – és ezt rögtön az els� meccs még meg is 
fejelte. A tavalyi bajnoktól súlyos vereséget szenvedtünk 
(pedig a középdönt�ben épp hogy csak nyerni tudtak 
ellenünk – sokáig vezettünk is). �k felszívták magukat – 
mi pedig csak ténferegtünk a pályán. A pihen� alatt sike-
rült lelket verni a fiúkba, mert a következ� meccsen na-
gyon sok múlt: a szintén országos 2. helyezett kartali 
iskola csapatával kellett játszanunk. Tavaly óriási mérk�-
zést vívtunk és 3:2-re nyertünk (sajnos, ennek ellenére 
nem jutottunk tovább). Változatos, lüktet� a játék – 1:0 
oda. Aztán egyenlítünk… vezetünk!!! Majd �k egyenlíte-
nek… megint vezetünk… már csak 1 perc van hátra… 
még fél perc… 20 másodperc… gólt kaptunk… 3:3 a 
vége. De a játékunk nagyot javult az els� meccshez ké-
pest. Hogy továbbjussunk, a csoportból két dologra van 
szükség: nagyon meg kell verni az utolsó ellenfelet és 
Kartalnak pedig legalább 4 góllal ki kell kapnia… mi 
megtettük, amit lehetett: 10:0. És drukkoltunk… sike-
rült!!!! A legjobb 4 között vagyunk. Ha a következ� mér-
k�zést megnyerjük, utazunk Miskolcra az országos dönt�-
re!!!  

Kezd�dik a mérk�zés… nagyon beszorítjuk az ellenfe-
let... át sem jönnek a félpályán. Szép játék, jó passzok, de 
a gól csak nem akar összejönni. Megint kapura ütünk – 
vaktában el�re vágják a labdát és becsorog a kapunkba… 
0:1! Nem törünk össze és egyenlítünk. 1:1 és nyomunk 
tovább. Nem tudunk gólt ütni… mellé, fölé, kapufa… 
nem velünk van a bíró sem (kitaszítanak minket a pályá-
ról, nem adja meg a jogos büntet�t – úgy néz ki, az ellen-
félnek mindent lehet)…, aztán ahogy lenni szokott… 
megint egy el�re vágott labda és 1:2…. van még 2 perc... 
gyerünk fiúk!… nagyon fogy az id�…, nagyon… és most 

lövés… góóóóóóóóóóóóóóóól!!!!!, nem adja meg a bí-
ró… id�n túl történt – pont akkor, amikor kapura l�ttünk, 
lejárt az id�…, kikaptunk…, lecsúsztunk az országos-
ról…, csak egy gól…, éppen úgy, mint tavaly. 

 

 
 

A bronzmeccsre nem tudtunk felpörögni – el is vesztet-
tük. Nem a bronzért jöttünk –, nem tudtunk élni a lehet�-
séggel.  

De emelt f�vel távozhattunk, megmutattuk, hogy mi is 
tudunk valamit. Egy kis iskola egy gólra az országostól. 
Azért ez nem semmi! Most már tudunk örülni, hiszen 
eljutottunk idáig…, de nem sok kellett volna egy álom 
valóra váltásához.  

A csapat tagjai: Fekete András, Lénárd Dávid, Paulusz 
Balázs, Paulusz Zoltán, Szalai Ádám, Virág András.  

Paulusz József 
�

�����������	�
 

Kedves Gyerekek! 
A Gyerekkuckó januári számában is folytatjuk a mese-

író versenyre beérkezett meséitek megjelentetését. Most 
Peimli Gina 4. osztályos tanuló meséjét olvashatjátok. 
Fogadjátok szeretettel!  

Fehér Judit 
 

AZ ARANYALMA 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három királykis-

asszony. Az apjuknak volt három palotája. A király elment a 
vásárba, és megkérdezte a lányait, hogy mit hozzon nekik. A 
legnagyobb lánya azt mondta, hogy hozzon neki egy csillo-
gós ruhát. A középs� egy arany nyakláncot kért, a legkisebb 
pedig egy aranyalmát. Ezzel a király el is indult. A király el 
is hozta a ruhát és a nyakláncot. Csak az almát nem. A lánya 
búsan bement a szobájába. Erre az öreg király elment az 
almáért. Kereste az almát, de nem találta. Egyszer csak arra 
ment egy szegény legény, és megkérdezte a királytól: 

– Jól hallottam, hogy aranyalmát keresel? 
– Igen, azt keresek – válaszolta az öreg király. 
– Nekem van a kertemben. 
– Mennyiért adsz egyet? 
– Nem eladó! Talán a lányáért mégis odaadom. 
Ment haza a király nagy búsan. Szomorú volt, mert a legki-

sebb lányának nem vett semmit. Az öreg király visszament 
hát a szegény legényhez és megkérdezte t�le: 

– Egy zsák aranyért sem adod az almát? 
Azt felelte a szegénylegény:  
– Csak a lányodért! 
Hazament az öreg király és megkérdezte a lányát, hogy 

hozzá akar-e menni a szegény legényhez. Erre a lánya azt 
felelte, hogy igen. Nagy lakodalmat csaptak, és addig éltek, 
amíg meg nem haltak. 
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NEMZETISÉGI OLDAL  
Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Der erste Januar 
Nach dem Volks-

glauben soll man am 
1. Januar kein Hüh-
nerfleisch essen, 
denn die Hühner 
,,kratzen die Wirt-
schaft zurück“. 

Bevorzugt werden 
dafür sogenannte 

quellende Speisen wie Bohnen, Linzen und Erbsen, weil 
sie Fruchtbarkeit bzw. Reichtum zur Folge haben sollen. 

Unter den Neujahrspeisen spielen die Gerichte aus 
Schweinefleisch sowie das Mohngeback eine wichtige 
Rolle, sie sollen Wohlstand und Glück bringen. 
 

A disznótor 
Télen 4–6 hetes id�közönként került sor disznóvágásra. 

A húsok egy részét, a kolbászt, a szalonnákat és a sonkát 
felfüstölték és felfüggesztették az éléskamrába (spejzba). 

Amit nem füstöltek fel, májas és véres hurkát, töpörty�t 
és friss húst, azt apránként elfogyasztották. 

Csak ha mindez már elfogyott, akkor ölték le a követke-
z� disznót. 

 

 
A disznóölés fontos fázisa: 

a kolbásztöltés 
 

Amikor február végén az utolsó kocát is leölték és elfo-
gyasztották a friss húsokat, csak utána került sor a füstölt 
húsokra, kolbászra, sonkára és szalonnára és ezt is beosz-
tással ették, mert ki kellett tartani a húskészletnek �szig. 

A disznóölés menete általában a következ�képpen zaj-
lott: reggel 6 és 7 óra között, miel�tt kihúzták a disznót az 
óljából, a böllér és segít�i (általában 3-4 férfi) jó kis házi 
pálinkával koccintottak a ,,Schlacht“ sikerére. Majd a 
férfiak leteperték a szegény, rémülten röfög� állatot és a 
böllér kábítás nélkül nagy böllérkésével a nyaki artériánál 
átszúrta a disznó torkát. A ház asszonya egy nagy tálat 
tartott a kiöml� vérnek és folyamatos keverés mellett 
sózta, nehogy megalvadjon, mert akkor nem tudták volna 
a hurka készítéséhez használni. 

A tekn� már készen állt, forrt a víz az üstben, a disznót 
leforrázták, a sörtéket letisztították, a b�rt jól megmosták, 
majd fejjel lefelé lógatva felakasztották, felvágták a hasát, 
és kiszedték a bels�ségeket és a beleket. A máj, a vese és 
az agyvel� volt az els�, ami a konyhába került, ebb�l 
készült a reggeli, sok házban még vért is sütöttek hozzá, 
hagymával, paradicsommal, paprikával és borssal f�sze-
rezve. A köldökrészt kivágták, és a fára akasztották, hogy 
a madaraknak legyen mit csipegetni, de ezzel zsírozták a 
f�részt, amikor az faf�részelés közben beszorult.  

A hólyag felfújása a fiúk dolga volt, melybe disznósajtot 
(,,Schwartelwurst“-ot) töltöttek, de dohányzacskónak is 
használták. A disznófej és a többi hurkához való hús 
egymásután vándorolt az üstbe, majd f�tten darálták, 
fatekn�ben ízesítették, tettek hozzá áztatott és pirított 
zsemlét (véres hurkánál), f�tt rizst, majd megkezd�dött a 
hurkatöltés. 

A sváb háztartásokban általában az utolsó ténykedés a 
kolbász készítése volt, nagy részét mindjárt a füstöl�be 
akasztották ki, és a füstölést általában másnap kezdték el. 
A sütéshez félretett kolbászokat még napokig (amíg az 
id� hideg volt!) a spejzban tartották, és folyamatosan 
ebédhez vagy vacsorához megsütötték. 

Az egész nap vígan telt, mindenki tüsténkedett, tette a 
dolgát. A háziasszony is iparkodott megf�zni az ölési 
,,menüt”, ami rendszerint a jól bezöldségelt és krumplit is 
tartalmazó hurkalevessel indult, utána sült húsok, hurkák 
és kolbászok követték, de nem maradhatott el a toros 
káposzta sem.  

