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J ú l i u s i  p r o g r a m o k  
 
2016. július 16. szombat 21 óra, rendezvénytér 
 

 
koncert 

 
A hat miskolci „ír” a koncerten saját dalok mellett ír kocsma- és tengerészdalokat is játszik, valamint a kü-
lönböző nemzetek kocsmazenéit ötvözi dögös, koszos punk-rock elemekkel. Legtöbbet az ír és kelta motí-
vumokból emelik át a saját zenéjükbe, de hallhatóak néhol polka, orosz és cigány elemek, ritmusok is. Mind-
ezt hegedűvel, mandolinnal, harmonikával, skót dudával, furulyával és persze sok rock and roll-lal. 
 
2016. július 23. szombat 19 óra, királyi palota díszudvara 
 

DANIEL SPEER BRASS  
koncert 

 

A tehetséges és fiatal fúvós művészek reneszánsz koncertje a hely szelleméhez méltóan igényes, de egyben 
könnyed és kellemes nyár esti kikapcsolódásnak ígérkezik. A zenekar vizualitás élményével hozza még kö-
zelebb a kor angol, francia, magyar, olasz és német nagy és kismestereinek csodálatos zenéjét. Trombitán, 
kürtön, tubán, harsonán zengenek Holborne, Praetorius vagy a Vietorisz-kódex gyűjteményének darabjai. 
 
2016. július 30. szombat 21 óra, rendezvénytér 
 

Miquéu Montanaro és a Vujicsics Együttes 
VENTS d’EST – KELETI SZÉL 

című világzenei koncertje 
 
Miquéu Montanaro vérbeli trubadúr, az etnikai ihletésű szabad zenélés európai vándora. Zenei világa nem 
ismer határokat, gyökerei a provanszhoz kötik, de otthonosan mozog Kelet-Európa zenei hagyományaiban is. 
A Vujicsics Együttes az Európa szerte sikerrel szereplő produkció másik résztvevője. Zenei sokszínűségét 
(népzene, dzsessz, kortárs zene) és földrajzi eredetét (mediterrán, szerb, horvát, magyar, szlovák) tekintve a 
nemzetközi zenekar a maga nemében kivételes élő ,,zenei mozaikot” alkot. 

 
A koncertek ingyenesek! Mindenkit szeretettel várunk! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 

2016. május 18-án tartott ülésen: 
– Elfogadta a képviselő-testület a Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat beszámolóját a 2015. évi feladatellátásról. 
– Szintén elfogadtuk a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves
pénzügyi beszámolóját.

– Jóváhagyta a testület Dr. Szabó Attila jegyző
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készített
átfogó érté-kelését.

– Ingatlanhasznosítási szerződést kötött az önkormányzat a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a
Visegrád 169/2 és a 169/5 hrsz.-ú, a 11. számú főút 41 +
639-41 + 856,67 km szelvényei között, jobb oldalon
tervezett buszparkoló sáv létesítése érdekében. Az
önkormányzat helyett a buszparkoló sáv építésével,
valamint az elkészült parkoló fenntartásával és
üzemeltetésével kapcsolatos minden költséget 50-50%-os
arányban a Visegrád Tours Idegenforgalmi, Vendéglátó és
Kereskedelemi Kft. és a Mahart-Passnave
Személyhajózási Kft. finanszíroz, akikkel az
önkormányzat külön együttműködési meg-állapodást köt.
A megépülő buszparkoló sáv gépjárművek parkolásának
biztosítása érdekében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés (2) pontjára tekintettel közfeladatnak
minősül.

– Engedélyt adott a képviselő-testület a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága
részére Visegrád címerének és logójának használatára a
2016. június 7–9. között megrendezésre kerülő VI.
Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versennyel
kapcsolatos kiadványokon Visegrád idegenforgalmi
népszerűsítése céljából.

– Lemondott elővásárlási jogáról az önkormányzat a
Visegrád 110/1, a 110/5, valamint a 110/6 hrsz.-ú ingat-
lanok vonatkozásában.

– Ingyenesen biztosította a „Közrét” megnevezésű köz-
területet az önkormányzat a 2016. május 21-én meg-
rendezett „III. Visegrádi Gasztrofesztivál” közösségi
rendezvény céljára, a Visegrád és Környéke Turisztikai és
Marketing Egyesület kérelmére.

– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Dr. Kucsera
Tamás Gergely alpolgármester 2016. március 16-tól 2016.
május 15-ig tartó időszakra járó alpolgármesteri
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 314.090 Ft fel-
ajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány részére az Áprily
Lajos Általános Iskola zeneiskolai eszközeinek, hang-
szereinek beszerzésére, javítására.

2016. május 26-án tartott rendkívüli ülésen: 
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Mikesy Tamás képviselő

2016. év március hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 80.990 Ft felajánlását az Áprily Iskoláért 
Alapítvány részére, ösztöndíj támogatás céljából. 

– Szintén elfogadta a testület Bálint Zsolt képviselő 2016.
év március–április hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő
összeg, azaz 161.980 Ft felajánlását fele-fele arányban a
Visegrádi Nyugdíjas Klub részére működési kiadásainak
fedezetére, valamint a Visegrádi Sportegyesület Kerék-
páros Szakosztály részére versenynevezési díjak fede-
zetére.

– Hozzájárult a képviselő-testület a Dunakanyar Tűz-
védelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok El-

látására Létrejött Önkormányzati Társulás 2011. július hó 
21. napján kelt Társulási megállapodásának módosításá-
hoz. 

– Elfogadta a képviselő-testület a Visegrádi Városfejlesztő
Kft. 2015. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját.

– Úgy döntött a testület, hogy 6.200.000 Ft támogatásban
részesíti az önkormányzat tulajdonában lévő VVF Kft.-t a
2016. költségvetési évet terhelő működési kiadásai bérek,
járulékok, valamint társasági adó befizetése érdekében.
Ebből a támogatási összegből 4.950.075 Ft-ot az ön-
kormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.
11.) számú rendelet 15. számú melléklet 8. sora terhére,
1.249.075 Ft-ot pedig a 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 11.) számú rendelet tartalék sora terhére biz-
tosítja.

– A továbbiakban megbízást adott a képviselő-testület a
VVF Kft. részére a „Az ezeréves Visegrád városközponti
fej-lesztése” című projekt lezárása keretében még el-
végzendő projektmenedzseri feladatok elvégzésével
1.500.000 Ft + áfa, összesen 1.905.000 Ft díj ellenében,
mely összeg fedezete a 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 11.) számú rendelet 15. számú melléklet 8.
sora terhére biz-tosított.

– Engedélyezte a képviselő-testület – mint a Visegrádi
Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság taggyűlési
jogait gyakorló szerve – a Visegrádi Városfejlesztő Kft.
ügyvezetőjének, Bozzay Péternek a 2014. szeptember 30-
án kelt és azóta többször módosított munkaszerződésének
11. pontja alapján az „Ezeréves Visegrád városközponti
fejlesztése” projekt sikeres befejezése miatt egyszeri, 
bruttó 1.000.000 Ft összegű célprémium kifizetését. 

– Lemondott elővásárlási jogáról az önkormányzat a
Visegrád 1/5 hrsz. alatti 3249 m² területű kivett lakóház és
udvar elnevezésű, természetben 2025 Visegrád, Salamon-
torony u. 2. szám alatt található ingatlan 1/1-ed tulajdoni
hányadának vonatkozásában.

– Megbízást adott a képviselő-testület a Tűzkerék Ala-
pítvány részére a III. Visegrock fesztivál szervezésére és
lebonyolítására, 2.700.000 Ft + 0% áfa díj ellenében. A
fesztivál szervezéséhez és lebonyolításához szükséges
megbízási díjat az önkormányzat a 2016. évi költség-
vetéséről szóló 2/2016. (II. 11.) számú rendelet dologi ki-
adások, egyéb üzemeltetési sor terhére biztosítja.

– Módosítottuk az éves közbeszerzési tervet, mivel idő
közben pályázati úton támogatást nyert az önkormányzat
a Duna mozi digitális fejlesztésére, digitális mozivetítő és
szerver, valamint digitális mozi hangprocesszor be-
szerzésére. Ezzel egyidejűleg kiírtuk a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli nyílt
közbeszerzési eljárást. Ajánlattevőnek a Mikropo Vizuál-
technika Kft. a Galax Kft.-t, a Dcinex Magyarország Kft.-
t, valamint az Andrzskó-Sound Kft.-t hívta fel a
képviselő-testület.

