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MEGHÍVÓ/EINLADUNG 
 

Szeretettel hívunk  
minden kedves Érdeklődőt 

hagyományőrző  
Kisboldogasszony-napi, 

Szűz Mária születésének napja  
tiszteletére rendezett 

  

MÁRIA-NAPI  
NAGYBÚCSÚNKRA, 

 

melyet szeptember 4-én, vasárnap 
10 órától tartunk a Mária-kápolnánál 

 

Az ünnepi misét  
Kalász István kanonok úr celebrálja, 

majd ezután a szokásos  
megvendégeléssel folytatjuk 

 

Az ünnepséget Nemzetiségi Énekkarunk 
és Nemzetiségi Fúvószenekarunk dallamai  

kísérik 
 

Seid unsere Gäste! 
 

A VNNÖ képviselői 
 

 
 

MEGHÍVÓ  
 

Szeretettel hívjuk Visegrád Város Polgárait 
 

a városháza udvarán 
szeptember 17-én, szombaton 18 órától 

megrendezendő 
 

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,  
 

melynek keretében átadják 
a város kitüntetéseit 

 

Közreműködik a Fourtissimo zenekar 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

JUBILEUMI  
ÜNNEPI RENDEZVÉNY 

  

A tízéves Quadriburgium Játékokat  
új helyszínen,  

a visegrádi sportpályán  
rendezzük meg 

szeptember 10-én, szombaton 
 

 
 

15.30-tól 
A jelmezes szereplők  

és az érdeklődők felvonulása 
a sportpályától a rendezvénytérig és vissza: 

csatlakozzon hozzánk,  
római ruhában előnyben,  
kísérje az ünnepi menetet!  

 

16.30-tól 
Régi és új programok,  

régi és új szereplők, meglepetések  

Katonai bemutatók  
a római császárkor 4 évszázadából 

Ismerkedés  
a római gasztronómia rejtelmeivel  

Pénzverés, kézműves foglalkozások,  
játékok 

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár  
 

a Soproni Sándor Egyesület 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről 
 

A 2016. július 22-én tartott rendkívüli testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek: 

– A Tölgyfa utca aszfalt úttal történő kiépítésére és 
csapadékvíz-elvezetésének kialakítására irányuló, 
évek óta húzódó engedélyeztetési eljárás lezárult, a 
szükséges szakhatósági állásfoglalások beszerzését 
követően megkaptuk a Pest Megyei Kormányhivatal 
engedélyező határozatát. Ennek következtében az ut-
ca kiépítése és csapadékvíz-elvezetése tárgyban a vo-
natkozó jogszabály szerinti nemzeti értékhatárt elérő, 
tárgyalás nélküli közvetlen meghívásos közbeszerzési 
eljárást indított meg a képviselő-testület. Ajánlattétel-
re négy ajánlattevőt – az EKB Útépítő Kft.-t, a Me-
gyeri Kovács Kft.-t, az Alagi Út Kft.-t, valamint a 
Bitunova Kft.-t – hívott meg. 

– Úgy döntött a képviselő-testület, hogy részt vesz a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program-
ban,  melynek  lényege,  hogy  a  család  minden  kor- 

osztálya számára elérhető kültéri sportparkok létesül-
jenek, melyek igyekeznek kielégíteni az aktív szabad-
idős kikapcsolódást, sportolást folytató lakosság igé-
nyeit, továbbá ösztönözni kívánják a mozgásgazdag 
életmódra vágyó lakosság arányát. Ennek jegyében a 
képviselő-testület két darab sportpark kialakítására 
nyújtott be pályázatot, melynek helyszíneiül a Vise-
grád, Széchenyi u. 7. (333 hrsz.) szám alatt lévő régi 
kemping területét, valamint a Visegrád 64/14 hrsz. 
alatt lévő területet jelöli ki. A pályázat önerőt nem 
igényel. 

– Elfogadtuk a peres eljárásokban kötelezően al-
kalmazandó elektronikus kapcsolattartással ösz-
szefüggő eljárásrendről szóló szabályzatot, va-
lamint a vezetékes és mobiltelefonok használatának 
szabályzatát. 

Visegrád Város  
Önkormányzata 

 

V á r o s h Á z i  M o z a i k  

Lakossági fórum a lepencei strandfürdőről  
 

Visegrád Város Önkormányzata azzal a feladattal bízta 
meg az önkormányzat tulajdonában lévő Visegrádi Város-
fejlesztő Kft.-t (VVF), hogy készítsen el egy olyan meg-
alapozó tanulmányt, mely megvizsgálja az üzemen kívül 
helyezett lepencei strand újranyitásának lehetőségét. 

A készülő tanulmány három területre összpontosít: a 
pénzügyi és műszaki lehetőségek, illetve ezek összefüg-
gései, valamint a lakosság véleményének, gondolatainak 
feltérképezése. 

Utóbbi okán 2016. július 14-én a VVF lakossági fóru-
mot szervezett a Duna moziban, ahol az első lépések 
egyikeként a lakosság témával kapcsolatos véleményét 
tudakolták a szervezők. 

Félegyházi András polgármester megnyitójában röviden 
felvázolta az önkormányzat szándékait, majd Bozzay 
Péter, a VVF ügyvezetője, elmondta, hogy a kérdést egy-
felől a megvalósítható műszaki lehetőségek, másfelől a 
reális pénzügyi lehetőségek oldaláról kívánják – szakértők 
bevonásával – vizsgálni. 

A VVF tervei szerint az előtanulmányok a nyár folya-
mán elkészülnek, és a már elkészült részeredményeket 
vázolva tovább folytatódhat a párbeszéd a lakossággal. 

  Az eseményen jelen volt Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester is, aki részben erre a célra (ti. a tanulmány 
elkészítésére) ajánlotta fel képviselői tiszteletdíját. Hozzá-
szólásában rámutatott, hogy már csupán a terület meg-
szerzésének költségei is túlmutatnak Visegrád pénzügyi 
lehetőségein, ezért felmerülhet egy esetleges állami segít-
ségnyújtás/szerepvállalás gondolata is. Dr. Kucsera Ta-
más Gergely és Mikesy Tamás képviselő megemlítették, 
hogy az önerő rendelkezésre állásának híján is fontosnak 
tartják a város érdekérvényesítő képességének valamilyen 
formában történő megőrzését, pl. az üzemeltetésben. Mint 
Mikesy Tamás jelezte, a városnak erre jó esélye is van, 
hiszen a vízforrás kitermelési joga a várost illeti.  

A lakosság részéről felszólalók – kivétel nélkül – pozití-
van viszonyultak az újranyitás gondolatához, és további 
ötletekkel, korábbról származó információkkal nyújtottak 
valós segítséget a tanulmánykészítéshez. 

Mind Félegyházi András, mind a VVF vezetője kiemel-
ték: a jelen vizsgálódás sajnos még nem a strand újranyi-
tásának ígérete, hanem az, hogy az újranyitás lehetőségét 
keresve megfogalmazódjék egy reális fejlesztési és mű-
ködési modell.                                   

Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
 

A „CBA-ügy” jelen állása 
 

A Visegrádi Hírek márciusi számában beszámoltunk az 
új élelmiszer-áruház létesítésével kapcsolatos helyzetről. 

Tekintettel arra, hogy a Reha-Invest Kft. részéről érdemi 
lépés nem történt, Visegrád Város Önkormányzata nevé-
ben megindítottuk a kisajátítási eljárást, melynek célja a 
létesítendő új áruház rendezési tervnek megfelelő megkö-
zelíthetőségének, parkolási lehetőségének biztosítása. 
(Tekintettel arra, hogy ezen cél megvalósítása a jelenlegi 
CBA áruház telek-területének, illetve épületének is közel 
felét érinti, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

teljes ingatlan kisajátítását kellett kezdeményezni, részle-
ges kisajátításról nem lehetett szó.) 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2016. augusztus 12-i 
határozatában az önkormányzat kisajátítási kérelmének – 
54.590.000 forint kisajátítási kártérítés megfizetésére 
szóló kötelezés mellett – helyt adott. 

A határozattal kapcsolatban jogorvoslati lehetőség van, 
melynek határideje jelen sorok megfogalmazásakor még 
nem telt le. 

Félegyházi András 
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Gyerekkuckó 
Kedves Gyerekek! 
 
Most, a szeptemberi gyerekkuckóban fontos tudnivalókat szeretnék megosztani veletek, olyan ismeretet, amiről lehet, 

hogy hallottatok, vagy tanultatok már, de ilyen összefüggésben talán még nem. 
Találó címet találtam írásomhoz:  
 

APÁK, FIÚK, UNOKÁK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 
Gróf Széchényi Ferenc (1754–1820)  
Gróf Széchenyi István (1791–1860)  
Gróf Széchenyi Ödön (1839–1922) 

Az apropót az adta, hogy 225 évvel ezelőtt, szeptember 21-én született  
gróf Széchenyi István,  
akit már kortársai is különböző elnevezéssekkel illetek, mint „A legnagyobb magyar” –
„Nagy lelkek áldott gyermeke” – „Leláncolt Prométheusz” – „Magyar Prométheusz” – 
„Döblingi őrült”.  

Széchenyi István életével, műveivel, tetteivel ismerkedhettek a keresztrejtvény megoldá-
sával. 

 

1.         
2.         
3.       
4.           
5.            
 

1. Nevét az általa megálmodott híd is őrzi. 
2. Fontos társadalmi szerepet szánt ennek létrehozásával. 
3. Második nagy folyónk neve, melynek szabályozását kezdeményezte. 
4. Több célú fejlődést várt ennek meghonosításával. 
5. Erdélyi nemes, aki társa és barátja volt nyugati útja során. 
Feladat: Széchenyi 1831-ben megjelent művének címe 

 

De ki volt a másik két Széchenyi gróf? Mivel érdemelték ki, hogy az ő nevük is megőrződjön a nemzet emlékezeté-
ben? 