Az ország több sváb közösségében – így Visegrádon is – 
nagyon kedvelt ölési étel volt a Saues (receptjét a novem-
beri számunkban már leírtuk), a vérrel dúsított savanyú 
hús is. Asztalra kerültek a finomabbnál finomabb házi 
eltevés� savanyúságok is, a gazda s�r�n töltögette a – 
rendszerint – saját készítés� borát, melyet szódavízzel 
hígítva szerettek inni leginkább. 

A nap fénypontja volt a tor végére elkészült finom hájas 
pogácsa, hájas falatkák, házi szilvalekvárral töltve és 
porcukorral b�ven meghintve. 

A vacsora után a böllér összeszedte a szerszámait, és 
kóstolóval a kosarában indult haza. A házigazda még 
elszámolt vele, és fizetése körülbelül ötszöröse volt a 
napszáménak. 

Még miel�tt beesteledett volna, az üstben – kis t�z mel-
lett – kiolvasztották a zsírt, és kisütötték a töpörty�t, 
melynek belül a szivacshoz hasonlóan üregesnek kellett 
lennie. Ha a zsírból ölésenként 25–30 liter kiolvadt, már 
elégedettek voltak, hiszen ezzel f�ztek és sütöttek egész 
évben. 

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. 

                                              Scheiliné Herendi Ida 
(Német Nemzetiségi Önkormányzat) 
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Az  
 

EGYÜTT KULTURÁLIS EGYESÜLET 
 

szeretettel meghív minden érdekl�d�t 
 

a nagyváradi  
Magyar Örökség-díjas 

 

KISS STÚDIÓ SZÍNHÁZ 
 

„ADJON ISTEN BÉKÉT,  
KEDVET!”   

cím�  
 

EL�ADÁSÁRA, 
 

amely  
2012. január 13-án,  

pénteken  
18 órakor lesz  

a visegrádi moziban 

	
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja  

Visegrád lakosait 
a hónap utolsó péntekén megrendezend� 

el�adás-sorozat  
következ� alkalmára, 

mely 
 

2011. január 27-én (pénteken)  
18 órától 

lesz a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 
 

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

tart  
 

vetített képes el�adást 
 

���������� 	��!��"#��$�#� 	
 

címmel 
 

A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

Sajnálattal értesítjük  
Visegrád város lakóit,  

hogy 
a 2012. január 29-én vasárnap,  

19 órára 
a DON VITO pizzériába tervezett, 

 

2012. évi 
 

ZOLLER-DÍJ 
 

átadása elmarad 
 

Abonyi Géza polgármester személyes dönté-
sét az önkormányzat pénzügyi nehézségeivel 
indokolta. Miután így a m�vel�dési háznak a 
saját forrásai nem állnak rendelkezésre, nem 
tudja megszervezni hagyományos rendezvé-
nyét. 

 

Egyúttal szeretettel hívjuk  
Zoller Attila tisztel�it 

2012. január 25-én, szerdán 17 órára  
a visegrádi temet�be,  

ahol mécsesgyújtással emlékezünk  
városunk világhír� jazzgitárosára. 

 

Szeretettel várunk mindenki, és kérjük, 
aki teheti, hozzon egy mécsest! 

 

 
 

FILMKLUB 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy 2011. november 24-
én az eredeti elképzelés szerint elindult a filmklub 
a m�vel�dési házban. Továbbra is várjuk mind-
azokat, akik szívesen csatlakoznak a filmszeret�k 
ezen csoportjához. 

A következ� két vetítés január 19-én és február 
2-án lesz a könyvtárban, 18 órától. 

Részletesebb információval a m�vel�dési ház-
ban, vagy a (26) 398-128-as vezetékes, ill. a 06 
(30) 210-8580-as mobil telefonszámon tudunk 
szolgálni. 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
Mikesy Tamás 

 

 
Ne feledjék: január 22-én a MÜPÁ-ban 

Visegrád mutatkozik be  
a magyar kultúra napja alkalmából!  

(Lásd a címoldalt!) 
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Advent utolsó szombat délutánjára bens�séges, ünnepi 
együttlétre hívtuk kis városunk lakóit. Nagyon sokan elfo-
gadták meghívásunkat, és azt gondoljuk, a rendezvény elérte 
a célját: egy szép, ünnepélyes és mégis kötetlen délutánt 
tölthettek együtt gyerekek, fiatalok és feln�ttek. A templomi 
m�sorban egy kedves karácsonyi összeállítást láthattak a 
jelenlév�k. Majd a templomkertben kicsik és nagyok örömé-
re finom forralt bor, tea, habos forró csoki és finomabbnál 
finomabb sütemények tették kellemessé a beszélgetést, az 
együtt töltött id�t. A betlehem él� állatkáit pedig nem csak a 
gyerekek, a feln�ttek is nagyon élvezték.  

 
 

Hason-
ló szépe-
ket lehet 
csak írni 
a decem-
ber 30-i 

disznó-
torról is. 
Az id�já-
rás ked-
vezett a 

rendez-
vénynek, 

így igazán jó hangulatban tudtuk búcsúztatni az évet. Már a 
rendezvény kezdetekor a 29-én levágott disznókból készített 
disznósajttal és abált szalonnával fogadtuk a vendégeket, 
délre pedig elkészült a fenséges orjaleves, a toros káposzta és 
a sváb hagyományok szerinti „saues”. A nap folyamán több 
mint százötven kiló véres és májas hurkát, valamint kolbászt 
sütöttünk meg. Azt, hogy hány szelet pecsenye sült meg, 
megtippelni sem merjük. A rengeteg sütit pedig nem is tud-
juk, hogy kilóban avagy méterben kellene-e leírni. 

Pálinkából tizenegy liter, míg forralt borból több mint száz 
liter fogyott, emellett a visegrádi boros gazdák borait lehetett 
kóstolgatni. Akik nem ihattak, azok pedig forró teával mele-
gítették magukat. 

A rendezvény ideje alatt adományból, valamint a 
forraltbor- és pálinkaárusításból összesen 222 000 Ft gy�lt 
össze a kasszába. Az adományozók és a szervez�k úgy dön-
töttek, hogy ebb�l az összegb�l egy forintot sem vesznek ki, 
hanem teljes egészében közcélra ajánlják fel, hasonló mó-
don, mint ahogy a disznóvágásra és torosra felajánlott ado-
mányokkal tették. A közeljöv�ben dönteni is fognak arról a 
célról, melyre fordítják az összeget, és err�l természetesen 
tájékoztatják Visegrád minden kedves lakóját.   

A legnehezebb feladat ilyenkor felsorolni mindazokat, 
akiknek köszönettel tartozunk. Hiszen nagyon sokan voltak, 
akik összefogtak azért, hogy ez a két nap valóban úgy sike-
rüljön, ahogyan szerettük volna. Volt, aki ötlettel, volt, aki 
munkával, más pénzzel, megint más természetbeli adomány-
nyal járult hozzá a sikerhez. Amikor a decemberi Visegrádi 
Hírekben megjelent a meghívó, többen kerestek meg minket, 
hogy mondjuk meg, mivel tudnának segíteni, és ez a jószív� 
adakozó kedv nem sz�nt meg egészen a rendezvény napjáig. 
Munkát, bort, pálinkát, süteményt és minden egyebet ajánlot-
tak fel, de legf�képpen szeretetüket. 

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek a sok segítséget és 
jóságot. Kívánjuk, hogy az új évben sokszor érezzék azt az 
örömöt a szívükben, melyet mi éreztünk ezekben a napok-
ban.                                                                           Szervez�k  

Magyar László: 
 

LELTÁR 
 

Himnuszunk és Szózatunk ünnepét üljük megint, 
az ékes magyar nyelv hangzó tisztaságát. 
 

Tértelen id�b�l – tértelen id�be lépek. 
 

Megkaptuk a Földet; 
       – a talpalatnyit – 
s tesszük egyre tönkre változatlan átéléssel, 
teljes odaadással, 
lelketlen hittel és minden meggondolás nélkül, 
nem csoda, vajúdik sokadik infarktusom. 
A gyermekkoriak rásegítenek a mostaniakra, 
talán arra az egy fizikálisra – akkor! – nem, 
az orvosi közhelyviccként a: Próbára!, 
hogy a következ� már majd jól sikerül. 
 

Család, – és körülményváltozás végkifejlete 
épp az a hab a söröspoharam alján, 
mint szürcsölni kezdve, volt a tetején, 
csak a lé fogyott ki alóla, 
             – a tartalmas lényeg, – 
s most magvet�ként keresem országomat, 
hol aratásra legjobban érik be a szem. 
Hanyadik? – ünnepségemen már túl 
átmosott mocsokba, generációs homályba taposok. 
Eszmélésem óta a nadrágszíj: 
      – Csak most az egyszer még! – 
nemzedék képvisel�je vagyok. 
Gy�zködjem magam? Magunkat…? 
Lélek nem vándorol így, – tanítja Buddha, – 
a ,,KARMA”, az eleve elrendelés, 
kit-kit, a csakrája áruba bocsátására jogosítson fel; 
a hét ,,f�b�n” mindmáig a b�nös bélyege, 
az ember létjogának erkölcse, – ha van! – 
        – Ha nincs? 
        Semmi sincs! 
 

A halottak b�zl� hullakazlak, 
az él�k csak atomok és molekulák, 
a lélek gáz és g�zbuborékként áramló sötétség. 
 

Minden szerelem a csírából szárba szökkent 
szeretet gyermeke volt. 
 

