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„Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt 
(azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) keretében megépült 

 

Ú J   R E N D E Z V É N Y T É R 
J Ú N I U S I   P R O G R A M J A 

 

Május 30., péntek 16.30 
TeSZeL-e? programsorozat gyerekeknek 

Néptáncosok napja az Áprily Iskoláért Alapítvány szervezésében 
 

Június 6., péntek 18.00 
TeSZeL-e? programsorozat gyerekeknek 

Zenél� udvar az Áprily Iskoláért Alapítvány szervezésében 
 

Június 7., szombat 16.00 
VISEGROCK Fesztivál 

Benne 21.00 órától HOBO ÉS BANDÁJA KONCERT 
M�soron az idén harmincéves, kultikus Vadászat cím� album. 

 

Június 11., szerda 18.00 
VISEGRÁDI EMLÉKEK 

A Soproni Sándor Egyesület pályázatzáró találkozója a moziban 
 

Június 21., szombat 18.30 
LATIN EST VISEGRÁDON 

Zene és tánc. Flamenco és salsa. Temperamentumos ritmusok és el�adók. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekr�l  
 

A képvisel�-testület munkaterve szerint április 17-én tar-
tott testületi ülést, melyen az alábbi döntések születtek: 

– Elfogadta a képvisel�-testület a Pro Visegrád Nonpro-
fit Kft. alapító okiratának módosítását, melyre egyrészt 
a cég könyvvizsgálójának személyében bekövetkezett 
változás miatt, másrészt pedig új Polgári Törvény-
könyv 2014. március 15-vel történt hatályba lépése 
miatt volt szükség. 

– Elfogadta a testület Sziváné Bergmann Henriett vételi 
ajánlatát a Visegrád, Rigó utca 817 hrsz-ú „kivett köz-
terület” m�velési ágú ingatlan általa évek óta használt 
66 m² nagyságú részére, az általa felkínált 300.000 Ft 
vételárért. Ezzel egyidej�leg jóváhagyta a testület az 
elkészült változási vázrajz szerinti telekhatár rendezé-
sét is. Továbbá tulajdonosi hozzájárulást adott Sziváné 
Bergmann Henriettnek hogy a saját tulajdonú ingatla-
na melletti 787-es hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú in-
gatlanon gépkocsifeljárót létesítsen a benyújtott kére-
lemhez mellékelt m�szaki dokumentáció alapján. 

– 2003-ban a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda Herczeg 
Ágnes táj- és kertépítész tervez� vezetésével készítette 
el Visegrád közterületi-felületi felmérését és arculat-
tervének koncepcióját. Annak érdekében, hogy az 
egyes fejlesztéseket (pl. patak sétány, nagy parkoló) 
egy átfogó vezérelv szerint összehangolja az önkor-
mányzat szükségessé vált a terv felülvizsgálata, ill. a 
cselekvési program elkészítése. A képvisel�-testület 
úgy döntött, hogy e feladatra elfogadja a Pagony Táj- 
és Kertépítész Iroda árajánlatát 950.000 Ft + áfa bruttó 
1.206.500 Ft vállalási díj ellenében és megbízza annak 
elkészítésével. A fedezetet az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2014. (II. 14.) sz. rendelet 14. 
sz. melléklet településrendezési terv sora terhére biz-
tosítja.  

– Elfogadta a testület a 2013. évi költségvetési rendelet 
módosítását, valamint megalkotta a 6/2014. (IV. 18.) 
rendeletét a 2013. évi költségvetési rendelet végrehaj-
tásáról. ��������	
��������������������������������
��������������������� �!
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– Elfogadta a testület a polgármester 2013. évi éves ösz-
szefoglaló bels� ellen�ri jelentését. 2013. évben a 
képvisel�-testület által jóváhagyott négy téma kereté-
ben folyt önkormányzatunknál bels� ellen�rzés, mely-
nek témái a következ�k voltak: 

– A polgármesteri hivatal pénzkezelése tárgyában vég-
zett 2012. évi vizsgálat utóellen�rzése, 
önkormányzat és intézményei pénzügyi-számviteli 
szabályozottsága, 
önkormányzat által nyújtott segélyek kifizetési rendje, 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal vagyonkeze-
lés és nyilvántartás kialakítása. Az ellen�rzések során 
büntet�, szabálysértési, kártérítési, ill. fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja nem merült fel. A bels� ellen�rzés 
keretében feltárt hiányosságokat azóta teljes egészé-
ben kijavítottuk. 

– A városközpont-beruházás önerejének biztosítására 
2010-ben 141.343.900 Ft-os célhitelt biztosított az 
OTP Bank Nyrt. az önkormányzat számára, melynek 

rendelkezésre tartási határidejének 2014. július 31-re 
történ� módosítását kérte az önkormányzat. 

– A városközpont-pályázat keretében elkülönített Prog-
ramalap felhasználásával megvalósuló ún. „mini pro-
jektekhez” kapcsolódó pályázatokat írtunk ki. Ezen 
mini projektek kapcsán támogatáskezel�i feladatok el-
látására, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámolók el-
készítésére, valamint a beszámolókhoz csatolt doku-
mentumok formai és tartalmi ellen�rzésére, szükség 
esetén kiegészítési, hiánypótlási javaslatok megfogal-
mazására az önkormányzat árajánlatokat kért be, 
melynek alapján a legkedvez�bb árat ajánlott Origó 
Tervez� Iroda Kft.-t bízta meg 629.900 Ft + áfa bruttó 
799.973 Ft vállalási díj ellenében a feladatra. A fede-
zetet az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szó-
ló 1/2014. (II. 14.) sz. rendelet 14. sz. melléklet város-
központ építés sora terhére biztosítja. 

– A képvisel�-testület törvényességi felhívást kapott a 
Pest Megyei Kormányhivataltól a Dunakanyar T�zvé-
delemre és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok El-
látására Létrejött Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálata tárgyában. A képvi-
sel�-testület a felhívásban foglaltakkal egyetértett, 
azonban a társulási megállapodás felülvizsgálatának 
kérdésében nem tudott dönteni, mert a gesztor önkor-
mányzat (Tahitótfalu) a társulási megállapodás módo-
sítását határid�re nem készítette el.  

– Pályázatot írt ki a testület a Sziget utca 11./5. sz. lakás 
bérleti jogviszonyára. 

– Helyt adott a testület a Visegrád Turisztikai és Város-
szépít� Egyesület közterület használati díj megfizeté-
sét�l való eltekintés iránti kérelmének, vagyis a 2014. 
április 26-án megtartott, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képez� Visegrád, Harangvirág u. 5–11. 
szám alatti ingatlanok el�tti 360 m2-es közterületet in-
gyenesen biztosította az egyesület részére „utca buli” 
céljára. 

– Egy 2009-ben meghozott testületi döntés kijavításáról, 
ill. kiegészítésér�l hozott döntést a képvisel�-testület, 
mely szerint a tulajdonát képez� 378/4 hrsz-ú „kivett, 
patak” m�velési ágú ingatlanból 65 m2-es területrész 
tulajdonjogát Zeller Istvánné és Zeller Márta tulajdo-
nában lév� 399/2 hrsz.-ú „kivett lakóház és udvar” 
m�velési ágú ingatlan 65 m2-es területrész tulajdonjo-
gával elcseréli, az ingatlanrészek egyenérték�sége 
mellett. Egyúttal jóváhagyta a 378/4 és a 392/7 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok változási vázrajz 
szerinti telekhatár rendezését. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2013–2014. 
évi fordulóján tárgyi eszköz beruházásra és az 
utánpótlás nevelés eszköz fejlesztésére elnyert 
támogatás megvalósításához szükséges önrészt 
1.621.990 Ft-ot a 2014. évi költségvetése terhére 
támogatás formájában biztosítja. 

– Módosította a testület a bels� ellen�rzésre vonatkozó 
szabályozások vonatkozásában a Mátyás Király M�ve-
l�dési Ház és Városi Könyvtár, a Fellegvár Óvoda, 
valamint  a  Városi  Konyha  Szervezeti  és  M�ködési  
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Szabályzatát, mivel a Pest Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárása keretében vizsgálva 
megállapította ezen hiányosságokat. 

– A Schulek utca II ütem építése tárgyában a képvisel�-
testület 79/2014. (03. 20.) határozatának megfelel�en a 
közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII törvény (A 
továbbiakban Kbt.) 122/A. §-a szerint kiírt közbeszer-
zési eljárás lezajlott. Az ajánlatok bontására 2014. áp-
rilis 10-én került sor, mely id�pontig a 4 ajánlattételre 
felhívott ajánlattev� közül 3 benyújtotta ajánlatát. A 
bírálóbizottság az ajánlattételi határid�ben beérkezett 
ajánlatokat megvizsgálta. A beérkezett ajánlatok 
mindegyikében a megajánlott ajánlati ár meghaladta a 
2014. évi költségvetésben rendelkezésére álló bruttó 
15 millió forint összeg� pénzügyi keretet, ezért a kép-
visel�-testület a Kbt. 76. § (1) bekezdésének c) pontja 
alapján eredménytelennek nyilvánította az eljárást. 

– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást adott a testü-
let a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulásnak a 243-as hrsz.-ú önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanon üveggy�jt� pont létesítésére az in-
gatlanon lév� szelektív hulladékgy�jt� sziget mellett. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Steck modell 
228 típusú zongoráját elcseréli Meggyesi Balázs tulaj-
donát képez� 1 db Förster Super modell és 1 db 
Hohner 110 típusú pianínóval, valamint 1 db Yamaha 
YAS25 típusú szaxofonnal, melyek orvosolják a zene-
iskolai hangszerek sz�két és egyúttal megoldják a ko-
molyzenei koncertek – évi 2-3 alkalommal jelentkez� 
– hangszerigényét is. A megállapodás részét képezi to-
vábbá, hogy Meggyesi Balázs öt éven keresztül maxi-
mum tíz alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsát 
egy Yamaha versenyzongorát koncert kész állapotban 
a komolyzenei koncertek megtartására. Ezen alkal-
makkor a zongora szállítási költsége az önkormányza-
tot, vagy az általa megjelölt intézményt terhelik. 

– Vissza nem térítend� támogatási igény benyújtásáról 
döntött a testület a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV. 1.) BM-rendeletben meghatározott felté-
telekkel, Visegrád Város térfigyel� kamera-
rendszerének kiépítése céljából 11.512.884 Ft + áfa 
összegben. A Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság aján-
lása alapján a városban 4 db rendszámfigyel� és 6 db 
forgatható néz� kamera telepítésére lenne szükség, az 
alábbi helyeken: 

rendszámfigyel� kamerák 
Dömös felöl érkez� forgalom figyelésére a 11. sz. fk. 

út mellett a berkenye utca el�tt, 
Dunabogdány felöl érkez� forgalom figyelésére a 11. 

sz. fk. út mellett a kapu el�tt, 
Fellegvár felöl érkez� forgalom figyelésére a Mátyás 

király út mellett a Patak fogadó közelében, 
Pilisszentlászlói út felöl érkez� forgalom megfigyelé-

sére a 11. fk. út mellett a parkolónál 
térfigyel� kamerák 
11. sz. fk út mellett a rév utcai csomópontnál, 
11. sz. fk. út mellett a nagy parkolónál, 
F� utcán a nagy parkolónál, 
F� utcán az egészségház el�tt, 
F� utcán a fodrászüzlet el�tt, 
Rév utcán a gyógyszertár el�tt. 

A munkaterv szerint következ� ülését 2014. május 15-
én tartotta a testület. 

– Meghallgatta és elfogadta a testület a Dunakanyari 
Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját 
a 2013. évi feladatellátásról, valamint jóváhagyólag el-
fogadta a társulási megállapodás módosítását is. 

– Elfogadtuk a Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2013. évi 
pénzügyi beszámolóját. 

– A Nemzeti Sportközpontokkal kötend� együttm�ködési 
megállapodás elfogadásáról döntött a testület a Nem-
zeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program ke-
retében létrehozandó négy új általános iskolai tanterem 
és egyéb helyiségek beruházása tárgyában.  

– Szintén elfogadta a testület a Visegrádi Városfejleszt� 
Kft. 2013. évi pénzügyi beszámolóját  

– Elfogadta a testület a városközpont-beruházás m�szaki 
ellen�ri feladatira kötött szerz�dés módosítását, a 
beruházás kivitelezésének jelent�s elhúzódása okán 
fellép� többletmunka miatt, melynek összege 
1.300.000 Ft + 0% áfa. A többletköltséget 2014. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2014. (II. 14.) sz. rendelet 
általános tartalék sor biztosítja. 

– Átfogó értékelést hallgathatott meg a testület dr. Szabó 
Attila aljegyz�t�l a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról, melyet jóváhagyólag el is foga-
dott. 

– A „közbeszerzésekr�l” szóló 2011. évi CVIII. törvény 
94. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított meg a 
testület a szelektív hulladék begy�jtésére, elszállítására 
és ártalmatlanítására. Ajánlattételre – a vonatkozó 
jogszabályokat figyelembe véve – csak 1 ajánlattev�t, 
a jelenlegi közszolgáltatót a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (2800 
Tatabánya, Komáromi út 55.) hívja fel. Id�közben a 
szelektív hulladékgy�jt� szigetek tulajdonosa az AVE 
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Zrt felajánlotta megvételre egy éves bérleti díjnak 
megfelel� összegért, azaz 739.200 Ft + áfa = 938.784 
Ft a szelektív hulladékgy�jt� edényzeteket (14 db) az 
önkormányzatnak. A testület úgy döntött, hogy 
eredményes közbeszerzési eljárást követ�en 
megvásárolja az edényzeteket a felkínált áron, de 
addig, azaz 2014. július 31-ig 4.400 Ft + áfa/hó/db 
bérleti díj ellenében bérli azokat a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t�l. 

– Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
intézményvezet�je, Dr. Pázmány Annamária azzal a 
kéréssel fordult a társaság önkormányzataihoz, hogy 
támogassák egy új ultrahangkészülék megvásárlását. A 
testület úgy döntött, hogy a lakosságszám arányos 
támogatást 261.580 Ft-ot a 2014. évi költségvetésének 
általános tartalék sora terhére biztosítja.  

