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Gyermek- és  pedagógusnap!  
 

Május utolsó vasárnapján a gyermekeket, június els� vasárnapján a pedagógusokat ünnepeljük, köszöntjük. A Viseg-
rádi Hírek olvasói, szerkeszt�i képpel, verssel, jó kívánságokkal köszöntik városunk apróságait: legyen vidám gyermek-
koruk, élvezzék fiatal éveik minden örömét! 

Abban pedig, hogy értelmes, érz�, felel�sségtudó és hasznos emberré váljanak, nem kis szerepük van a Visegrádon 
él�, dolgozó nevel�knek: óvón�knek, dadáknak, tanítóknak és tanároknak. Kívánjuk, hogy szép hivatásuk végzéséhez 
legyen erejük, kedvük, s hogy érezzék a diákok tiszteletét, a szül�k és a város megbecsülését.  

A lassan beköszönt� nyári vakációhoz mindkét ,,korosztály”-nak kellemes nyarat, jó pihenést, hasznos er�gy�jtést kí-
vánunk! 
 

Váci Mihály 
 

JEGENYE – FÉNYBEN 
 

A búzafények áramló mennyében 
szinte dudolva jött a gyalogút 
ezerfel�l – és vezetgette kézen 
a tarisznyába botló kisfiúk 
s a pipacskend�s kislányok hadát. 
 
Jöttek a gyerekek, s gyíkot keresve 
lesték, hol remeg az útmenti f�, 
s ha csirkéit sírva hívta a fürj: 
a suhogó búzát törve, messze 
kószáltak – odahagyva az utat. 
 
Fejük felett összecsapott a fénytelt 
kalászok íve, – ám egyik se félt, 
hogy eltéved, mert a fészekhez-térdelt 
gyerek is, ha felvetette fejét, 
minden tájról látta a jegenyét, 
 

amit zöld hyertyaként még nyolcvan éve 
t�ztek le az iskola tövinél, 
hogy örök-érzékeny szelekben égve 
hívja azt, akit öröme sz� fénybe, 
vagy gondja barázdáin mendegél. 
 
S a jegenye – zöld máglya – égre lobbant 
a pusztában: – s hol tornyok nincsenek, 
harang se zeng, hirdeti roppant 
hitét, kiált, fényben, viharokban: 
– Gyermekek, népek, erre jöjjetek! 
 
Százezer külön mozdulásu vágy van 
benne – de minden ággal egy irányba, 
csak fel! – a fény egébe tör zokogva, 
hogy lángra gyújtsa, hívja, felemelje 
azt, ki fáradtan hullna a homokra. 
 

Vad, tragikus fohászú lélek: – éber 
ezüst tükröket a Mindenségbe tart, 
és felel�sen minden levelével 
figyel, jelez hajnalt, távol vihart. 
 
Csak vándormadár száll rá néha; éjjel 
hulló csillag reszket meg levelén; 
hozzá a por szürke leple nem ér fel, 
sem a csalán s a gazok tövise. 
Csak vihar töri s villámmal a fény. 
 
Ilyen kivántam lenni én is, ott, a 
homokba szúrt nyárfa: – a tanitó, 
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, 
irány azoknak, jel és biztató, 
kik jönnek barázdákban botladozva. 
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Tájékoztató az áprilisban és májusban megtartott képvisel�-testületi üléseken történtekr�l 
 

Mindenekel�tt arról szeretnénk tájékoztatást adni, hogy a 
képvisel�-testület az elmúlt id�szakban jó néhány rendeletet 
vizsgált felül, és amelyeknél nagymérték� volt a módosítást, 
azokat újraalkotta. Ezen rendeletek az alábbiak: 

– módosításra került a képvisel�-testület és szervei szerve-
zeti és m�ködési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) 
Ökt. rendelet; 

– új rendeletet alkotott a testület 4/2013. (III. 22.) sz.-on a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól; 

– ugyancsak új rendelet elfogadására került sor 5/2013. (III. 
22.) sz.-on a személyes gondoskodás körébe tartozó szo-
ciális alapellátásokról, valamint a fizetend� térítési díjak-
ról; 

– a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak meg-
állapításáról is új rendeltet alkotott a képvisel�-testület 
6/2013. (III. 22.) sz.-on; 

– 7/2013. (III. 22.) sz.-on került elfogadásra a helyi önkor-
mányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló rendelet; 

– módosításra került a 2/2007. (I. 26.) Ökt. rendelet a pol-
gármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel�ket 
megillet� juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokról; 

– szintén módosításra került a 4/2012. (III. 12.) Ökt. rende-
let az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségve-
tésér�l; 

– 10/2013. (IV. 19.) sz.-on került elfogadásra az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet. 