          – Az ma is? – 
Kísértenek szerelmes gyümölcsök idejem, 
órám lejárta felé épp úgy, mint annak el�tte, 
bárha e gyümölcsök a két elátkozott fának a gyönyörei; 
a kétked� jelenlét-Tamásai és Péter-sziklái; 
Sodoma és Gomora és a Léti lélek szobrászai; 
mégis az én leltáros versem gyermekei valamennyien; 
etüdnyi ráncok, 
 fájdalom és lemondás impromtuk, 
       ,,Pax vóbis” – diadalok verítékei; 
Évák, Ilonák, Dórák és Kriszták, 
             (még az az egy Klára is!), 
donna donnák, 
jelzetten jeltelen madonnák. 
 

Haldokló holdfényb�l fakad a hajnal. 
 

Pálinkag�zben, 
szmokingos angolkering�z�k sora merül fel. 
Terem, kapu vár tárva, 
hol a szentség maga az: ÚR. 
Térdepl� Margariták a kerítésoszlopok, 
s a ,,Mesterek”, torzan parány törpék. 

A Plintenburg-tábla még egy árva vessz� se a mondatban, 
a királyok városában: Visegrádon. 
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B e f e j ez�d ö t t  a  p l ébá n ia t em plom  f e lú j í t á s a  
 

Tíz esztend�  köszönet 
 

2011. december 18-án, advent negyedik vasárnap-
ján dr. Erd� Péter bíboros prímás, esztergom-
budapesti érsek szentmise keretében megáldotta a 
felújított visegrádi Keresztel� Szent János-
plébániatemplomot, majd utána ünnepi ebéden vett 
részt a Sirály étteremben. 

Ennyi a hír. 
Oly egyszer�en hangzik, oly magától ért�d�nek t�nik 

– bár tudjuk: nem az. 
A szóval kimondott köszönet oly kevésnek érz�dik – 

bár tudjuk, mást nem tehetünk. 
Vagy mégis? – Egyet talán mégis. 

Tudjuk azt, hogy felsorolásunk nem lehet teljes, még-
is teszünk egy „vakmer�” kísérletet; megpróbáljuk 
sorra venni mindazon személyeket és szervezeteket 
(bár ez utóbbiak mögött is mindig személyek áll-
nak…), kiknek segítsége, munkája nélkül nem mond-
hatnánk el: Azt a feladatot, melyet emberölt�nként a 
múló id� ró minden lelki s szellemi folyamatosságot 
valló közösségre, teljesítettük; kapott épített öröksé-
günket meg�riztük, nyugodt szívvel adhatjuk tovább 
utódainknak. 

 

 
Az els� ismert kép a templomról 1872-b�l 

 
De honnan is indultunk? Hogyan is nézett ki templo-

munk a harmadik évezred beköszöntekor? – Villám-
csapások által megrongált toronysisak, beázó tet�szer-
kezet, repedez� és felázó falak, rendezetlen kert és 

csapadékvíz-elvezetés, itt-ott már-már veszélyes elekt-
romos hálózat, anyagi és szellemi értelemben elavult 
bels�… A feladat akkor mind anyagi, mind id�beli 
értelemben szinte beláthatatlan volt. A legutolsó, a 
templom bels� terét érint� komoly felújítás 1973-ban 
volt. Nem volt átfogó terv a teljes felújításra – szinte 
csak t�zoltásszer�en igyekeztünk az éppen legfonto-
sabbnak látszó feladatot sorra venni. 

A földi er�k között els�sorban kell említenünk az 
Esztergom-Budapesti F�egyházmegyét, mely lehet�sé-
geihez képest segítette a felújítási munkákat. Sajnos, a 
f�egyházmegye anyagi lehet�ségei er�sen korlátozot-
tak, a területén található egyházi ingatlanok állapota 
pedig vegyes, de leginkább rossz, ezért a források el-
osztásánál a közvetlen kárelhárítás és állagmegóvás 
els�bbséget élvez – másra meg nem is nagyon marad... 
Sajnos a munkálatok els� felében – torony, tet�, fal-
szerkezeti meger�sítések – templomunkra ezek a 
szempontok teljes mértékben illettek; így ezen munká-
latok végzéséhez komoly hozzájárulást nyertünk a 
f�egyházmegye Gazdasági Tanácsától. 

Másik intézményi támogatónk Visegrád Város Ön-
kormányzata volt: mind a tet�, mind a homlokzat fel-
újításánál komoly pénzügyi segítséggel volt felénk. 

A fent említett támogatások azonban nem fedezték 
volna mindazt a munkát, melyet elvégeztünk – sok 
esetben bele se tudtunk volna kezdeni a munkálatokba 
más, magán forrásból származó segítség nélkül.  

Szinte lehetetlen feladat mindenkit felsorolni, aki va-
lamilyen formában részt vett a munkákban; sokszor az 
is igen nehezen meghatározható, hogy milyen min�-
ségben – adományozó?, „piaci alapon” megbízott? – 
tette a dolgát, hiszen a fizetségért munkát végz�k kö-
zött is alig volt olyan, akit ne érintett volna meg a fel-
adat emelkedettsége – s a nemes ügyhöz való csatlako-
zást oly módon tette, hogy a valós piaci ár alatt végezte 
munkáját, vagy valamilyen egyéb, kiegészít� feladatot 
végzett el díjmentesen. 

Ami pedig végképp lehetetlen: fölbecsülni és névvel 
megnevezni mindazt a segítséget, melyet névtelenül – 
lett légyen az akár a legkisebb is – tett bárki: az egy-
házközség hívei, akik minden vasárnap elhelyezték 
adományaikat a perselybe, a rendszeresen Visegrádon 
pihen�k, vagy akik csak alkalmanként látogatnak el 
hozzánk… 

Próbáljuk hát meg mégis, nézzük a kedves névsort! 

Bánó László – aki mindig hangsúlyozza, hogy sze-
mélye kevésbé érdekes; egy csapat eredményes munká-
ja teremti, teremtette meg annak lehet�ségét, hogy a 
templom felújításának támogatója legyen. Valóban: a 
templom felújításának legnagyobb támogatója az el-
múlt tíz év alatt az UTILIS Kft. volt;  ez  id�  alatt  alig  

(Folytatás a 14. oldalon) 
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(Folytatás a 13. oldalról) 

volt olyan üteme a felújítási munkáknak, melyben 
valamilyen formában ne vettek volna részt. 

A templomkert rendezésének, a csapadékvíz elvezeté-
sének 2005. évben történt megvalósulása az UTILIS 
Kft. m�ve volt; itt a munkákat f�vállalkozóként úgy 
végezték el, hogy a kivitelezés költségének alig egyne-
gyede állt rendelkezésre – a hiányzó részt pénzben, 
munkában a cég tette hozzá. A kert tervez�je Rédai 
Istvánné, m�szaki ellen�re Quirin Andrásné és Lé-
vay László, a feladat napi szint� koordinátora az 
UTILIS Kft. részér�l Lendvai János, a munkák kivite-
lez�je Gerstmayer János volt.  

A kert munkálataival egy id�ben megtörtént a sekres-
tye közm�vesítése (vezetékes víz és mellékhelyiség 
kiépítése a sekrestyében), valamit a templom f�tésének 
jelenleg is m�köd� kialakítása – ez utóbbi kivitelez�je 
és részbeni adományozója Csanád Bálint volt, aki 
csak anyagárat számolt (ezt szintén az UTILIS Kft. 
állta), munkadíjat nem fogadott el. 

A tet�szerkezet 2006–2007. évben történt felújításá-
nál is szerepelt az UTILIS  Kft. mint pénzügyi támoga-
tó. Bánó László 2008-ban azonban még ennél is többet 
tett: fölismerte azt, hogy a toronytörzs felújításával a 
templom Visegrád millenniumi ünnepségeire félig 
felújított torzóként állt volna – ezért „félreverte a ha-
rangot”, és megszervezte a teljes küls� felújítás pénz-
ügyi hátterét. Ez a pénzügyi háttér oly módon állt ösz-
sze, hogy a teljes költségvetés mintegy 20%-át a f�-
egyházmegye, kb. 50%-át az UTILIS Kft., kb. 30%-át 
Visegrád Város Önkormányzata állta – utóbbi oly mó-
don, hogy ezt az összeget is az UTILIS adta kölcsön 
mintegy két évre, kamatmentesen. 

A templom bels�je 2009-re rendezett, bár nem telje-
sen harmonikus képet mutatott; ennek rendezésére – 
tekintettel arra, hogy közvetlen kárelhárítási helyzet 
nem állt fönn – f�egyházmegyei forrást nem remélhet-
tünk – bár a falak küls� oldalán megkezdett falmeger�-
sítés bels� oldali párjának elkészítése fontos lett volna. 
Bánó László, illetve az UTILIS Kft. legnagyobb egy 
összeg� adománya ezen munkák elvégzésére irányult: 
2011 májusában – hosszú el�készítés után – megkez-
d�dhetett a teljes bels� rekonstrukció. A mintegy fél 
éven át tartó, többször megtorpanó munkák teljes fede-
zetét biztosította az UTILIS Kft. 