– A Salamon-torony utca és F� u. 17. sz. el�tti 
támfalkárosodás helyreállítás munkái tárgyában három 
cégt�l kért be ajánlatot az önkormányzat, mivel a 
munkák értékhatára nem érte el a Kbt. 74. § (1) bek. 
szerinti értékhatárt, így nem kellett közbeszerzési 
eljárást lefolytatni. A helyreállításokra benyújtott vis 
maior pályázaton 9.901.000 Ft bruttó támogatást nyert 
az önkormányzat, melyhez 10% önrészt bruttó 990.100 
Ft-ot  kellett  biztosítani. Így a rendelkezésre álló keret  
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bruttó 10.891.100 Ft. A legkedvez�bb ajánlatot a 
Geoszolg Kft. adta, így a testület �ket bízta meg az 
árajánlatukban szerepl� munkák elvégzésére 
7.905.350 Ft + áfa bruttó 10.039.795 Ft vállalkozási 
díj ellenében. A kivitelezés költségét a képvisel�-
testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l 
szóló 1/2014. (II. 14.) sz. rendelet 14. sz. melléklet 12. 
(vis maior pályázat) sora terhére biztosítja. 

– Elbírálta a testület a Sziget u. 11./5. sz. lakásbérleti 
jogviszonyára beérkezett pályázatokat, és úgy döntött, 
hogy Nagy Ibolyával köt bérleti szerz�dést 2014. 
június 1-jét�l öt év határozott id�re. 

– Döntést hozott a testület arról is, hogy a Sziget u. 
11./1. sz. jelenleg üresen álló bérlakást méltányossági 
alapon 2014. november 30-ig bérbe adja Nagy Lóránt 
részére, azzal a feltétellel, hogy a bérleménybe csak a 
Bérl� közvetlen családtagjai költözhetnek be, továbbá 
a szerz�dés aláírásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a 
bérleti jogviszony lejártakor a bérleményt elhagyja. 

– Döntés született arról, hogy a törvényi 
kötelezettségnek való megfelelés érdekében a 
gyepmesteri (ebrendészeti) feladatok ellátásával 
Esztergom Város Önkormányzatát bízza meg 2014. 
június 1-jét�l határozatlan id�tartamra alkalomszer� 
egyedi díjas szolgáltatás keretében. A gyepmesteri 
feladatok költségét a képvisel�-testület az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014. 
(II. 14.) sz. rendelet 2. sz. melléklet dologi kiadásokon 
belül egyéb üzemeltetési sora terhére biztosítja. 

– Balogh Józsefné és Pákozdiné Friedrich Franciska 
felajánlotta az önkormányzatnak megvételre a 
Visegrád, Csukavölgy u. 279 hrsz.-ú „beépítetlen 
terület” m�velési ágú 4287m2 területnagyságú és a 
Visegrád, Csukavölgy u. 1021 hrsz.-ú „beépítetlen 
terület” m�velési ágú 8591 m2 területnagyságú 
ingatlanokat, de a képvisel�-testület úgy döntött, hogy 
nem kívánja azokat megvásárolni. 

– Tulajdonosi és közút kezel�i hozzájárulást adott a 
testület az Akron Bt. részére a 94-es hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon (Rév utca) pad 
kihelyezésére, azzal a feltétellel, hogy a járdaszakasz 
szabad keresztmetszete minimum 1,5 méter legyen, 
valamint, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásától 
számított két hónapon belül kerüljön kihelyezésre a 
városi f�építésszel leegyeztetett új pad. 

– Döntés született arról, hogy a városközpont-pályázat 
keretében elkülönített Programalap felhasználásával 
megvalósuló, ún. mini projektekhez kapcsolódóan, a 
2014. május 24-én megrendezésre kerül� „Visegrád 
Hangjai” rendezvényen ingyenesen biztosítja az 
önkormányzat a rendezvényteret (85/5 hrsz.) a 
Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület, a 
Sirály Étterem és Szálloda Kft., a Fellegvár Óvoda 
Alapítvány, a Heim Sütöde Bt., a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület, 
valamint Visnyovszki András részére.  

Visegrád Város  
Önkormányzata 

 
Javában folynak az árvízvédelmi beruházás kivitelezési munkálatai 

(Tájékoztatás a „Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon” cím�  
KEOP-2.1.2/2F/09/-11-2011-0004 számú projekt állásáról) 

 

Folyamatban van a mobil gátrendszer gyártmány kivá-
lasztása, a kiviteli tervek készítése és jóváhagyatása, a 
mobil gát elemeinek tárolására szolgáló épület áttervezé-
se, továbbá az építkezés területének el�készítése. A terve-
z�k módosítják a gát nyomvonalát annak érdekében, 
hogy minél több id�s fát megkíméljenek a beruházás 
során. 

 

 
 

Küls� szemlél� számára egyel�re nem látható módon, 
de g�zer�vel folyik az árvízvédelmi beruházás kivitele-
zésének el�készítése. Az építkezés megkezdésének felté-
tele a jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése, mely a kivi-
telezéssel megbízott cég, az MVZ Visegrád Konzorcium 
megbízásából a TÉR-TEAM Kft. generáltervezésében 
készül. A kiviteli tervek a jelenleg kiválasztás alatt lév� 
mobil gátrendszer paramétereihez készülnek. 

A mobilrendszer kiválasztásával párhuzamosan zajlanak 
a tervezéssel kapcsolatos szakhatósági, közm�szolgálta-
tói, közútkezel�i egyeztetések és a kivitelezés ütemezésé-
nek el�készítése. A tervez�k igyekeznek térben és id�ben 
úgy eltolni az egyes szakaszokon történ� munkavégzést, 
hogy forgalmi dugók lehet�ség szerint sehol se alakulja-
nak ki. Számítani kell ugyanakkor arra, hogy rövid id�-
szakokra a 11 sz. f�úton félsávos lezárások lesznek, els�-
sorban a hajóállomás, a révállomás, illetve az Apátkúti-
patak hídjának környezetében. 

A kiviteli tervezés keretében, az építési terület el�készí-
tése kapcsán kezdeményezte az önkormányzat a nyomvo-
nalba, illetve a védm� fenntartási sávjába es� fák kivágá-
sának engedélyezését. Az engedélyez� ,,zöldhatóság”, 
valamint a közrem�köd� Duna–Ipoly Nemzeti Park mun-
katársai kérték a fakivágási engedélyezési terv felülvizs-
gálatát a kivágandó faegyedek csökkentése érdekében. 
Ennek során a tervezett beruházás helyszínén több ízben 
tartottak bejárást a projekt megvalósítói a hatóság vezet�-
ivel, valamint a környezetügyért felel�s államtitkárral, dr. 
Illés Zoltánnal. A beruházás ellehetetlenülését elkerülen-
d�, a tervez�k úgy módosították a védm� nyomvonalát, 
hogy minél több értékes fa megmaradhasson. A módosí-
tott tervet május 15-én egyeztették a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Környezetügyért Felel�s Államtitkárságán, 
ahol megállapodás született a fák kivágásának ütemezésé-
ben: június elején 54 olyan fát vágnak ki, melyek tényle-
gesen az építmény nyomvonalába esnek, kés�bb – a fész- 
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kelési és vegetációs id�szakot követ�en – még 21 fa kivá-
gására kerül sor. Ezen fák szinte mindegyike telepített fa. 
Törzsátmér� alapján pedig lényegesen (5,096 helyett 
2,246 centiméterre) csökkent a kivágandó fák 
össztörzsátmér�je a nyomvonal módosításának köszönhe-
t�en.  

 

 
 

Szintén a terület el�készítéséhez tartoznak az örökség-
védelemmel kapcsolatos feladatok, melyek két részre 
bonthatóak. Egyrészt a gát nyomvonalán folyamatos régé-
szeti megfigyelésre lesz szükség, ez az építési munkákkal 
párhuzamosan zajlik majd. Mivel a kiviteli tervek elké-
szültéig ezek a munkák nem kezd�dnek el, ezen a terüle-
ten még nem dolgoznak a régészek. Az örökségvédelem-
mel kapcsolatos feladatok másik részét a mobil gát  

elemeinek tárolására szolgáló épület alatti régészeti feltá-
rások jelentik. A körülbelül 6×20 méter alapterület� tároló 
az önkormányzat tulajdonát képez�, F� u. 57. alatti rend-
�r�rs és okmányiroda épületének udvarán kerül megépí-
tésre. Régészeti szempontból azért lehet különösen érde-
kes az érintett terület, mivel a középkori f�utca nyomvo-
nalát több helyen ,,megfogták” már a kutatók el�z� feltá-
rások során, és valószín�leg azonos a mostani F� utca 
nyomvonalával. Lehetséges, hogy a tervezett tárolóépület 
alatt középkori lakóépület vagy gazdasági épület található, 
mely igazolhatja a középkori f�utcával kapcsolatos felté-
telezéseket.  

Azért is jelent�s ez a kutatás, mivel eddig annak 100 mé-
teres körzetében egyáltalán nem volt semmilyen régészeti 
feltárás, továbbá a középkoriakon kívül az 1700-as évek-
b�l is el�kerülhetnek értékes leletek. A Mátyás Király 
Múzeum a tárolóépület alatti területre tervásatás elvégzése 
iránt kérelmet nyújtott be az illetékes hatósághoz, az ása-
tási bizottság május 12-én tárgyalt róla. Az engedély meg-
érkezését követ�en, május második felében vagy június 
elején kezd�dik el a feltárás Boruzs Katalin régész veze-
tésével. 

 
 

 

VáRO�H�z��Mo���������� 
�

Helyi építési jogszabályok: Kérünk minden Tisztelt 
Ingatlantulajdonost – ahogy eddig is több alkalommal (a 
Visegrádi Hírek 2013. augusztusi, novemberi és 
decemberi számában) kértük –, hogy amennyiben 
felújítást (akár csak változatlan formában történ� 
helyreállítást), b�vítést vagy új építést, esetleg ideiglenes 
pavilontelepítést – egy szóval bármilyen építési 
tevékenységet – tervez, tájékozódjon a f�építésznél [tel.: 

06 (20) 236-8291 és 06 (26) 398-255, 
foepitesz@visegrad.hu, Visegrád, F� utca 92.] a szabá-
lyokról. 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Visegrádiak és Visegrádon 
ingatlannak rendelkez�k figyelmét, hogy az építéssel 
kapcsolatos országos jogszabályok 2014. március 15-ével 
megváltoztak, ezért a településképpel kapcsolatos helyi 
rendeletek (a településképi véleményezési eljárásról szó- 
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(Folytatás a z 5. oldalról) 

ló 13/2013. [VI. 19.], a településképi bejelentési eljárás-
ról szóló 14/2013. [VI. 19.] önkormányzati rendeleteket) 
is változnak. A legfontosabb újdonság, hogy m�emléki 
jelent�ség� területen, a közterületi telekhatártól 10 méte-
ren belüli építményen minden építési tevékenységre építé-
si engedélyt kell kérni, de csak azokban az esetekben kell 
településképi bejelentési igazolást kérni, mely esetek a 
312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint alapból építé-
si engedélyköteles tevékenységnek min�sülnek. Utóbbi 
esetekben is célszer� áttanulmányozni (még inkább a 
megbízott építész tervez�vel áttanulmányoztatni) a helyi 
építési szabályzatot (5/2004. [VII. 1.] önkormányzati 
rendelet jelenleg hatályos változatát), mert azt minden 
esetben kiindulási alapnak kell tekinteni. 

Városháza: A Visegrádi Hírek el�z� számában megje-
lent, a városháza kivitelezési munkálatainak csúszásával 
kapcsolatos tájékoztató sajnálatos módon a lap megjele-
nésének pillanatában aktualitását vesztette. 2014. április 
29-én kaptuk kézhez a kivitelezést végz� cég (F�V-2 
Zrt.) levelét, melyben bejelentette fizetésképtelenségét és 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy levonul a munkate-
rületr�l. A bejelentést kénytelenek voltunk tudomásul 
venni, ám az azonnali levonulást nem tettük lehet�vé. 
Még azon a napon tárgyalást kezdeményeztünk a közre-
m�köd� szervezettel (Pro Régió), mely tárgyaláson a 
projekt további menete, a kivitelezés végs� határidejének  
módosítása,  elszámolhatósága  állt  a  középpontban. Mi-
után jelen helyzet a megbízó önkormányzat hibáján kívül 
állt el�, a határid� módosítás lehetséges. 

Lévay László m�szaki ellen�r vezetésével a kivitelez� 
bejelentését követ�en azonnal megkezd�dött az elvégzett 
munkák felmérése, az ezzel kapcsolatos egyeztetések 
jelenleg is folyamatban vannak; az elszámolás ennek 
alapján lesz lehetséges. A felmérést követ�en ismételt 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk a munkát befeje-
z� vállalkozó kiválasztására. 

  Többen jelezték, hogy május els� napjaiban az építke-
zésr�l nagy mennyiség� anyagot szállított el a kivitelez� – 
sokakban fölmerülhetett a kérdés, jogosan tette-e ezt? 
Köszönettel a segít� szándékú bejelentésekért, ezúton 
tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy egyrészr�l a kivi-
telez� bejelentését követ� naptól kezdve – az esetleges 
félreértések elkerülése, ill. kezelhet�sége érdekében – 
folyamatos rögzített kamerás megfigyelést végzünk a 
területen, másrészr�l az elszámolás a beépített és az át-
adás id�pontjában beépített szerkezetek tekintetében lesz 
lehetséges. A kivitelez� saját anyagait (zsaluanyag, áll-
ványzat stb.) természetesen elszállíthatta, elszállíthatja a 
területr�l. 

Kóbor kutyák: Az utóbbi hetekben többen jelezték kép-
visel�knek, illetve a polgármesteri hivatalban is, hogy 
Visegrád utcáin két kutya kóborol, illetve az egyik hétvé-
gi ház pincéjében 8 kiskutya található. Dr. Szabó Attila 
aljegyz� felvette a kapcsolatot az esztergomi gyepmester-
rel, aki 3 alkalommal is kint járt a városban. Végül a kis-
kutyákat sikerült menhelyre szállítani, a két feln�tt ebet 
pedig begy�jteni. A képvisel�-testület a május 15-én 
megtartott ülésén megtárgyalta a gyepmesteri feladatok 
ellátásával kapcsolatos el�terjesztést és a beérkezett ár-
ajánlatokat megvizsgálva úgy döntött, hogy Esztergom 
Város Önkormányzatával köt szerz�dést a feladatellátás-
ra.  