 

Gróf Széchényi Ferenc  
volt a „legnagyobb magyar” édesapja. Élete és munkássága példaként állhatott, állt gyerme-
kei előtt. És amikor ma nemzeti könyvtárunkat Országos Széchényi Könyvtárnak nevezzük, 
akkor Széchényi Ferencre kell gondolnunk mint névadóra. 1802. november 25-i dátummal 
11 884 nyomtatványból, 15.000 kötetet könyvből, 1152 kéziratból álló gyűjteményét a ma-
gyar nemzetnek adományozta, amit később 6000 rézmetszettel és még 9206 könyvvel egé-
szített ki. Elkészítette a leendő könyvtár katalógusát, ezt maga költségén kinyomtatta, majd 
belőle egy-egy példányt a külföldi uralkodóknak, a külföldi tudományos intézményeknek, 
valamint hazai és külföldi tudósoknak is megküldött. Ezt a dátumot tekintjük az Országos 
Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítási évének is. Adományának 
emlékét 1807-ben az országgyűlés törvényben örökítette meg. „Gróf Széchényi Ferenc Ha-
zájához és Nemzetéhez való igaz szeretetét nyilvánosan megmutatta, hogy számos és váloga-

tott könyvekből álló könyvtárát, különféle ritka gyűjteményekkel együtt, a Nemzetnek köz hasznára feláldozza.”  
1818-ban a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta külföldi kiadványokból álló 9000 kötetet és 6000 rézmetszetet 

tartalmazó soproni könyvtárát is. 
 

Gróf Széchenyi Ödön  
a reformkor vezéralakjának, tehát Széchenyi István ifjabbik fia volt. Mivel érdemelte ki a 
nemzet napjainkig szóló tiszteletét? Ha nem is kapott állandó jelzőt neve elé, a köz szolgála-
táért három tevékenységét érdemes kiemelni és megjegyezni:  
– „az állami tűzoltóság megszervezője” 

21 évesen került Pestre, ahol a közlekedés szinte minden ágával foglalkozott.1862-ben Lon-
donba utazott a világkiállításra, itt került kapcsolatba a szervezett tűzoltással, amikor felkeres-
te a Fire Brigade-ot. Hazatérve már 1863-ban kezdeményezésére megalakult a Budapesti 
Tűzoltó Egylet.  

1870. február 1-jétől a közben két vonalon futó tűzoltóság – az önkéntes és a 12 fős fizetett, 
azaz hivatásos – közösen látta el a tűzoltás nehéz feladatát gróf Széchenyi Ödön főparancs-

noksága alatt, aki példát mutatva, minden fizikai feladatot, gyakorlatot ellátott. Nagy tisztelet övezte elszántsága és 
komoly lelkesedése miatt. 
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–  „török császári pasa”, a „tűzpasa” 
1870 júniusában érkezett Konstantinápolyba, 

ahol hatalmas tűzvész pusztított. Szakmai 
nemzetközi tekintélye alapján felkérték az 
önkéntes tűzoltóság megszervezésére, de 
ténykedése sokáig eredménytelen volt. A 
gyakori tűzvészek és a külföldi követségek 
nyomására egyre többen követelték a tűzoltó-
ság megszervezését. A török szultán végül őt 
bízta meg a feladat végrehajtására, így élete 
hátralévő végéig Isztambulban maradt. Az 
egymást váltó török szultánok megbecsülték, 
több kitűntetést, rangot kapott. Állítólag ő volt 
az első keresztény, aki a „pasa” címet úgy 
kapta meg, hogy nem kellett hitét elhagynia, a 
muzulmán hitre áttérnie. 

– „vízi úton először jutott el Párizsba” 
Széchenyi Ödön szemei előtt édesapja nagy-

szabású tervei lebegtek, s célja az volt, hogy 
„boldogult atyja áldásos nyomdokait követve, 
tehetsége szerint iparkodjék hazánk anyagi 
jólétét előmozdítani.” Nevéhez több olyan 
létesítmény, ipari vagy építészeti, technikai 
újdonság köthető, mint pl. a „sikló”,  

Régi terve volt a Pesttől Párizsig tartó vízi út 
végighajózása. A Hableány nevű gőzhajót 
kifejezetten erre az útra építette, melyet a 
fővárosban készíttetett magyar anyagokból, 
magyar iparosokkal és magyar munkásokkal. 
Ő volt a hajóskapitány, helyettese és kormá-
nyosa Follmann Alajos, az Egyetértés Pest 
Hajósklub elnöke, legénysége egy gépész, egy 
fűtő és egy szakács volt. 1867. május 18-án 
Verne Gyula üdvözölte esőként a Párizs rak-
partjára lépő Széchenyi Ödönt, aki Hableány 
nevű gőzhajójával 43 nap alatt azelőtt, április 
6-án indult útnak Budapestről, hogy kizárólag 
belvízi úton eljusson Párizsba a világkiállítás-
ra.  

Külön kiemelném a Széchenyi Ödön emléké-
re szervezett expedíciókat, melyek közül az 
elsőt 1977-ben motorcsónakkal néhai Cseke 
László, Visegrád díszpolgára, a Szent György 
Lovagrend kancellárja vezetett. 

1989-ben Török István kenuval „járta” végig 
az útvonalat. 

1997-ben motorcsónak karaván tisztelgett 
Széchenyi Ödön úttörő vállalkozása előtt pári-
zsi emléktáblája előtt. 

Kedves Gyerekek és a Gyerekkuckót is olva-
só Felnőttek! 

Amikor szeptember 21-én, gróf Széchenyi 
István születésének 225. évfordulóján a „leg-
nagyobb magyar” emléke előtt tisztelgünk, 
akkor gondoljunk a történelmi család ismert és 
kevésbé ismert tagjaira is, hiszen a családfa 
böngészgetése során napjainkig találkozhatunk 
példaértékű személyiségek nevére, akik a 
Széchenyi/Széchényi vezetéknevet viselik. 

 
  
        

 
 

A Szimbola júliusi koncertjeiről 
Immáron augusztus is a hátunk mögött, s azt hiszem, a zenekar nevében 

őszintén mondhatom, hogy nem éppen tartalmatlan nyarat zárunk le néhány 
hét múlva, hogy aztán átadjuk magunkat a mindig újat hozó ősznek, mely 
évszaknál nincs ideálisabb a zeneíráshoz, a kreatív próbatermi munkához. 

A Szimbola az idei, Visegrád város által meghirdetett pályázati időszakok 
során két esetben is sikeres pályázóként végzett, így anyagi támogatást 
élvezve indulhattunk régóta tervezett Itáliai miniturnénkra, melyben a 
szakmai és logisztikai segítséget a lancianói Nicola Cerolinak ezúton is 
szeretnénk külön megköszönni. Olyan csodás helyszínekre szervezett fellé-
péseket, amelyek atmoszférájuknak köszönhetően magyar underground 
zenekarok számára ritkán tapasztalható koncertélményt nyújtottak. A kö-
zönség pedig annak ellenére is nagyszerű és nagyszámú volt, hogy magyar 
dalaink szövegét nem értve, csupán a zene hangulatára hagyatkozhattak. 
Valóban rendkívüli élmény volt.  

A testvérvárosi pályázat mellett lehetőségünk volt júliusban egy kis kon-
certsorozatot is szervezni a rendezvénytéren, melynek gondolata szintén 
megfogalmazódott már korábban, s nem titkolt célom, hogy a Világzene 
Visegrádon folytatódjék a jövőben is. 

A MásKép, a Szimbola és a Travellers' Company lépett fel, s azt hiszem, 
önmagáért beszél, hogy a rendezvénytér minden túlzás nélkül kijelenthető-
en, egészségesen megtelt. Sokakkal beszéltem a koncerteket követően, és 
azt a visszajelzést kaptam, hogy ilyet bizony még csinálni kell! Mert tény-
leg nem mindennapi dolog, hogy egy színpadon, egymás után zenéljenek 
olyan csapatok, melyek ennyiféle zenei stílust idéznek meg a népzenétől a 
verszenén át a blueson, a jazzen keresztül egészen az ír népzenéig. Köszön-
jük, Visegrád! 

A következő koncertünkre szeptember 5-én kerül sor Budapesten, az A38 
Hajón, ahol a Travellers' Company meghívására lépünk fel. 

 
Fagyas Róbert zenekarvezető (Szimbola) 

 
 

KÖNYVTÁRI  HÍREK, PROGRAMOK 
 

Könyvek: 
Ifjúsági és gyermekkönyvek 

Stilton, Tea: A szupertitkos találmány 
Stilton, Geronimo: A kalózmacskák hajója 
Berg Judit: Maszat alszik 
Simon, Francesca: Rosszcsont Peti gazdag lesz 

Könyvek felnőtteknek 
Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig 
Fekete István: Egy szem kukorica 
Sparks, Nicholas: Szerelmünk lapjai 
Essex, Karen: A szerelmes Drakula 
Goethe, Johann Wolfgang: Utazás Itáliában 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár szeretettel hívja az 
az érdeklődő fiatalokat, idősebbeket, családokat szeptember 9-én 15.30–
18.30 óra között az olvasás világnapja alkalmából megrendezésre kerülő 
anyanyelvi játékokra. Vendégünk lesz: az Anyanyelvápolók Szövetségének 
Ifjúsági Szervezete. Alsó korhatár: 12 év.  

A program helyszíne: a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyv-
tár kertje. Az esemény után 19.40 óráig szabadtéri beiratkozásra is lesz 
lehetőség, amelyre igazi csemegét állítok össze a legújabb, valamint az 
olvasóink által preferált könyveinkből!  

Mindenkit nagy szeretettel várunk!                   
 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár népmesenapot 
szervez (2016. szeptember 26–30. között) óvodásoknak a magyar népmese 
napja alkalmából nagy mesemondónk, Benedek Elek születésnapja alkal-
mából. Az eseményre szeretettel várjuk az érdeklődő apróságokat! – A 
PONTOS IDŐPONT EGYEZTETÉS ALATT AZ ÓVODÁVAL! 
 