– Új Közbeszerzési szabályzatot fogadott el a képviselő-
testület 2016. június 1-jei hatálybalépéssel.

– Megbízást adott a képviselő-testület az AMTechnik Kft.
részére az Áprily-völgyi közvilágítási feladatok ellátását
szolgáló, kettő db sziget üzemű lámpatest telepítésére
683.600 Ft + 27% áfa díjért. A feladatellátáshoz
szükséges díjat az önkormányzat a 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 11.) számú rendelet 2.
melléklet dologi ki-adások sora terhére biztosítja.

– 20 db köztéri padot vásárol az önkormányzat az Alma-
Rend Kft.-től 1.270.000 Ft +27% áfa, összesen 1.612.900
Ft összegben, melyre a fedezetet az önkormányzat a 2016.
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évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 11.) számú rendelet 
13. melléklet 6. sora terhére biztosítja. 

– Támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton az önkormányzat által működtetett saját 
konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, 
akadály-mentesítésére alcélra, a városi konyha 
főzőkonyhájának felújítására, eszközfejlesztésére. A 
projekt teljes forrás-összetétele: saját forrás: 8.203.750 Ft, 
igényelt támogatás: 24.611.250 Ft teljes projekt költség 
összesen: 32.815.000 Ft. A képviselő-testület a pályázat 
megvalósításához szükséges 8.203.750 Ft saját forrást a 
2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 11.) számú 
rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja.  

– A képviselő-testület támogatás iránti kérelmet nyújtott be 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázati célra a visegrádi egészségház épületének belső 
átalakítására, felújítására. A támogatással igényelhető 
összeg (75%): 22.096.952 Ft, saját forrás: 7.365.651 Ft, a 
beruházás teljes költsége: 29.462.603 Ft. A képviselő-
testület a pályázat megvalósításához 25%-os, azaz 
7.365.651 Ft összegű saját forrást a 2016. évi költség-
vetésről szóló 2/2016. (II. 11.) számú rendelet 16. számú 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja, és 
gondoskodik az összeg elkülönítéséről a költségvetésben. 

– A 2016. április 24-i heves esőzések során a Visegrád, 
Zách Klára u. 27. számú magántulajdonú pince omlása 
miatt a Visegrád 628 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanban (Kálvária utca) keletkezett kár miatt vis maior 
pályázat benyújtásáról is döntött a testület. A károk 
helyre-állításának (tervezői költségvetés alapján) tervezett 
össz- 

költsége 6.781.800 Ft, melyből a támogatási igény 
6.103.20 Ft, a saját forrás pedig 678.800 Ft. A képviselő-
testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetésről 
szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. számú 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 

– A képviselő-testület megbízást adott az Innopod Solutions 
Kft. részére az önkormányzat szervezeti működésének 
vizsgálatára és fejlesztésére 1.536.000 Ft + 27% áfa, 
mind-összesen: 1.950.720 Ft díj ellenében. A feladat el-
végzésének a díját az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati 
rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére 
biztosítja. 

 
A 2016. június 2-án tartott rendkívüli ülésen: 
– Módosította a képviselő-testület a 113/2016. (05. 26.) 

határozatát, melyben arról döntött, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázati célra támogatás iránti kérelmet nyújt be a 
visegrádi egészségház épületének belső átalakítására, 
felújítására. A támogatással igényelhető összeg 75%-ról 
50%-ra csökkent: 15.831.121 Ft, így a saját forrás: 
15.831.121 Ft-ra nőtt, a beruházás teljes költsége: 
31.662.242 Ft lett. 
A módosítást az indokolta, hogy a pályázat összeállítása-
kor a Magyar Államkincstár adatszolgáltatásából derült 
ki, hogy az önkormányzat adóerő-képessége javult, ami 
azt jelenti, hogy az önkormányzat ezen pályázat keretében 
csak az 50%-os támogatottságra pályázhat, a 75%-osra 
nem, tehát a saját forrás mértéke 25%-ról 50%-ra növek-
szik. 

VVÖ 
 

Iskolafejlesztés  
 

Mint arról korábban már többször beszámoltunk, a hazai 
finanszírozású Nemzeti Közművelődési Infrastruktúra 
Fejlesztési program keretei között megújul, illetve bővül 
az általános iskola kisépülete. A projekt lebonyolítását a 
Nemzeti Sportközpontok (NSK) végzi. 

Az eredetileg négy tanterem megépítését megcélzó be-
ruházás helyett az NSK és Visegrád Város között megszü-
letett együttműködési megállapodásban már nyolc tante-
rem (hat osztályterem, szaktantermek, egyéb szükséges 
terek és helyiségek) megépítését rögzíthettük, közel 420 
millió Ft értékben. 

A projekt fejlesztése során felmerült többlet műszaki 
tartalom költségeit a Kormány a Nemzeti Közművelődési 
Infrastruktúra Fejlesztési program végrehajtásával kap-
csolatos feladatokról szóló 1523/2015 (VIII. 31.) számú 
határozatában foglaltak szerint átvállalta, így bruttó 520 
millió Ft-os fejlesztés valósulhat meg a visegrádi iskolá-
ban teljes egészében állami finanszírozásból.  

2016 tavasza folyamán megkezdődött a jelenleg épület-
tel, illetve szilárd burkolattal nem fedett udvarterület 
régészeti kutatása. Ennek eredményeként – számos ment-
hető lelet mellett – olyan régészeti emlékek is előkerültek, 
melyek alapesetben ,,in situ” megtartása indokolt (közép-
kori fal alapozása). Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a feltárt alapozás a jelenleg kutatással nem érintett 
terület felé folytatódik. 

A régészeti kutatás várhatóan július közepén fog tudni 
folytatódni; ennek eredményeként várhatóan augusztus 
közepén lesz a régészeti hatóság abban a helyzetben, hogy 
döntést tudjon hozni a leletek sorsát illetően. 

A Kormányprogram által megbízott projektmenedzs-
ment szervezet, az NSK képviselői a jelen helyzetben – 
tekintettel annak komoly jogi kockázataira, különös tekin-
tettel a közbeszerzési eljárásra – nem járulnak hozzá a 
kész közeli állapotban lévő kiviteli tervek lezárásához, 
illetve ezáltal a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás nem indítható meg. A „kisépület” bontási munká-
latai, illetve az új épületszárny építése tehát az idei évben 
nem fog elkezdődni. 

Visegrád Város Önkormányzata nevében folyamatos 
egyeztetést végzünk az iskolavezetéssel, az intézmény-
fenntartóval, a régészekkel, az NSK-val annak érdekében, 
hogy az iskola működése a lehető legkevesebb sérelmet 
szenvedje az építkezés alatt.                                                         

Félegyházi András polgármester 
 

Kedves Betegeim! 
 

2016. július 11. és július 30. között szabadságon leszek. A 
háziorvosi rendelést dr. Rozsályi Károly fogja biztosítani 
az alábbiak szerint:  

hétfő:   10.30–12.00 
kedd:   11.30–12.30 
szerda:   10.15–11.15 
csütörtök:  11.30–12.30 

                           péntek:     11.30–12.30 
(Dr. Rozsályi Károly a saját rendelési idejében, Dunabog-
dányban és Kisorosziban is fogadja a visegrádi betege-
ket.)                       

Dr. Balogh Mónika háziorvos 
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V á r o s h Á z i M o z a i k  
 

A 11-es út felújítása:  
Idén áprilisban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai újra aszfaltozták a 11-es számú főút és a Rév utca keresz-

teződésének környékén fekvő szakaszát. Sokan kérdezték, hogy folytatódik-e a 11-es út felújítása? 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Verseghi-Nagy Miklós Szentendre, Németh Miklós Pócsmegyer, 

Molnár Zsolt Szigetmonostor, Loszmann János Leányfalu, Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu, Schuszter Gergely Dunabog-
dány, Nádasdy-Csontos Elek Kisoroszi és Félegyházi András Visegrád polgármestere március elején több ízben is 
egyeztettek a térséget érintő fontos kérdésekben. Ilyen az Eurovelo 6 kerékpárút hálózat kiépítése, vagy a 11-es számú 
főút állapota. Mindkét témában közös levélben keresték meg Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt, 
illetve a 11-es út állapotával kapcsolatban Dr. Nemes-Nagy Tibort, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és 
Magyari László Endrét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának megyei igazgatóját. A levelet 
tájékoztatásul megküldtük Hadházy Sándor országgyűlési képviselőnek is.  