Volánbusz: 2014. május 1-jén a VOLÁNBUSZ Zrt. újra 
elindította a menetrend szerint buszközlekedést a Vise-
grád – Kis-Villám autóbusz-forduló megállóig. A járatok 
hétvégén és ünnepnapokon közlekednek a www.volan.hu 
weboldalon található menetrend szerint. Visegrád Város 
Önkormányzata üdvözölte a kezdeményezést, ugyanakkor 
levélben kérte a busztársaságot, hogy álljon a városveze-
tés mellé annak érdekében, hogy a Magyar Közút a keze-
lésében álló Panoráma út bel- és külterületi szakaszait – 
lehet�ség szerint – minél hamarabb felújítsa.             

Visegrád Város Önkormányzata 
 

����������	�
������	���
 

Április elejére hirdettük meg az új kiscsoportosok beíra-
tását. A szül�k többnyire elhozták magukkal a leend� 
kiscsoportost is aki ámuló szemekkel figyelte a sok gyer-
meket, a színes játékokat, a nyüzsgést a kertben. Nemcsak 
a kiscsoportban, de a középs�ben és a nagycsoportban is 
lesz egy-egy új kisgyermek a következ� évben. 

Mindhárom csoport részt vett a fogorvosi sz�résen. Év-
r�l évre kevesebb a rossz fogú kisgyermek inkább az 
ujjszopás, és a cumi hagy maradandó nyomokat a fogak 
állapotában. Ami fontos: a rágás és a fogmosás azt látha-
tóan jól gyakorolják a gyerekek – mondta a fogorvos néni. 

Hagyományainkhoz híven húsvétkor él� nyuszik „top-
pantak” be a csoportszobákba. A gyerekek sárgarépával 
kínálták, énekeltek, verseltek, és amikor lementek a kert-
be, csokitojásokat és kerti játékokat találtak a fészkekben. 

A középs� csoportosok az esztergomi Duna múzeumba 
látogattak el. Ez alkalommal nem béreltünk buszt, hanem 
a sárga menetrendszerintivel utaztunk. A múzeumi fog-
lalkozáson ügyesek, érdekl�d�ek voltak szívesen marad-
tak volna még további érdekességeket megfigyelni. 

A jó id� megérkezésével játszókertünk új játékkal b�-
vülhet, összeszereljük a trambulint, aminek m�ködéséhez 

Némedy Levente édesapjától kaptunk segítséget, két kis 
pad formájában. Az ugráláshoz le kell venni a cip�ket, s 
most már az új padokon ülve tehetik meg a gyerekek. 
Köszönjük szépen! 

Harmadik éve már, hogy a játszókertben tartjuk meg 
anyák napi ünnepségünket. Az id�járás kegyes volt hoz-
zánk, hiszen a viharos szél lecsendesült, s az es� csak az 
elpakolás után kezdett esni. Nagycsoportosok köszöntöt-
ték a jelenlév�ket, majd mindhárom csoport eljátszotta-
énekelte kis m�sorát. A nagyok kiránduló gyerekek vol-
tak, akik játszottak néhány körjátékot a réten, a középs�-
sök a pitypangról és a virágokról énekeltek s a kicsik 
pillangónak öltözve táncoltak énekeltek, majd a nagyok 
németül énekeltek egy lufis dalt és „igazi” lufikat enged-
tek a magasba. Három körbe állt a három csoport és meg-
hívtuk az anyukákat táncolni. Egy szép anyák napi ének-
kel és verssel fejeztük be az édesanyáknak szóló m�so-
runkat.  

Köszönöm Schüszterl Károlynak a székek szállítását és 
Mikessy Tamásnak a hangosítást.  

Dobó Istvánné 
                                                                       óvodavezet� 
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DUNAKANYARI 
CSALÁDSEGÍT�  ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel/Fax: (26) 400-172, (26) 312-605 
családsegít� szolgálat: 06 (20) 278-3734, gyermekjóléti szolgálat: 06 (20) 295-8195 

nyitva tartás: hétf� 12–17.00-ig, kedd–péntek: 9–17.00-ig 
 gyermekjoletszte@gmail.com, szcsaladsegito@freemail.hu 

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes 
 

Intézményünk a Dunakanyar térségében tíz településen 
látja el feladatait. Ezek: VISEGRÁD, Szentendre, 
Leányfalu, Dunabogdány, Budakalász, Tahitótfalu, 
Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Pilisszentlászló. 

A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
többcélú szociális intézmény, két önálló szakmai 
egységb�l áll: 
 

– Családsegít� Szolgálat Visegrádon a Mátyás Király 
M�vel�dési Házban: 

 Furka Ágnes  
családgondozó 

Ügyfélfogadási ideje: kedd: 10–12 óra között 

Ügyeleti id�: 10–14 óra között 
 

– Gyermekjóléti Szolgálat Visegrádon a Mátyás Király 
M�vel�dési Házban: 

 Mezeiné J. Ilona  
családgondozó 

Ügyfélfogadási ideje: csütörtök 13–14 óra között 

Ügyeleti id�: 13–17 óra között 
 

Családsegít� Szolgálat 
Az ellátási területén él� szociális és mentálhigiénés 

problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került 
személyek és családok életvezetési képességének 
meg�rzése, az ilyen helyzethez vezet� okok megel�zése, 
valamint a krízishelyzet megszüntetésének el�segítése. 

Észlel� és jelz�rendszert m�ködtet az ellátási területéhez 
kapcsolódó településeken. Ennek tagjai: véd�n�, gyer-
mek- és háziorvos, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti 
szolgálat,  iskolák,  óvodák, rend�rség,  civil  szervezetek, 

gyámhivatal, társadalmi szervezetek, egyházak, 
alapítványok. 
 

Szolgáltatásaink:  
– foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos 

tanácsadás, 
– információnyújtás szociális, családtámogatási, 

társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás 
lehet�ségeir�l, 

– hivatalos ügyek intézésének segítése, 
– segít� beavatkozás krízishelyzetekben, 
– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, ill. 

ennek megszervezése, 
– egyének, családok kapcsolatkészségének javítása, 
– családkonzultáció végzése, ennek megszervezése, 
– csoportok, klubok, programok szervezése, vezetése, 
– jogi tanácsadás biztosítása, 
– konfliktuskezel� mediációs programok, 
– a menedéket kér�k beilleszkedésének el�segítése. 
 

Gyermekjóléti Szolgálat 
Olyan szociális szolgáltatás, amely el�segíti a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejl�dését, családban 
történ� nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megel�zését. Valamint kialakult veszélyeztet� tényez�k 
kezelése, csökkentése, megszüntetése. 
Feladatai: 
 

• Észlel� és jelz�rendszer m�ködtetése az ellátási 
területhez tartozó településeken 

jelz�rendszeri tagok: véd�n�, gyermek- és háziorvos, 
családsegít� szolgálat, nevelési tanácsadó, iskola, óvoda, 
rend�rség, bíróság, civil szervezet, gyámhivatal 

(Folytatás a 17. oldalon) 
 

 

VISEGRÁDI  
RUHABÖRZE 

 

2014. május 8-án a Dunakanyari Csa-
ládsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai ingyenes gyermek- és fel-
n�tt ruhabörzét rendeztek a mozi épü-
letében. Közel húsz család látogatott el 
a rendezvényre, akik nagy örömmel 
vitték haza a ruhanem�ket, cip�ket, 
játékokat.  

A következ� ruhabörzét várhatóan 
�sszel – amennyiben igény van rá, ko-
rábban – rendezzük meg. 

                         A Dunakanyari  
Családsegít� és Gyermekjóléti  

                  Szolgálat munkatársai 

��������	�
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A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
családi játszónapokat rendeznek a nyári szünid� alatt szerdánként 10–14 
óráig  – Visegrádon kedden! – az alábbi településeken.  

A pontos helyszínr�l a kihelyezett plakátokon értesülhetnek. 
      Mikor?       Hol? 
 2014. június 17. VISEGRÁD 
 2014. június 25.  Dunabogdány 
 2014. július 2.  Szentendre 
 2014. július 9.  Tahitótfalu 
 2014. július 16.  Szigetmonostor 
 2014. július 23.  Pócsmegyer 
 2014. július 30.  Budakalász 
 2014. augusztus 6.  Pilisszentlászló 
 2014. augusztus 13.  Kisoroszi 
 2014. augusztus 27.  Leányfalu 

Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat  
                                                          munkatársai 
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Versek, gondolatok gyermek- és pedagógusnapra 
 

Szabó L�rinc: 
 

Kicsi vagyok én 
 

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
mint a tüd�  
    a fazékból, 
kidagadok én. 
 
Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
apámnál is,  
    anyámnál  is 
nagyobb leszek én. 
 
Kicsi vagyok én, 
er�s leszek én, 
világ minden 
     óriását 
földhöz vágom én. 
 
Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én, 
óriások  
    palotáit 
elfoglalom én. 
 
Kicsi vagyok én, 
nagy úr leszek én, 
arany szobát  
    adok minden 
testvéremnek én. 
 
Kicsi vagyok én, 
vezér leszek én, 
én leszek a 
    legjobb  ember 
a föld kerekén! 

 

 
 

Szent-Györgyi Albert: 
 

Olyan embereket kell az iskoláknak kibocsátaniuk, 
akik megtalálják helyüket az életben, és nevüket a 
táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak 
lábukon.  

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfonto-
sabb közintézménnyé és a tanárt a legfontosabb köz-
életi alakká teszi. Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a 
holnap. 

 

Nemeskürty István: 
 

Nézetem szerint a tanár, akinek az a dolga, hogy a 
megkövetelend� tudást osztályzattal mérje, a szabad 
id� óráiban nem haverkodhat, bolondozhat a tanít-
ványaival. Tudom, bolondozni könnyebb, mint a 
tekintélyelv alapszabályainak belül átadni és szigo-
rúan megkövetelni a tudást. És sírunk, hogy a peda-
gógustársadalom elveszítette presztízsét.  

A pedagógusnak magas fizetést adjanak és feltétle-
nül szabad kezet, hogy a tudás szigorú megközelíté-
sével s a kényeztet� nevelési mód vadhajtásainak 
kérlelhetetlen nyesegetésével visszaállítsa a tekinté-
lyét. Ezzel visszanyerné a társadalom megbecsülését 
is. Szó sincs arról, hogy valami vad, pofozkodó, 
tyúkszemtaposó pedagógust sírnak vissza, csupán 
nemes, fegyelmezett emberi tudást, ami el�tt jól esik 
meghajtani a fejet, mert tudjuk, nem legy�zni akar, 
hanem felemelni. 

 

Füle Lajos: 
 

Pedagógus 
1.  

Én nem tudom, milyen er� kell 
hozzá, de több kell az  
    enyémnél. 
Olykor el-elt�n�döm én is, 
mit is jelent húsz-harminc 
   szempár 
fényl� tükörtermében élni, 
hol éle van minden igének, 
árnyéka van minden hibának, 
hol húsz-harminc  
    sötétkamrában 
hívják el� folyton a percek 
éles, kemény, hiteles képét. 
 

Könny� nekünk beszélni  
    ezt-azt, 
nagy szavakkal egymást  
    dobálni, 
de �, kinek minden szavával 
megannyi kis magnetofon zeng 
tele otthont, utcát, jöv�t, � 
felel�sség nehéz vasával 
vértezve jár, s – bár tán nem 
    érzi – 
hétköznapok nagy h�se  
    köztünk, 
szebb holnapok jobb emberéért 
titkon vívott nehéz csatáknak 
ismeretlen, h�s katonája! 
 

Mikor fogunk szobrot emelni, 
s fogunk-e hát neked,  
    magunkban, 
,,LÉLEK  
    SZOBRÁSZA”: 
PEDAGÓGUS?! 

 

Hangszerbemutató Dömösön 
 

Május 5-én délel�tt rendezték meg Dömösön az ovisoknak szervezett hangszerbemutatót. A 
polgármesteri hivatal nagyterme szolgált helyszínéül a rendezvénynek, amely szép lassan megtelt 
ovisokkal. A kicsik fegyelmezetten viselték a ,,megpróbáltatást”, és amennyire  lehet�ség 
mutatkozott, aktívan részt is vettek a különböz� hangszerek ismertetésében. 

A rövid m�sor résztvev�i a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú M�vészeti Iskola 
zeneiskolás növendékei voltak, akik közül néhányan pár évvel ezel�tt még Dömösön koptatták a 
mászókát. A gyerekek megismerkedhettek a furulya, a gitár, a cselló, a klarinét, a szaxofon és a 
zongora hangjával, felépítésével. Csillogó szemekkel, érdekl�dve hallgatták a hangszerek bemu-
tatását és bátran válaszoltak az elhangzott kérdésekre. A rövid bemutató az ott lev� feln�tteknek 
is épp úgy segítségére szolgált. Az itt gy�jtött tapasztalatokkal a jöv�ben még izgalmasabbá válhat 
a gyerekek számára egy ilyen rendezvény. 

Reméljük, hogy sok olyan új ismerettel gazdagodtak az ovisok, amelyek segítségével könnyen el 
fogják tudni dönteni, hogy milyen hangszeren szeretnének majd tanulni.Június 4-én fogjuk meglátogatni a visegrádi ovisokat. 
Hozzájuk is elvisszük zeneiskolás növendékeinket, hogy megmutassák a kicsiknek azt, hogy pár év zenetanulással hová lehet 
eljutni. Ha az id�járás kegyes lesz hozzánk, akkor az óvoda kertjében fogunk koncertet adni.                                              
Nagy Gergely klarinéttanár 
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Kedves Gyerekek! 

Sokfelé utazgattunk Bandi bácsi állattörténeteivel 
Földünk sokszín� állatbirodalmában: az afrikai pri-
mitív törzsek népmeséit�l az indián népek hiedelem-
világáig, s most egy japán mese indítja meg fantázi-
ánkat. 

Remélem, nektek is tetszenek ezek a bájos, tanulsá-
gos mesék! Ha még nem kezdtétek el, ideje hozzákez-
deni a feladatoknak is!  

 

 
Az Áprily család 1929-ben Kolozsvárott. 

Áprily Lajos el�tt félmeztelen a 15 éves Endre 
 
Ezért most pihentet�ül egy képpel kedveskedek nek-

tek Bandi bácsiról, de illusztrációt a kis majom és a 
tekn�s történetér�l is készítsetek! 

 
 

Bandi bácsi állattörténetei VI. 
 