Az elmúlt évtized felújítási munkáinak legnagyobb – 
a költségek mintegy felét visel� – támogatója volt a 
cég. Ám a pénzügyi támogatáson túl hatalmas segítség 
volt Bánó László (Laci?) szervez� képessége, a megfe-
lel� pillanatban tett kezdeményez� lépései – és ezen 
kívül is számos olyan „apróság”, melyek felsorolása 
lehetetlen, ám melyek nélkül nem, vagy csak sokkal 
nehezebben ment volna a „szekér” el�re…  

Máthé Gábor – aki el�ször a tet�szerkezet teljes fel-
újításának f�vállalkozójaként vett részt a templomfel-
újításban 2006–2007-ben. Csak aki már vett részt ha-
sonló feladat megoldásában, tudja azt, hogy szinte 
lehetetlen feladat egy régi épület felújítására egyértel-

m� és pénzügyileg is tartható vállalást tenni – egy ilyen 
helyzetben csak a kivitelezési munkák megkezdése 
után, amikor már a rejtett szerkezetek is láthatóak, 
kerülnek napvilágra olyan adatok, melyek azután lé-
nyegesen átírhatják az eredetileg tervezett menetet. 
Gábor azonban annál, hogy ezeket az akadályokat 
remekül vette, még többet is tett: a tet�szerkezet meg-
újításával egy id�ben – fölismerve azt, hogy az elekt-
romos hálózat teljesen elavult – a padlástérben futó 
alapvezetékeket saját költségen kicseréltette. � akkor 
már valószín� tudta, amit mi még nem: néhány évvel 
kés�bb, 2009-ben – szintén saját költségén – felújíttatta 
a templom teljes elektromos hálózatát, beleértve annak 
leglátványosabb részét, a bels� világítást. Nekünk csu-
pán a tervek, az új elektromos bekötés, valamint a va-
kolat sérüléseinek javítási költségeit kellett viselnünk. 

Zeller Tibor – akinek adományából fedezni tudtuk a 
templomkert homlokzatfelújítás utáni rendezésének 
anyagköltségét, valamint a szentély vakolatcseréjének 
jelent�s részét; mindezeken felül 2011. december 18-
án, az ünnepi ebéden valójában az � vendégei voltunk. 

Dr. Brém György – aki évr�l évre megtalálja azt a 
fontos feladatot, melynek fedezetét biztosítja; az idei 
évben a Szent János-szobor új – Meszárek György 
által elkészített – konzoljának költségeit viselte. 

Ifj. Schüszterl Károly és Bergmann Péter – akik 
adományként felajánlott munkájukkal a homlokzat 
felújítása után újra életre keltették a templomkertet, és 
legf�képpen kiépítették az önm�köd� öntöz�rendszert. 
A kert folyamatos gondozása is a munkájukat dicséri. 

Szabó József – aki munkáját ellenszolgáltatás nélkül 
fölajánlva restaurálta a templom kapuját – csak az 
anyagköltséget kellet térítenünk; az � munkáját dicséri 
a kapu fölötti ablakkeret, a kórusajtó, a sekrestyeszek-
rény fels� részének, valamint a körmeneti keresztnek a 
felújítása is. 2011-ben � végezte a bels� k�restaurálási 
munkákat is. 

Félegyházi Károly – aki a templomkapu kovácsolt-
vas elemeit, zárját restaurálta felajánlásként – szintén 
„anyagáron”. 

Zeller Ferenc – aki a bels� felújítás után térítésmen-
tesen vállalta a padok párnáinak teljes felújítását – 
immár nem is el�ször… 

Lévay László – aki különösen a 2011. évben „alko-
tott nagyot”; a bels� felújítás m�szaki ellen�reként túl 
azon, hogy az el�irányozott költségkereten belül ma-
radva végig tudta vinni a munkálatokat, gyakorlatilag 
kétszer hozta vissza a reménytelen elakadásból a mun-
kamenetet; kétszer t�nt úgy, hogy adminisztratív okok-
ból nem tudjuk folytatni a munkát. László türelme és 
kitartása dönt� mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 
2011. évi adventi gyertyagyújtás a megújult templom-
ban történhetett.  

Gerstmayer János – aki csapatával több munka-
ütemben is részt vett (kertrendezés, szentély- és a teljes 
bels� rekonstrukció); minden munkánál a szerz�désé-
ben vállaltakat messze túlteljesítve dolgozott; s ha néha 

(Folytatás a 15. oldalon) 
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(Folytatás a 14. oldalról) 
magában dohogott is egy-egy valóban méltatlan hely-
zetben – bár tehette volna –, soha nem méltatlankodott, 
soha nem támasztott ezért kiegészít� anyagi igényeket.  

Bártfai István – aki fiával és csapatával együtt sok-
szor éjszakába nyúlóan is tette a dolgát, nem ritkán 
akrobatabravúrnak is beill� mutatványokat végrehajt-
va; nem tudtunk olyat kérni t�le – lett légyen az akár 
sz�ken vett mesterségét�l távolabbi feladat –, melyben 
ne lett volna segítségünkre. 

Gräff János – aki az elektromos rekonstrukció kivi-
telez�je volt; azóta pedig mosolygós türelemmel jön 
újra és újra, javítja, karbantartja a rendszert, le- és visz-
szaszerel, amikor erre van szükség; s mindezekért neki 
sem tudunk az anyagköltségen felül fizetni… 

 

 
A felújított templombels� 

 
Szólnunk kell még Besey Lászlóról, aki a statikai 

megoldások tervez�je volt; Vörös Mártáról, aki a 
tet�szerkezet munkáinál el�ször felel�s m�szaki veze-
t�ként, m�szaki ellen�rként, kés�bb – a homlokzati és 
a bels� felújítás munkáinál – építész tervez�ként is 
közrem�ködött; Simon Anna m�vészettörténészr�l, 
aki a 2011. évben komoly történeti kutatást végzett; 
Gedeon Péterr�l, aki a bels� falfelületek restaurátori 
munkáit végezte; Ferencz Csabáról és cégér�l, aki a 
templom bels� állványozási munkáit végezte, Józsa 
Attiláról és Sárdi Józsefr�l, akik a küls� homlokzati 
munkák kivitelez�i voltak, Zahora Andrásról és 
Paszt Györgyr�l, akik a küls� k�restaurátori munká-
kat végezték; Oláh Péterr�l, aki a kapu fölötti ablak új 
szárnyait; Tavas Péterr�l, aki a sekrestye új szekré-
nyeit készítették. 

Az egyházmegyei el�írások egy egyházközségi beru-
házás esetében a beruházás felel�s vezet�jeként a plé-
bánost jelölik meg. Ha a plébános úgy ítéli meg, hogy 
erejét, tapasztalatát, m�szaki-szakmai képességeit 
meghaladja a feladat, akkor felkérhet szakért� tanács-
adót, segítséget. 2008-t�l ez a segítség Félegyházi 

András volt. Bármir�l volt szó, mindig megbízhattam 
a munkájában. Segítsége nélkül sokszor alakult volna 
ki válsághelyzet. Mindezt díjmentesen tette. 

A felújítási munkák alatt és után emberfeletti munkát 
jelentett a templom rendben tartása, takarítása. Ebb�l a 
szempontból a legnehezebb id�szak 2009. évben volt, 
amikor a szentély felújítása úgy történt, hogy a vasár-
napi szentmisék a templomban voltak – hétr�l hétre 
újra és újra ki kellett takarítani a keletkezett port, koszt. 
Ezt csak olyan csapat tudta elvégezni, akik úgy érez-
hették: valójában nem is munkát végeznek – vége-
hossza nincs tevékenységük jobban hasonlít egy végte-
len imára, mint fárasztó munkára. Tették mindezt kérés 
nélkül, jókedvvel – köszönet a templomot folyamato-
san rendben tartó asszonyoknak áldozatvállalásukért.  

Az adományozók és kivitelez�k – nem lehet elégszer 
hangsúlyozni: a két fogalomkör szinte minden esetben 
„összecsúszik” – névsoráról azt állítani: teljes, nagy 
vakmer�ség lenne. Nem is tesszük ezt. Ha valaki kima-
radt volna, attól bocsánatot kérünk, hogy itt nem szere-
pelt a neve; ám biztosak vagyunk abban is, hogy – 
csakúgy, mint a néven nevezettek – nem dics�ség-
vágyból vettek ilyen vagy olyan módon részt a marato-
ni munkasorozatban. 

Köszönettel tartozunk a Keresztel� Szent János Ala-
pítványnak, különösen is Bánóné Rédai Annának, 
aki 2009-ben létrehozta az alapítványt; azután Laka-
tosné Dr. Schilling Dorottyának és E�ry Lászlóné-
nak, akik sokat segítettek a 2011. évi munkák pénz-
ügyi hátterének zökken�mentes levezetéséért. Köszö-
net Lendvai Évának, aki rengeteg adminisztrációs 
háttérmunkát végzett az évek során és G. Nagy Nóra 
fest�m�vésznek, hogy a stáció képeit megtisztította. 

Köszönettel tartozunk református testvéreinknek, akik 
a 2011. húsvéttól adventig lehet�vé tették, hogy új 
templomukban legyenek a vasárnapi szentmisék. 