2016. június 10-én érkezett meg államtitkár úr válasza, melyben arról tájékoztat, hogy a „Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előtt is ismeretes Pest megye egyik legforgalmasabb, turisztikai szempontból is 
kiemelt főútjának burkolatállapota.” Beszámol arról, hogy fentieknek megfelelően 2013 végén, illetve 2014 kora tava-
szán mintegy négy kilométeres szakasz kapott új burkolatot, valamint megemlíti a visegrádi, kb. 500 méter hosszú sza-
kasz felújítását is.  

Az államtitkár hozzátette, hogy „a további felújítások megvalósulásáig a közútkezelő területileg illetékes mérnöksége 
a 11-es számú főút érintett szakaszainak és környezetének állapotát fokozottan figyelemmel kíséri és a karbantartási, 
üzemeltetési feladata keretében, a biztonságos közlekedési feltételek fenntartása érdekében a szükséges intézkedéseket 
megteszi. További felújítási munkák forrás rendelkezésre állása esetén indíthatók.” Levele végén reményét fejezte ki 
arra nézve, hogy erőfeszítéseik eredményeként „a helyi közösségek számára fontos közlekedésfejlesztési és egyéb szük-
séges kapcsolódó beruházások rövidesen indulhatnak.”  
 

Visegrádi mozi:  
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábban az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi tá-

mogatásáról szóló pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 7.500.000 Ft támogatási összeg-
nek, valamint az önkormányzat által vállalt közel 4.000.000 Ft önrésznek köszönhetően a visegrádi Duna mozit a kor 
igényeinek megfelelően új digitális eszközökkel tudjuk felszerelni. A fejlesztést megelőzően ez év elején önkormányza-
ti forrásból már sor került a mozi elavulttá és veszélyessé vált elektromos hálózatának felújítására is. A digitális vetítő 
és hangprocesszor beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt, így a gépek telepítése és üzembe helyezése 
a támogatási szerződésben vállalt határidőre, 2016. június 30-ig megvalósul. Ezt követően indulhat meg az engedélye-
zési folyamat, és köthetjük meg a szerződéseket a filmforgalmazó cégekkel. Reményeink szerint 2016. október 1-jén, a 
fejlesztést követő felkészülés befejeztével újra megnyitja kapuját a visegrádi Duna mozi a filmszerető közönség előtt. 
 

Utcák tisztítása:  
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! A városgazdálkodási csoport munkatársai a tél beköszöntéig péntekenként söprő autó-

val tisztítják az útszegélyeket. Kérjük, aki teheti, segítse munkájukat azzal, hogy gépjárművét a pénteki napokon nem 
hagyja az út szélén parkolni. Köszönjük az együttműködést!  

Visegrád Város Önkormányzata 
 

 

Nyári igazgatási szünet 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  
hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
157/2016. (06. 15.) számú határozata alapján  

 

2016. július 25. és 2016. augusztus 7. között  
igazgatási szünet lesz,  

mely napokon a hivatal zárva tart.  
 

Az érintett napokon anyakönyvi igazgatási és egyéb, azonnali intézkedést igénylő, 
halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszám: 

 

06 (20) 456-2924 
 

A szünet utáni első munkanap: 2016. augusztus 8., hétfő. 
 

Dr. Szabó Attila  
jegyző 
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Visegrád Ószandecben 
 

2016. május 20-án Lengyelország Małopolska (Kis-
Lengyelország) nevű, legdélebben fekvő megyéje 
önkormányzati napot tartott Stary Sącz (Ószandec) 
városában. A lengyel városka különösen fontos és erős 
szállal köthető Visegrádhoz, hiszen Árpád-házi Szent 
Kinga (IV. Béla királyunk egyik leánygyermeke, 
Lengyelország és Litvánia védőszentje) itt építtette azt a 
máig működő klarissza kolostort, ahol férje halála után 
maga is élt.

 
 

 
 

A jeles eseményt évről évre megrendezik Kis-
Lengyelország valamelyik településén, de az idei alkalom 
különleges volt, hiszen 2016-ban ünnepeljük a Visegrádi 
Együttműködés aláírásának huszonötödik évfordulóját, és 
a szervezők e jeles eseményt választották a találkozó 
gondolati vezérfonalául. 

Az önkormányzati nap szervezői úgy gondolták, hogy a 
jubileumi évhez rendkívül méltó lenne, ha az 1335-ös és 
1991-es találkozóknak otthont és nevet adó városunk 
képviseltetné magát az eseményen, polgármesterünk 
megosztaná a résztvevőkkel a Visegrádi országok 
településeivel folytatott együttműködés terén szerzett 
tapasztalatait. (1335-ben a magyar király székhelye, 
Visegrád volt a helyszíne a cseh, a lengyel és a magyar 
uralkodó „csúcstalálkozójának”. Ez a találkozó volt a 
történelmi előképe a huszonöt évvel ezelőtt aláírt, ma V4 
éven ismert együttműködésnek, mely hasonlóan a múltbeli 
együttműködéshez, a politikai és gazdasági, érdekek közös 
képviseletének lehetőségét jelenti a résztvevő országok – 
Magyarország, Lengyelország, Csehország, majd Szlo-
vákia – számára.) 

 

 
 

A program központi elemének szánt konferencia 
szervezői és résztvevői szerint a jubileum kiváló alkalmat 
teremt arra, hogy rámutassunk, mennyire fontos 

Európának ezen a részén is az önkormányzatok 
együttműködésének megerősítése. 

 

 
 

Félegyházi András elmondta, hogy véleménye szerint az 
egyes országok között meglévő és újonnan alakuló 
kapcsolatok akkor lehetnek igazán élők és tartósak, ha 
nem felülről irányítottak. A polgármester személye és a 
képviselő-testület összetétele egy-egy választás 
alkalmával ugyanis változhat, így amennyiben egy 
korábban tisztséget betöltő személy távozik, megnő az 
esélye az adott kapcsolat gyengülésének, rosszabb esetben 
meg-szűnésének. Az önkormányzatok felelőssége abban 
mutatkozik meg, hogy lehetőségeikhez mérten segítik 
azokat a magánszemélyeket és civil szervezeteket, 
amelyek felvállalják, hogy saját országuk értékeit 
(kultúra, természeti kincs, épített örökség) népszerűsítik 
és megosztják azokat másokkal – jelen esetben a V4 
országokban élő partnerekkel. Hasonlóan fontos az 
egymással meglévő sok évszázados kapcsolatok létének 
tudatosítása: a polgármester ennek jegyében mutatta be a 
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat, mint a 
hagyományt és az együttműködést évről évre felidéző 
rendezvényt. 

 

 
 

A Szent Kinga városában megrendezett találkozón a 
tapasztalatcserék mellett fontos esemény volt annak a 
kiállításnak a megnyitása, amelyet a visegrádiak a 
városházára betérve több héten keresztül láthattak. A 
Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, Gróf Péter 
szerkesztésében létrejött tablósorozat a Visegrádi 
Együttműködés elmúlt huszonöt évét mutatta be. 

                                                    
Grósz Gábor 

kommunikációs referens (VVÖ) 
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Miért kötelező? 
 

Ezt a kérdést sokan felteszik nekem, kimondva 
vagy a sorok közé csomagolva, amikor szembesül-
nek az építő szándékuk körül létező korlátokkal. A 
következőkben röviden összefoglalom, hogy miért 
nem tud és akar eltekinteni a városvezetés ezektől a 
segítségnek szánt útmutatásoktól, melyeknek telje-
sülését Visegrád Város Önkormányzata egyébiránt 
utcai kerítés- és homlokzat-felújítási pályázattal, 
valamint az idei évtől szociális alapon igényelhető 
felújítási támogatással is segíti. 

Az elmúlt három évben nyolcvannál több regiszt-
rált szabálytalanság jutott tudomásomra –, helyre-
hozataluk az alábbi három ok miatt nem tűr halasz-
tást: 

1. A csendes többség miatt, akik vállalva adott 
esetben a többlet energia és forrás befektetését 
is, hozzájárulnak a településkép kulturált alakí-
tásához, értő megőrzéséhez és értékőrző meg-
újításához. Tehát a szabálykövetők érdeké-
ben, akik a szabálytalanságok fenti magas 
számának ellenére is a többséget képviselik. 