A rendeletek a  
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályza-
tok/hatályos rendeletek alatt érhet�ek el.  
 

2013. április 3-án tartott rendkívüli ülésen elfogadásra ke-
rült a városközpont projekt keretében megvalósuló építmé-
nyek és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására vo-
natkozó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési 
Felügyeleti F�osztálya által jóváhagyott ajánlattételi felhívás, 
valamint az ajánlattételi dokumentációt, ezzel a közbeszerzé-
si eljárás megindult. 

 

2013. április 11-én szintén rendkívüli ülés összehívására 
került sor és az alábbi ügyekben hozott döntést a képvisel�-
testület: 

– a Fellegvár Óvoda korszer�sítésének, b�vítésének és rész-
leges tet�tér-beépítésének részleges tervezési és kivitele-
zési munkái megvalósítására” kiírt közbeszerzési eljárást 
eredménytelenné kellett nyilvánítani a Kbt. 76. § (1) be-
kezdés c) pont alapján, mivel az egyedüli, összességében 
legel�nyösebb ajánlatot tev� sem tett – az önkormányzat 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – 
megfelel� ajánlatot; 

– vis maior pályázat benyújtásáról döntött a testület a Páz-
mány Péter u. 3. sz. (610 hrsz.) alatti ingatlanon és mö-
götte lév� pince és partfalomlás, földcsuszamlás miatt ke-
letkezett károk megtérítése. A károk helyreállításának 
(tervez�i költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
27.475.283 Ft, melyb�l 10% önrészt, 2.747.529 Ft-ot a 
2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II. 16.) sz. rende-
let tartalék sora terhére biztosítja. 

 

A havi, üléstervben szerepl� rendes ülését 2013. április 18-
án tartotta a képvisel�-testület.  

– elfogadta a testület a Szentendrei Rend�rkapitányság ér-
tékel� jelentését a 2012. évben végzett rend�ri tevékeny-
ségr�l; 

– napirendi pontként szerepelt a házi- és üzemorvos beszá-
molója a 2012. évi munkájáról, melyen a háziorvos nem 
jelent meg. A képvisel�-testület 82/2013. (IV. 18.) sz. ha-
tározatával felszólította Dr. Balázs Máriát és a Valumed 
Kft. ügyvezet�jét, hogy személyesen jelenjen meg a soron 
következ� képvisel�-testületi ülésen a feladatellátási 
szerz�dés és a háziorvosi beszámoló részletei megbeszé-
lése végett; 

– elfogadásra került a 2012. évi bels� ellen�ri jelentés; 
– döntött arról a képvisel�-testület, hogy – a közm�vel�dé-

si, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság véleménye fi-
gyelembevételével – benyújtott pályázata alapján Mikesy 
Tamást 2013. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig 
terjed� id�szakra megbízza a Mátyás Király M�vel�dési 
Ház és Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásá-
val; 

– elfogadta a képvisel�-testület Kormos Csaba (2040 Buda-
örs, Domb u. 1.) 4.500.000 Ft-os vételi ajánlatát a Vise-
grád, Csalogány u. 1268 hrsz.-ú „beépítetlen terület” m�-
velési ágú 740 m2 alapterület� önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra vonatkozóan, melynek értelmében a telek el-
adásra került; 

– pályázat kiírásáról született döntés a Fellegvár Óvoda 
óvodavezet�i feladatainak ellátására, a pályázati felhívás 
megjelent a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állás-
portálján, továbbá a város honlapján és olvasható a pol-
gármesteri hivatal el�tti hirdet�táblán is, a beadási határ-
id�: 2013. május 22.; 