Mindezek után hálát adunk Teremt�nknek azért, hogy 
olyan korban élhetünk, ahol ez lehetséges volt; ahol 
templomot építhettünk. Igen, építhettünk, ez a helyes 
kifejezés: bár templomunk állt már korában is, minden 
generációnak újra és újra föl kell építenie – az „örök 
templomépítés” m�véhez hozzá kell járulnia. Ha csak a 
dolog prózai (pénzügyi) vetületét nézzük, az is ezt 
igazolja: az elmúlt évtizedben a katolikus templom 
felújítására elköltött pénzösszeg nagysága vetekszik az 
új református templom építésének költségeivel…  

Végül még egyszer: Köszönet és köszönet – tíz esz-
tend� köszönet. Egyformán, mindenkinek. Ember szá-
mára lehetetlen feladat összevetni a hétköznapi ésszel 
szinte beláthatatlan méret� pénzadományt a heteken át 
föláldozott szombat délel�ttökkel, a „kicsit” a „nagy-
gyal”… Nem is próbálkozunk ezzel; nem a mi dol-
gunk. Tudjuk, érezzük: senki nem is várja ezt. Remél-
jük, és kérjük Isten áldását a felújított templomra és 
mindazok további munkáira, akik részt vettek a temp-
lom újraépítésében. 
                                                               Kalász István  

kanonok plébános 
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A SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA HANGVERSENYE A KIRÁLYI PALOTÁBAN 
 

Azok lehettek a legboldogabbak, akiknek emlékezésük 
hullámain véletlenül sem bukkant fel más együttes; mert 
milyen ritka élmény, amikor az ember egy hangversenyen 
minden dalost-hangszerest elfelejt, akiket valaha is hallott! 

Már kívülr�l, miel�tt a terembe léptünk, úgy hallottuk a 
heged�sök, fafúvósok, rezesek hangolását, gyakorlását, 
egyetlen zeng� tumultusban, mint Bretagne-ban az orgo-
nát egy templomküszöbön, a téren, ahová a tenger zúg fel, 
egy másik orgona… És milyen gyönyör� látvány volt a 
népes közönség mellett az a másik tömeg, az énekkar, 
százan fehérblúzos, piros-válpántruhás lányok, közöttük 
néhány – ahogy Süt� András mondaná – „nyírfamagonc” 
fiúval, akik bevonultak a Rákóczi-induló ütemére, és ösz-
szes�r�södtek a pódiumon, mint egyetlen daloló lélek, ami 
betölti a téli estét. 

 

 

A 100 tagú ének- és a 40 tagú zenekar  
és Haáz Sándor karnagy úr 

 
Túljutva az els� percek mámorosságán, az igazán meg-

borzongató meglepetés akkor következett be, amikor 
megrezdült a száz hangszál a száz fiatal torokban. Bennem 
ezt az érzést el�ször Bach Parasztkantátájának jól ismert 
részlete keltette fel, s fokozta kés�bb a Nagymajtényi 
síkon cím� kuruc sirató, majd tovább egy francia népdal… 
És egyre er�södött az érzés: mert ez több, mint hogy ezek 
a gyerekek, talán tíz és tizenhat év közöttiek, tehetségesek, 
fegyelmezettek, szépek, muzikálisak; ez a legtisztább, 
legeszményibb közösségi hang a havasokon, sz�zi hóban 
és sz�zi napfényben, szövegmondásban kissé – erdélyi 
jellegzetességként – mindig a nyílt á hanghoz, Tamási 
Áron hanghordozásához közelítve. Ez nem száz külön 
virág a Hargita déli oldaláról, ez több mint száz énekes 
rigó tavasszal, égnek emelt cs�rrel; ez úgy él együtt, ki-
fürkészhetetlen titokban és mámorban, száz lélek, hogy 
azt csak könnyes-boldog csodálkozással lehet szemlélni.  

Különösen megragadó volt számomra e széles repertoár 
gyöngyeib�l néhány karácsonyi ének, egyebek közt az 
otthon karácsonyi melegét idéz� Mennyb�l az angyal, de 
különösen a Csendes éj megszólaltatása. Ekkor ötlött 
eszembe: milyen szépen szólna a szentegyházi gyerekek 
ajkán Kodály Esti dala. Merném ajánlani nekik Bartók, 
Kodály, Bárdos, Lajtha, Gárdonyi kórusm�veit, amelyek 
közül, tehetségük, felkészültségük révén, jó néhányat meg 

tudnának tanulni, s amelyek – talán csak egyel�re – hiá-
nyoznak repertoárjukból.  

Megtudtuk: a zenekar tagjai a szentegyházi Tanulók Há-
za zeneköreiben sajátították el a hangszerkezelés m�vele-
tét, egyikük sem zeneiskolás. Ez csak növeli tiszteletünket 
Haáz Sándor tanár úr iránt, aki a m�veket gyermek-
együttesre hangszerelte, s aki vezényelt; érzékelhet� volt, 
hogy lelkes, megért�, szeret�, szövevényeken és titkokon 
átlátó zenem�vész-ember, költ� a tanárban, aki olyan 
csodákat nevel fel, olyan finom palántákat segít virágjuk-
ba fakadni, mint ezek az érzékeny lelkület� gyerekek.  

 

 
A hálás közönség vastapssal köszönte meg a szép m�sort 

 
A koncert végéhez közeledve egy dermedt pillanatban 

csillogóvá váltak a szemek, amikor a konferáló kislány 
bejelentette: „Minden magyarok legszentebb énekével, a 
Szózattal búcsúzunk… Isten Magukkal! A viszontlátásra!” 
És szállt és zengett a Szózat s a Székely himnusz, száz 
kézben tartott gyertya fényében, ami egyenként világította 
meg a gyermekarcokat. A feloldást a Gábor Áron réz-
ágyúja nóta hozta meg. Az énekkar végül az id�sebb Jo-
hann Strauss Radeczky-indulójára vonult ki (aminek el�-
adásába, megbocsáthatóan, óhatatlanul beleszólt kissé az 
erdélyi folklórból mintázott bartóki parlandó), miközben a 
gyerekek az együttes emblémáját hordozó kis papírzászló-
ikat lengették, és osztogatták az egybegy�lteknek. El�tte 
még letették névjegyüket: elénekelték a gyermektisztasá-
gukat, jöv�be vetett bizalmukat, magával ragadó vitalitá-
sukat legjobban kifejez� Jingle Bells cím� karácsonyi 
éneket: „Szikrázik a hó, nevetésünk messze száll, / És a kis 
csikó a szánnal meg sem áll. / Tág a lélek is, akár a látha-
tár / És jókedvünknek hangjait a szél is tudja már.” 

A krónikás kifejez� készsége könnyen túlf�ti önmagát, 
ha kicsordul az élmény öröme. Mert ezek a gyerekek 
olyan értékek felmagasztalására gy�ltek össze kétségbeej-
t� korunkban, amelyek megtanítják az embert újraálmodni 
az elt�ntnek hitt távoli reményeket és szépségeket. Amit 
hallottunk, olyan reményteli ének és zene volt, s olyan 
nagy kultúra, olyan mély lelkiség, hogy egész légkör tá-
mad körülötte m�vészi fönségb�l és emberi büszkeségb�l.  

A kis papírzászlót, ehhez nem férhet kétség, a legszebb 
kislánytól én kaptam, egy mosoly kíséretében.  

 Szomory György 
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 A sokunknak méltán még ma is kedves táncdal 
kezdetét adtam az írás bevezet�jének, mert a mellékelt 
fotó valójában egy régi kedves, vidám eseményre, egy 
fellépésre emlékeztet. Ma már tényleg csak emlék… 

A felvétel bizony jó pár évvel ezel�tt, 1948. július 
30-án, a Sasvári családi ház udvarán, egy napfényes 
nyári napon készült, egy nappal azel�tt, hogy a képen 
látható vidám, der�t sugárzó, csinosabbnál csinosabb 
lányokból álló alkalmi kórus a Nádler-vendégl� (a mai 
Sirály étterem) kerthelyiségében szerepelt. „Tenge-
rész, a szívem tengerész” cím� kering�t, jobbra-balra 
hullámozva énekelte a matrózsapkás lánycsapat 
harmonika- és mandolinkísérettel. A kellemes nyári 
estben felcsendült dal a méltóságosan hömpölyg� 
Duna hangközvetítésének köszönhet�en feltehet�leg 
Nagymaroson is hallható volt az ott lakók örömére. A 
dal, mely Nagykovácsi Ilona táncdalénekes búgó 
hangjának köszönhet�en igazi slágerré vált akkortájt 
országszerte. Kik is láthatók a képen?  

Hátsó sor  (balról jobbra):  Tóth Ferenc, Helm Jakab, 
középs� sor (balról jobbra, zárójelben kés�bbi 
asszonynevükkel): Graczár Irén (Szedlacsek Jánosné), 

Nick Rózsa (Kulcsár Ern�né), Gerstmayer Éva (Jung Andrásné), Sasvári Marika (Sült Istvánné), Sasvári Edit (Ónodi 
Aladárné), Helm Nusi (Grósz Mihályné), Schwartz Marika (?), Fieszl Juci (Varga Jánosné), Helm Ilonka (Horányi 
Sándorné); alsó sor: Valentin Ferenc, Kulcsár Ern�, Sasvári Kálmán; elöl, középen: Scheili Béla. 

Szeretettel emlékezve és emlékeztetve a még él� egykori, s egyben a sajnos már nem él� szerepl�kre: 
                                                                                                                                                          Scheili Béla (Budapest) 
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Már többször írtam a mi szép kis városunkról, többek 
között a sok ipari centrumról, üzletekr�l és kiszolgáló 
egységekr�l, ahol több száz helybeli és környékbeli tudott 
munkát vállalni magának, akkor nem voltak akkora szál-
lodák és panziók, mint most, de igen aktívan el tudtak 
helyezkedni. Hát valóban ez a mi kis városunk igen sok 
embernek ad munkát a helyieknek és környez� települé-
sekr�l járó embereknek. 