Kotz Eszter könyvtáros 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

Herbstbunte…  

Bei den Amish in Pennsylvania 

Sie lehnen alles Moderne ab, kein Auto, kein Strom, 
keine Bildung usw. Propangasflaschen findet man auch 
selten im Haushalt. Pferd und Wagen sind die 
Transportmittel. Nur das Notwendigste wird den Kindern 
beigebracht. Die Lehrerinnen sind meist alte, unver-
heiratete Damen. 

Feldarbeit und Viehzucht sind ihre Hauptbe-
schäftigungen. Kinderreichtum sichert die Altersver-
sorgung. 

Vom Schweizer Jakob Amman 1693 als Anna-
Baptisten-Sekte gegründet, fanden sie in Pennsylvania 
eine will-kommene Bleibe. 

Auf einer Farm neben Lancaster ein etwa zehnjäriges 
Mädchen stellt sich vor: „Ich hääsch Anni Fischer und 
häw vier Brieder und drai Sisters. Mir häwe zehn Phäär 
und treisich Khi. Mei Eldre paue Frucht und Korn (Mais) 
an. 

Auf die Frage: „Hät teer aach Hun un Katze”? kam die 
Antwort: „ä joo, meer hän zwä Hun und troi Katze”.  

„Gehscht du aach in die Schul”? worauf das Mädchen 
meinte: „Jo, aawer nimi lang…” 

Eine friedliche, arbeitsame Gemeinschaft, die mit ihrer 
Umgebung gut zurechtkommt. 

Die Amis, so wie die Indianer sind Zweisprachig. Wohl 
steigen järlich um die sechs Prozent, vor allem junge 
Menschen, aus dieser Religionsgemeinschaft aus, was 
zahlenmäßig jedoch durch den Kinderreichtum aus-
geglichen werden kann. 
 

Der echte Homer Simpson  
sprach Plattdeutsch 

Der Erfinder der Zeichentrickfilmserie „Die Simpsons”, 
Matt Groening wurde in Oregon geboren. Sein Ur-
großvater war ein mennonitischer Prediger in Russland, 
der 1874 mit vielen Mitgliedern seiner deutschstämmigen 
Religionsgemeinschaft nach Kanada auswanderte. Später 
zog die Familie nach USA. Vater Homer Groening sprach 
Plattdeutsch. Matt hat viele der Serienfiguren nach Mit-
gliedern seiner Familie benannt. 
 

Wo London auch deutsch spricht 

 
 
Ein Stadtteil am nördlichen Rand heißt Stamford Hill. Er 

ist das größte Platz orthodoxer Juden Europas. Rund 

30 000 von ihnen sollen dort leben. Ihre Zahl nimmt 
aufgrund wegen der hohen Geburtenrate. Hier findet man 
50 Synagogen, mehr als 30 Schulen, eigene Zeitungen 
und spezielle Läden mit koscheren Lebensmitteln. Die 
Wurzeln kommen aus Osteuropa, so in Stamford Hill ist 
die Hauptsprache Jiddisch. Deutsche können mit den 
Juden problemlos auch Hochdeutsch sprechen. 
 

Woher hat der Eiffelturm  
seinen Namen? 

 
 
Der Erbauer Gustave Eiffel war ein Sohn deutscher 

Einwanderer und hieß eigentlich Gustave Bönnickhausen. 
Da in Frankreich kaum einer den deutschen Nachnamen 
richtig aussprachen konnte, änderte die Ein-
wandererfamilie ihren Namen und benannte sich nach 
ihrer rheinland-pfälzischen Herkunftsregion, der Eifel 
(Gebirge Eifel). Durch fehlender standardisierter 
Rechtschreibung auch Eiffel geschrieben. 

A Sonntagsblatt nyomán összeállította:  
Scheiliné Herendi Ida 

 
 

MEGHÍVÓ / 
EINLADUNG 

Hagyományainkhoz hűen  
idén is megtartjuk  

 

Mária-búcsúnkat  
a Mária-kápolnánál 

(Rossz idő esetén a templomban!) 
 

Szeptember 4-én délelőtt 10 órakor  
a búcsút szentmisével kezdjük,  

majd a Nemzetiségi Énekkar és Zenekar  
műsorával folytatjuk 

 

A szentmise végén kedves vendégeinket  
szeretettel meghívjuk 

süteményre és egy pohár italra  
 

A Visegrádi  
Német Nemzetiségi Önkormányzat  

képviselői 
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KULTURÁLIS AJÁNLATOK  SZEPTEMBERRE
 

 

„Mert az agyagnak bűvös lelke van, 
Mert az alkotó lelke benne hangtalan” 

(Jakab Zoltán) 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

szeptember 9-én, pénteken 17 órára 
a művelődési házba 

 

Gecző Anna Viktória 
keramikus 

 

Agyagba lehelt lélek 
című  

 

kiállításának megnyitójára 
 

A kiállítást megnyitja:  
Dobó Istvánné 

 

Közreműködnek:  
Keresztes Antalné  
székely mesemondó  

és Muckstadt Szabina  
versmondó 

 

A kiállítás szeptember 28-ig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartása szerint 

 

 
 

Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

szeptember 11-én, vasárnap 
Nagykőrösre,  

ahol az 
Arany Napok 

keretében 
bemutatkozik városunk 

 

10–17 óra között 
13 féle kézműves foglalkozással, 

és kilencféle középkori és népi játékkal,  
valamint egy Visegrádot bemutató standdal 

várjuk az érdeklődőket 
14 órakor 

a Primavera táncegyüttes bemutatója 
és tánctanítása kezdődik 

 15.30-kor 
a Szent György Lovagrend 

haditorna-bemutatójára kerül sor 
17.30-kor a nagyszínpadon  

 

Bordás József: 
 

Visegrád Hangjai 
 

című  
szerzeményének 

lemezbemutató koncertje kezdődik 
 

A belépés ingyenes!  
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát 
 

szeptember 24-én, szombaton 17 órakor 
 

PINCESORI VIGASSÁGRA, 
ahol borban az igazság 

 

Lesz borkóstoló és zsíros kenyér, 
rövid műsor, zene, tánc és mulatság 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Szeptember 25-én, vasárnap 19 órakor  
a visegrádi plébániatemplomban 

 

az Ars Sacra Fesztivál, 
X. Szakrális Művészetek Hete fesztivál  

zárónapján 
 

KOVÁTS PÉTER 
orgonaművész, 

az Esztergomi Főszékesegyház orgonistája 
ad 

koncertet 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

szeptember 30-án, pénteken 16 órára 
a művelődési házba 

 

Szabó László 
révkomáromi fotóművész 

 

FotóDialógus 
című  

kiállításának a megnyitójára 
 

A kiállítás október 21-ig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartása szerint 

 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, mely 

 

szeptember 30-án, pénteken 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
 

HATVAN ÉVEM SVÉDORSZÁGBAN 
címmel a Visegrádon született, és 1956-ban  
– 18 éves korában – Svédországba menekült 

 

Szikriszt György 
tart 

vetítettképes beszámolót 
 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
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Előzetes értesítés a lakossági veszélyes  
és elektronikai hulladék gyűjtéséről 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

háztartásokban keletkezett veszélyes  
és elektronikai hulladék 

összegyűjtését az idei évben is október közepén végezzük. 
 

A pontos időpontról, a gyűjtés módjáról, a gyűjthető hulladékról és az elérhetőségekről 
a Visegrádi Hírek októberi számában,  

valamint Visegrád város honlapján adunk részletes tájékoztatást. 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Zenei előzetes  
szeptemberre és októberre 

 

Tisztelt Visegrádiak  
és Érdeklődők! 

 

Szeptember 11-én,  
az esti 6 órai szentmisén a 

Scola Gregoriana Diosdiensis 
gregorián misét énekel, 

mise után 

rövid hangversenyt  
ad a plébániatemplomban 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

Október 1-jén, a zene világnapján 
a visegrádi moziban 

 

koncertet  
 

ad a 
 

Jazzation énekegyüttes 
 

A nemzetközileg elismert 
öttagú magyar énekes formáció 

 

17.30-tól 
 interaktív, kreatív zenei foglalkozást tart, 

melyre szeretettel vár  
minden énekelni vágyót, 

 

18.30-tól 
pedig közösen ad koncertet a grúziai 

 

The Quintessence 
acapella együttessel 

 
Mindenkit szeretettel várunk!  

 

A belépés ingyenes! 

  

VIRÁGOS VISEGRÁD 
 

Ebben a hónapban Berinszki Józsefné Ica házának kertjét mutatjuk 
be, amely a Millenniumi-kápolnával majdnem szemben található. Az 
utca felől régi kerítés és kapu határolja a szépen felújított portát. Szin-

te az egész kertet 
szépen gondozott 
gyep borítja. A 
bejárat két oldalán 
virágágyások talál-
hatóak. A kapu 
mellett egy régen 
kiszáradt fából 
kialakított ágasfán 
akad meg a sze-
münk, amelyre 
dísztök tekeredik 
fel. A kerítésre 

hatalmas aszparágusz bokor borul. A lépcsőfeljárónál egy nagy cse-
rép négylevelű lóhere díszeleg. Ica nagyon szereti a virágokat, el-
mondása szerint már kora tavasszal a fagyok elmúltával az ágyások-
ban dolgozik, hogy minél előbb kibújjanak az évelő virágok: gyöngy-
virágok, krókuszok, jácintok, tulipánok, árvácskák.  

Mihelyt a tavaszi virágok elvirágoztak, a nyári virágok kezdenek 
kibontakozni: babarózsák, kerti szarkalábak, mályvarózsák, tátikák, 
gyűszűvirágok. Ica nagyon kedveli a bársonyvirágokat, több fajtát is 
találunk belőlük a kertjében. A virágágyásokban láthatunk még petú-
niát, verbénát, porcsinrózsát, kínai és réti szegfűt, petúniát, szellőró-
zsát, továbbá rózsabokrokat, amelyek különféle színekben pompáz-
nak. Utóbbiak sok törődést igényelnek, mert metszeni és permetezni 
kell őket.  