A kis majom és a tekn�s 
 

(Japán mese) 
 

Egyszer Otohime, a tengerek királyn�je nagyon meg-
betegedett. Követeket küldtek nyomban valamennyi 
tenger alatti országba, összehívni a legjobb orvosokat 
Otohime gyógyítására.  

Hiába jöttek azonban jobbnál jobb doktorok, nem 
tudtak rajta segíteni. A királyn� egyre betegebb lett. 
Már minden reményük szétfoszlott, amikor a legtudó-
sabb orvos azt mondta: 

– Egyetlen gyógyír mentheti meg a királyn�t, éspedig 
a majommáj. 

De a tengerben nem élnek majmok, ezért az ország 
legokosabb bölcsei tanácskozni kezdtek, hogyan sze-
rezzék meg a majommájat. Úgy határoztak, hogy úsz-
szék ki a tekn�s a partra, fogjon egy majmot, és hozza 
le a tenger alatti várba. 

Könny� volt ezt kimondani, de annál nehezebb vég-
rehajtani. Mit tehetett a szegény tekn�s? Kiúszott a 
partra, ahol hatalmas fák álltak. Öreg és tapasztalt 
volt, sokat látott életében. Úgy gondolta, itt kell a 
majmoknak tanyázniok. 

Úgy is volt. Nemsokára megjelent az els� majom, de 
a tekn�s sehogy se tudott a közelébe férk�zni. Telt-
múlt az id�. Egy nagyon meleg nap a tekn�s, akárhogy 
védekezett is az álmosság ellen, elaludt. Ekkor a maj-
mok egymás után leereszkedtek a fáról, s mert közel-
r�l még soha nem láttak ilyen állatot, körbeállták, úgy 
csodálták a tekn�s csillogó páncélját. 

Az egyik kicsi majom bátrabb volt a többinél, és egé-
szen a tekn�s közelébe mászott. Amint megérintette, 
az rögtön felébredt, és elkapta a mells� lábát. A ma-
jomcsapat rémülten menekült, nem tör�dtek a fogoly-
lyal. A tekn�s megszólalt: 

– Ha nyugton maradsz, én nem bántalak! Fel kell ül-
nöd a hátamra, és velem kell jönnöd. 

Mi mást tehetett volna a kis majom? Engedelmeske-
dett. A tekn�s becsúszott a partról a vízbe, s olyan 
gyorsan úszott, mint még soha. Nemsokára elért a 
királyi palotához. Meglátván a zsákmányt, nagy 
örömmel fogadták. Azonnal értesítették a királyn�t, 
hogy nemsokára meg fog gyógyulni.  

Örömükben olyan kedvesen fogadták a majmot, hogy 
az megnyugodott, és nem félt többé, csak a honvágy 
gyötörte nagyon. Ilyenkor a sarokba húzódott, és arcát 
tenyerébe temette. 

Amikor egyszer éppen gyötrelmes honvágya volt, 
arra úszkált a medúza, és látta, hogy a máskor vidám 
majmocska milyen szomorú. Sajnálkozva megszólalt: 

– Bizony, bizony, gyermekem. Nem csoda, hogy 
sírsz! Néhány nap múlva levágnak, hogy a királyn� 
ehessék a májadból. 

A majom szomorúan kérdezte, hogy miért ítélték ha-
lálra. 

– Nem követtél el semmi rosszat, de a te májad a vi-
lágon az egyetlen orvosság, amit�l a királyn� meg-
gyógyulhat. Hogyan is kívánhatnád, hogy ne bántsa-
nak? Nagyon sajnállak, de rajtad már senki sem segít-
het – mondta a medúza, és továbbúszott. 

A majom valósággal megdermedt a félelemt�l, de 
mihelyt megnyugodott egy kicsit, jó gondolata támadt. 
A szabadulás gondolata! Nem sokáig tétovázott, el-
kezdett óbégatni, hogy �rz�je, a tekn�s, aki a közelben 
bóbiskolt, felébredjen. Fel is ébredt, s megkérdezte, mi 
baja. 

– Miel�tt idehoztál volna, a májamat kiakasztottam 
száradni egy bokorra, s most teljesen kiszáradt – zo-
kogta a majom, és követelte, hogy engedjék vissza a 
májáért. 

Mit volt mit tenni? 
A királyn� tanácsadói úgy döntöttek, hogy a tekn�s 

vigye vissza a majmot, de egy pillanatra se tévessze 
szem el�l. Ki id�t nyer, életet nyer – gondolta öröm-
mel a majom, s szívesen ült fel a tekn�s hátára.  

Mihelyt a partra értek, megnyugodott, és hatalmas 
lendülettel fent termett a legközelebbi fán. Társai nagy 
csoportba gy�ltek köréje, s mikor szörny� történetét 
elmesélte, a majmok hangos csatakiáltással támadtak 
rá a tekn�sre. Az csak nagy nehezen tudott a vízbe 
menekülni el�lük. 
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NEMZETISÉGI OLDAL  –  Szerkeszti  a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

�����������	
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Eredete az ószövetségi zsidó ünnep a Sávuót, a tóra 
(törvényhozás) és az új kenyér ünnepe. 

A nyugati kereszténységben pünkösd ünnepének legko-
rábbi id�pontja május 10., a legkés�bbi június 13. Mindig 
a húsvét utáni ötvenedik napon tartják, a pünkösd szavunk 
a görög pentékoszté (jelentése: ötven) szóból származik. 

Pünkösd ünnepe az apostolok idejéb�l való: ,,…Jézus 
ígérete szerint megjelentek el�ttük kett�s tüzes nyelvek… 
és megtelének mindnyájan Szent Lélekkel és kezdének 
szólni más nyelveken…” (ApCsel 2,3), de az ünnepet csak 
a 2. században említik ókori keresztény írók. 

Pünkösd ünnepén a kereszténység a Szentlélek (Spiritus 
Sanctus) kiáradását ünnepli meg, ezen a napon áradt ki a 
Szent Lélek az apostolokra, akik téríteni indultak és ez 
után lépett a keresztény vallás világhódító útjára. 

 

 
 

Juan-Simon Gutiérrez: 
Szentlélek és a Szent Család 

 
A pünkösdi ünnep a húsvéti misztérium beteljesedése: a 

Szentlélek eljövetele. A katolikus ikonográfiában a Szent-
lélek jele a galamb, ugyanis miután Keresztel� János 
Jézust megkeresztelte, a Szentlélek galamb formájában 
leszállt Jézusra. 

Pünkösd után tíz nappal tartja a keresztény egyház az Úr 
napját, az Oltáriszentség („Krisztus titokzatos teste”, 
Corpus Christi Mysticum) ünnepét. 

A középkortól (ca.1264-tól) kötelez� ünnep; nagy kör-
menettel, virágszórással hordozzák körül a monstranciá-

ban az oltáriszentséget. Szokás volt az útvonal mentén 
oltárokat állítani lombsátor alatt. 

 

Népszokások 
 

A magyar kultúrában több szokás köt�dik pünkösdhöz. 
Több eleme az ókori id�kbe nyúlik vissza, pl.: a római 
floráliákra, a tavaszt köszönt� ünnepekre. Még napjaink-
ban is sok helyen állítanak, és újra állítanak májusfát. A 
természet megújhodásának szimbóluma és egyben sze-
relmi ajándék is. Sokfelé a május elsején állított fát pün-
kösdkor bontották le. A fát színes szalagokkal, esetleg 
étellel-itallal is díszítették. 

A középkor óta szokás volt a legények ügyességi verse-
nye (pl.: tuskócipelés), itt választották ki azt, aki a többie-
ket vezette, � lett a pünkösdi király, akit minden lakoda-
lomba, mulatságba meghívtak, ingyen ihatott a kocsmá-
ban. Ez a tisztség egy hétig, de egy évig is eltarthatott. 

Szokás volt a pünkösdi királynéjárás, törökbasázás és 
borzakirálykodás. 

Legjelent�sebb és ma is él� hagyomány a csíksomlyói 
Mária-kegyhelyi zarándoklat, búcsú, melynek hagyomá-
nya a 15. századi írásos emlékekb�l maradt fenn. 

Herendi Ida 
 

EINLADUNG –  
 

MEGHÍVÓ 
 

A Plintenburg  
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel meghív  
minden érdekl�d�  
visegrádi lakost 

 

a 2014. május 31-én,  
szombaton  

délel�tt 10 órakor kezd�d� 
 

MILLENNIUMI  
KÁPOLNABÚCSÚRA 

 
Az ünnepség szentmisével kezd�dik,  
majd a megszokott megvendégeléssel  

folytatódik 
 

Seid unsere Gäste! 
 

Plintenburg 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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TESZEL-E?! 
Tested-Szellemed-Lelked egészségéért 

Programsorozat gyermekeknek  
és családjaiknak 

 

NÉPTÁNCOSOK NAPJA 
 

május 30-án (pénteken) 16.30–19.30-ig 
az új rendezvénytéren 

Fellép intézményünk 140 tanulója 7 csoportban,  
magyar és sváb hagyományainkat felelevenítve 

A gyermekek el�adását követ�en fellépnek  
a Czifra együttes tagjai Sánta Gerg� vezetésével,  

a Zagyva banda kíséretében 
A néptáncos délutánt táncházzal zárjuk 

 

ZENÉL� UDVAR 
 

június 6-án (pénteken) 18.00–19.30-ig 
az egészségház udvarán 

(rossz id� esetén a katolikus templomban) 
Fellépnek intézményünk tanárai, zeneiskolás  
növendékeink (többen családjukkal együtt), 

 Zoller-díjas diákjaink és a zeneiskola kórusa 
 

Szeretettel várjuk az érdekl�d�ket programunkra! 
 

Áprily Iskoláért Alapítvány, 
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, AMI tanulói, 

nevel�testülete és szül�i szervezete 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel és szeretettel  
meghívjuk Önt  

és kedves családját 
 

a Soproni Sándor Egyesület által  
 

a mozi épületében 
2014. június 11-én, szerdán 

18 órára szervezett  
 

zárótalálkozóra 
 

Akik sétáinkon velünk tartottak,  
megismerhették  

Visegrád rejt�zköd� és kevésbé rejtett  
emlékeit, épületeit, tárgyait,  

személyiségeit.  
 

Ez alkalommal szeretnénk mindezeket  
Önök elé tárni és bemutatni egy,  

a jöv�ben megvalósítható kiadványunkat 
 

Várunk minden érdekl�d�t! 
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FILMKLUB 
 

Értesítünk mindenkit, hogy júniusban a filmklub 
vetítései június 11-én és 25-én, szerdán lesznek a 
könyvtárban. A vetítések 19 órakor kezd�dnek. 

Júliusban és augusztusban nyári szünetre megy a 
filmklub, de természetesen szeptember közepén 
folytatjuk a sorozatot. 

Részletesebb információval a m�vel�dési házban, 
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 

Szeretettel várunk minden érdekl�d�t! 
 

 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület  
szeretettel vár mindenkit hagyományos 

 

SZENT IVÁN-ÉJI  
MULATSÁGÁRA 

 

Helyszín: 
Visegrád, a kempinggel szemben lév�  

Duna-part 
 

Id�pont:  
2014. június 24., kedd, Szent Iván napja 

 

Máglyagyújtás:  
kb. 21.00–21.30 órakor 

 

Lesz zene, szalonna-, kolbász- és almasütés, 
majd a bátrabbak átugorhatják a tüzet, 
a még bátrabbak pedig átsétálhatnak 

akár a parázson is! 

 

A Visegrád és Környéke Turisztikai  
és Marketing Egyesület 

 

szeretettel meghív minden érdekl�d�t 
 

2014. június 27-én, pénteken  
a királyi palotába, 

 

ahol az amerikai  
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tart  
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17 órai kezdettel 
 

A konceren jazz, folk és popos hangzású dalok 
csendülnek fel 

A belépés díjtalan! 

 

Olvasni &&&&  jó! 
 

Kedves Visegrádiak! 
Szeretettel köszöntöm Önöket, régi és új könyvtárlátoga-

tókat! 
Kovács Dóra vagyok, 2014 májusa óta dolgozom a Má-

tyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtárban mint könyv-
táros. 

2003 és 2008 között a Szegedi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karára jártam, informatikus könyvtá-
ros–kommunikáció szakra. 

Az egyetemi évek alatt egy napilap munkatársa voltam, 
majd több kisebb internetes lapnak is írtam. 

2008-ban státuszt kaptam a F�városi Szabó Ervin 
Könyvtárban. Az els� néhány évben mint könyvtáros 
asszisztens, majd 2012-t�l tájékoztató könyvtáros, 2013-
tól pedig könyvtárvezet�ként. Mostantól pedig az Önök 
városának könyvtárában dolgozom. 

Munkám során igyekezni fogok, hogy a családias han-
gulatot továbbra is biztosítsam az olvasni vágyók részére. 

A könyvtár állományában klasszikusok, szórakoztató 
irodalom, ismeretterjeszt� könyvek egyaránt megtalálha-
tók. Alapvet� kézikönyvek, lexikonok biztosítják a gyors 
információszerzést. Az új könyvek beszerzése havonta, 
rendszeres lesz. 

A könyvtárban mindig van használt, értékes dokumen-
tumok vására, kedvezményes áron. Kellemes, barátságos 
környezetben várok minden kedves érdekl�d�t! 

 

Kedves Olvasók! 
Szeretném felhívni figyelmüket, hogy 2014 júliusától 

bevezetjük a számítógépes kölcsönzési rendszert a könyv-
tárban. 

A könyvek lejáratát, kérem, ezentúl fokozottan figyel-
jék, és id�ben kérjenek hosszabbítást, személyesen vagy 
telefonon. 

Mindenki, akinek lejárt kölcsönzési határidej� könyve, 
folyóirata van, az nyugodtan visszahozhatja 2014. június 
els� két hetében. 

A könyvtár új használati szabályzatát folyamatosan ve-
zetjük be. 