2. Visegrád a magyar nemzet egésze szempont-
jából is szimbolikus hely, kulturális és termé-
szeti érték. Jelzi ezt a különböző országos vé-
dettségi kategóriák jelenlévő sokasága is, és az 
élénk érdeklődés, ami turizmus formájában je-
lenik meg, és ami a városnak és lakóinak jelen-
legi bevételeit nagyobb részben biztosítja. Ez 
szintén egy nyomós ok arra, hogy a jelenlegi 
szigorú szabályokat megtartsuk és megtartas-
suk. Annál is inkább, mivel a fent említett ér-
tékek jelentős részben építészeti és más kör-
nyezetalakítási részleteken keresztül nyilvá-
nulnak meg. 

3. A jelenlegi építési és környezetalakítási szabá-
lyok jogszabályok, amelyeknek elfogadása a 
helyi nyilvánosság előtt történt, és a jelenleg 
folyamatban lévő felülvizsgálatukhoz sem ér-
keztek kritikus tömeget képező számban olyan 
javaslatok, kérelmek, amelyek az érvényben 
lévő szigorú feltételek létjogosultságát indo-
koltan cáfolják vagy megkérdőjelezik. (Pedig 
polgári demokráciában ez a legközvetlenebb 
módja a szabálymódosítás kezdeményezésé-
nek.) 

A fenti okok miatt a gyakorlatban is elkezdjük 
alkalmazni a településképi kötelezésről szóló 
9/2015. (VI. 18.) számú önkormányzati rendele-
tet, amely elég hosszú türelmi idővel állt készen-
létben. A következő hetekben megkeresünk min-
den olyan portát, ahol településképet érintő sza-
bálytalan beavatkozást észleltünk, annak érdeké-
ben, hogy előmozdítsuk a megfelelő változást. 

Kérem, előzzenek meg minket, és ne hagyják, 
hogy a rendelet szigorát kelljen alkalmazni, mely 
elmaradt bejelentés esetén bírságot, szabálytalan 
átalakítás esetén átépítésre vagy helyreállításra 
kötelezést jelenthet! 

Rüll Tamás  
főépítész 

Hírek a Fellegvár Óvodából 
 

Az elmúlt hónap is bővelkedett eseményekben. Lezajlottak a 
fogadóórák, melyeken a szülők tájékoztatást kaphattak arról, 
hogy gyermekük mennyit ügyesedett, fejlődött az év során.  

Rengeteg program, esemény színesítette a gyermekek minden-
napjait. A nagycsoportosok ellátogattak az iskolába, ahol Bori és 
Vera néni játékos feladatokkal várták őket, majd elbúcsúztak az 
óvodától egy előadással, mely egy vásárba repítette el a meghí-
vott szülőket, vendégeket. Másnap egy közös ovis éjszakai alvás 
következett, mely már 18 éve hagyomány óvodánkban. A kö-
zépsősök is sok-sok programon vehettek részt. Jártak Nagyma-
roson, kirándultak az erdőben, majd Királyrétre utaztak komp-
pal, vonattal, és kisvasúttal. A tanösvényen olyan érdekességek-
kel találkozhattak, mely más, mint az eddig megismert élőhelyek 
(pl.: fenyves erdő, teknősökkel teli tó). A kicsik is tettek hosz-
szabb-rövidebb túrákat a közelben és részt vettek a közös óvodai 
programokban. 

 Június elején hagyománnyá vált a zeneiskolások koncertje az 
óvodában, melyen régi ovisaink zenei tudásukat mutatták be, és 
megismertették a kicsiket hangszereikkel. A 4. osztályosok Ha-
risnyás Pippi történetét mutatták be német nyelven. A gyermek-
napi program a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-
ben megvalósult bábszínházzal kezdődött, majd a Mosolybiroda-
lom Alapítvány programjával – arcfestéssel, ugráló várral – 
folytatódott. Öt éve kezdtük a Sommerfest óvodai nap rendezé-
sét, melyen minden évben kézműves tevékenység, tánctanulás és 
hagyományos sváb ételkészítés között választhatnak a gyerekek. 
Ebben az évben a kukorica, ennek a növénynek a sokrétű fel-
használása volt a téma. Készült belőle csörgődob, ügyességi 
játék, kitűző, és finom édesség. Sok-sok dalos játék, mondóka 
került elő, melyekben szerepel kukorica. 

 
 

 
Kukoricacsörgő díszítése 

 

 
Kukoricatolvaj-játék 

 

(Folytatás a 14. oldalon) 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Angol–német?  Igen–nem? 
 

Az elmúlt hetekben több cikket is olvastam a magyarok 
nyelvtudásáról, nyelvtanulásáról. Egy friss európai uniós fel-
mérés szerint a magyarok alig 35 százaléka beszél idegen nyel-
vet. A vizsgálat szerint sereghajtók vagyunk abban is, hogy a 
lakosságnak csupán alig 13 százaléka beszél két idegen nyel-
vet. Az Eurobarometer-kutatás szerint a 27 EU-tagállam közül 
Magyarországon a legalacsonyabb az idegen nyelvet beszélők 
aránya. A negatív listán bennünket Olaszország (38%), Nagy-
Britannia és Portugália (39%) követ. Itthon, a 35%-ból 20% 
mondja, hogy jól beszél angolul, 18% pedig németül. Kétségte-
len, az angol a világnyelv, amelyet nekünk, magyaroknak első-
sorban érdemes tanulnunk. De mi van a némettel? Egy olyan 
tendencia mutatkozik, amelyet itt közvetlen környezetünkben 
is érzékelek. Eszerint nem érdemes németet tanulni! A követ-
kező tények ellentmondanak ennek.  
 A német a legtöbbek által beszélt anyanyelv az Európai 

Unióban. Minden ötödik uniós polgár német anyanyelvű. 
 Nemzetközi iskolai projektek és diákcserék keretében 

évente több ezer tanuló kap lehetőséget arra, hogy né-
met nyelvtudását célnyelvi környezetben hasznosítsa. 
Évente mintegy 2500 egyetemi hallgató és kutató kap kü-
lönböző forrásokból németországi ösztöndíjat. 

 Az interneten a német az angol után a második leg-
gyakrabban használt nyelv. Ugyanez a helyzet a tudo-
mányos publikációk területén is.  

 A világ teljes könyvtermésének pedig az egyötöde né-
met nyelvű. 

 A Magyarországra látogató turisták 70%-a német 
nyelvterültről érkezik, így a német nyelvtudás nagy 
előnyt jelent a vendéglátás, az egészségügy és a sport 
területén is.  

 Azt sem árt figyelembe venni, hogy hogy az angolnyelv-
tanulás széles körű elterjedése következtében az angol is-
merete rövid időn belül magától értetődő lesz.  Így a mun-
kaerőpiacon az fog előnyt élvezni, aki további nyelveket is 
beszél, melyek közül Európában a német jelentősége ki-
emelkedő.  

Németország hazánk legfontosabb külkereskedelmi 
partnere és első számú külföldi befektetője. Legnagyobb 
cégek: Audi Hungaria, E-ON, ELMŰ, Metro, Lidl, Bosch. 

Mi, itt Visegrádon számtalan előnyét élveztük eddig, hogy 
szüleinktől vagy az iskolában tanultunk németül. Jó néhányan 
nyelvtudásunkat kamatoztatva keressük kenyerünket vagy 
hasznosítjuk nyelvismeretünket. Attól sem vonatkoztathatunk 
el, hogy történelmünk, kultúránk Németországhoz, Ausztriához 
kapcsol.  

A Visegrádi Nemzetiségi Önkormányzat idén az általános 
iskolai nyelvtanulók részére nyári egyhetes nyaralást szervezett 
Obergünzburgba. Úgy gondoltuk, hogy az ingyenes lehetőség 
olyan vonzó lesz, hogy el kell majd utasítanunk néhány jelent-
kezést, de tévedtünk! A tíz helyre hat gyerek jelentkezett, a 
költségek miatt viszont nem éri meg ennyivel kevesebb részt-
vevővel elindulni. Igazán elgondolkodtató a szülők és gyerekek 
hozzáállása! Akik, szívesen mentek volna, azokat sajnáljuk, 
reméljük, lesz még alkalmuk testvérvárosunkba utazniuk. 

                                                             Scheiliné Herendi Ida 
német önkormányzati elnök 

Júliusi  

neves napok 
 

Az év hetedik hónapja július. A római naptárban 
kezdetben ez az ötödik hónap volt, neve Quintilis 
(,,ötös”) volt, később Julius Caesarról nevezték át 
júliusra. 