A virágoskert legfőbb ékességei a muskátlik. A veranda korlátján, a 
bejárat mellett, a virágágyásokban és a telek különböző más részein 
elhelyezett cserepekben, ládákban a muskátlik sokasága látható. Ezek 
Ica kedvencei. Sok locsolást és tápoldatot igényelnek. A kert napos 
végében egy nagy fügebokor található, amely termést is ad, hol töb-
bet, hol kevesebbet. Egy fiatal meggyfa az idén bő és ízletes termést 
hozott, amit Ica befőzött.  

A kertből nem hiányoznak a most divatos fűszernövények: a citrom-
fű, a kakukkfű, a bazsalikom sem. A kert árnyékos részén, egy terje-
delmes selyemakác bokor alatt kellemes pihenőhelyet találunk. Ica 
szívesen vásárol kertjébe új és érdekes virágokat. Az arra járók közül 
sokan megállnak és gyönyörködnek ebben a szép kertben, amelynek 
további ápolásához és szépítéséhez jó munkát, jó egészséget és sok 
örömet kívánunk.    

Visegrádi Szövetség Egyesület 
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ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG KÉRDŐÍV  
 

A kérdések megválaszolásának módja: 
A megfelelő válasz előtt  jelöléssel, 
vagy 1-től 5-ig terjedő skálán az iskolai 
osztályzatoknak megfelelően a négy-
zetbe írással, vagy kiegészítéssel, 
indokolással, a vonallal jelzett részeken 
szíveskedjen megtenni. 
 
1. ÁLTALÁNOS 

ÜGYFÉLFORGALMI ADATOK 
 

1.1. Kit vagy a polgármesteri hivatal 
mely szervezeti egységét keresi fel 
leggyakrabban? 

  polgármester 
  jegyző 
  titkárság 
 hatósági ügyintéző (szociális, 

anyakönyv, építésügy, főépí-
tész) 

 önkormányzati igazgatás (va-
gyongazdálkodó, pályázati 
ügyintéző, testületi ügyintéző, 
jogi referens) 

  adó 
  pénzügy 
  városüzemeltetés 

 

1.2. Milyen ügyekben fordult a pol-
gármesteri hivatalhoz az utóbbi fél 
évben? (Több válasz is adható!) 

  okmányokért, okiratokért (anya-
könyvi kivonat, adóigazolás és 
egyéb   igazolás) 

 szociális ügyekben (segély, tá-
mogatás stb.) 

  településüzemeltetési ügyekben 
  birtokvitás ügyekben 
  lakásügyekben 
 adóügyekben (idegenforgalmi 

adó, gépjárműadó, iparűzési 
adó stb.) 

 településképi és műszaki ügyek-
ben 

  oktatás-nevelés 
  művelődés 
  sporttal kapcsolatos ügyek 
 személyi ügyek (munkaügy, ki-
tüntetés stb.) 

 általában adatlapot, csekket, 
nyomtatványt kér 
  információt, tájékoztatást kér 
  kereskedelmi ügyek 
  pénztár 
  egyéb ………………………… 

 

1.3. Milyen gyakran keresi fel a pol-
gármesteri hivatalt? 

  ritkán (évente 1-2 alkalommal) 
  havonta 
  gyakran (havonta többször) 

 

1.4. Milyen napokon szokta felkeresni 
a polgármesteri hivatalt? 
  ügyfélfogadási napokon 
  ügyfélfogadási időn kívül 

 

1.5. Általában sikerül-e elintéznie a 
hivatalos ügyeit? 
  első próbálkozásra sikerül 
 második vagy többszöri pró-

bálkozásra sikerül 
  nem sikerül 

 

1.6.  Kérem, értékelje 1–5-ig terjedő 
skála segítségével az alábbi szem-
pontok alapján a polgármesteri hi-
vatalt! 
Állítás: 

  a hivatal megközelíthetősége 
  a hivatal épülete 
  a hivatal információs rendszere 
  a hivatal honlapja 
 a hivatal dolgozóinak szakmai 

felkészültsége 
  az ügyfelekkel való bánásmód 

(esélyegyenlőség, 
segítőkészség, türelem, gyorsa-
ság stb.) 
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1.7. Milyen sűrűn látogatja az önkor-
mányzat honlapját 

     (www.visegrad.hu)? 
 

  naponta 
  hetente 
  ritkábban 

 

1.8. Miért (milyen információkért) ke-
resi fel az önkormányzat honlapját? 

       

……………………………………
…………………………………… 

      …………………………………… 
 

 

2. A LEGUTÓLSÓ ÜGYINTÉZÉSRE 
VONATKOZÓ ADATOK 

 

2.1.  Mennyi időt foglalkoztak Önnel? 
  kb. 1–3 perc 
  maximum 15 perc 
  15–30 perc 
  30 percnél többet 

 

2.2.  Kérem, írja be a négyzetbe, hogy 
milyennek értékeli 1–5-ig terjedő 
skálán az Önnel foglalkozó 
ügyintéző viselkedését az aláb-
biak szerint: 
  udvariasság 
  érthetőség 
  segítőkészség 
  szakszerűség 
  felkészültség 
  gyorsaság 
  pontosság 

 

2.3. Amennyiben kérelme, elvárása 
nem teljesült, miben látja ennek 
okát? 
  a jogszabály nem tette lehetővé 
  pénzhiány 
 az ügyintéző felkészületlen volt 
 nem a hivatal hatáskörébe tar- 

tozott 

    egyéb 
………………………… 

        ……………………………….. 
        ……………………………….. 
 

 

3. ÜGYFÉL ADATOK 
 

3.1. Életkora: 
 

  14–18 év 
  19–25 év 
  26–45 év 
  45–60 év 
  60 év fölötti  
  70 év fölötti 

 
 

3.2.  Neme: 
        

  nő 
  férfi 

 
 

3.3.  Iskolai végzettsége: 
       

        nincs 
  nyolc általános 
  középiskola 
  felsőfokú végzettség 

 

3.4.  Foglalkozása: 
 

 alkalmazott 
 vállalkozó 
nyugdíjas 

  tanuló 
  gyesen, gyeden lévő 
  munkanélküli 
  egyéb 

 

3.5.  Lakóhelye: 
       

        Visegrád 
  csak üdülőtulajdonos  

     vagyok 
  kiránduló / vendég 

 
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket 
szíveskedjenek a polgármesteri 
hivatal folyosóján elhelyezett 
ládába bedobni szeptember 9-ig! 

http://www.visegrad.hu/
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LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV  
AZ ÖNKORMÁNYZATI  MŰKÖDÉSRŐL  

 

1. Kérem, értékelje, hogy milyennek látja 
Visegrád város fejlődését az elmúlt 
négy évben! 
 
Ön szerint a település: 
 

  a) sokat fejlődött 
  b) egy kicsit fejlődött 
  c) nem fejlődött 

 
2. Milyen felületekről tájékozódik legin-

kább a helyi közügyekről, rendezvé-
nyekről, programokról?  

   (Több válasz is lehetséges!) 
 

 a) Visegrádi Hírek 
 b) helyi TV 
 c) kihelyezett hirdetőtáblák 
 d) az önkormányzat honlapja  
 e) egyéb  ………………………… 

 
3. Kérem, értékelje, mennyire tarja fon-

tosnak az alábbi megvalósult fejleszté-
seket? 
(1 kevésbé – 5 nagyon fontos / a négy-
zetbe írt számjeggyel) 
 

 a) városközpont 
 b) árvízvédelem I. ütem 
 c) energetikai pályázat 
 d) útépítések, járdaépítések 

 
4. Elégedett Ön Visegrád város közbiz-

tonságával?   
    (1 nem elégedett – 5 teljes mértékben 

elégedett) 
 

 
 

5. Milyennek látja a helyi óvodai (böl-
csődei) férőhely ellátottságát? 
(1 nagyon kevés a férőhely – 5 elegen-
dő a férőhelyszám) 

 
 

 
6. Mennyire elégedett az óvodai, iskolai 

közétkeztetés minőségével? 
(1 nem elégedett – 5 teljes mértékben 
elégedett) 
 

 
 

7. Ön szerint mely önkormányzati ren-
dezvények járulnak / járulhatnak hoz-
zá leginkább ahhoz, hogy Ön szeret / 
szerethessen itt élni? 

 

…………………………………...… 
……..……………………………… 
…………….………………………. 
……………………………………… 

 
8. Kérem, értékelje 1–5 skálán, a pol-

gármester és a lakosság kapcsolatával 
milyen mértékben elégedett? 
(1 kevésbé elégedett – 5 teljes mér-
tékben elégedett) 
 

 
 
9. Kérem, értékelje 1–5 skálán a pol-

gármester Visegrád város érdekében 
végzett munkáját! 

 

 
 
10. Kérem, értékelje 1–5 skálán az ön-

kormányzat (képviselő-testület) Vi-
segrád város érdekében végzett mun-
káját! 
(1 kevésbé elégedett – 5 teljes mér-
tékben elégedett) 
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11. Melyik az a két legfontosabb szem-
pont, amit Ön fontosnak tart a helyi 
képviselők munkája során!  

      (Jelölje meg a felsoroltakból!) 
 

  a) előtérbe helyezi a helyi lakos-
ság anyagi boldogulását 

  b) jelentős politikai tapasztalattal 
rendelkezik 

  c) jelentős szakmai tapasztalattal 
rendelkezik 

  d) erős a helyi kötöttsége 
  e) tisztességes, becsületes 
  f) átlátható a tevékenysége 
  g) egyházi kötődése van 
  h) szimpatikus az általa képviselt 

program 
  i) ………………………………… 

 
12. Kérem, jelölje meg, milyen gyakran 

tart kapcsolatot a választott képvise-
lőkkel! 