 

A könyvtár nyitva tartása: 
hétf�–csütörtök: 10.00–18.15 óra 
péntek:  10.00–17.00 óra 
 

Ízelít� az új könyvekb�l: 
Jussi Adler-Olsen: Hajtóvadászat 
Dan Brown: Inferno 
E. L. James: A sötét ötven árnyalata 
Fej�s Éva: Száz éjjel vártam 
Feldmár András: Most vagy soha 
Helen Fielding: Bridget Jones naplója 3. 
Frei Tamás: Bankár 
Leine Laura: Akkor szakítsunk 
Kristina Ohlsson: Az 573-as járat 
Veronica Roth: A beavatott 

Kovács Dóra 
                                                                          könyvtáros 
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Az InterSpheres Trió hangversenye 
 

Visegrád, református templom 
2014. június 14., 19.00 óra 

 

M�sor 
 

Georg Philipp Telemann  A-dúr fantázia No. 1, 
   (1681–1767): TWV 40:2 (1732–33)  
Judith Shatin (1949–): Gabriel’s Wing (1989)  
Horváth Balázs (1976-): Dualith (2014)  
Domenico Scarlatti (1685–1757): E-moll szonáta, K. 198 
 –  Jacob Harpster átirata 
David Lang (1957–): lend/lease (2008)  
Liszt Ferenc (1811–1886): Vándorévek III. év –  
 A Villa d’Este szök� kútjai 
 (1877)  
Dan Tramte (1984–): i/o (2014)  
 

A trió tagjai: 
 

 
 

Lisa Bost-Sandberg (fuvola), Polgár Éva (zongora), 
Jacob Harpster (üt�hangszerek) 

 

Az InterSpheres Trió kortárszenei együttes 2013-ban alakult az 
Amerikai Egyesült Államokban. Az együttes tagjai Lisa Bost-
Sandberg (fuvola), Polgár Éva (zongora) és Jacob Harpster (üt�-
hangszerek) valamennyien a North Texas University mester, illet-
ve doktori képzésének hallgatói. Az InterSpheres név kett�s meta-
forát rejt magában. Els� jelentésében utal a hangszerek variálható 
összeállításából fakadó lehet�ségekre mind darabválasztásban, 
mind a m�vek stílusjegyeinek változatosságában. Második jelen-
tésében kifejezi a nemzetek közti összetartozást a zene, s azon be-
lül is a kortárs zene szféráján keresztül. Tagjai származására ala-
pozva az együttes er�síteni kívánja a magyar–amerikai kulturális 
kapcsolatokat. Ezt tükrözte bemutatkozó hangversenyük program-
ja a University of North Texason 2014. május 8-án, melyen sor 
került Horváth Balázs és Dan Tramte – az együttes rezidens ze-
neszerz�je – ez alkalomra komponált m�veinek �sbemutatójára.  

Els� magyarországi turnéjukon ebb�l a hangversenyb�l hallható 
színes összeállítás, mely ötvözi a tradicionális klasszikus zenei 
repertoárt, valamint az új zenei kompozíciókat. Az InterSpheres 
Trió hangversenysorozata, el�adásai, valamint mesterkurzusai 
többek között a budapesti Amerikai Nagykövetség támogatásával 
jöhettek létre. Az együttes Visegrádon, a turné egyik kiemelt 
helyszíne mellett Budapesten, Kecskeméten, valamint Zebegény-
ben lesz hallható.  

B�vebb információkkal a programok koordinátora, Polgár Éva 
az info@polgareva.hu címen érhet� el. 

���������	
����
�

�������������������
 

���������	
�������������������
�

13. péntek   
17.00–17.30: A család és a személyes barátok meg-
emlékezése a temet�ben a m�vész születésnapján 
18.00: Emlékmise a katolikus plébánia-templomban   
18.30: A visegrádi intézmények, civil szervezetek, 
valamint budapesti és külföldi m�vésztársak, szer-
keszt�k és a családtagok kerekasztal beszélgetése a 
Zoller-fesztiválról és a jöv�beni Visegrádi Zoller Ar-
chívum megalapításáról a TeáZoo jazzklubban 
 

14. szombat  
10.00: Zoller Attila életm�ve – a zeneszerz�, el�-
adóm�vész és iskola-alapító (Vermont, USA) – fiatal 
jazzmuzsikusok workshop programja Csikós Attila 
irányításával, az egykori Garay trió külföldön él� tag-
jaival együtt (Scholcz Péter, nagyb�g�, Szudy János, 
üt�hangszerek) a TeáZoo jazzklubban 
19.00: Jam session a workshop résztvev�inek közre-
m�ködésével a TeáZoo-ban 
 

15. vasárnap 
10.00: Huzella Péter „dalvándor” gyermekm�sora – 
magyar költ�k megzenésített versei és amerikai 
country dalok a Mátyás Király M�vel�dési Ház kert-
jében    
 

„In memoriam Zoller József, Visegrád egykor 
nagyra becsült karnagya és zenetanára” 
15.30: Victor Máté, Vasuta Gábor felkérésére kom-
ponált Varázspalack c. indulóját, a Dunakanyar Ifjú-
sági fúvószenekar mutatja be Ott Rezs� vezényletével 
a palotaház udvarán, majd vonulás a F� utcán a ren-
dezvénytérre.  
Az új városközpont rendezvényterén Félegyházi And-
rás polgármester köszönetet mond Alicia Carusso 
asszonynak, Zoller Attila lányának, aki a visegrádi 
helytörténeti gy�jtemény számára adományoz értékes 
dokumentumokat, valamint Zoller József heged�jét. 
19.00: Szakcsi Lakatos Béla jazzm�vész, Zoller Atti-
la barátja és egykori el�adó partnere, megemlékezése 
a szül�házban (Don Vito jazzklub) 
19.30: Prominens budapesti és külföldön él� magyar 
jazzm�vészek gálakoncertje a névadó visegrádi mu-
zsikus emlékére. 
 

F�védnök:  
Szakcsi Lakatos Béla 

F� támogató:  
Vasuta Gábor, a palackozott fröccs hungarikum fel-
találója 
 

Koprodukciós partnerek: Ars Danubiana Visegrád 
2009 Alapítvány a Duna mente kultúrájáért, Viseg-
rádi Önkormányzat Mátyás Király M�vel�dési Háza, 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Áprily 
Lajos Alapítvány, Soproni Sándor Egyesület, Scheili 
Pál, Zeller Tibor 
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MEGHÍVÓ 
 

2014. június 4-én, 
szerdán 

19 órakor a moziban 
 

Dr. Botlik József, 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  

Doktori Iskola Tanácsának  
tagja 

 

megemlékez� el�adást tart 
az 1920. június 4-r�l  
és következményeir�l 

 

Az el�adás után  
megkoszorúzzuk  

a Scheili-ház falán lév� 
Trianon-emléktáblát 

 

Minden érdekl�d�t szeretettel vár az 
 

                                               ,,EGYÜTT”  
Kulturális Egyesület 

 

 

NYÁRI  
NAPKÖZIS TÁBOR 

 

2014. június 16–21. 
 

Kedves Gyerekek és Szül�k! 
Az idei évben is megszervezzük az önkormányzat 

támogatásával a NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT, június 
16–21. között. 

Sajnos kicsit rövidített id�ben, de tartalmas prog-
rammal várjuk a gyerekeket. 

Az els� napon, reggel 9-kor találkozunk a sportpá-
lyán, onnan a fontos dolgok megbeszélése után ki-
rándulni megyünk a Telgárthy-rétre és a pisztrángos 
tóhoz (haletetés), ebédelni a Pisztrángos étteremben 
fogunk. 

Második napon délel�tt pizzát sütünk, társasjátéko-
zunk és a tavalyihoz hasonlóan, sportnapot tartunk. 
Ezekhez küls� segítséget kapunk Antitól, Ralftól, 
Pistit�l és a családsegít�t�l. Szeretném, ha mindenki 
hozna magával erre a napra egy felirat nélküli fehér 
pólót, mert a másnapi utazásra egyenpólót is készí-
tünk magunknak. 

A f� program a 3–4. nap, mikor is elutazunk Ke-
rekegyházára vonattal, és két napot részt veszünk 
egy családi ökogazdaság életében. A program na-
gyon izgalmasnak, érdekesnek és tartalmasnak ígér-
kezik; lovas kocsival visznek bennünket a buszállo-
másról a tanyára, ahol ökoprogramok lesznek, mely 
gyógynövényismeret, kemencében sütés, f�zés, 
szalonnasütés, csutkabábok készítése, mézeskalács-
készítés, állatok etetése, ostorfonás – szóval: életre 
nevelés. Aludni szénapadláson fogunk, saját, vitt 
hálózsákban.  

Pénteken pedig Zebegénybe megyünk bicikli túrá-
ra, ahol megnézzük a tavaly felújított Sz�nyi István 
Múzeumot. Ebéd a fantasztikus zebegényi 
Rétesházban lesz. Visszaérkezéskor nem megyünk 
haza, hanem a sportpályán felállítjuk sátortáborun-
kat, gyorsan nekifogunk a vacsikészítésnek, és a 
hagyományok szerint vendégségbe várjuk a szül�ket 
a táborzáróra. Sötétedés és vendégeink távozása után 
éjszakai túra lesz, Pisti vezetésével. Szombaton 
közös reggeli után tábort bontunk és délel�tt 10-kor 
integetés, megyünk haza jól kialudni magunkat. 

 

A tábor díja: 700,– Ft/f�/nap (ez az ebéd ára), kivé-
tel a 3–4. nap, itt a teljes költség kb. 2800,– Ft lesz a 
két napra, ez az étkezés és szállás költsége. A prog-
ramok és utazás költségeit az önkormányzat fizeti. 
Így a tábor díja 3×700,– Ft + 2800,– Ft a teljes hétre. 
Az utazós programok részleteir�l a jelentkez�k rész-
letes infót kapnak majd. 

 

Reméljük, elnyerte tetszéseteket az összeállított 
program, és egy tartalmas, szép hetet fogunk együtt 
tölteni! 

 

Jelentkezni, kérdezni itt lehet: Bártfai Ildikó 06 
(30) 931-5580 és Molnár Zsóka 06 (30) 235-7313. 

 

Várunk Benneteket szeretettel!  
Ildikó 
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Május 1-jén a Szimbola együttes, majd a Csík ze-
nekar koncertjével hivatalosan is átadták az új 
rendezvényteret.  

Lapzártáig két programot rendeztek meg ezen a 
területen, melyekre egy kis képösszeállításokkal 
emlékezünk, illetve adunk ízelít�t azok számára, 
akik nem tudtak eljönni. 
 

 
A Szimbola együttes zenéje és Farkas Enik� éneke 

nagy sikert aratott 
 

 
A szép számú közönség élvezte a m�sort 

és a szép id�t 
 

 
Az est folyamán a Kossuth-díjas Csík zenekar  

másfél órán át húzta a talpalávalót 

Sport – Játék – Ügyesség –  
Egészség 

 

Mi történt 2014. május 10-én? 
 

,,Miénk itt a tér, mert mi n�ttünk itt fel – ismer�s a 
fütty és egymásnak felel…” 

A hetvenes évek LGT-dala adta a ,,TeSzeL-e?” projekt 
els� részének alcímét: MIÉNK ITT A TÉR. 

Május 10-én az iskolások is birtokba vették Visegrád új 
közterét! Reméljük, hogy a dalszöveg további része is 
igaz lesz úgy, hogy gyerekeink itt n�nek majd fel és a 
köszönt� füttyök is egymásnak felelnek, és ez a tér talál-
kozások, szerelmek, nagy tervek születésének helyszíne 
lesz még a jöv�ben! 

Gyerekek-fiatalok! Legyen a tiétek a tér, ahogy ezen a 
szép, napos szombaton a tiétek volt! Több mint három-
száz gyermek és feln�tt tehette egészségesebbé testét-
szellemét-lelkét! 

Err�l tanúskodnak a képek! 

Áprily Iskoláért Alapítvány, 
Áprily Lajos Általános Iskola,  

Alapfokú M�vészeti Iskola szül�i szervezete 
 

 
Tornára készen 

 

 
Indul a bringóhintó 

(Folytatás a 16. oldalon) 
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(Folytatás a 15. oldalról) 

 
Marianna néni  

Kósz Zoltán olimpiai bajnokot faggatja 
 

 
Sakk – él� figurákkal 

 

 
Csak saját súlyodra számíthatsz – mondja Bozóki Marci 

 

 
A színpadon egy ütemre mozdulnak karok és lábak… 

 
Kanga Jump –  

fels� fokon 
 

 
Készül a nagy m�! 

 

 
Els�segélynyújtás –  

csak próbababán 
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(Folytatás a 7. oldalról) 
 

• A veszélyeztetettséget el�idéz� okok feltárása, és ezek 

megoldására javaslat készítése 
 

Ennek érdekében: 

– A gyermekkel és családjával végzett családgondozás, melynek 

célja a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkez� 

m�ködési zavarok ellensúlyozása. 

– Az egészségügyi  és a szociális ellátás, valamint a hatósági 

beavatkozás kezdeményezése. 

– Javaslat készítése a gyermek családjából történ� kiemelésére, 

leend� gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. 

– Családi konfliktusok megoldásának el�segítésére, különösen a 

válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. 

– A családjából kiemelt gyermek visszagondozása. 

– Utógondozás biztosítása. 

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási 

feladatokat lát el: 
 

• Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való 

hozzájutás segítése 
 

• Szociális válsághelyzetben lév� várandós anyák támogatása, 

segítése 
 

• Hivatalos ügyek intézésének segítése 
 

• Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése 

érdekében megteszi a szükséges intézkedést 
 

A fenti szolgáltatások igénybevétele a Családsegít� vagy a 

Gyermekjóléti Szolgálatnál történ� nyilvántartáshoz kötött. 
 

Intézményünk szolgáltatásai 
• Beilleszkedési program: aktív korú nem foglalkoztattok részére 

– álláskeresési tanácsadás, 

– pályázati anyagok összeállítás, 

– önéletrajz írásában történ� segítségnyújtás, 

– internethasználat Szentendrén péntekenként. 
 

• Pszichológiai tanácsadás 

Szentendrén: keddt�l csütörtökig 

Tahitótfalu faluház: páros hét hétf�n 

Budakalász: páratlan hét hétf�n 
 

• Jogi tanácsadás (család, munka, polgárjog) jogi képviselet nélkül 

Szentendrén: minden hónap els� hétf� 

Tahitótfalu faluház: minden hónap negyedik hétf� 
 

• Fejleszt� pedagógus 

Szentendre: hétf�t�l szerdáig 
 

• Szabadid�s programok szervezése 

– játszóház, 

– közösségi rendezvényeken való részvétel. 
 

• Adományok közvetítése 

– ruhaosztás (Budakalászon minden hónap utolsó péntek), 

– használt m�szaki cikkek, 

– bútorközvetítés. 
 