A népi kalendáriumban Szent Jakab havának, 
nyárhó és áldás havának is nevezik. 

 

Kiemelten jeles napjai: 
2-án Sarlós Boldogasszony 
 

 
MS mester: 

Mária látogatása Erzsébetnél 
 
4-én Nándorfehérvár ostroma 
5-én Csontvári Kosztka Tivadar születésnapja 
10-én Nikola Tesla születésnapja 
13-án a nagymamák világnapja 
16-án Karmel-hegyi Boldogasszony napja 
20-án az első magyar nyelvű biblia megjelenése: 

Vizsolyi vagy Károli Biblia néven ismert. 
27-én Eötvös Loránd születésnapja 
31-én a segesvári csata napja 

 
Schnellsprechverse 

 

Fischer, die als Floßfahrer auf Flussflößen auf 
Floßflüssen fahren, sind fischende Floßflussfluss-
floßfahrer. 

 
Lach mit uns! 

 

Welche Sprache spricht man in der Sauna? 
Natürlich Schwitzerdeutsch! 

Sagt ein Gast zum Kellner: „Zahlen”!  
Antwortet der Kellner: „Buchstaben”. 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_hu.htm
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_hu.htm
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X X X I I .  V I S E G R Á D I   N E M Z E T K Ö Z I   P A L O T A J Á T É K O K  
 

N a p i  b e l é p ő j e g g y e l  l á t o g a t h a t ó  p r o g r a m o k  
 

J e g y i n f o r m á c i ó :  
 

Napi belépőjegy 
14 éves kortól: 1.000 Ft 

14 év alatt: ingyenes 
 

A visegrádi állandó lakosoknak, valamint a 
bérletet, elővételi vagy csoportos jegyet vásár-
lóknak, illetve a MAHART-tal érkező látoga-
tóknak a napi jegyet (karszalagot) INGYEN 
biztosítjuk!   
A napi jeggyel a vásár, a királyi palota és a 
palotában zajló programok (a lovagi tornák 
kivételével), a Királyi Borudvar, a Salamon-
torony kiállításai és a toronynál lévő küzdő-
tér programjai, valamint a Parkszínpad 
programjai tekinthetők meg. 

 

2016. július 8. péntek 
 

Királyi palota  
(Herkules-kút) 

 

10.30 Hollóének Hungarica 
11.00 Remdih együttes 
11.30 Susato régizene együttes 
14.45 Balog Péter kobozművész 
15.15 „Élet Mátyás király udvarában” – interak-

tív tárlatvezetés a palota lakosztályában 
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

16.15 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és 
kertjében. Gyülekezés a palota díszlép-
csőjénél 

19.00 Susato régizene együttes 
19.30 Agyagbanda 
 
Egész nap zajló program: 
 

09.00 Középkori katonai tábor a kápolnatera-
szon 

 
Királyi Borudvar 

 

13.00 Susato régizene együttes 
13.30 Remdih együttes 
14.00 Szelindek együttes 
14.30 Alex Horsch 
16.00 Hollóének Hungarica 
16.30 Vár Kommandó 
18.20 Agyagbanda 
21.50 Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungari-

ca, Remdih 

 

Salamon-torony 
(lelátós udvar) 

 

10.00 Alex Horsch 
10.30 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület 
11.30 Balog Péter kobozművész 
13.00 Svibor szerb lovagrend 
13.30 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők 
14.00 Lovagi ötpróba 
15.00 Szelindek 
16.15 Gašper Lambergar lovagjai 
16.45 Agyagbanda 

 

Parkszínpad 
 

10.00 Balog Péter kobozművész 
11.00 Agyagbanda 
12.00 Alex Horsch 
13.00 Hollóének Hungarica 
14.0 Vár Kommandó 
15.0 Maszk bábszínház – „Mátyás király bo-

londos bolondja” 
16.00 Remdih együttes 
16.30 Susato régizene együttes 
17.00 Szelindek együttes 
18.00 Sic Transit együttes 

 

2016. július 9. szombat 
 

Királyi palota  
(Herkules-kút) 

 

10.00 Vár Kommandó 
10.30 Agyagbanda 
11.00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és 

kertjében. Gyülekezés a palota díszlép-
csőjénél 

12.00 A SAGA Egyesület középkori harcművé-
szeti bemutatója a palota középkori kert-
jében 

12.30 Reneszánsz zene a Misztrál együttes elő-
adásában a palota gyümölcsös kertjének 
teraszán 

14.00 „Élet Mátyás király udvarában” – interak-
tív tárlatvezetés a palota lakosztályában. 
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

15.00 Agyagbanda 
15.30 Balog Péter kobozművész 
16.00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és 

kertjében. Gyülekezés a palota díszlép-
csőjénél
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X X X I I .  V I S E G R Á D I   N E M Z E T K Ö Z I   P A L O T A J Á T É K O K  
 

N a p i  b e l é p ő j e g g y e l  l á t o g a t h a t ó  p r o g r a m o k  
 

 
17.00 Reneszánsz zene a Misztrál együttes elő-

adásában a palota gyümölcsös kertjének 
teraszán 

17.30 A SAGA Egyesület középkori harcművé-
szeti bemutatója a palota középkori kert-
jében 

18.00 Susato régizene együttes 
18.30 Aranyalma együttes 
19.30 Agyagbanda 
 

Egész nap zajló programok: 
 

09.00 Középkori katonai tábor a kápolnatera-
szon 

10.00 ,,Virtuális várak” – filmvetítés a nagyte-
remben 

11.00 Középkori fegyversátor a palota középko-
ri kertjében 

11.00 Királyi konyha működés közben 
 

Királyi Borudvar 
 

13.00 Susato régizene együttes 
15.20 Aranyalma együttes 
17.30 Szelindek együttes 
19.20 Balog Péter kobozművész 
20.00 Misztrál együttes 
21.50 Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungari-

ca, Remdih 
 

Salamon-torony (lelátós udvar) 
 

09.30 Susato régizene együttes 
10.00 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület 
10.30 Alex Horsch 
11.30 Szelindek együttes 
12.30 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők 
13.00 Aranyalma együttes 
13.30 Svibor szerb lovagrend 
14.00 Lovagi ötpróba 
15.00 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyü-

lekezés a Salamon-torony pénztáránál 
16.00 Gašper Lambergar lovagjai 
16.30 Agyagbanda 
17.30 Remdih együttes 

 

Parkszínpad 
 

10.00 Aranyalma 
11.00 Maszk bábszínház – „Szamárcsel” 
12.00 Remdih együttes 
12.30 Alex Horsch 
13.00 Balog Péter kobozművész 

 
14.00 Szelindek együttes 
15.00 Alex Horsch 
15.30 Susato régizene együttes 
16.00 Remdih együttes 
17.00 Vár Kommandó 
18.00 Agyagbanda 
 

2016. július 10. vasárnap 
 

Királyi palota (Herkules-kút) 
 

09.30 Agyagbanda 
10.00 Balog Péter kobozművész 
11.00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és 

kertjében. Gyülekezés a palota díszlép-
csője előtt 

12.00 A SAGA Egyesület középkori harcművé-
szeti bemutatója a palota középkori kert-
jében 

12.30 „Élet Mátyás király udvarában” – interak-
tív tárlatvezetés a palota lakosztályában. 
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

13.30 Remdih együttes 
14.00 Szelindek együttes 
14.40 A SAGA Egyesület középkori harcművé-

szeti bemutatója a palota középkori kert-
jében 

15.30 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és 
kertjében. Gyülekezés a palota díszlép-
csője előtt 

16.30 Hollóének Hungarica 
 

Egész nap zajló programok: 
 

09.00 Középkori katonai tábor a kápolnatera-
szon 

10.00 ,,Virtuális várak” – filmvetítés a nagyte-
remben 

11.00 Középkori fegyversátor a palota középko-
ri kertjében 

11.00 Királyi konyha működés közben 
 

Királyi Borudvar 
 

13.00 Susato régizene együttes 
15.20 Aranyalma együttes 
17.30 Szelindek együttes 
19.20 Balog Péter kobozművész 
20.00 Misztrál együttes 
21.50 Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungari-
ca, Remdih
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Salamon-torony 
(lelátós udvar) 

 