 

………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
 

13. Hogyan értékeli a lakosság és a kép-
viselők kapcsolatát?  

     (1 kevésbé elégedett – 5 teljes mér-
tékben elégedett) 

 

 
 
14. Mennyire elégedett a város honlapjá-

val?  
      (1 kevésbé elégedett – 5 teljes mér-

tékben elégedett) 
 

 
 
15. Mennyire elégedett a Visegrádi Hí-

rekkel?  
      (1 kevésbé elégedett – 5 teljes mér-

tékben elégedett) 
 

 

16. Kérem, jelölje meg, mely tervezett 
fejlesztéseket tartja leginkább fontos-
nak a felsoroltak közül! 

 

 a) zöldterület-fejlesztés, játszótér-
építés 

  b) utcabútor program 
  c) útrekonstrukciós program 
  d) járdarekonstrukciós program 
  e) lepencei strand 
  f) Duna-parti strand 
  g) Patak sétány 
  h) óvodafejlesztés 
  i) iskolafejlesztés 
  j) művelődési ház külső felújítás 
  k) moziépület-felújítás 
  l) élelmiszer-áruház fejlesztés 

 
17. Milyen további fejlesztéseket tartana 

fontosnak a város fejlődése szem-
pontjából? 

 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
……………………………………… 
 

18. Bármilyen egyéb észrevétele, javasla-
ta:  

 

………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
 

19. Az Ön neme: 
      ….…..………………………………. 
 
20. Az Ön életkora: 
      ……….…………………………….. 
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Mesegombolyító családi alkotóműhely  
 

Szeptember 17-én, szombaton 15.00–17.00-ig újra várunk alkotó kedvű és a közösségi éneklésre vágyó gyerekeket, 
szülőket és nagyszülőket családias hangulatú alkotóműhelyünkbe, ahol most ritmushangszereket, csörgőt fogunk ké-
szíteni! Közben pedig őszt idéző, őszköszöntő magyar népdalokkal ismerkedünk! 

Kellemes időjárás esetén a kertben leszünk! 
Nagy örömmel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődő családot! 

Jókainé Gombosi Beatrix és Szél Marietta 
 

Mesegombolyító nyári tábori beszámoló 
2016. június 27.–július 1. 

 

Tábori programunk ezen a nyáron a fiúk és lányok szá-
mára is nagyon izgalmasnak ígérkezett, hiszen témánk: A 
bátorság és a félelmek elengedése lett.  

Bátorság-táborunkban 30 gyermek vett részt: 4 nagy-
csoportos, 4 fő 1. osztályos, 9 fő 2. osztályos, 6 fő 3. osz-
tályos, 4 fő 4. osztályos és 3 fő 5. osztályos gyermek a vi-
segrádi Fellegvár Óvodából és az Áprily Lajos Iskolából. 
A bátorságot megtestesítő hősünk, Király Kis Miklós me-
séjét dolgoztuk fel a táborban. Király Kis Miklós a mesé-
ben úrrá lett a sötétségen és visszaszerezte az égről ello-
pott Napot, Holdat és a csillagokat is, hogy visszatérjen 
életükbe a fény. A meséhez megszerkesztett dramatikus, 
közösségépítő, ügyességi és bizalomerősítő játékok, ér-
tékteremtő beszélgetések vittek egyre távolabb bennünket 
is megélt félelmeinktől. Őszintén, bensőséges hangulat-
ban tudtunk beszámolni a múltban bekövetkezett traumá-
inkról és a bennünket érintő jövőbeli aggodalmainkról is. 
A közösségi játékok és beszélgetések közepette oldódott 
le lelkünkről egy nehéz csomó. A gyerekek belső félelme-
ikről írásban is beszámoltak, mely kérdőívet a kíváncsi 
szülők is végignézhették. 

 

 
 

Alkotóműhelyünkben közben bőr medálok és bőr karkö-
tők készültek, majd a gyerekek Bea nénivel bátorságken-
dőt is batikoltak. Jól jött egy mécsestartó is a sötétség el-
len. A Sárkány kilátó mellett egyik délelőtt hét próbát is 
szerveztünk, melyben a sötétség legyőzése, a magasság 
meghódítása, bátorság-ugrás a patak felett, a betörés a 
sárkány barlangjába, a királylány kiszabadítása, az erő és 
az ész próbája is sorra került. Éva néni is velünk játszott, 
segített bennünket a hétpróbánkban.  

Másnap kirándulni mentünk és túránk az apátkúti játszó-
térre vezetett. Az erdőben összetalálkoztunk mesénk to-
vábbi hőseivel: Messzelátóval, Messzelépővel és végül a 
hosszú szakállú kis emberrel is, akire egy kilátóban sike-
rült rátalálni. Visszaszereztük tőle az ellopott Napot, Hol-
dat és csillagokat is. Majd számháborúztunk egyet és a 

játszótérre is megérkeztünk. Kirándulásunkra Éva néni és 
Ádám bácsi is elkísért minket, a gyerekek nagy örömére.  

 

 
 

A nap második felében, a kirándulástól jól kifáradva Ági 
nénivel gyöngyöt fűztünk és társasoztunk az árnyas kert-
ben. Másnap pedig Eszter néni könyvajánlója által kap-
tunk útmutatást a nyári olvasmányokról. Ebédelni mindig 
énekszóval és gitárral vonultunk, a járókelők meglepetten 
hallgatták a legénycsúfolót és a hármas kánont is. A hét 
során egyre többet próbáltunk táborzáró műsorunkra, a 
Király Kis Miklós című magyar népmese előadására. 
Mindenkinek jutott némi szerep az előadásban. Színpadul 
azt a mesés kertet választottuk ki, ahol a táborban épített 
kuckóink is álltak. A meghívott vendégek, szülők, nagy-
szülők, testvérek, barátok és tanárok ott gyülekeztek a 
Mátyás Király Művelődési Ház kertjében. A csodás jel-
mezekbe öltözött szereplők valóban beleadták minden 
igyekezetüket, szívüket is az előadásba. A víg táborlakók 
a végén még énekeltek és táncoltak is arcukon mosollyal, 
derűvel, megörvendeztetve a hálás közönséget. A táborzá-
rás eseménye mindig bensőséges esemény is, kicsit szo-
morkás, mert a közösségben megélt élményektől és egy-
mástól búcsút veszünk és utána olyan nagy hiányérzet 
marad bennünk. Betöltetlenül. Nagy örömmel és remény-
séggel várjuk a folytatást! 

Megköszönjük a Visegrádi Önkormányzat anyagi támo-
gatását, Mikesy Tamásnak a helyszín biztosítását, Eőry 
Dénesnek az ásványvizek beszerzését, Schüszterl Karcsi-
nak a szállítást és a padokat, Bene Évinek, Furka Áginak, 
Kotz Eszternek és Németh Ádámnak a programok szerve-
zésében és lebonyolításában nyújtott segítségét! 

Nagy örömmel várunk Benneteket mesegombolyító csa-
ládi alkotóműhelyünkbe szeptember 17-én, szombaton 
15.00–17.00-ig a Mátyás Király Művelődési Házba! 

 
Szeretettel:                               

Marietta néni és Bea néni 
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A király születésnapja Visegrádon, avagy az óvoda avatása (I. rész) 
 

A Pesti Hírlap tudósítója a lap 1888. augusztus 21-i 
számában megjelent cikkében leírja, hogy miként zajlott 
le három nappal korábban, 18-án a király, Ferenc József 
születésnapján, Visegrádon rendezett ünnepség. Először 
arra gondoltam, hogy a tudósítás tartalmát összefoglalva 
leírom a történteket, de mégis másként döntöttem. Rájöt-
tem ugyanis arra, hogy az ünnepség hangulatát akkor érzi 
igazán az olvasó, ha a cikket, ahogyan megjelent, változ-
tatás nélkül közlöm. 

 
»Visegrád, aug. 19. Visegrádon, a fővárosiak kedvelt 

nyaralóhelyén, f. hó 18-án, mint király őfelsége születés-
napján, fényes ünnepélyt rendezett a község előljárósága, 
a fáradhatatlan buzgalmú jegyzővel élén. Már hajnalban 
zenekarok ébresztették fel a lakosságot, a középületek 
fellobogózva, sürgés-forgás mindenütt: egyszóval ünnepi 
színt öltött az egész falu. Az ünnep „Te deum”-mal kez-
dődött, melyet Schneider Endre helyettes plébános tartott, 
ami Visegrádon ritkaság, a mise alatt m a g y a r u l éne-
kelt egy ez alkalomra alakult dalárda. Mise végén „Isten 
áld meg a magyart” énekelték, melyet a templomot zsúfo-
lásig megtöltő közönség állva hallgatott meg. Ezután a 
királynak Wünsche Emil visegrádi lakos által díjtalanul 
festett arcképe lepleztetett le. Az ünnepély harmadik 
pontja a magyar iskola-egyesület által létesített kisdedóvó 
megnyitása volt, melyre Visegrádon, mint német község-
ben, nagy misszió vár. Megható volt, midőn T ó t h Jó-
zsef, pestmegyei tanfelügyelő, fehér ruhás kis leánykáktól 
körülvéve, ecsetelte a kisdedóvó hazafias és katholikus 
szellemű (Visegrád kath. község) célját. Nagy hatású 
beszéde után felkérte a plébánost, hogy adja az épületre a 
szokásos egyházi áldást, melynek végeztével, a helyszí-
nén megjelent intelligencia a „Hazádnak rendületlenül”-t 
elénekelte. Az ünnepély után hangverseny volt, ez után 
bankett, melyen 80-an vettek részt. Az első poharat Tóth 
tanfelügyelő a királyra, a másodikat Mattyók Bence fő-
szolgabíró Tóthra s a harmadikat Metzker jegyző 
Gerlóczy Károlyra s az iskola-egyesületre emelte. Este 
tánc volt; a hölgyek közül részt vettek: Wallenfeld János-
né és Máténé, Latinovics Frigyesné, Pikner Ernőné, ifj. 
Ábrányi Kornélné, Metzker Károlyné, Róth Vilmosné, 
Groglott Péterné és leánya, Kontra Károlyné, Linek Fe-
rencné, Görgey Istvánné, Görgey Lenke, Ábrányi nővérek, 
Wallenfeld Irma, Schütz Irma, Pásztori nővérek stb.« 

 
A tudósítás elején „fáradhatatlan búzgalmú”-nak a ké-

sőbb név szerint is említett jegyző, Metzker Károly, a 
Bene-ház (Fő u. 36.) utcai homlokzatán elhelyezett Histó-
ria családtörténeti tábla szövege szerint 1883-ban került 
Visegrádra, és foglalta el hivatalát. 