• Az ellátott településeken félévente egy alkalommal ruhabörzét 

szerveznek a területileg illetékes családgondozók. 
 

• Kapcsolat program 

– kapcsolat ügyelet: gyámhivatali, bírósági megkeresés alapján 

kapcsolattartás külön él� szül� és kiskorú gyermeke részére, 

– mediáció: két konfliktusban álló fél közötti közvetítés, 

– családi tanácsadás. 

Dunakanyari Családsegít�  
és Gyermekjóléti Szolgálat 

Magyar László: 
 

NEM ÁTLAG-NAP 
 

 Ezen a hónapvégbe hajló napon,  
 – a hatvannyolcadik tavaszomon –  
 szerelembe estem, vagy kamaszodok,  
 a szerelembe tavaszodok.  
 

 Pedig mi se történt.  
 Az ég kék,  
 a fákon a zöld ég.  
 Csinosak a lányok.  
 Új ízekkel áldott  
 Veronikák, Violák,  
 Ibolyák, Boglárok,  
 Virágok. 
 

 Harmatcsepp ott, 
  gyöngy pottyant ide. 
 Szell� szisszen, 
 ölelkeznek az ágak. 
 Hajzuhatag kuszáltan 
 kicsi erek, 
 patakok futnak ziláltan. 
 

 Cseppek cuppannak csábos csókot. 
 

 Csicserg�k serege búvik eresz alá. 
 A fény, 
 felh�-függöny-résen át szitál, 
 pára fátyol remeg… 
 

 Varázslat ez? 
 Végleg megérkezett a tavasz? 
 S újra nem én, 
 hanem � lett a kamasz? 
 

 Nagymaros, 2014. IV. 23. 

 
Köszönet! 

 

A visegrádi nyugdíjas klub tagjai ezúton mon-

danak köszönetet Hadházy Sándor képvisel� 

úrnak, valamint dr. Kucsera Tamás Gergely 

alpolgármester úrnak azért, hogy a május 8-án a 

Vigadóba és a Parlamentbe szervezett látogatás-

hoz segítségünkre voltak, és ez által is gyönyör-

ködhettünk a két épület szépségében, látnivalói-

ban. 

Napos id�ben élveztük a f�város egyik leg-

szebb épületét, a Vigadót. Végigjárva a kiállító-

termeket, egyik ámulatból a másikba estünk az 

igényes munka láttán: minden apró részlet milli-

méter pontossággal került a helyére: függöny, 

kilincs, parketta, csillár, székek stb. Tetszett a 

Makovecz Imre életm�vét bemutató kiállítás és a 

budai panoráma is. Innen a Parlamenthez érve a 

Seuso-kincseket néztük meg, majd az épület 

legszebb részeit végigjárva szakszer� idegenve-

zetéssel gyönyörködhettünk a világ talán leg-

szebb törvényhozó házában, a kupola- és üléste-

rem, a társalgó látványában, az impozáns f�bejá-

ratban. 

A visegrádi nyugdíjas klub tagjai 
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Visegrádi szanatóriumok I.  
(folytatás) 

 

Miel�tt Bakody doktor életútjának ismertetésére térnék, 
talán nem ártana, ha a 19. sz.-i orvostudomány kétfajta, 
egymással ellentétes gyógyító módszerét röviden leírnám. 
Az 1820-as évekt�l hazánkban is elterjed� új módszert, 
amelynek a kiindulási alapja a „hasonló a hasonlót gyó-
gyít” elv volt, homeopátiának (hasonszenvi gyógymód) 
nevezték. E módszer követ�i olyan gyógyszereket rendel-
tek a betegeknek, amelyek a fennálló betegséghez hasonló 
tüneteket idéztek el� egészséges emberekben. A betegek 
többsége f�leg az arisztokrácia körében oly divatos új 
gyógyelv ellenére megmaradt a hagyományos allopata, 
azaz ellenszenvi, vagyis a betegség természetével ellenté-
tes hatású gyógyszereken alapuló gyógymódnál. A 19. sz. 
utolsó harmadában a hazai homeopátia legelismertebb és 
legmeghatározóbb egyénisége Bakody Tivadar (1825–
1911) volt. A szakma alapjait apjától, Bakody Józseft�l 
(1792–1845) és apósától, G. H. Schretert�l (1803–1864) 
tanulta, vagyis második generációs homeopata volt.  

Bakody Tivadar részt vett a szabadságharcban, Görgey 
Artúr f�hadiszállásán mint kapitány szolgált. A világosi 
fegyverletétel után, ahol még � is ott volt, külföldre távo-
zott. 1850–54 között Bécsben orvosnak tanult, és itt szer-
zett diplomát is. Tanulmányainak befejezését követ�en 
el�bb egy európai egyetemeket végiglátogató körutat tett, 
majd Lembergben (Lvóv, ma Ukrajna) telepedett le, ahol 
apósától G. A. Schretert�l homeopátiát tanult. 1861-ben 
visszatelepült Magyarországra. Itthon orvosi munkája 
mellett számos közéleti tevékenységben is részt vett. Köz-
rem�ködött a Magyar hasonszenvi Orvosegylet, a Nemzeti 
Tornaegylet létrejöttében. Pesten az els� hasonszenvi 
kórház, a Bethesda 1866-ban nyílt meg mint a német 
nyelv� protestáns, református gyülekezet diakonissza rend 
kórháza. Az els� házat, Rózsa utca 5. alatt, ahol a gyógyí-
tás megindulhatott, maga Bakody vásárolta meg, és adta 
bérbe az egyháznak. Ápolón�ként német diakonisszák 
dolgoztak a kórházban, ahol az igazgató-f�orvos Bakody 
volt. Már az induláskor rendkívüli helyzet is adódott a 
kórház történetében, mert az 1866. júliusi königgrätzi 
csata után, ahol az osztrákok súlyos vereséget szenvedtek 
a poroszoktól, a 14.000 sebesültb�l sok Pestre került, 11 
f�t nekik kellett befogadniuk.  

A els�, mindössze 18 ágyas kórház rövidesen nagyobb 
épületbe költözött, ahol 50–60 beteget tudtak ellátni. Az 
Andrássy út építése miatt ezt az épületet is elhagyták, és 
1872-ben a Hermina úti Bartl-villába költöztek. Bakody 
1886-ban elfoglaltságai miatt lemondott a kórház vezeté-
sér�l. Valószín�leg mint a Bethesda kórház esetében is 
els�sorban azért, hogy gyógyíthasson, másodsorban talán 
befektetésként is építteti meg 1868–70 között a visegrádi 
szanatóriumot. 

A Bethesda héber szó, jelentése „irgalmasság háza”, de 
fordítható így is: a „könyörületesség hajléka”. Jeruzsálem 
óvárosában, a Juh-kapunál van egy fürd�, amelynek hébe-
rül Bethesda volt a neve. János evangéliumában olvashat-
juk, hogy Jézus itt, a fürd� oszlopcsarnokában meggyó-
gyított egy ágyán fekv� 38 éve béna embert. E fürd� ma-
radványa mint Jézus egyik csodájának helyszíne fizikailag 
ma is megvan. Az 1958-ben megkezd�dött és néhány éven 
át folytatott ásatás során ugyanis a fürd� legfontosabb 
részei el�kerültek. 

A Bethesda kórház igazgató-f�orvosi munkája mellett 
Bakody Tivadar ellátta a f�város közkórházában, a Szent 
Rókus Kórházban 1874-ben megnyílt hasonszenvi osztály 
f�orvosi teend�it is. A pesti egyetem orvosi karán 1873-
ban megalakult második homeopátiás tanszék vezetésével 
az egyetemi tanárrá kinevezett Bakody Tivadart bízták 
meg, aki a feladatát és a praktizálást is 1904-ben, hetven-
kilenc éves korában történt visszavonulásáig ellátta. 

Bakody Tivadar családi életének nem minden részletét 
ismerjük. Az 1850-es évek második felében külföldi uta-
zásai mellett Pesten is tartózkodhatott, mert 1858-ban itt 
született Árpád nev� fia, aki szintén orvos lett, de sajnos 
fiatalon, 1887-ben meghalt. Valószín�leg Lembergb�l 
való visszaköltözése után született Amanda nev� lánya (?–
1907), aki el�bb Vilecz Ern� felesége lett, majd megözve-
gyülvén, 1881. karácsonyán férjhez ment Csiky Gergely 
drámaíró, m�fordítóhoz. Csiky Gergely, aki felszentelt 
papként kezdte irodalmi munkásságát, 1880-ban kilépett a 
papi rendb�l, hogy íróként dolgozhasson. A következ� 
évben, 1881 novemberében áttért az evangélikus vallásra 
(a Bakody család ehhez a felekezethez tartozott), hogy ne 
legyen akadálya egybekelésüknek, és karácsonykor meg-
tartották az esküv�t. Az Amandával kötött állítólag na-
gyon szép házasság mindössze tíz évig tartott, mert Csiky 
Gergely 1891-ben meghalt. Házasságágukból tudomásom 
szerint egy fiú származott. Van még a Bakody családnak 
egy tagja, akinek kapcsolata volt Visegráddal: Bakody 
Aurél (1886–1977) orvosról van szó, aki az 1930-as évek-
ben a F� utca 47. sz. alatti villa (korábban újságíró üdül�; 
ma Mátyás tanya, szálloda) tulajdonosa volt. Az Orvostör-
téneti Levéltár nyilvántartása szerint Bakody Aurél édes-
apja Bakody Tivadar volt, ezt én kevésbé valószín�nek 
tartom, mert nincs adatom arra, hogy az utóbbi id�sebb 
korában, 60 évesen fiatal feleséget elvéve újra n�sült 
volna. Egy másik, a szakirodalomból származó adat sze-
rint Aurél édesapja Bakody Árpád volt, aki a fia születését 
követ� évben halt meg. 

Az el�bb említett levéltárban lév� nyilvántartás (orvosi 
matrikula) alapján Bakody Aurél, aki 1886-ban Budapes-
ten született, 1977-ben Baltimor Cityben (USA) hunyt el. 
Ideggyógyász, egyetemi magántanár, a F�városi Bíróság 
elmeszakért�je volt, valamint a BM Igazságügyi Orvosta-
ni Bizottság tagja. El�bb a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Általános Orvosi Karán lév� neurológiai klinikán 
volt tanársegéd, majd 1926–1944 között az Országos 
Elmegyógyászati Intézetben f�orvosként dolgozott. 

Bernard Ágoston országgy�lési képvisel� kérésére 
Bakody Aurél 1939-ben elemzést készített Szálasi Ferenc-
nek mint a Nemzeti Akarat Pártja vezet�jének az 1935-
ben írt „Cél és követelések” c. 16 oldalas programjáról. 
Nem akarom az elemzés részleteit most bemutatni, csak az 
ideggyógyász orvos végkövetkeztetését írom ide: Szálasi 
pszichopata volt. Ezt a megállapítást egy olyan kiváló 
szakember tette, aki egyébként er�sen jobboldali beállítá-
sú volt. 1944 �szén mint rendkívüli egyetemi tanár, Né-
metországba menekült. Állítólag egy ideig tagja volt az 
ott, Kisbarnaki tábornok vezetésével újjáalakult menekült 
magyar parlamentnek. 

1946-ban az USA-ba ment, Baltimor Cityben telepedett 
le. Felesége, Ilona (1890–1980) is itt halt meg. Egyetlen 
ismert gyermekük volt, Bakody Ilona (1911–1988). Visz-
szatérve a cikkemhez mellékelt „Visegrádi nyaralók” fel- 
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iratú fotográfiához, amelyhez kapcsolódva néhány fotótör-
téneti érdekességet szeretnék megemlíteni. A fénykép 
jobb szélén a következ� szöveg olvasható: „Fényképezte 
és kiadja Klösz Gy, Budapesten, Hatvani utcza a barátok 
épületében”, a fotó alsó szélén pedig ,,Visegrádi nyaralók 
(Sanatorium) – Visegrád Villen (Sanatorium)”. 

A darmstadti születés�, eredeti nevén Johann Justus Ge-
org Kloess (1844–1913) el�bb Bécsben kezdett fényképé-
szettel foglalkozni. A kiegyezés körül, 1866-ban két barát-
jával Pestre költözött, ahol fényképészeti m�termet 
(fényirdát) nyitottak. Kloess, aki közben Klösz Györgyre 
változtatta nevét, rövidesen önállósította magát, és 1872-
ben a pesti belvárosi ferences templom mögötti, akkor 
Hatvani utca 1. alatti épületben saját m�termet nyitott. 

Klösz György a hazai városfotózás egyik legelismertebb 
alakja lett, mert azon túl, hogy lefényképezte Pest, Buda, 
Óbuda legjelent�sebb épületeit, végigkövette a f�város 
létrejöttét�l annak fejl�désének szinte minden mozzanatát. 
Az épületfotók mellett fotografált tájképeket, panoráma-
képeket és m�emlékeket is. El�fordult, hogy az érdeke-
sebb látnivalókról sorozatfelvételt készített. Ez történt a 
mi esetünkben is, ugyanis az el�bbiekben leírt fotográfia 
alján lév� 4-es sorszám erre utal. Azt, hogy hány felvételt 
készített Klösz Visegrádról, nem tudom megmondani. A 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában 
ugyanis találtam egy fellegvárat ábrázoló felvételt, amely-
nek az alján a 15-ös sorszám és a következ� felirat szere-
pel: Visegrádi romok délnek – Visegrád Ruine von Süden. 
A kép hátoldalán: Klösz Gy. Visegrád és környékének 
áttekintése. Ezek szerint a Visegrádról készült sorozat 
legalább 15 képb�l, de az is lehet, hogy ennél több�l állt. 
A tájképek, a sorozatfelvételek, épület- és m�emlék fotók 
stb. többnyire üzleti céllal készültek, mert sokszorosításuk 
után azokat el lehetett adni. 