Szeretném megemlíteni az itt megjelölt munkahelyeket, 
többek között a vendéglátó helyiségeket, szállodákat, 
panziókat, a kis és nagy üzleteket, ahol legtöbben a kör-
nyez� falvakból és Erdélyb�l tev�dtek össze. Sajnos, azt 
kell mondanom, hogy az itteni visegrádi lakosok közül 
igen csekély létszám van ezeken a munkahelyeken, ott 
csak idegen munkaer� van. Nem tudom elképzelni azt, 
hogy miért nincs szükség, hogy valami csak van a dolog-
ban. 

Sajnos volt az írásommal kapcsolatban jó és rossz is, 
volt, aki azt mondta, örülök, hogy ezt a témát felhoztad, 
ezt a problémát. De volt, aki azt mondta, hogy nem iro-
dalmi nyelven írtam meg a helyi történeteket. Hát, kedves 
Olvasó, nagyon sok nem él� embert kellett felidézni, hogy 
kik is voltak valamikor, megérdemlik ezek az emberek, 
hogy rájuk emlékezünk. Én nem vagyok újságíró, nincs rá 
jogom, hogy csak szóljam magamat. Én egyszer� munkás 
nyugdíjas vagyok, igyekszem ezeket a régi id�ket, emlé-
keket felidézni. Én úgy írom le az én mondókámat, ahogy 
a szívem diktálja. 

Most szeretnék megemlékezni egy olyan objektumról, 
amit még nem írt senki err�l az üzletr�l. Ez az üzlet a 
város szívében van, és látja el a várost és a környék tele-

püléseit élelemmel. Kb. 40–50 évvel ezel�tt nyitotta meg 
a kapuját ez a CBA üzlet, ami igen nagy fejl�désen ment 
keresztül, igen színvonalas, kulturált kiszolgálást biztosí-
tott úgy az itteni, mind a vendég vásárlók között. Szeret-
nék megemlékezni az ott dolgozó személyzetr�l, akik 
hosszú évek múltán igen kulturált odaadással látják el 
napi munkájukat. Igen figyelmes és odaadó viselkedéssel 
látják el a napi feladataikat, ez nagyon nemes gesztus. Mi 
törzsvásárlói vagyunk, tapasztaljuk, hogy az ott dolgozók 
igen figyelmesek a vásárló emberekhez.  

Hát most megint csak fel kell hozni ezt a témát, hogy 
több településr�l jöttek dolgozni: Visegrád, Nagymaros, 
Dömös, Kisoroszi, Dunabogdány, Pócsmegyer, Budapest, 
Pilisszentlászló, hogy olyan összeszokott társaság, amit 
érdemes megemlíteni. Igazi jó kollektíva, ez az érdem az 
üzlet vezet�jéé, aki igen családiasan vezeti ezt a szép 
üzletet, anyai szeretettel vezeti �ket. Mint törzsvásárlói, 
kívánjuk, hogy sok-sok szeretettel fogadjanak bennünket. 
Kívánjuk, hogy jó egészségben teljenek mindennapjai, és 
még egyszer gratulálunk, és jó egészséget kívánunk. 

Tisztelettel:                                             id. Szinay István 
 

KEDVES OLVASÓINK! 
Továbbra is várjuk írásaikat! Amennyiben kézzel írják 
cikküket, azt olvashatóan adják le, vagy postázzák a 
m�vel�dési házba, Mikesy Tamásnak címezve. Kö-
szönjük! 
A Visegrádi Hírek még igényelhet� a polgármesteri 
hivatalban; kérjük, jelezzék ott ezt a szándékukat! 

Szerkeszt�bizottság 
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Hagyomány, hogy a Visegrádi Hírek januári számában Zoller 
Attiláról emlékezünk. Sok oldaláról sikerült megismertetnünk 
életét, munkásságát életrajzi adatok, személyes ismer�seinek, 
barátainak emlékei alapján. A tavalyi év a júliusi számában 
fordításban mutattuk be a Zoller Attila által alapított vermonti 
iskola igazgatójának levelét, melyben elismer�en és meghatot-
tan köszönte meg a szül�város, Visegrád kegyelet�rzését. 

 

Életében fontos szerepet játszott pedagógusi tevékenysége is. 
Világhír�vé vált jazzmuzsikusok életútját egyengette, otthont 
és ellátást adott sok fiatal zenésznek, akik Amerikában, a jazz 
szül�hazájában próbálkoztak tudást, mestert, fellépési lehet�-
séget találni. Tanítványai hálás szívvel emlékeznek önzetlen, 
baráti segítésére. Amikor már megtehette, intézményesítette a 
jazzoktatást, ma is m�köd� iskolát alapított. 1975. január 1-jén 
adta utolsó szólókoncertjét New Yorkban, és már ebben az 
évben Vermontban megnyitja az els� hagyományossá váló 
jazzoktatást Zoller Attila Jazz Clinic címmel. 

Simon Géza Gábor Mindhalálig gitár c. könyvében így ír er-
r�l az iskoláról: ,,Hét közben klinikák (azaz oktatások) foly-
tak, a hétvégeken koncerteket szerveztek. A három tanár Don 
Friedman (zongora), Georg Mraz (b�g�) és Zoller Attila (gitár) 
volt… 1987. július 20-án el�ször nyitotta meg kapuját a 
Vermont Jazz Center, Inc. Idézzünk néhány részletet a sajtó-
közleményb�l: A Vermont Jazz Clinic [Vermonti Jazz Klini-
ka], amely az elmúlt tíz évben Zoller Attila igazgatása alatt 
m�ködött, most kib�vül és átalakul egy új Vermont Jazz Cen-
ter, Inc. (VJC) [Vermonti Jazz Központtá]. A VJC súlyt fektet 
mind a képzésre, mind pedig az aktív el�adásokra. 1987. július 
20-án a VJC megkezdi a jazzoktatás els� szezonját. Egyetlen 
célja annak az amerikai zenei formának, amely jazz néven 
ismert, a megóvása és terjesztése. […] A VJC koncertsorozato-
kat, szemináriumokat és más különleges eseményeket is szer-
vez az Egyesült Államokban és Európában. A VJC tevékeny-
ségéhez való mindenféle hozzájárulás levonható az adóból.” 

Zoller Attila élete és m�vészete példaképpé vált a kortárs m�-
vésztársak el�tt, de a jazzt m�vel� és tanuló fiatal zenészek 
el�tt is. Ezt tapasztalhatjuk a születésnapján és halála emlékére 
rendezett koncerteken itt, Visegrádon. Példaképül állítjuk a 
visegrádi gyerekek elé azzal is, hogy évente a Zoller Attila-
díjat nyerheti el a zenetanárok által elismert zeneiskolás diák. 

Életrajzírója, Simon Géza Gábor sommásan a következ� gon-
dolatokkal összegzi Zoller Attila m�vészetét, helyét a jazzmu-

zsika világában: ,,Amint az várható volt, Zoller 
Attila halála után hatalmas, már-már elképeszt� 
mennyiség� publikáció látott napvilágot. Zenésztár-
sak, tanítványok írták le benyomásainkat. Az inter-
net intenzív bekapcsolódása pedig részemre is meg-
lep� eredményeket produkált. Kiderült, hogy Zoller 
Attila a legismertebb magyar jazzmuzsikus a nagy-
világban. Ennél is figyelemreméltóbb volt, hogy 
milyen sok európai és amerikai zenész tartja fontos-
nak, hogy rövidebb-hosszabb önéletrajzában megje-
gyezze, mit jelentett pályafutásában Zoller Attila. És 
nemcsak a gitárosok! B�g�sök, vibrafonosok, hege-
d�sök jelezték, hogy Zollert�l kapták meg azt a 
lökést, amely végül helyes (jazz)pályára állította 
�ket!” 

Nekünk, visegrádiaknak, kötelességünk, hogy vá-
rosunk szülöttének, Zoller Attilának az emlékét 
méltóképpen ápoljuk, �rizzük! Köszönet illet min-
denkit, aki ezt felvállalja és tesz érte valamit! 

Örülhetünk, hogy Veszprémben él� n�vére szíve-
sen vesz részt ebben a feladatban, hogy köt�dését 
szeretett szül�városukhoz egy karácsonyi üdvözl�-
lapon az ajándék naptárt megköszönve így nyilvánít-
ja ki: ,,Szavakkal kifejezni sem tudom, milyen gon-
dolatokat és érzéseket ébresztettél bennem, kedves 
meglepetéseddel… Ehhez járul a fotós munkája is, 
aki szép hazám addig is nagyfokú szeretetét még 
növelni is tudta bennem. Ez a két tényez� több mint 
ajándék… Magamban válogatom a képeket, lapozok 
és gyönyörködöm, ahol reggelente ébredek… 
Ugyanis ha Veszprémet kitalálnák még egyszer, 
akkor se jelentene menedékhelynél többet számom-
ra. Áldott karácsonyt és nagyon boldog új évet kívá-
nok sok szeretettel, köszönettel: Mityu” 

MAnna 
�
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Advent 3. vasárnapja el�tt, a december 10-i szom-
bati misét követ�en három kórus adott hangversenyt 
a szépen felújított római katolikus templomban: a 
visegrádi Német Nemzetiségi Kórus, a Szent János-
plébániatemplom kórusa, valamint Dömösr�l a ven-
dég Zöld Kend� Énekkar.  