Metzker Károly és felesége, Zoller Mariska tulajdonában 
az 1880-as évek végén – mai számozással – a Fő u. 51. sz. 
ház és telek volt. Akkoriban a jegyző birtokába került ház 
még a 600 négyszögöl nagyságú udvar hátsó, vagyis kele-
ti végében állt. A mai, az utcai fronton lévő, jelenleg 
felújítás alatt álló épület, később épült (MNL Pest Megyei 
Levéltár, Pestvidéki Törvényszéki telekkönyvi iratai, VII-
1-C, 1251 betétszámú telekjegyzőkönyvben 83. hrsz. 11. 
sz. ház és udvar). Schneider Endre (András) helyettes 
plébános személyéhez annyi magyarázatot fűznék, hogy ő 
1888-ban a kisoroszi parókián teljesített szolgálatot mint 
adminisztrátor, és onnan hívták át misézni. Visegrádon 

ugyanis ebben az évben a plébános személyét illetően 
változás történt. Az év elején a korábbi plébánost, Ulmer 
Györgyöt, áthelyezték Budaörsre. Az utód, Pórtelky Tiva-
dar csak szeptember 1-jétől foglalta el a visegrádi paróki-
át. Az átmeneti időszakban Schneider Endre misézett 
Visegrádon is. 

 

 
I. Ferenc József király 

(Wassmuth bécsi festő és fotográfus műve, 1915) 
 

Az ünnepség keretében leleplezett, a király arcmását 
ábrázoló festmény a községháza tanácstermébe került. A 
királyi arckép készítője, Wünsche Emil Károly, akadémiai 
festő volt, aki akkor már Visegrádon állandóan megtele-
pült művészként élt. Wünsche Emil 1846-ban született a 
szászországi Zittauban, ahol alap- és középfokú iskoláit 
végezte. Ezek után Drezdában előbb az iparművészeti, 
majd festészeti mesteriskolában tanult. Pályáját Odesszá-
ban, majd Konstantinápolyban kezdte, 1876-ban Pestre 
került, ahol Koller Károly tanár Harminczad u.-i műter-
mében 23 évig dolgozott. Visegrádon 1885-ben előbb 
telket, majd házat (Fő u. 68., Kalotay-ház) vásárolt, ahova 
a következő évben – megtartva pesti Szondi u.-i lakását – 
végleg kiköltözött. Halálakor, 1899-ben öt gyermeke, 
három fiú és két lány és özvegye az előbbiekkel együtt öt 
telket és két házat örökölt. A művész ugyanis 1885–1892 
között a Fő u. 68. sz. házon kívül még megvette a szom-
szédos épületet (Fő u. 70., Eisele-ház) és a két épülethez 
kapcsolódó kerteket. 

Wünsche Emil és felesége, Schmidt Amália közös sírja a 
visegrádi temetőben található. Gyermekeik közül a leg-
idősebb fiú, Emil Rudolf (1871–1940), aki inkább a Re-
zső keresztnevet használta, folytatta édesapja mesterségét, 
ő is festő lett. 

A visegrádi ünnepély legfontosabb mozzanata a „kis-
dedóvó” megnyitása volt. Tulajdonképpen ezen esemény 
miatt volt jelen Mattyók Bence főszolgabíró, Gerlóczy 
Károly, a főváros alpolgármestere és főjegyzője, valamint 
Tóth Károly, Pest megyei tanfelügyelő. Az óvodát ugyan-
is közmű- 
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velődési egyesületként az 1884-ben alakult Országos Ma-
gyar Iskolaegyesület létesítette. Ezen egyesület felügyelő-
bizottságának volt az elnöke Gerlóczy Károly (1835–
1900), aki a főváros arculatának és működésének kialakí-
tásában és megszervezésében szerzett elévülhetetlen ér-
demeket. 

Az Országos Magyar Iskolaegyesület Visegrádon nyitot-
ta meg első egyesületi kisdedóvóját, amely 1888. szept-
ember 15-től működött. Még az év novemberében nyílt 
meg Szigetszentmártonban a második óvoda. Óvoda nyílt 
vagy működött az egyesület támogatásával: 1889. Duna-
haraszti, 1892. Sződ, 1893. Szigetbecse, 1891–1900 kö-
zött Solymár, 1897–1907 között Békásmegyer, 1901. Pes-
thidegkút és Szentendre-Izbég, 1903. Pilisborosjenő I. 
számú, 1907. Pilisborosjenő II. számú. 

Két évtizeddel a visegrádi óvoda megnyitása után, 1910 
körül, a Pest megye közoktatási helyzetéről írt összefogla-
ló eredményként állapítja meg, hogy ezekben az óvodák-
ban fennállásuk óta több, mint 10.000 idegen ajkú (német, 
Izbégen szerb és tót) gyermek tanult meg magyarul be-
szélni. Az előbbiekben említett években az Országos Ma-
gyar Iskolaegyesület Pest vármegyében kilenc nemzetisé-
gi községben tartott fenn kisdedóvót. Az egyesület más 
tekintetben is nagy szolgálatot tett a magyarosítás és 
népművelés terén a vármegyében, pl. egyes községekben 
népkönyvtárakat állított fel, 1909. december havában az 
Országos Közművelődési Tanács támogatásával tanfo-
lyamokat szervezett analfabéták számára. A tanfolyamok 
tanulóit ingyenesen látta el író- és taneszközökkel, tanítóit 
tiszteletdíjban részesítette. 

Az esti táncmulatságon résztvevő hölgyek közül néhá-
nyat bemutatok, hogy lássuk, a 19. sz. végén, Visegrádon 
az előkelő társasági összejövetel kikből is állt. 

A bemutatást ifj. Ábrányi Kornél (1849–1913) író, új-
ságíró, lapszerkesztő, majd országgyűlési képviselő első 
feleségével, Schwartz Annával kezdem, aki egy budai ha-
lászmester lánya volt. Ebből a házasságból egy fiú, a leg-
ifjabb Ábrányi Kornél (1878–1923) és két lány, Jozefin és 
Riza származott. Ők azok az Ábrányi nővérek, akiket 
1886-ban az Esztergom és Vidéke c. lap tudósítója gyö-
nyörűnek nevez. Ifj. Ábrányi Kornélné 1882-ben Visegrá-
don Trieb Mihálytól egy 303 négyszögöles kertet (37. 
hrsz.) vásárolt. Házuk Róth Vilmoséknak van a hozzátar-
tozó udvarral és kerttel, ők a Fő u.-ban, mai számozással a 
24. sz. alatt (Salamon-Rácz-ház) laknak. Egyébként Róth 
Vilmos társával, Feld Edével közösen a Sziget-hegyen lé-
vő kőbánya tulajdonosa. Arról nincs adatom, hogy dr. 
Groglott Péter belgyógyásznak és feleségének (Budapest 
VII., Király u. 53.) lett volna nyaralója vagy telke Vise-
grádon.  

Mielőtt bemutatnám a Wallenfeld-család nőtagjait, 
akikhez rokonság révén hozzásorolandó Schütz Irma is, 
előbb kitérnék a legjelentősebb családtag, a családfő sze-
mélyére. Wallenfeld Károly, aki 1821 körül született 
Polnában (Csehország), fiatalon Pestre került, ahol 1850 
körül megházasodott. Felesége egy pesti lány lett, Dukát 
(Dukat) Terézia, aki férjéhez hasonlóan szintén katolikus 
vallású volt. Házasságukból négy fiú, Mátyás (Máté), Já-
nos, Gyula, Mihály és két lány, Borbála és Irma (Mária) 
született. 

Az 1860–70-es években rohamosan fejlődő városban 
Wallenfeld Károly, mivel ügyes vállalkozó volt, hamaro-
san komolyabb vagyonra tett szert. Ő volt ugyanis az 

egyik nagyvállalkozó, aki évtizedeken keresztül a főváros 
járda- és utca-, illetve útépítésekhez szükséges kocka- és 
zúzott kő egy részét szállította. A követ saját kőbányáiból 
termeltette ki, ugyanis előbb Dunabogdányban, majd Vi-
segrádon és Zebegényben is működtetett bányákat. A kö-
vön kívül folyami sódert is szállított a fővárosnak, mert az 
építkezések miatt erre is komoly kereslet volt. A dunai 
sóder kitermelése során 1867-ben előkerült vashorgonyt 
Wallenfeld a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 

1869-ben Dunabogdányban már tekintélyes birtokosnak 
számított. Október 1-jén Wallenfeld díszes fogata volt az 
egyik, amellyel Szabó József püspököt, érseki helynököt 
és kíséretét Visegrádról a kisoroszi búcsúba szállították. A 
másik fogatot a visegrádi uradalmi kasznár és birtokos, 
Csehfalvay Barnabás állította ki. 

Ez év elején módomban állt a MNL Pest Megyei Levél-
tárában az 1858–1890 között keletkezett visegrádi telek-
könyvi iratokat átnézni. Wallenfeld Károly ezen időszak-
ban Visegrádon szerzett ingatlanjaira vonatkozóan nem 
végeztem teljes körű, részletes kutatást, azonban néhány 
adatot megismertem. Az első ingatlant 1869-ben vásárolta 
Visegrádon. Ugyanebben az évben egy vállalkozói cso-
port, dr. Bakody Tivadar, Lichtenstein F. Lajos lapszer-
kesztő és Görgey István ügyvéd megkezdi a Salamon-
torony u.-i zsellérházak, udvarok és kertek felvásárlását, 
majd villák építését. 