Ha egy kis fotózási gyakorlattal rendelkez� szemmel 
nézzük az itt közölt fényképet, felt�nik, hogy az nem egy 
a földön felállított állványra helyezett fényképez�géppel 
készült. Az rögtön látszik, hogy a fényképez�gép maga-
sabb helyen állt. Ennek a felvételmódnak technikatörténeti 
magyarázata van. Az 1870-es években a fotózás még 
úgynevezett nedves kollódiumos eljárással történt. A 
korabeli fotósnak kellett az üveglapot kollódiummal be-
vonni, majd a felvételt elkészíteni, és ezt követ�en el�hív-
ni. Minderre volt talán öt perc ideje, és csak úgy tudta 
megoldani, hogy a sötétkamrát magával vitte a felvétel 
helyszínére. Klösz a sötétkamrát egy szekéren rendezte be, 
amely így egy mai lakókocsihoz hasonlított. A szekéren 
lév� doboz belül sötétkamra és raktár céljára szolgált. S ha 
már ott volt, akkor a fotós, ha úgy jobb rálátása volt a 
felvétel tárgyára, felállt az állványával a sötétkamra tetejé-
re. 

Végül szeretném megköszönni kedves ismer�seimnek, 
dr. L�vey Györgynek és kollégámnak, dr. Kapronczay 
Károly c. f�igazgatónak, hogy a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum Könyv- és Levéltárából a Bakody Aurélra 
vonatkozó adatokat rendelkezésemre bocsájtották. 
 

Visegrádi szanatóriumok II. 
 

Húsz évvel a kiegyezés után, 1887 áprilisában fejezte be 
Visegrádon Szohner József (1819–?) orvosdoktor „Az 
egykori világhír� visegrádi vár és királyi székváros törté-
nete” c. munkáját. 

Ez a kisméret� füzetke formában még abban az évben 
megjelent 23 oldalas könyvecske „azon célból l�n hiteles 
források után összeállítva…, hogy a várromokat nyaranta 
felkeres�knek kalauzul szolgáljon, amelyb�l a hajdani vár 
történetére vonatkozó adatok ismerete meríthet� legyen.” 
A Szohner doktor által néhány kisebb hibával összeállított 
történeti leírás els�sorban tényleg azt a célt szolgálta, 
hogy a nyári idény hétvégein a pesti Pet�fi térr�l induló 
g�zhajójáratokkal érkez�k érdekl�dését kielégítse.  

A füzetke utolsó oldala viszont arra szolgált, hogy saját, 
valószín�leg nem olyan régen a f�városból Visegrádra 
áthelyezett gyógyintézetét bemutassa. Az áttelepülés in-
dokaiként leírja, hogy „az éghajlati viszonyok ama kedve-
z� alakulása, mely szerint Visegrád területe tüd�vészmen-
tességgel bír, ezért itt kezelt betegek könnyebben és gyor-
sabban gyógyulnak. A f�városban már tíz éve m�köd� 
pneumatikus és az Osztrák–Magyar Monarchiában egye-
dülálló légeny-belégzési (légeny = nitrogén), Visegrádra 
áthelyezett gyógyintézetben légzési nehézségekkel küsz-
köd� betegeket kezeltek. Állítólag a Németországban 
szabadalmazott gyógymóddal a betegben a tüd�vész kifej-
l�dését meg lehetett akadályozni, a kifejlett tüd�vész is 3–
4 hét alatt teljes biztonsággal gyógyítható volt. (Az el�b-
bieket Szohner doktor állítja az ismertet�jében.)  

Ahhoz, hogy a két említett gyógymódot megértsük, kissé 
laikus módon megpróbálom röviden leírni a belégzési 
orvoslás módjait, amelyeknek az a céljuk, hogy a 
lélegz�utakon át a légz�szervek bántalmaira gyógyítólag 
hassanak. Egyik fajtája a mechanikai légzéskúrák, ame-
lyekben a leveg�nyomás célszer� változtatásával iparkod-
nak a tüd�k állapotára befolyást gyakorolni. Erre a célra 
fejlesztették ki a 19. században pneumatikus kamrákat és 
pneumatikus légz�készülékeket. 

A másik mód a kémiai belégzési kúrák, amelyek részben 
gázok, részben g�zök vagy finoman elporlasztott oldatok 
segítségével történik. Az oxigén és nitrogén (nyelvújítás 
kori szóval: légeny) belélegzésének is sok híve akadt az 
orvosok között. Szohner doktor állításával szemben a 
nitrogén használata mégsem volt igazán sikeres. 

Az Orvostörténeti Levéltár nyilvántartása szerint 
Szohner doktor visegrádi gyógyintézete nem volt nagy. 
Mindössze 12 ágyas ki kórház volt. Állítólag folyamato-
san likviditási gondokkal küzdött. Azt, hogy meddig állt 
fenn, nem tudom, túl sokáig bizonyára nem, mert a doktor 
úr is már 68 éves volt, amikor Visegrádra költözött. 

A következ� kis útikönyv, amely 1898-ban jelent meg 
Visegrádról, a dr. Szohner-féle szanatóriumot már nem 
említi. A gyógyintézet helyér�l egyel�re nincs semmilyen 
adatom. Abban bízom, hogy kés�bbi levéltári kutatások 
ezt esetleg tisztázni fogják. 

Szohner József életér�l és munkásságáról röviden még 
annyit, hogy az 1819-ben Tolnán (Tolna megye) született 
orvosdoktor az 1860-as években Baján volt gyakorló 
orvos, majd Pestre került, és ott folytatta a praxisát. Buda-
pesten számos cikket írt az Orvosi Hetilapba és más szak-
folyóiratokba. Megjelent munkái közül még Baján 1860-
ban és 1862-ben kiadott homeopátia-ellenes könyveit 
említeném meg. Szohner József tudományos alapossággal 
próbálta megcáfolni az e fajta gyógymód hatékonyságát, 
és erre legalább fiatal orvoskollégáinak figyelmét felhívni. 
                                                                   Sz�ke Mátyás  

c. múzeumigazgató 



20                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                      2014. június 
�

Jó tanácsok kirándulóknak, túrázóknak 
 

Ragyogó napsütés, éled� és egyre szebb zöld színben tündökl� aljnövényzet, megújuló természet – a 
tavasz ilyenkor a legszebb arcát mutatja. Ez talán a legjobb kirándulóid�, hiszen még nincs nagy me-
leg, de a zord id�járástól már nem kell tartanunk. A Pilisi Parkerd� Zrt. kollégáinak tanácsai azonban 
még az ilyen kellemes id�ben is minden erd�járónak, kirándulónak megszívlelend�ek.  
 

Az erd� rengeteg szebbnél szebb látnivalót tartogat, de a 
szabadba vezet� túrák esetében nem árt el�re gondolkoz-
ni. Összegy�jtöttünk pár hasznos tanácsot, amit érdemes 
megfontolni, miel�tt útnak indulnánk. 

• Indulás el�tt mindig tájékozódjunk az id�járásról, 
esetleges korlátozásokról. Szeles id�ben a letör� ágak 
miatt veszélyes lehet az erd�ben tartózkodni, viharos 
szél esetén halasszuk kés�bbre a kirándulást, kerék-
pártúrát! Az erd�gazdálkodó az erd� látogatását bizo-
nyos esetekben (széls�séges id�járási viszonyok, bal-
esetveszély stb.) korlátozhatja, err�l a 
www.parkerdo.hu honlapon találhatunk tájékoztatást. 
Az erd� nem közterület, így a szabályok betartása 
minden túrázóra, kirándulóra egyaránt vonatkozik. 

• Az erdei túra egyik legfontosabb el�készülete a helyes 
öltözék megválasztása és az id�járásnak megfelel�, ré-
teges öltözködés. A sérülések elkerülése és a kényel-
mes gyaloglás érdekében a zárt cip� nyáron is ajánlott, 
soha ne induljunk el papucsban, szandálban az erd�be. 
Rövidebb túrára is készüljünk elegend� meleg ruhá-
zattal, mert az erd�ben akár 5–10 ºC-kal is h�vösebb 
lehet, mint a városban. Es�kabát mindig legyen ná-
lunk! 

• A folyadékpótlás miatt mindig fontos, hogy legyen 
nálunk innivaló és egy rövidebb túrán is jól jöhet egy 
kevés gyümölcs, vagy egy szendvics. A csomagolópa-
pírt, narancshéjat, m�anyag üdít�s palackot, de még az 
almacsutkát is vigyük haza magunkkal, otthon dobjuk 
ki! 

• Bár több helyütt is térképes és irányjelz� táblák segítik 
a tájékozódásunkat, a térképet ne felejtsük otthon, és 
ennek segítségével tervezzük meg az útvonalat. 

• Az erd�kben mindenütt el�forduló kullancs elleni leg-
jobb védekezés a megfelel� öltözet (zárt cip�, hosszú-
nadrág) és a különböz� riasztószerek használata, külö-
nösen a gyermekeket védjük t�lük. Kirándulás után 
mindig vizsgáljuk át magunkat, találunk-e kullancsot 
testünkön. 

• A kerékpárosoknak mintegy 200 km, parkerd� által 
ajánlott, jelzett erdei kerékpározható úthálózat áll ren-
delkezésére. A biciklisták így Budapestt�l egészen Vi-
segrádig eljuthatnak, különböz� nehézség� útvonala-
kat választva. A túrázók, kirándulók testi épségére 
mindenhol, a kijelölt útvonalakon is vigyázzunk! 

• Tüzet csak a kijelölt t�zrakó helyeken szabad gyújtani, 
de el�tte tájékozódjunk, nincs-e érvényben t�zgyújtási 
tilalom az erd�kben. A t�zgyújtási tilalmat az illetékes 
erdészeti hatóság vagy a vidékfejlesztési miniszter 
rendeli el, aktuális információ a www.erdotuz.hu hon-
lapról szerezhet� be, itt megtaláljuk az ország egész 
területére vonatkozó t�zgyújtási tilalom térképet. A ti-
lalom mindig vonatkozik a kijelölt t�zrakó helyekre is. 

• Óvjuk együtt az erd�k, a természet szépségeit, értéke-
it! Ne térjünk le a kijelölt utakról, mert akaratlanul is 

összetaposhatunk védett növényeket, elpusztíthatjuk 
él�helyüket, megzavarhatjuk a vadon él� állatokat. Az 
erd� növények és állatok ezreinek él�helye, viselked-
jünk benne ill� tisztelettel és odafigyeléssel. 

Fontos tudni, hogy a Pilisben az erdei kerékpárutak kék, 
piros és zöld jelzés�ek. A kék jelzés a táj gerincútvonalát 
jelöli, mely a kevésbé edzett kerékpárosok számára is 
teljesíthet�. A piros jelzés a gerincútvonalon túrázó spor-
tosabb hegyikerékpárosok számára készült, a zöld jelzés� 
utak a gerincúthoz kapcsolódó utakat jelölik, függetlenül 
azok nehézségét�l. 

Ne feledjük, hogy a kerékpározásra alkalmas erdei utak 
erdészeti üzemi magánutak, ezeken zajlik a faanyag szál-
lítása. Az utat használó faanyagszállító teherautók felt�-
nése és az utak kis sebességre tervezett vonalvezetése 
(éles kanyarok) miatt különösen fontos az utak mellettrf 
látható figyelmeztetések, a 30 km/h-s sebességkorlátozás 
figyelembevétele és betartása. Az erdei úthálózaton is 
érvényesek a KRESZ el�írásai, saját biztonságunk érde-
kében is viseljük a láthatósági mellényt és a bukósisakot. 
 

T�zgyújtás az erd�ben 
Tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített t�zrakó he-

lyeken, szélcsendes id�ben szabad. Tábort�z gyújtása-
kor mindig tartsuk be az alábbi szabályokat: 

• T�zrakáshoz az erd�területen található hullott, szá-
raz faanyagot használhatjuk. Ne törjünk le azonban 
ágakat, és semmi esetre se vágjunk ki él� fát! 

• A bográcsozás, szalonnasütés közben keletkezett 
hulladék egy részét (pl. papír) elégethetjük a tábor-
t�zben, de ne égessünk m�anyag palackot, vagy 
fémtárgyakat. 

• Távozás el�tt biztonságosan oltsuk el a tüzet! Hagy-
juk a tüzet leégni, majd legjobb, ha a parazsat vízzel 
lelocsoljuk. Ha nincs elegend� víz a közelben, ak-
kor földdel, k�vel fedjük le a parazsat. A még ég�, 
füstöl� tüzet semmi esetre se hagyjuk magára! 

Száraz id�ben különösen ügyeljünk a t�zrakásra, és a 
megfelel� eloltásra. 

 

Újraindult a közkedvelt  
Fellegvár – Kis-Villámi buszjárat 

 

Jó hír a természetjáróknak, hogy a Volánbusz 2014. 
május 1-jét�l újraindította a 2002 óta nem üzemel� 
Budapest – Szentendre – Dunabogdány – Visegrád 
– Fellegvár – Kis-Villám buszjáratot is.  

Ennek köszönhet�en tömegközlekedéssel is újra elér-
het�vé válik az Apátkúti-völgy Pilisszentlászlóra veze-
t� turistaútja, a visegrádi fellegvár, a Nagy-Villám és a 
Mogyoró-hegyi Kirándulóközpont. Szabad- és munka-
szüneti napokon napi 4-4 járat áll az utazók rendelke-
zésére. 

Pilisi Parkerd� Zrt. 
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Kuratóriumi beszámoló 
 

A Keresztel� Szent János Alapítvány Visegrád életében 
a 2013. év az el�z� évek nagyobb volumen� projektjei 
után a szervezeti átalakulásról és megújulásról szólt. 

Az alapítvány eleget tett a 2011. évi CLXXV. tv. ren-
delkezéseinek, megújította alapító okiratát, emellett több 
változás történt mind kuratórium, mind a felügyel�-
bizottság tagjainak személyében. 

Az elhúzódó változásbejegyzési eljárás id�szakát az ala-
pítvány 2014-es projektek el�készítésével töltötte, emel-
lett a visegrádi Keresztel� Szent János Plébánia m�ködési 
körében részt vett család- és ifjúságvédelmi tevékenység-
ben, közösségépít� eseményeken. 

A Keresztel� Szent János Visegrád Alapítvány az ál-
lamháztartás alrendszereib�l támogatásban 2013. évben 
sem részesült. 

Az alapítvány 2013. évi összes bevétele  23.000 Ft volt, 
ebb�l: 

– kamat 13.000 Ft, 
– magánszemély támogatása 10.000 Ft. 
A támogatást ezúton is köszönjük. 
Költségek: 
– bank- és postaköltségek 19.000 Ft. 
Az alapítvány kuratóriumának és felügyel� bizottságá-

nak tagjai 2013. évben sem részesültek semmiféle jutta-
tásban. 

Értékcsökkenési leírás nincs, mert az alapítvány eszkö-
zökkel nem rendelkezik.  