A kórusok el�ször egyenként adták el� tudásukat: 
m�soruk központjában adventi-karácsonyi énekek 
álltak, majd az est zárásaként együtt énekeltek. Kü-
lönösen szépen hangzott Verdi Rabszolga-kórusa.  

Akik látták-hallották az idei dömösi találkozót, újra 
szívesen jöttek a templomba, hogy ismét élvez�i 
lehessenek a zenei és hangi élménynek. Akik pedig 
el�ször hallották a három együttest, megállapíthat-
ták, hogy a m�sor méltó volt az ünnepvárás hangula-
tához. A találkozó fénypontja volt, amikor Kálmán 
atya trombitaszólón az Il silenciót adta el�. A kö-
zönség vastapssal jutalmazta a színvonalas m�sort. 

A hangverseny után az óvoda éttermében sütemény 
és üdít� fogyasztása mellett folytatódott az együtte-
sek jó hangulatú együttléte. 

Borsody István 
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Olvasói hozzászólás 
 

Nézem a Danubia TV adásában a november 
24-i testületi ülés közvetítését. A sokadik 
napirenden a Visegrád Almanach sorsáról 
döntött a jelenlév� 4 képvisel� és a polgár-
mester úr. Érték-, értékelés-, leértékelésr�l 
esett szó. Látszólag egyetértettek abban, hogy 
a könyv méltó Visegrád ezeréves történelmé-
hez, gazdag képanyagával, a tanulmányokkal 
városunk életének minden területét átfogja, 
megörökíti, alkalmas városunk népszer�síté-
sére. A szerz�, szerkeszt� néhai Cseke László 
munkáját mindenki tisztelettel elismerte és 
érdemeit értékelte. Miért kellett mégis 
,,leértékelni” a könyvet? Mert drága, mert 
nem fogy, mert az egészségházban a tüd�sz�-
résen rossz benyomást tett a könyvhalmaz, 
mert az ország könyvtárai sem mutattak ér-
dekl�dést, mert karácsony jön, és hátha aján-
déknak többen megvásárolják a visegrádiak, 
mert…, mert… Mert a könyveket el�bb-
utóbb ,,leértékelik” ugye? Mert így olcsóbban 
talán majd eljut minden visegrádi családhoz, 
mert ugye els�sorban nekünk érdekes és 
értékes ez a kiadvány. Mellesleg jegyzem 
meg, hogy 2010 �szén a könyv ünnepélyes 
bemutatásán az egyik szakért� méltatója 
megkockáztatta azt a kijelentést, hogy az év 
legszebb könyve címére is esélyes lehetne a 
Visegrád Almanach! Akkor büszkék voltunk, 
örültünk és �szinte szívvel gratuláltunk Laci 
bácsinak. Most, alig egy évvel kés�bb már 
leértékeljük? Csak azért, hogy talán 350.000–
400.000 Ft-tal szépítsünk az amúgy tényleg 
jelent�s költségtúllépésen? Hallgattam az 
érveket, néztem az összevillanó tekinteteket, 
az olykor kicsit lenéz� mosolyt a szájak szög-
letében. És szomorú lettem. Ez eddig a ma-
gánügyem – mondhatja bárki –, de hozzám 
hasonlóan sokan elszomorodtak és talán szé-
gyenkeztek is egy kicsit ezen a ,,szatócsgon-
dolkodáson”. (Elnézést kérek a kifejezésért, 
de nem jutott jobb az eszembe.) 

Tisztelt Képvisel� Urak! Bár én is azok kö-
zé tartozom, akit a nagy választási kampány-
ban az egyik, jelenleg pozícióban lév� képvi-
sel� Visegrád demokratikus fejl�désére 
,,veszélyt” jelent� és ezért megválasztásra 
nem támogatandó jelöltnek nevezett a szóró-
lapján, eddigi életem és pályafutásom érték-
rendje alapján kötelességemnek érzem, hogy 
nemtetszésemnek és tiltakozásomnak hangot 
adjak. Nem is az érvek ellen szólok, hanem 
az id�zítéshez! Nem méltó és tapintatos az 
ezeréves múlthoz és a könyv szerz�jének 
közeli eltávozásához ez a gyors ,,le-
értékelés”!? Tiszteletem Bártfai István képvi-
sel�nek, aki ezt fontosabbnak tartotta, mint az 
ígéretes bevételt! 

                                            Mezei Anna 
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Ha valaki egy kicsit elmerül az elmúlt két évszázad magyar történelmé-
nek tanulmányozásában, nemcsak a történészek könyveiben követheti 
nyomon hazánk 1867 utáni évtizedeinek rohamos fejl�dését. A Kárpát-
medencében, az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén az egységes 
stílusban épült vasútállomásokat, a századforduló vidéki nagyvárosainak – 
pl. Szeged, Debrecen, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa – közlekedési 
létesítményeit, a világítás, csatornázás és más infrastrukturális fejlesztések 
máig él� nyomait megfigyelve bárki pontosan megértheti, mir�l beszélek. 
És végül, de nem utolsó sorban, Budapest világvárossá válása is ezekre 
évtizedekre tehet�. Az állam, a mindenkori kormányok támogatása sem 
lett volna elég, ha a kor vállalkozói nem segítették volna a közhasznú 
beruházásokat, beleértve a kulturális intézmények és programok létrehozá-
sát is. A gazdasági fejl�dés támogatói, a legnagyobb adót fizet� ún. virilis-
ták meghatározó szerepet töltöttek be a törvényhatóságokban. Tekintettel 
az elmúlt húsz év néha visszás, de mégiscsak demokratikus fejl�désére, a 
példát nem azért hoztam fel, mert ma is így gondolnám az önkormányzat-
ban való részvételt. Mint tudjuk, a pénz nem minden.  

E rövid történelmi visszatekintést csak azért hoztam fel, hogy érzékeltes-
sem: akár kisebb, akár nagyobb település életében a vállalkozók szerepe a 
fejl�dét segít�, nagyon fontos, olykor meghatározó tényez� lehet. Ezért is 
tarthatott komoly érdekl�désre számot az utóbbi id�ben a kissé az ismeret-
lenség homályába burkolózó Visegrádi Vállalkozók Egyesületér�l szóló, a 
grémium elnöke Kovács Gábor által írott cikk az újság decemberi számá-
ban. Az egyesület történetének rövid ismertetése után már az els� monda-
tokban figyelemreméltó megállapításokkal találkozhatunk: ,,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 önkormányzat között, 
hogy az együttm�ködés ellehetetlenült, és a szerz�dést az önkormányzat 
felmondta.”  

Valahogy ezt hívják csúsztatásnak vagy sarkításnak, kinek melyik tet-
szik. Tehát amíg a vállalkozók közhasznú tevékenységet végeztek, az 
önkormányzat semmit nem csinált, csak eladta a strandot, ami amúgy 
csodás gumicsont, csak ki kell mondani és tódulnak a felajzott népbarátok 
és igazmondók. Hát mit mondjak erre, ez így elég karcsú. Ráadásul ez a 
fránya helyzet el is vette a közért buzgó vállalkozók kedvét a közért való 
tenni akarástól, mert ahogy a fenti sorok után a cikkben olvashatjuk: 
„Emiatt az elmúlt években az egyesületünk nem végzett a település érdeké-
ben közhasznú munkát.”  

Szép dolog az önkritika, de azért valamit nem értek. Egy közhasznú, civil 
szervezet politikai alapon tevékenykedik a városért, nem a közérdek vezér-
li? Ha a VVE jóban van az önkormányzattal, akkor életét s vérét a közjó-
ért, ha nem, „…az egyesületünk nem végzett a település érdekében köz-
hasznú munkát.” Országos és helyi szinten sokan rühellik a (párt)politikai 
megosztottságot. Kérdem én, egy vállalkozók egyesülete miért egyik vagy 
másik, netán ellenkez� politikai irányzathoz tartozó polgármesterhez köt�-
dik, miért nem a közjó szolgálata vezérli tevékenységét?  

Egy település vállalkozóinak szervezete ezek szerint rangsorol bal- és 
jobboldali vállalkozók között? Kérdem én, lehet egy járdafelújítást, szobor 
vagy emlékm� díszkivilágítását bal- vagy jobboldali módon megoldani? 
Vajon valóban a közjóért cselekszik-e valaki-valakik, vagy csak azért, 
hogy valamely politikai irányzat vagy az ahhoz köthet� városvezetés kül-
csínét fényezze? Szerencsére vannak Visegrádon olyan vállalkozók, akik 
önzetlenül, szívb�l segítik a közügyeket, és ha valami jót tettek, nem ro-
hannak a „politikai inflációs pénzek bankjába”, hogy azonnal apróra vált-
sák az �szintének szánt, de valamiért félresiklott jócselekedet hozadékát. 
Hiszem, hogy a visegrádi vállalkozók dönt� többsége a város, a közösség 
érdekeit nézve és nem politikai aprópénzért áldozza munkája hasznát 
mindannyiunk javára. Illesse �ket ezért köszönet most és a jöv�ben is.  