Ahhoz, hogy 1869–1889 között Wallenfeld Károly Vi-
segrádon mekkora ingatlan vagyonra tett szert, példaként 
megemlítem, hogy csak az 1243. betétszámú telekjegyző-
könyvben 13 telek (szántó, rét, szőlő stb.) tulajdonosaként 
van bejegyezve. Árverésen 1881-ben megvásárolta a vi-
segrádi királyi koronauradalomtól (Kön. Kronherschaft) a 
Malom-kertben (Mühlgarten) lévő patakmalmot a hozzá-
tartozó telkekkel együtt, összesen 1 kat. hold 1135 négy-
szögöl nagyságban. Az óbudai jószágigazgatóság bele-
egyezésével 1884-ben tulajdonosa lesz a 41–42–43. hrsz. 
telkeknek. Feltehetően ehhez a teleksorhoz kapcsolódik a 
40. hrsz. 1 kat. hold 733 négyszögöl nagyságú kert, ame-
lyet fia, Wallenfeld János és felesége, Schütz Sarolta 
1888-ban vásárolta meg. 

Az esti bálon résztvevő hölgyek között említett Schütz 
Irma valószínűleg Sarolta testvére. A bálozó hölgyek so-
rában ott van még lányuk, Irma és Máté (gyakrabban Má-
tyásként emlegetett) fiúk felesége, Rathauer Mária is. Az 
utóbbi házaspár és Mihály nevű fiúk dunabogdányi lakos-
ként van számon tartva. Mihály is birtokos Visegrádon is, 
1889-ben a Fekete-hegyen 1 kat. hold szőlőt vásárolt. 

Wallenfeld Károlyt mint helyi birtokost és bányatulajdo-
nost 1889 őszén az a megtiszteltetés éri, hogy a már má-
sodik alkalommal Visegrádon vadászó király szeptember 
26-án hajnalban az ő kocsijában foglalt helyet, így indul-
tak a diósvölgyi hegyek közé. A kíséret, vagyis a visegrá-
di fővadászmester és a főerdész Szitányi Ödön miniszteri 
tanácsos és leányfalui nagybirtokos kocsiján követte az 
uralkodót. A Pesti Napló munkatársa felemlíti, hogy a 76 
éves korában, 1897. február 12-én meghalt Wallenfeld 
Károly sokat tett Terézvárosért, amelynek egyik legbefo-
lyásosabb korteseként tartották számon (utolsó lakása Bu-
dapest VI., Eötvös u. 33.). 

(A cikk befejező részét október havi számunkban folytat-
juk.) 

                                                               Szőke Mátyás  
c. múzeumigazgató 
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ÚJRA INDUL AZ OKTATÁS AZ APÁTKÚTI -VÖLGYBEN 
 

Visegrád szélén idilli természeti környezetben található 
huszonöt éve egy iskola. Az építészeti műremek 1997-ben 
Pro Architectura díjat kapott. Az intézmény Waldorf isko-
laként indult, mely később a waldorfi szemléletet meg-
tartva a Nemzeti Alaptanterv szerint folytatódott, és zárta 
be kapuit 2012-ben. Néhány év szünet után 2016. szept-
emberétől a Dunakanyar Oktatási Műhely (DOM) Alapít-
vány fenntartásában indul újra az oktatás. 

Ahogy az alapítók írják:  
„Az intézmény fenntartója a Dunakanyar Oktatási Mű-

hely Alapítvány, amely 2015-ben jött létre azokkal a szü-
lőtársainkkal karöltve, akik ebben a csodálatos természeti 
környezetben, mint gyermekeinket és környezetünket féltő, 
óvó és aggódó szülők szeretnénk teret adni a kapcsolódó 
családoknak a minél színesebb és szélesebb körű oktatás-
hoz.  

Az alapítvány részt kíván vállalni Visegrád életében, az-
zal, hogy általános iskolai oktatás indításával a Dunaka-
nyar térségen élő diákoknak lehetőséget biztosít lakóhely-
éhez közel személyközpontú, a Nemzeti Alaptanterv sze-
rinti oktatás biztosításával,” 
 

 
 
Az iskola filozófiája:  

Az állami közoktatás ma nem tudja megadni a szülők-
nek, a tanulóknak azt az egyéni bánásmódot, törődést, 
amely iránt egyre nagyobb az igény. A közoktatás intéz-
ményei túlzsúfoltak, magas az osztálylétszám, az iskolák 
túlszabályozottak, kívülről vezéreltek. A „kezük” részben 
anyagi, 

részben a jogi túlszabályozottság miatt meg van kötve, s 
emiatt nehezen tudják alkalmazni az általuk ismert, vá-
gyott pedagógiai módszereket. 

Mit is jelent az alternativitás a DOM alapítványi Apát-
kúti Erdei Általános Iskola esetében? 

Mindenekelőtt az állami, kötelező kerettantervi kínála-
ton túli programokat, szemléletet, gondolkodást, attitűdöt. 
Egy alapítványi iskola a kislétszámból eredően tanulóra 
szabott pedagógiát teremthet. Erre épül a pedagógiai 
programunk. Iskolánk nem kötelezte el magát egyik 
irányzatnak sem, de a rogersi „encounter” (találkozás) 
szemlélet az egyik irányadó. 

Iskolánk oktatásának lényege az élmény alapú tanu-
lás, nem a katedráról való ismeretközlés. Fel kell kelteni a 
tanulói kíváncsiságot, ki kell alakítani a felfedezési vá-
gyat. A cél a kreativitás kibontakoztatása, meglátni min-
den gyermekben azt a szellemi és lelki kincset, amelyet ki 
kell bontani közös munkával. Az iskola célja: a kudarc el-
simítása, a frusztráció, megaláztatás kiküszöbölése, az 
iskolai identitás megteremtése, az öröm alapú tanulás. 

A pedagógus így egyfajta mentor, tutor, partner, nem 
„felettes”. Az ismert módszerek alkalmazása hozza el a 
sikert: modell módszerek, szimulációs technika, koope-
rációs technika, projektórák és epochális rendszer. 
Utóbbiban „tömbösítve” egy-egy hónapon keresztül egy 
tantárgy, tantárgycsoport integratív szemléletű elsajátítása 
folyik (p. a reneszánsz irodalom, festészet, zene napi más-
fél órás epochában, festéssel, makettek építésével, várlá-
togatással, szonett írással, jelmezversennyel, dalokkal fű-
szerezve a tanulást). 

A szokványos tantárgyakon kívül a kínálatban találha-
tunk sakkot, népi játékokat, néptáncot, dráma- és társasjá-
tékot, kézműves szakkört. Ugyanilyen gazdag a sportélet 
is: íjászat, lovaglás, kézilabda, kosárlabda, úszás. 

Angol nyelvet első osztálytól tanulnak a diákok, a felső 
tagozaton már több óraszámban, emelt szinten, a tehetsé-
gesek nyelvvizsgára is felkészülhetnek. 

A tanulási idő reggel 9-től 15.30-ig, pénteken 14.00-ig 
tart. 

A gyerekeknek Szentendréről és Esztergomból iskola-
busz könnyíti meg a bejárást, melyen kísérő tanárral 
utazhatnak reggel és a tanítás végén. 

Évnyitó: 2016. szeptember 1-jén, reggel 9 óra-
kor! 

Minden új tanulót szeretettel várunk! 
Honlapunk: http://www.apatkutisuli.hu 

Sajóhelyi Gábor intézményvezető 
 

Csorba Győző: 
 

SZEPTEMBER 
 

Kihűlt a láz: a fák már 
nem hisznek semmiben. 
Ólálkodó halál jár 
a kert sűrűiben. 
 
Körték, szilvák megérnek, 
a lágy szőlőszemek 
sárgáján tiszta fények 
szikrái zengenek. 

Bimbóit fölnevelte 
az őszirózsa-sor. 
Ezer szín tört a kertre 
a nyári zöld alól. – 
 
Jobb már csukott szobából 
kinézni s nézni, hogy 
a fázós, görbe ágon 
deres harmat ragyog. 

Még jobb csukott szobában 
heverni mind hanyatt, 
bámulni a homályban 
tömörlő árnyakat 
 
s a néma tárgy-világot. 
– Ők változatlanok: 
nem ordítják halálod, 
mint künn az évszakok. 

http://www.apatkutisuli.hu/
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Olvasói   levél 

Ilyen jól megy nekünk? 
 

Szomorúan és megdöbbenve olvastam 
Scheiliné Herendi Ida, a visegrádi német ön-
kormányzat elnökének tollából a Visegrádi 
Hírek júliusi számában, hogy a szükséges tíz 
helyett mindössze hat német nyelvet tanuló 
diák szeretett volna élni azzal az ingyenes le-
hetőséggel, hogy egy hétig Obergünzburgban 
– Visegrád testvérvárosában – nyaraljon. Így 
aztán kútba esett a lehetőség. 

Eszembe jutnak szüleim intelmei: ,,Ha ad-
nak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el!” – és egy 
másik, mi szerint: ,,Minden ember annyi em-
bert ér, ahány nyelven beszél.” 

Persze ők könnyen beszéltek, mert a néme-
tet ,,von zu Hause” (,,hazulról”) tudták, hi-
szen szüleik, nagyszüleik is a bevándorolt 
őseiktől örökbe kapták. 

Eszembe jut gyermekkorom. De jó is lett 
volna, ha csak egyszer is hasonló lehetőség 
nyílt volna előttem. De hát akkor más szelek 
fújdogáltak nálunk. Kisembernek nem volt 
megengedve nyugatra utaznia. Aki illegálisan 
próbálta a határt átlépni és megcsípték, évek-
re börtönbe került, ha pedig sikerült, akkor az 
itthon maradt családtagokon csattant az ostor. 