Pénzkészlet az év végén  474.000 Ft. 
Jelen közhasznúsági jelentés melléklete az alapítvány 

kuratóriuma által jóváhagyott egyszer�sített beszámoló. 

                                                         dr. Vaik Dóra, 
az alapítvány kuratóriumának  

                                                              elnöke 
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Habár idén még nem láttam a környékünkön fecskét, de 
a Visegrádi Hírek májusi hasábjain Abonyi Géza által írt 
Utcatalálkozókban említett kezdeményezés els�ként a 
Harangvirág utcában került megrendezésre április 26-án. 
Engedjék meg, hogy ebben a tekintetben „els� fecskének” 
tekintsem az utcánkat. 

Április második hetében egy meghívó villant ki szeré-
nyen a reklámújságok közül a postaládámban. 

Ezen a meghívón szerepelt, hogy a mi kis utcánkban 
április 26-án 12 órai kezdettel utcatalálkozót szerveznek, 
melyre mindenkit szeretettel várnak egy kis süti, ital tár-
saságában. 

Nagyon vártam már ezt az id�pontot. Az elmúlt évek 
sajnos számomra mindig csak a munkával teltek. Hiába 
lakom itt, alig ismertem az embereket, néha még a szom-
szédokat is. Tavaly vesztettem el a páromat és a visegrá-
diak szeretete, amivel körülvettek a temetés idején és 
azóta is – számomra nagyon megható. Vártam, mert rájöt-
tem, hogy „elélünk” egymás mellett. 

Nálunk vendégek voltak. Siettem, hogy anyukámmal 
id�ben odaérjünk a találkozóra, egy pár percet így is kés-
tünk. Mire leértünk a Gézáék már felállították a sátrakat, 
lezárták az utat, a székek és az asztalok is helyükre kerül-
tek. Szép lassan szivárgott az utca népe. És elnézést ké-
rek, hogy csak most említem, de a találkozó nem csak a 
Harangvirág utcára korlátozódott, hanem képviseltette 
magát a Vadrózsa és a Duna utca is. Szerencsére egyre 
többen lettünk. Pótasztal és szék szükségeltetett. 

Egyre több szálon folytak a beszélgetések. Az asztalra 
kerültek a jó íz� sütemények, illatos borok, házi pálinkák, 
egyéb italok. Sinka István és felesége frissen sült hallal 
kínálta a résztvev�ket. 

Abonyi Géza egy kötetlen beszélgetéssel indította el a 
kis találkozónkat. El�jöttek az emlékek, ki, hogyan is 
emlékezett arra, hogy hogyan indult el Visegrád eme 
szegletének a betelepedése. Kik voltak az els� lakók, 
hogyan történtek a parcellázások, miért és kik nevezték el 
az utcákat? A jó hangulatú beszélgetések közepette egy-
szer csak Géza azt a kérdést tette fel, hogy ki a legid�sebb 
az utcában, elindultak a találgatások, és mire körvonala-

zódtak az életkorok Sitkuné Annuska (egyébként Géza 
segít�társa a szervezésben) egy-egy szál virággal köszön-
tötte a szép kort megért lakótársainkat. 

Egyszer csak azt kérdezte a Géza: vajon ki a legfrissebb 
ingatlan tulajdonos az utcában? Meglepetésünkre, ekkor 
Annuskáék Édesanyámat köszöntötték, aki egy órája lett a 
Harangvirág utcában tulajdonos. Nagyon meghatódott 
Anyukám, aki Sarlósné Erzsikének köszönhet�en – az 
utca legszebb virágaiból készített csokrot kapta. Ilyen 
szíves fogadtatásra nem is számított. 

 

 
Jól estek a finom falatok 

 
A köszöntések után egy kis kvíz játék következett, 

melyben azt hiszem mindenki gyermeki kíváncsisággal 
vett részt. 

Nagyon gyorsan elrepült az a néhány óra. Jó hangulat-
ban, beszélgetések közepette, viccel�dve barátságosan 
egymást kínálva telt el a délutánunk. 

Mindenki vidáman, nyitott szívvel tért haza otthonába. 
Köszönet mindenkinek, aki részt vett akár szervez�, akár 

résztvev�ként. 
Reménykedem, hogy lesz még ilyen napunk a Harangvi-

rág utca vonzáskörzetében! 
Reménykedem, hogy Visegrád másik szegletében is 

lesznek Abonyi Gézák és társaik, akiknek eszükbe jut, 
hogy máshol is szükség van „fecskékre”! 

 (Bittó) Havasi Éva 
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A visegrádi nyilvános illemhely története 
 

X. rész 
 

,,Tanulhatok én is t�lük, mert már többet tud a tojás, mint a tyúk. 
Ügyesek már a mai fiatalok.”” 

 

Járnak a parkba az óvodások is, és olyan édesek és jól 
neveltek, mert ott az biztos, hogy minden gyerek köszön. 
De az óvó nénik is köszönnek. De maguktól is köszönnek 
a gyerekek, dicséret az óvó néniknek. Van olyan óvó néni, 
aki még ismer is, mert én is tizennyolc évet dolgoztam a 
napközis konyhán, és az óvoda onnan kapta az ebédet 
meg a reggelit. Egy udvarban voltunk. Már feln�ttek azok 
a gyerekek, akik még abban az id�ben oda jártak az óvo-
dába. Sokat hülyéskedtünk.  

A jó múltkor beszélgettem egy fiatalokból álló társaság-
gal, és az egyik fiatalember mondja nekem, hogy „Teri 
néni, tetszik-e emlékezni rá, mikor cigánykereket csinál-
tunk az óvodában?” Hát én már arra nemigen emlékeztem, 
de a fiatalok emlékeztek rá. Már tíz éve nyugdíjas vagyok. 
Igen rég volt, de örültem neki, hogy �k még emlékeznek a 
csínytevéseimre. Ha útközben találkozom valamelyikük-
kel, elbeszélgetünk a régi id�kr�l. Szép volt. Mondhatom 
azt, hogy az óvodában éltem a második gyerekkoromat. 
Mint feln�tt nyugdíjas. A parkban a gyerekekkel együtt én 
is nézem a leveleket, és eszembe jut, ha egy szép levelet 
találok és a gyerekek is sokan szedték a szép leveleket, és 
meg mondom nekik, hogy „Szedjék csak össze az egészet, 
mert akkor nekem kevesebb marad”. De �k elkezdenek 
kacarászni, tetszett nekik, amit mondtam. Volt olyan kicsi, 
aki azt mondta, hogy a levél, amit én szedtem, nem is 
szép. Már kicsi korukban tudják, hogy mi a szép. Tanul-
hatok én is t�lük, mert már többet tud a tojás, mint a tyúk 
Ügyesek már a mai fiatalok. Jönnek a játszóházba a ki-
csik, és itt leállnak, mert mindegyikhez van egy-két jó 
szavam, vagy egy kis ajándék, mert mindenki szereti, ha 
kap egy kis ajándékot, vagy egy jó szót. 

Volt egy id�s néni, aki olyan volt, mint a kisgyerek. Tet-
szett neki egy szép kép, és elkérte. Nagyon sajnáltam, de 
ahogy rám nézett azzal az �zike szemeivel, nem tudtam 
nemet mondani neki. Olyan boldog volt, hogy ez nekem 
sokat számított. Mikor láttam, hogy magához öleli a ké-
pet, majdnem elsírtam magam, hogy egy csekély ajándék 
milyen nagy örömet okoz egyes embernek. � a kis aján-
dékoknak is nagyon tud örülni. Biztos, hogy a néni nem 
milliomos nyugdíjas. De vannak gyerekek, akiknek a ke-
vés pénz az semmi. Sajnos, nem mindenki tud sokat adni. 
Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli! Sajnos, 
nekem egész életemben csak a kicsi jutott. A nyugdíjam 
„kicsi fix”, az életem meg „krucifix”. 

Hol található az illemhely? A benzinkúttal szemben lév� 
parkban helyezkedik el. Üzemeltet�je az önkormányzat 
volt és most is az. Aki ott dolgozott: Budenszky Kati néni 
kezdte. Utána jött Manci néni, Tóth Anti, Misi és utána 
Teri, aki én vagyok. Akire hárult a sok elhanyagolt mun-
ka. A szerkezet egy lemez körös-körül. A hátsó fal az be-
ton, és a kis raktárnak az oldala is beton, a többi része le-
mez. Az oldala ki volt csempézve. Fekete volt alul-felül. 
Meg kell, hogy mondjam, nagyon rondán nézett ki. Olyan 
volt, mint a hullaház. Mikor átvettük, els� dolgunk volt a 
férjemmel, hogy elkezdtük a falfestést fehérre. Az ajtókat 

is fehérre, a lemezeket meg zöldre, de sajnos nem volt 
könny� dolog, mert többször kellett átfesteni, mire úgy 
láttuk, hogy van már valami kinézete. Jó érzés fogott el, 
mikor végignéztük a munkánkat. Megkönnyebbülés volt 
részünkr�l, hogy tiszta és fehér minden. Utána jött az ül�-
kék tisztítása és cseréje. Volt olyan piszoár, ha hozzáér-
tünk, a kezünkben maradt. De a sok munka meghozta az 
eredményét, mert sokan fényképezik és mutatom, hogy 
hogyan nézett ki, és csodálkoznak, hogy így helyre lett 
hozva. Volt egy szép park is, amit Józsi bácsi, a kertész 
gondozott. Ültették a fákat, és sok szép virág volt, de saj-
nos minden tönkre ment, vagy emberkéz tette tönkre. 
Amit nem vonok kétségbe, mert olyan barbár módon tör-
nek, zúznak. Amit mozdítani lehet, el�bb-utóbb összetö-
rik, de nem tudom, lehet, hogy er�m�vésznek készülnek, 
akik ilyent csinálnak. Biztos, hogy nem bír az erejével. 

Itt a nagy parkoló mellettünk. Ott voltak az id�s bácsik, 
akik szedték a pénzt, mert �k voltak a park�rök. Akkor 
nem volt vita, hogy fizetni kell a parkolásért, de sajnos 
most egyre többen vitatkoznak azon, hogy fizet�s legyen a 
parkoló. 

Volt egy szép Ágasházunk is. Volt benne minden: butik, 
horgászbolt, ruhabolt, vendégl� és még sok minden, de 
egy szomorú vasárnap délután láttam, hogy hordják a zsá-
kos krumplit, hagymát, és minden dolgot raknak be sze-
mélykocsiba, még meg is voltam döbbenve, hogy miért 
viszik el, másnapra úgy is kell, de utána nem foglalkoztam 
vele. Elmentem haza, és egyszer csak jött a sógorom, és 
mondta, hogy nagy t�z van a parkolóban, mert sok ember 
és t�zoltó van ott. Ég az Ágasház! Meg is döbbentem, 
mert éppen csak hazaértem és már égett. Biztos vagyok 
benne, hogy nem magától gyulladt ki! Kapott egy kis rá-
segítést, de nem akadt gazdája, hogy ki és miért tette. Va-
laki jól járt, és szépen feledés�be merült, nem sokáig ke-
reték a tettest. Pár év múlva újra megindult az építkezés. 
Tudtommal megvette Zeller Tibor úr. Van pénze, be kell 
valahová forgatni. Úgy tudom, hogy pályázat útján sike-
rült neki, csak azt nem tudom, hogy másik embernek miért 
nem sikerült nyerni valami pályázatot. Jól tud helyezked-
ni, nem sikerülhet mindenkinek, mert � meg tudja venni 
az egész Visegrádot. Fele már úgyis az övé. � az úr. � di-
rigál már mindenkinek. Az � szava szent és sérthetetlen. 
Mert a visegrádiak mindent t�rnek, mert nem mernek 
szembe szállni vele.  

Most már a park egyik felén lehet parkolni, mert Józsi is 
csinált egy kis kerítést, hogy a gyerekek tudjanak kisautó-
val játszani. Van id�szak, hogy szépen jönnek a gyerekek.  

(Folytatjuk) 

Pintér Istvánné 
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2014. augusztus 2-án (szombaton) egynapos 
ausztriai kirándulást szervezünk Burgenland 
hangulatos kisvárosába, amelyet építészete és 
környezete miatt a Fert� tó gyöngyszemének 
tartanak. Különlegessége és nevezetessége 
még, hogy szinte minden ház kéményén gólya-
fészket látunk, benne 4-5 gólyával.  
A jelentkezéseket személyesen vagy a 06 

(30) 450-6151-es, illetve a (26) 397-134-es te-
lefonszámokon várjuk.  

Bocskay Zsuzsa 
 

 

Május 1-jén újra megnyílt  
a visegrádi teniszpálya! 

 A korábbi évek hagyományának megfelel�en  
kívánjuk üzemeltetni.  

B�vebb információt a Hotel Visegrád  
recepcióján lehet kérni, 
ahol a kulcs is átvehet�. 

A visegrádi diákok  
továbbra is ingyenesen használhatják  

a pályát! 

Jó sportolást kívánunk mindenkinek! 
 

 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2100,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2200,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

E-mail címváltozás 
 

Közlöm a kedves Cikkírókkal, hogy a freemailes fió-
kom megsz�nt.  

Írásaikat a jöv�ben a borsody44@gmail.com interne-
tes címre szíveskedjenek küldeni! 

                                         Borsody István 
tördel�szerkeszt� (Visegrádi Hírek) 

 

 
 

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 
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KÉZIRAT- ÉS CIKKLEADÁS  
A VISEGRÁDI HÍREKBE MINDEN HÓNAP 15-E, DÉLUTÁN 16 ÓRÁIG! 

Amennyiben ez a nap hétvége vagy ünnepnap,  
akkor az utána következ� nap a lapzárta ideje. 

 

HIRDESSEN A VISEGRÁDI HÍREKBEN! 
A környék legkedvez�bb hirdetési tarifái! Többszöri hirdetés esetén árkedvezmény! 
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Ikerházban egy két-  
és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

a (30) 966-9288-as  
és a (26) 398-287-es telefonszámon 

Cserépkályha építése, átrakása  
új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

Honti László 

06 (20) 356-6634 

 

AJTÓ, ABLAK, 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
garanciával, korrekt áron 

 
 

Herr Gábor  
06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337 

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

Kéziratleadás: minden hó 15-ig  
 ISSN 1587-7477    

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel./fax: 06 (26) 398-128 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között       
Tipográfia, tördelés: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 