10.00 Alex Horsch 
11.00 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület 
11.30 Remdih együttes 
12.00 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők 
12.30 Balog Péter kobozművész 
13.00 Svibor szerb lovagrend 
13.40 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyü-

lekezés a Salamon-torony pénztáránál. 
14.30 Lovagi ötpróba 
15.30 Agyagbanda 
 

Parkszínpad 
 

10.00 Susato régizene együttes 
11.00 Maszk bábszínház – „Nyakigláb, Csupaháj, meg 

Málészáj” 
12.30 Szelindek 
13.00 Alex Horsch 
13.30 Agyagbanda 
14.00 Balog Péter kobozművész 
14.30 Maszk bábszínház – „A furfangos csudadokto-

rok” (Huszt várának regéje a kuruc korból) 
15.00 Hollóének Hungarica 
16.00 Remdih együttes 
16.30 Susato régizene együttes

L O V A G I  T O R N A P Á L Y A  P R O G R A M J A  
  

2016. július 8. péntek 
14.30 Királyi menet 
15.00 Kázmér lengyel király lovagi tornája 
16.30 Középkori labdajátékok 
17.00 Károly Róbert magyar király tornája 
20.30 Fáklyás felvonulás  
21.00 János cseh király lovagi tornája 

 

2016. július 9. szombat 
10.30 Királyi menet 
11.00 Kázmér lengyel király lovagi tornája 
13.30 Kosztümös élő sakk 
14.00 Károly Róbert magyar király lovagi torná-

ja 
16.00 Károly Róbert magyar király lovagi torná-

ja 
18.00 Károly Róbert magyar király lovagi torná-

ja 
20.30 Fáklyás felvonulás  
21.00 János cseh király lovagi tornája 

 

2016. július 10. vasárnap 
10.30 Királyi menet 
11.00 Kázmér lengyel király lovagi tornája 
13.30 Történelmi íjászverseny 
14.30 Károly Róbert magyar király lovagi torná-

ja 
17.00 Károly Róbert magyar király lovagi torná-

ja 

Belépőjegy árak a lovagi tornákra: 
 

Kázmér lengyel király lovagi tornája 
nyitott lelátó: felnőtt: 2.000 Ft 
  gyermek (6–14 év): 500 Ft        
fedett lelátó: felnőtt: 3.000 Ft 

gyermek (6–14 év): 1.000 Ft 
        

Károly Róbert magyar király lovagi tornája 
Nyitott lelátó: felnőtt: 2.500 Ft 
  gyermek (6–14 év): 500 Ft  
Fedett lelátó: felnőtt: 3.500 Ft 

gyermek (6–14 év): 1.000 Ft 
        

János cseh király lovagi tornája 
Felnőtt:  2.000 Ft 
Gyermek (6–14 év):    500 Ft 
 

Bérlet*: 
Családi (2 felnőtt+max. 4 gyermek): 18.000 Ft 
Felnőtt:      6.000 Ft 
Gyermek:      3.000 Ft 
 

* Érvényes a rendezvény mindhárom napján, 1 Károly 
Róbert és három bármely más tetszőleges előadásra. Ki-
emelt kedvezmény: a bérlet megvásárlása esetén a napi 
belépőjegyet ingyen biztosítjuk! 
 

A visegrádi állandó lakosok a három napra szóló ingyenes napi jegyet (karszalagot) a Fő utca és a 
nagyparkoló sarkán lévő információs pavilonnál vehetik át a rendezvény ideje alatt, valamint ugyanitt 
pénteken vagy vasárnap egy tetszőleges előadásra kedvezményes 1.000 Ft-os áron vásárolhatják meg a 
belépőjegyet! 
 

14 alatti visegrádi gyermekeknek a kiválasztott lovagi torna megtekintése ingyenes! 
Felügyeletet igénylő gyermek csak kísérővel látogathatja a rendezvényt! 

 
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 
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K ö n y v t á r i  h í r e k  
 

 

Értesítem a Tisztelt Olvasókat, hogy 2016. jú-
lius 11–július 29-ig szabadságon leszek. Ez idő 
alatt a könyvtár csökkentett időtartamban lesz 
nyitva, minden hétköznap 10–12 között. Au-
gusztus 1-jétől a megszokott nyitvatartási rend 
szerint működik a könyvtár!  

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kí-
vánok!  

Kotz Eszter könyvtáros 
 

 
ÚJ KÖNYVEINK 
 

Ifjúsági és gyerekkönyvek:  
Jeli-Tasnádi-Vészits: Időfutár 6.  
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 10. Régi szép idők  
Nyulász Péter: Ciprián 
Nyulász Péter: Kamor  
Russell: Egy zizi naplója 5.,Egy nem túl eszes okoska 
meséi  
Russell: Egy zizi naplója 6. Bálkirálynő  
Leiner Laura: Nélküled  
Scur Katalin: Egészségedre  
Scur Katalin: Mindennapi vitaminjaid: légy te a legerő-
sebb!  
Francesca Simon: Rosszcsont Peti  
 
Felnőtt könyvek: 
Hyde, Catherine Ryan: A jövő kezdete  
Gray, J: A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek 
Chapman, Gary: Egymásra hangolva  
Chapman, Gary: Gyerekekre hangolva  
Chapman, Gary: Kamaszokra hangolva  
Ferge Béla: Értékes vagy csak divatos? Kincskeresés a 
zene világában  
Göde Imre: Mozogjunk okosan!  
Kuzma, Kay: Az első 7 év – gyermeknevelés szilárd 
értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel   
 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Könyvtárunk a nyári szünidőre 
olvasópályázatot hirdet 

2016. június 20. és augusztus 15. között. 
 

Két játékos feladatlapokat állítottam össze, mely-
nek leadásakor azonnal jutalom jár, 

a legügyesebbek pedig könyvjutalmat kapnak! 
 

Az alsó tagozatosoknak 
Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér  

című munkája alapján  kell kitölteni  
a feladatlapot, 

a felső tagozatosoknak pedig 
Nógrádi Gábor: Hecseki és a gyermekrablók  

című könyvével kell foglalkozniuk. 
 

Az eredményhirdetés  
2016. szeptember 5-én 

17 órakor lesz a könyvtárban! 
 

Név: 
 

Osztály: 
 

Olvasd el Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér című munká-
ját, majd oldd meg a feladatokat! 
 

1. feladat: A Hétfejű Tündér című könyv fejezetcí-
meit írd le helyes sorrendben!  
1. Mese reggel 2. A nyúl, mint a kicsi, zöld tündér 3. A 
fába szorult Pácegresi 4. Két hernyó 5. Szurkos kezű 
Tündér 6.Királyfiak Julinak 7. Maminti, a Hétfejű 8. 
Mit ugrálsz három lábon, ha 9. Gyábokorsz és Rácegresi 
10. Hideg tolmács?   
 

1. ……… 2……….. 3. ……… 4. ……… 5.…..…….  
6……….. 7……….. 8……..… 9……… 10………… 
 

2. feladat: Fejtsd meg az itt található rejtvényt, vála-
szolj a kérdésekre!  A rejtvény megfejtése vastagon 
keretezett sorban!  
1. Az Erdei Kocsma kocsmárosa 2. Ő slisszolt ki Szara-
tov ajtaján 3. Ezt a kislányt mindenki szerette 4. Itt lakik 
a Hétfejű Tündér 5. Ennyi szöglete van a Kerek Erdő-
nek 6. Marci legkisebb szeplőjének a neve 7. Ilyen színű 
lett a kék és a sárga festékpötty 8. Neki is tolmácsolt a 
nyúl 9. A Holdfényes Barlangban lakik 10. A ……. 
Tündér 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Megfej- tés:  

 

Ezt mondták Varga Julcsa szeméről: 
  ………………………………………………………… 
 

3. feladat: Válassz az a) vagy a b) lehetőség közül!  
a) Rajzold le a főszereplőt, mielőtt elment volna a tün-
dérhez! 
b) Sorold fel 4-5 tulajdonságát a tündérnél tett látogatá-
sa után! 

 

   4.       

          

          

         10. 

          

          

          

    5.      

 2. 3.     8.   

1.     6. 7.  9.  
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Név:      
 
Osztály: 
 
Olvasd el Nógrádi Gábor: Hecseki és a gyermekrablók 
című munkáját, oldd meg a feladatokat! 
 
1. feladat: Hecseki kérdések?    
1. Sorold fel Hecsekinek a nyomozás idején alkalma-
zott álcáit! 
 