Gróf Péter 
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A Soproni Sándor Egyesület meghívást kapott a Héda Tourstól, 
az adventi bécsi vásár meglátogatására autóbuszos kirándulás ke-
retében. Nagyon kedves és el�zékeny el�készületek után felvir-
radt az utazás napja. Az összes utastárs bevárása után kis késés-
sel elindult a visegrádi „iskolai” busz kb. 45 utassal az úti cél fe-
lé. Az els� meglepetés akkor ért bennünket, amikor Tát el�tt a 
busz letért a néhány éve megépített kifogástalan útról és Táton 
keresztül érte el ugyanennek az útnak beköt� végét. A következ� 
kaland a hátsó részben ül� utasokat foglalkoztatta, mivel a 
légkondiból hideg leveg� áradt ránk. Udvariasan érdekl�dtünk, 
hogy szükség van-e erre, mire megnyugtató választ kaptunk, de 
nem történt semmi változás. Kés�bb rövid ideig megálltunk, 
hogy mindenki könnyítsen magán, ami nem volt könny�, mivel a 
benzinkút mindkét mellékhelyiségét hölgyek tömege, mintegy 50 
f� használta. Ezért a férfiak a közelben lév� árkot szemelték ki 
folyó ügyeik elintézésére. Kés�bb a hölgyek is kénytelenek vol-
tak így tenni. Ezután hosszú várakozás kezd�dött a buszban, mi-
vel a sof�röknek nem volt az osztrák autópályára szükséges 
nyomkövet�jük. El�ször vissza akartak fordulni, de a többség az 
út folytatása mellett döntött, annak ellenére, hogy az eredeti ér-
kezési id�t (11 óra) elfelejthettük. Letérve az autópályáról külö-
nösebb zökken�k nélkül elértük Bécs külvárosát, bár közben 
egyre melegebb lett a buszban és ezen a sof�rök nem tudtak segí-
teni. Közben gyönyörködhettünk a schwechati repül�tér fölött el-
szálló gépekben. Mint kés�bb megtudtuk a sof�rök bízva a GPS-
ben eredeti úti célunkat Wien, Westbahnhof címen táplálták az 
ötletes kis masinába, amely ily módon nem találta azt meg. Egy 
járókel� segítségével megtudták, hogy a pályaudvar az Europa 
Platzon van. Valószín�leg azonban gyenge német nyelvtudásuk 
folytán ezt Europa Plazára „magyarosították”. Ide már hosszabb 
bolyongás után jutottunk el és innen, „heuréka”, elértük a Nyuga-
ti pályaudvar parkolóját. Mindez 13.00-kor történt, ezért meg-
egyeztünk a kissé megviselt utastársakkal, hogy visszainduláshoz 
19.00-kor találkozunk ugyanitt. (Állítólag azért kellett itt megáll-
ni, mert Bécsbe a belváros felé nem mehetnek buszok. Valójában 
a Kunsthistorisches Museum mellett is könnyedén megállhattunk 
volna.) Mivel innen mindenki egyéni szándéka szerint töltötte az 
idejét err�l, nincs mit mondani. Meglepetésünkre 19.00-kor utas-
társainkkal teljes létszámban várhattuk a buszt a mondott talál-
kahelyen, ami rövid (?) negyedórás késés után meg is érkezett.  

A fárasztó nap után kissé még gyönyörködve a karácsonyi fé-
nyekben úszó Bécs látképében pihen�re hajtottuk fejünket bízva 
a ki nem mondott ígéretben, hogy 22-23 óra között Visegrádon 
leszünk. Nem így történt. Szendergésemb�l feleségem ébresztett, 
hogy szerinte a Fert� tó közelében vagyunk. Megnyugtattam, 
hogy az lehetetlen és újra elbóbiskoltam. Ám az újabb ébredé-
semkor igencsak meglep�dtem: ahogy felpillantottam, el�ttem 
állt a fert�di Esterházy-kastély bejárata. Megtudtam, hogy vala-
milyen ismeretlen okból (kés�bb kiderült: ez a GPS!) a megszo-
kott útról jobbra letértünk, és egy hegyi szerpentinen kezdtünk 
felkapaszkodni. Feleségem ekkor el�rement, és szólt a sof�rök-
nek, hogy rossz irányba megyünk, de észrevételének nem lett fo-
ganatja. Így hát irdatlan nagy kerül�vel közelítettük meg az autó-
pályát, közben csak egyszer tett úgy a busz, mintha nem akarna 
tovább menni.  

Éjjel egy óra után értük el a révházat, ahol kiváló pálinkával 
(ilyen jót már régen ittam!) és pogácsával vártak ránk, nagy meg-
lepetésünkre Kiss Károly alpolgármester úr is. Már a buszon 
megtudtuk, hogy akik távolabb laknak (két utasunk Csobánkán 
lakott), a kés�i id� ellenére is hazajuttatják. Másnap a fülünkbe 
jutott, hogy az autóbuszról hiányzott a kerékemel�, a tartalék iz-
zók és a hólánc is. Hát ilyen volt az advent Bécsben!  

Gróh Dániel  

Nyílt levél  
Kiss Károly  

önkormányzati képvisel�höz 
 

Kedves Karcsi! Több évtizedes ismeretségünk alap-
ján tegez�dünk, ezért én is ezt a formát választom le-
velemhez. 

Tudomásomra jutott, hogy a múlt hónap folyamán 
összehívtad, úgymond, Visegrád patriótáit, hogy kis-
városunk jöv�jér�l szót ejtsenek, ejtsetek. Igazából 
azért írok Neked, hogy megköszönjem: engem nem 
hívtál meg. Hiszen nem tekintem magam sem különös 
érdemnek, hogy immáron 35 éve dolgozom a Mátyás 
Király Múzeum régészeként és munkám során sikerült 
Visegrád �störténetét országos, talán közép-európai 
hír�vé tenni, valamint három, eddig ismeretlen római 
építmény maradványait megtalálni.  

Ugyanígy nincs túlzott jelent�sége a Visegrádi Hírek 
szerkeszt�ségében az alapításától máig elvégzett tár-
sadalmi munkámnak sem.  

Jelentéktelennek érzem, hogy a Visegrád SE sakk-
szakosztályának megalakítását követ�en eddig sajnos 
csak egy ezüst érmet nyert a csapat a bajnoki osztá-
lyában, valamint mostanra sikerült egy olyan üt�képes 
csapatot felállítani, amely sikerrel veheti fel a küzdel-
met a bajnoki címért és akár magasabb osztályba is 
kerülhet; mellékesen, mivel a takarékosság jegyében a 
Visegrád SE önkormányzati támogatását is csökken-
teni kellett, 2011-ben eddig kb. 80.000 Ft-os költsége-
inket saját pénzemb�l fedeztem, hiszen ígéretet kap-
tam arra, hogy ez 2012-ben realizálódik.  

Arra is ok nélkül lehetek büszke, hogy az el�z� ön-
kormányzat segítségével sikerült egy szép (ékszerdo-
boz?) kis teret kialakítani és közadakozásból itt az 
egész város segítségének igénybevételével az els� írá-
sos említésünk 1000. évfordulójára egy millenniumi 
Szentháromság-szobrot elhelyezni.  

Kár arról szót ejteni, hogy nagy zeneszerz�(in)k 
(Bartók, Chopin, Liszt) születési jubileumának alkal-
mából és más alkalommal is zenei témájú el�adásokat 
tartottam, tarthattam, mivel ezek annyira jelentéktele-
nek, hogy Te magad sem jelentél meg egyiken sem!  

Az utóbbi években szinte a semmib�l megalakult 
Soproni Sándor Egyesület elnökeként elvégzett mun-
kám, amelynek során évente két nagysiker� rendez-
vénnyel feltámasztottuk a római kor történetének meg-
ismeréséhez Visegrádon eddig szunnyadó lehet�sége-
ket, szintén szóra sem érdemes, annál is inkább, mert 
legtöbbször (mindig?) nélküled zajlottak.  

Mindezekre figyelemmel szeretnék köszönetet mon-
dani Neked, hogy nem tartasz Visegrád patriótái közé 
érdemesnek. Annyit tudok ígérni Neked, hogy folytat-
va eddigi, jelent�snek nem mondható tevékenysége-
met a magam csendes módján, törekedni fogok Vise-
grád lakosainak megbecsülését kivívni. (Lehet, hogy 
többen így vagyunk?)  

További kulturális és önkormányzati munkádhoz sok 
sikert kívánok. 

Baráti üdvözlettel: 
Dr. Gróh Dániel PhD 
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Téli Dunakanyar 
(Greguss Tamás fotója) 

 
 

 
 

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 
 

Legfontosabb 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 
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 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona 
    Vámosmikola visegrádi telephelye 
    Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
Kórház: Gizellatelep 801-700 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�v. Ház Széchenyi u. 11.  398-128 
Ment�k 104 
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, 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 
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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 

 

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) 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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MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 
 

Az ideális jelentkez�: 
– talpraesett, barátságos; 
– vendéglátós végzettséggel/tapasztalattal rendelkezik; 
– angolul vagy németül legalább ,,konyhanyelven” be-

szél. 
 

További információ: 
06 (30) 680-8687 

 

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 MINDEN RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓJÁNAK 

BOLDOG, SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁN! 

2012-BEN IS KÜLÖNFÉLE KEDVEZMÉNYES AKCIÓKKAL VÁRJUK 

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
 

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 