Ma már, hála Istennek és EU-tagságunknak, 
útlevél nélkül utazhatunk nyugatra akár turis-
taként, akár munkavállalóként. Ha csak a 
jobb kereseti lehetőségek szempontjából mér-
legelünk, nyilván azt a nyugati (EU) országot 
érdemes választani, amely közelebb van szü-
lőhazánkhoz, ahonnan könnyebb hazaláto-
gatni, s ahol honvágyunk is elviselhetőbb. 

Mindezeket szem előtt tartva a mérleg nyel-
ve nyilvánvalóan Ausztria, Németország felé 
billen. Én ezért és az őseim iránti tiszteletem 
jeléül is, a német nyelv mellé teszem le a ga-
rasomat, anélkül, hogy hazám és magyar 
nemzetem iránti szeretetem akár csak egy 
makulát is szenvedne. 

Közismert közmondásunk: ,,Ismétlés (gya-
korlás) a tudás atyja.” S hol tudunk ezzel a 
legjobban élni, ha nem ott, ahol kényszerpá-
lyán van az idegen nyelv ismerete. 

Elsősorban azt a hat gyereket sajnálom, 
akiknek a hasznos nyaralás elúszott, de sajná-
lom azokat is, akik nem merték bevállalni a 
kellemes mellé a ,,plusz munkát”. Állítom, 
nem tudják, mitől estek el. Ma már ritka, mint 
a fehér holló, hogy valami jót, értelmeset in-
gyen kapni.  

Végezetül a szülőket és nagyszülőket sze-
retném arra kérni, hassanak gyerekeikre, 
unokájukra, hogy a jövőben ne hagyják a le-
hetőséget elveszni. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla 
 (Budapest) 

 

Júliusi esemény volt 

Isten kardja – A Fényüzenet Visegrádon 
 

Július 31-én, 19 órakor a visegrádi Duna mozi színházi premiernek 
adott otthont, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Cey-Bert Ró-
bert Gyula: Atilla – A Hun üzenet című könyvéből írt és rendezett 
színdarabot Sinkovits-Vitay András.  

 

 
Részlet az előadásból 

 

A neves színművész alakította Atillát, Torda Atakám és Leo Pápa 
szerepét Incze József, a hun király udvartartását Szabó Andrea Asharti 
és Sziránszki Klaudia játszotta. A bemutatón részt vett a szerző, Cey-
Bert Róbert Gyula és a könyvkiadó vezetője, Püski István is, akik elé-
gedetten nyilatkoztak a színdarabról.  

Sinkovits-Vitay András elmondta, hogy a céljuk az, hogy minél több 
helyre eljusson a Hun üzenet, országon belül és a határon túl.  
 

VYAYAM JÓGA, A BELSŐ LÉGZÉS  

MEGSZELÍDÍTÉSÉNEK A MŰVÉSZETE  
 

A vyayam a világ 
antik egészségmeg-
őrző-energetikai tor-
nája, ami más harc-
művészeteket és 
gimnasztikai gyakor-
latformákat is inspi-
rált. Megtanítja, ho-
gyan kezeljük a lég-
zésünket úgy, hogy a 
legnagyobb mérték-
ben segítse egészünk 
egészségének a javí-
tását, vitalitásunkat 

és mentális erőnk potenciáljának a növelését, így eleget téve a görög 
mondásnak: ,,mens sana in corpore sano”.  

A célja azonban nem csupán a fizikális és pszichés előnyök kovácso-
lása, hanem ahogyan azt a keleti kultúrákban tanítják, érinti az emberi 
egység hármas aspektusát: a testet, elmét és lelket.  

Ha kielégítettük mind a fizikális, mind az intellektuális szükséglete-
ket, akkor fejlődhetünk a spirituális úton. 

 

Ingyenes próbaórák:  
szeptember 20.: 10.00–11.30 óra, 
szeptember 23.: 18.00–19.30 óra 
 

Telefon:  
06 (70) 779-2135 
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Újdonságok  

a visegrádi sípályán!  
 

Kicsit talán furcsa az ősz kezdetén síelésről beszél-
ni, de az előrelátók már ilyenkor kezdik a téli felké-
szülést. Gondolom, sokan tudják, hogy a visegrádi 
Nagy-Villám-hegy északi oldalán sípálya működik, 
melyen, már több mint 10 éve, hóágyúk segítségével 
biztosított a téli síelés, de talán kevesebben értesül-
tek róla, hogy már az őszi időszaktól kezdve van le-
hetőség, műanyag pályán a símozgás elsajátítására. 

Mivel ez egy kis sípálya, célja elsősorban a sízés, 
boardozás mozgásának megismertetése. Hazánkban 
egyre többen tanulnak meg síelni, Budapesten gom-
ba módra szaporodnak a műanyag pályás síiskolák, 
és Visegrádon is már öt éve lehet tanulni, iskola-
rendszer-szerűen, a símozgás alapjait műanyag pá-
lyán. Dunabogdányban is már két éve működik 
programunk, és szeretnénk, ha minél többen élnének 
ezzel a lehetőséggel a környező településekről is, így 
egyre népszerűbb lenne a síelés, boardozás a Duna-
kanyarban.  

A műanyag pályás oktatás nagy előnye az időjárás-
tól független, rendszeres edzési lehetőség biztosítá-
sa, mellyel tökéletesen el lehet sajátítani, illetve le-
het fejleszteni a símozgást.  

Két fontos fejlesztésről számolhatok be az idei év-
től. Mivel egyre többen tanultak meg már nálunk sí-
elni, és jönnek vissza tovább fejleszteni tudásukat, 
kétszeresére növeltük a műanyag pályánk hosszát, 
melyet a téli időszakban is fogunk működtetni, azaz 
a hó esetleges elolvadása esetén is tudjuk biztosítani 
az oktatás folyamatosságát. Tervezünk műanyag pá-
lyás, és téli síversenyt is, és a programunkat, a már-
cius közepén Hochkaron (Ausztria) tervezett sítábor 
zárja majd. 

Budapest környékén egyedülálló az a lehetőség, 
hogy a műanyag pályán megszerezett sítudást, a tél 
beálltával, automatikusan havas pályán lehet hasz-
nosítani, illetve tovább fejleszteni. És nálunk még a 
gyepsít is ki lehet a nagyobbaknak próbálni, amivel 
már a versenyszerű síelésre is lehet készülni téli sze-
zonon kívül is, úgyhogy lehet velünk hosszabb távon 
is tervezni. 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel! 
 

Visegrád Nagy-Villám sípálya csapata 
Gutbrod Rezső  

síoktató, üzemeltető 
www.visegradsipalya.hu  

Tel.: 06 (20) 959-0213 

Köszönetnyilvánítás  
 

Szeretném megköszönni Dr. Szabó Attilának, a város jegyző-
jének a segítségét, amellyel egy sérült embernek segítségére 
volt, hogy kis kedvencéhez az állatorvos házhoz jöjjön és be-
oltsa. Ez a kiskutya nekem a vigaszom és napközben egy kicsi 
társam. Nélküle nagyon magányos volnék. 

Valamint köszönöm lelkipásztorunknak, hogy néhanapján 
rám szán idejéből 1-1 fél órát-órát. Jól esik, hogy a magá-
nyomban osztozik velem. 

Köszönet Dr. Rozsályi Károly József háziorvosomnak, hogy 
ha telefonon hívom, mindig a rendelkezésemre áll, és mellet-
tem van, segít. 

Valamint a Családsegítő Szolgálat munkatársának, hogy segít 
ügyeim intézésében, és a Figyelj Rám Alapítványnak, illetve 
Jutkának és Áginak a jelenlegi segítségét, Jancsinak a vásárlás-
ban nyújtott segítségért. 

Köszönet és tisztelet mindezen embereknek az önzetlen segít-
ségért. 

Azt gondolom, most ez előtt a nagy műtét előtt rám fér egy 
kis lelki támasz és szeretet. 

Isten áldásával: 
Kapornai Zoltánné 

Ui.: Utólag, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a 
sok segítséget unokahúgomnak, Dankovicsné Balog Magdinak. 
Neki azért, mert ha bármikor segíteni kell, mellettem van. És 
Párom önzetlen, lelkiismeretes segítségét éjjel és nappal. Kö-
szönöm! 

 
 

KÖSZÖNET! 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
BURGERMEISTER ANDRÁS 

búcsúztatásán részt vettek, 
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. 

Hübler Albertné és családja 
 

 

Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  
 

(Kossuth Lajos út 116-ban) 
 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 
bio és retro élelmiszerbolt nyílt!  

 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK 
 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK, TÉSZTAFÉLÉK 
 

Kínálatunkból: 
                  – kókuszzsír              250 ml – 550 Ft 
                  – kókuszvirág cukor 150 ml – 490 Ft 

 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK ÉS MÉG SOK MÁS! 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 

Elérhetőségünk: 
06 (30) 265-4679 

http://www.visegradsipalya.hu/
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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 

 

RITMIKUS GIMNASZTIKA  
TANFOLYAM 

Kezdés:  
szeptember 9. 

Helyszín: 
Visegrád, 

Sziget utcai sportközpont 
Időpontok: 

hétfő és péntek 
16.20–17.00 5–7 évesek 

17.05–18.00 8–13 évesek 
BAK ANDREA 

többszörös magyar válogatott, 
magyar és nemzetközi bajnok tornász 

Elérhetőség: 
06 (30) 464-0412 

andreabak.rg@gmail.com 
facebook.com/rgvisegrad 

 

 
 

 

                             

 

F A T E L E P  
 

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

 

Faáru kedvezményes áron! 
Szeptemberben 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 

 
 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

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 

 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

24 órás távfelügyelet járőrszolgálattal 
Lénárd Péter  

Tel.: 06 (20) 911-7775 

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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Visegrád központjában 
utcáról nyíló, 30 m2-es helyiség 

üzlet vagy iroda céljára bérbeadó! 
 

Tel.: 06 (20) 968-6566 
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