………………………………………………………. 
 

2. Ezek közül melyiket használta, mikor a parancs el-
lenére távozott a rendőrségről? 
 

…………………………………….…………………. 
 

3. Mi lett a százados Kakas utcai jelszava? 
 

………………………………………………………. 
. 

4. Miért nem érhetett véget a gyerekrablás története 
azzal, hogy Hecseki megtalálta Lajcsit? Fogalmazd 
meg tömören! 
 

 ……………………………………….……………… 
5. Mi lett a jutalma a történet végén? 
 

……………………………………….…….………… 
 

2. feladat: Add meg a meghatározásokra a helyes 
választ, keresd meg a betűtáblában!  
 

1. Leveleket rejtett …… 2. Lajcsi vezetékneve az 
olasz lapokban ………  3. Az  Arozo családi menüje 
……… 4. A rendőrségi  írásszakértő neve (vezeték és 
keresztnév) ……………  5.Ő írta meg a gyerekrabló 
levelét (ide csak keresztnév kell) ………. 6.Be kellett 
dobni az ablakát …………. 7. Négy gyerekes család 
züllött apával …………. 8. Hecseki rangja …… 9.. 
Első osztályú nyomozó-kutya ………………..10. A 
búvóhely ………11. Kondor István munkaeszköze 
………. 12. Erre a névre keresztelték a szlovén kisfiút 
………13. Az összesküvők között a legokosabbnak 
tartott fiú (csak a keresztneve kell) …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megfejtés: ……………………………………..…… 
 

3. feladat: Válassz az a) és a b) lehetőség közül tet-
szőlegesen! Rajzolós feladat esetén külön lapra 
dolgozz! 
 

a) Rajzold le a főhős anyukájáért versengő férfiak 
egyikét! 
b) Írd le egy szereplő 5 jó és rossz tulajdonságát! 
 
 

 

 
Visegrád Város Önkormányzata,  

a Józsefvárosi (Budapest VIII. ker.)  
Szlovák Önkormányzat  

és a Szlovák Intézet, Budapest  
 

meghívja Önt  
 

Viktorin József  
emléktáblájánál történő 
ünnepi megemlékezésre 

 
2016. július 16-án,  

szombaton 11 órára 
 

A rendezvény helyszíne: 
Áprily Lajos Általános Iskola Visegrád, Rév u. 2. 

 
 

Évértékelő 
 

A 2015/2016-os tanév lezárásával az idei cserkészév is vé-
get ért. Idén is rengeteg közös élménnyel gazdagodtunk, a 
programok során még összetartóbb csapattá váltunk. 

Tavasszal cserkészcsapatunk az eddigi szokásokhoz híven 
megszervezte közös portyáját, ahova ez alkalommal a legki-
sebb korosztály is eljött. A portya helyszíne Csobánka volt, 
itt a közép-európai cserkészparkban volt a szállásunk két 
éjszakán át. 

Pénteken busszal és HÉV-vel utaztunk Csobánkára, ahol a 
szállás elfoglalása után közös vacsorával és játékkal teltek az 
első órák. Miután besötétedett, mindannyian Alíz 
Csodaországában találhattuk magunkat és elveszhettünk a 
furcsa lények lakta meseerdőben. Első este az izgatottságtól 
nehezen aludtak el a gyerekek, de az őrsvezetők esti meséje 
után szép lassan mindenki elszundított. 

Szombat reggel közös torna és reggeli után elindultunk a 
Lajos-forrás felé. A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, 
úti célunkhoz megérkezve megebédeltünk, majd egész dél-
után métáztunk. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez a 
csapat kedvenc játéka, így nagyon nehéz volt rávenni a gye-
rekeket, hogy induljunk el vissza a szállásra. Mire visszaér-
tünk, a vezetőség később csatlakozó tagjai finom vacsorával 
vártak minket, amiből a napközben kifáradt gyerekek jóízűen 
falatoztak. Kis pihenő után pedig jött az esti közös tábortűz. 
A szombati takarodó a kirándulásnak köszönhetően már 
sokkal könnyebben ment. 

Ahogy szerencsére eddig minden közös program, az idei 
tavaszi portya is nagyon jól sikerült, a legkisebbek pedig 
nagyon ügyesen vették az akadályokat és a szokatlan helyze-
teket. Farkas Györgyi, Bene Júlia és Félegyházi Botond 
őrsvezetői munkája meglátszik minden kis őrsön és bár Boti 
sajnos nem lehetett velünk a portya során, Cseke Péter veze-
tésével a fiúk nagyon jól helyt álltak. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Petinek a sok segítséget. 

Csapatunk idén is igyekezett kivenni részét a városi ren-
dezvényekből, a vezetőség néhány tagja részt vett a március 
15-i ünnepségen, májusban pedig csapatunk idősebb tagjai 
műsort adtak elő a magyar hősök emléknapja alkalmából 
rendezett megemlékezésen a Mátyás-szobornál.  

A csapat következő és egyben legfontosabb programja a 
nyári tábor, augusztus 6–14. között.  

Mi már nagyon várjuk! 
 

A Mátyás király Cserkészcsapat vezetősége 

H S H K Ö P E N Y 
A Á P I R Ó K Á G 
L L G E E A A V A 
Á D L E M K I I N 
S A K I R O D O D 
Z P O O A G O P A 
L N D T F E Ő R H 
É O  L A J O S L 
B L Á P Ü T Ö B A 
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Egy vasárnap Somogyországban 
 

Gazdag program, szép idő, jó társaság – kell ennél több 
egy tartalmas, sok újat, érdekességet ígérő somogyi ki-
ránduláshoz? Az a csaknem 600 kilométernyi út, amit 
megtettünk, rengeteg újdonságot adott úgy természeti, 
mind történelmi, mind régészeti látványosságban. 

Kezdem az úttal: jobbról a Balaton kísér, a Tihanyi-
félsziget és a csodás hegyek panorámájával; a szelíd so-
mogyi dombok; a megszépült Kaposvár; a békés zselici 
völgyek, erdők; a történelmi levegőt árasztó Szigetvár – 
mind-mind maga a csoda! 

 

 
 

 
Somogyvár – apátság és díszkút 

 

A történelmi látnivalók: a somogyvári Szent László 
Nemzeti Emlékhely, a zselicszentjakabi bencés monostor, 
a 450 évvel ezelőtt lejátszódott szigetvári ütközet megidé-
zése nyújtotta a kirándulás fő gerincét. S ahogy itthon sem 
lehetünk régészeti látványosságok nélkül, úgy a Kupahe-
gyen épült, Szent László alapította, valaha impozáns ben-
cés apátság monumentális romjai tettek mindannyiunkra 
lenyűgöző hatást. Itt minden a nagy királyt idézte: legen-
dáit idéző freskótöredékek, a látogatóközpont gazdag 
leletanyaga, az interaktív szemléltetés, a Szent Egyed 
tiszteletére emelt apátság, refektórium, kerengő és dísz-
kút.  

 

 

Zselicszentjakab – falak és csontok között 
A Kaposvárral egybeépült Zselic- (Kapos-)szentjakabon 

egy ,,élő” ásatásba csöppentünk: falmaradványok, kutató-

árok, koponya- és csontmaradványok – s nem kevésbé 
gyönyörű ékszerleletek – látványa mutatta, hogy itt ko-
moly munka folyik. Idegenvezetőnk a hely igazi ismerő-
jeként tartott színes kiselőadást a Szent Jakab apostol 
tiszteletére emelt monostor történetéről, az ott folyó feltá-
rásról. 

A múltból néhány órára visszacseppentünk a jelenbe, 
hogy Kaposvár szépséges belvárosában elfogyasszuk igen 
ízletes ebédünket. 

 

 
Kaposvár központja 

 

S aztán, irány: Szigetvár! Itt is idegenvezető fogadott, 
kalauzolt, mesélt Szigetvár történelméről, a 450 éve le-
folyt várostrom részleteiről – érdekfeszítően, tartalmasan.  

 

 
 

 
Szigetvári pillanatok 

 

Két vitéz korabeli jelmezbe öltözve az akkori fegyverek 
használatát mutatta be, jó humorral fűszerezve. Vezetőnk 
a várudvar kitűnő akusztikájú termében egy szép korabeli 
dalt is elénekelt. Végül a leletekből összeállított gazdag 
kiállítást néztük meg. A Török–Magyar Barátság Parkot 
az ott folyó jubileumi munkálatok miatt sajnos nem lát-
hattuk. 

Rengeteg emlékkel, élménnyel gazdagodva értünk 
mindannyian haza. Illesse köszönet a szervezők munká-
ját! 
   
 
 Szöveg: Borsody István, fotó: Csepreginé Borostyán Anna 
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Virágos Visegrád 
 

Ebben a hónapban egy alig ismert városrészben 
található kertet szeretnék bemutatni, ez a városrész a 
Szent-györgypuszta. Mindenki tudja, hogy 
Visegrádhoz tartozik, de kevesen járnak erre, 
leginkább turisták állnak meg a szép kert láttán. Az itt 
található szép kert tulajdonosa Agócs Istvánné Margit 
néni.  

A ház és a hozzá tartozó kert a fákkal sűrűn benőtt 
hegy lábánál, mondhatnánk úgy is, hogy az erdő aljára 
épült. A hegy szép hátteret biztosít a környezetnek. A 
házat több mint 30 éve építették a férjével. Margit 
néni igen gyakorlatias, szinte minden munkát elvégez. 
Ő készítette a madáretetőt, a kutyaházat, a szalonna-
sütőt és a kerti padot is. A fákat, virágokat mindig 
szerette, ezt a szeretetet sikerült egyik fiába átültetni, 
aki kertészmérnök lett, és a kert telepítésében is 
segített. A telket körülvevő kerítés minden cen-
timéterét lila akác futja be, sőt a ház erkélyére is jut 
belőle. A garázsbejáró egyik felén nemesített pi-
pacságyás piroslik, a másik oldalán egy körülbelül 3 
méter átmérőjű bordó színű peonia terül el. A házhoz 
egy szépen nyírt sövény vezet.  

 

 
Gazdagon nyíló rózsabokrok 

 

A boltíves verandára 42 fehér borsodkeresztúri 
kerámia cserépbe ültetett piros muskátlit helyezett el. 
A ház falára szerelt farácsra mélyvörös színű 
klematisz kúszik felfelé. A kert szépen gondozott 
gyep. A virágok, bokrok, fák, kerámia cserepek és 
korsók szigeteket alkotnak, pl íriszek, pünkösdi 
rózsák, lándzsaliliomok, rózsabokrok különböző 
színben.Az egyik kerámia korsóban lila színű olasz 
pletyka. Külön szigetet képez egy hatalmas halványli-
la hortenziabokor. Mellette áll egy terebélyes 
magnóliabokor. A pergolára trombita folyondár ka-
paszkodik. A kerítés mellett fenyőfák, tuják állnak. A 
nagyra nőtteket sajnos ki kellett vágni. A 2015. évi 
Visegrád város karácsonyfája is innen származott. 
Margit néni nagyon örül minden új növénynek, szíve-
sen cserél virágokat barátokkal, ismerősökkel. A 
kertnek mediterrán hangulata van. Ezt az érzést növeli 
egy szép nagy fügebokor, amely tele van fügével. 
Margit néni elmondta, hogy mindig gazdag a 
fügebokor termése. Tavaly például kb. 15 kg termett, 
amiből lekvárt főzött. A kert gondozása sok 
fáradságos munkával jár, és ebben időnként már 
segítségre szorul. A kert és a ház egységes egészet 
alkot, a tulajdonos jó ízléséről és igényességéről árul-
kodik. 

Jó egészséget és hosszú életet kívánunk Margit 
néninek! 

Visegrádi Szövetség Egyesület 

Hírek a Fellegvár Óvodából 
 

(Folytatás a 6. oldalról) 
 

 
Készül a Kukuruzeflutte 

 

Már nagyon várják a gyerekek a nyarat, hogy végre az egész 
napot a szabadban tölthessék, sarazhassanak a homokban, 
pancsoljanak, és csak játékkal teljen az idő. Horváth Imre 
költő helyettünk is megfogalmazta, mit kívánjunk nyárra: 
Homokvárhoz: kupacot, / Horgászoknak: kukacot, / Hegymá-
szóknak: nagy hegyet, / hűs fagyihoz: friss tejet, / folyópartra: 
fát, nagyot, / vakációt – száz napot!  Gyurián Mária intéz-
ményvezető 
 

 

Tisztelt Olvasók! 
 

Annak a számítógépnek a winchestere, melyen a Visegrádi 
Hírek kéziratait tároltuk sérülést szenvedett. Így előfordulhat, 
hogy az e havi számból kimaradtak olyan írások, melyeket 
szerzőik időben eljuttattak szerkesztőségünkbe. Az adatmentés 
folyamatban van, így minden remény megvan arra, hogy ezen 
írásokat az augusztusi számban pótlólag meg tudjuk jelentetni. 
Ha a mentés mégsem sikerülne, kérem azokat, akik látják, 
hogy írásuk nem jelent meg, juttassák el azt újból szerkesztő-
ségünkhöz. 

A kellemetlenségért elnézésüket kérjük. Köszönjük a megér-
tést! 

Mikesy Tamás szerkesztő 
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Cserépkályha építése,  

átrakása,  
új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

Honti László  
06 (20) 356-6634 

 

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

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

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor  

06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 
www.herrsta.eu 

 
 

Visegrádon, a Feketehegy utcában 
SZEPTEMBERTŐL tartósan kiadó 

egy 160 m2-es, gázfűtéses, kétszintes ház, 
szintenként külön (szeparálható) vagy  

egyben. A házban több fürdőszoba van, 
valamint nagy, rendezett kert tartozik 

hozzá, gépkocsibeállóval. 

Érd.: 06 (20) 257-2753-as mobilszámon 
 

 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

Autómentés, karosszéria-javítás, autószerelés,  
autóüvegezés, kozmetika, fényezés,  
biztosítás ügyintézése, kárrendezés,  

autóüveg kis- és nagykereskedés,  
forgalomból kivonás,  

javítás idejére csereautó, vizsgáztatás,  
Old Timer felújítás! 

Karosszérialakatos-tanulót felveszek! 
 

HERR AUTÓSZERVIZ 
2023 Dunabogdány, Ág u. 7. 

Tel.: 06 (20) 957-0098 

 

                             

 

F A T E L E P  
 

2022 Tahitótfalu, Béke út 87. 
(falu végén, Pócsmegyer irányába) 

 

Faáru kedvezményes áron! 
Júliusban bruttó 68.500 Ft/m3 

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3 
 

Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB, 
 tetőfóliák, lambéria! 

 

AKCIÓ OSB-lap 8 mm 2953 Ft/db, 10 mm 3443 Ft/db, 
12 mm 3580 Ft/db, 15 mm 4477 Ft/db, 18 mm 5398 Ft/db, 

normál tetőléc 100 Ft/fm, Bramac tetőléc 110 Ft/fm,  
stafnifa 194 Ft/fm, 

zsindely 1250 Ft/m2-től, lambéria 1600 Ft/m2-től,  
fózolt hajópadló 2700 Ft/m2-től 

 

Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás megoldható! 
 

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 7–16 óráig, szombaton 7–12 óráig 

 

Telefon: 06 (30) 181-1471 
e-mail: tahifa87@gmail.com    www.tahifaker.hu 

 
 

SCHILLING AUTO 
Karosszéria – Szakszerviz 

– Kárfelvétel, kárrendezés 
– Lakatos, fényező munkák 
– Vizsgáztatás, időszakos szerviz 
– Gumi, olaj, futómű 
– Autómentés 
– Csereautó lehetőség 
– Hozom-viszem szolgálat 

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3. 

Tel.: 06 (20) 954-0983 

e-mail: szerviz@schillingauto.hu 

www.schillingauto.hu 

 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett 
lakás + üzlet kiadó! 

Érdeklődni lehet 
a 06 (30) 265-4679-es számon 

 

 

Kerti munkákat vállalok: 
 

fűkaszálás, fakivágás, sövények visszavágása, 
egész éves fenntartás, új növények telepítése, 

vadkár elleni védekezés 
(drótfonatok, vadhálók 

hazai gyártótól bármely méretben!) 
 

Saját termelésű tölgy-, akáckerítések építése 
(támfalak, kerti lépcsők, szegélyek készítése) 

Ingyenes árajánlat, 
ingyenes leszállítás 

Tel.: 06 (30) 259-7905 

http://www.herrsta.eu/
mailto:e-mail:%20tahifa87@gmail.com
http://www.tahifaker.hu/
mailto:szerviz@schillingauto.hu
http://www.schillingauto.hu/
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