– a képvisel�-testülete megtárgyalta a török–magyar kap-
csolatok felvételér�l szóló el�terjesztést és felkérte a 
TDM szervezetet valamint Lantos Árpád és Kárász István 
urakat, hogy a kapcsolatok felvételének lehet�ségeir�l és 
területeir�l tájékoztassák Kusadasi város vezetését; 

– bérleti szerz�dés megkötésér�l döntött a testület a Dobos 
utcában lév� faház bérletére vonatkozóan 2013. május 1-
jét�l december 31-ig tartó id�szakra; 

– az „Ezeréves városközpont fejlesztése projekt” kivitele-
zésének elindulása, és az építési napló megnyitása estén 
sor kerül majd a városi mozi vetít�terme m�vészi fal-
festményeinek fényképes dokumentálására, melyre vo-
natkozóan a pályáztatást követ�en elfogadta a képvisel�-
testület Kovács Melinda (2500 Esztergom, Kis-Duna sé-
tány 13.) 525.000 Ft-os ajánlatát; 

– elfogadásra került az Érchegyi Generál Kft. (2500 Eszter-
gom, Baross Gábor út 26. és 1143 Budapest, Gizella út 
51–57. sz.) által, az egészségház épületgépészeti felújítási 
munkálatai során felmerült bruttó 630.538 Ft pótmunka 
költsége. A szükséges forrást a képvisel�-testület az ön-
kormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésér�l 
szóló 2/2013. (II. 16.) rendeletének tartalék sora terhére 
biztosítja; 

– Láng István (2083 Solymár, Párkány u. 3. sz.) eladásra 
ajánlotta fel a tulajdonát képez� Visegrád, Pázmány Péter 
u. 3. sz. alatti ingatlanát, 4.500.000 Ft-ért. A képvisel�-
testület úgy döntött, hogy megvásárolja a felkínált össze-
ért a „lakóház és udvar” m�velési ágú 372 m2 alapterület� 
ingatlant. 

 

Április hónapban az utolsó testületi ülésre 2013. április 25-
én került sor. 

– Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. 
§-a alapján az idei évben a polgármester és a jegyz� által  
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elkészített, a következ� évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót 2013. április 30-ig kellett a testület elé 
terjeszteni, annak érdekében, hogy a jöv�ben az önkor-
mányzatok költségvetési tervezése átgondoltabb és el�ké-
szítettebb legyen, a stratégiai döntések már a költségveté-
si évet megel�z� év els� felében megszülethessenek. An-
nak ellenére, hogy jelenleg nehezen prognosztizálható az 
önkormányzat m�ködése, pénzügyi helyzetét meghatáro-
zó gazdasági és jogi környezet a jelenleg érvényben lév� 
szabályozással elkészült a koncepció, melyet a testület el-
fogadott; 

– a képvisel�-testület visszavonta a 16/2013. (II. 6.) Ökt. 
határozatát, az önkormányzat és a Visegrádi Ásványvíz 
Kft. között, a hévízkútból nyerhet� víz használatának és 
hasznosításának jogával kapcsolatban 2002. december 
20-án kötött szerz�dés felmondása tárgyában, mivel az 
Ásványvíz Kft. az önkormányzattal 2012. december 21-
én tartozás elismerés és a tartozásteljesítésre kötött rész-
letfizetési megállapodásban el�írt részletfizetési kötele-
zettségét maradéktalanul teljesítette, azaz a megállapodás 
megkötésének id�pontjában fennálló 18.692.332 Ft ösz-
szeg� tartozását határid�re 2013. április 5-ig teljes egé-
szében rendezte; 

– a márciusi es�zések által az Apát-kúti-patak (378/4 hrsz.) 
meder kimosódásai és gázló károsodása és emiatt kelet-
kezett károk megtérítésére, helyreállítására vis maior pá-
lyázat benyújtásáról döntött a testület, melynek önrészét 
(10%) 736.524 Ft-ot a 2013. évi költségvetésr�l szóló 
2/2013. (II. 16.) sz. rendelet tartalék sora terhére biztosít-
ja; 

– együttm�ködési szerz�dést kötött az önkormányzat a Vi-
segrádi Sport Egyesülettel, melynek célja, hogy el�segít-
sék els�sorban a Visegrádon él� embereket abban, hogy 
egészségesen éljenek, és olyan életmódot tudjanak kiala-
kítani, mely fizikai, lelki és szellemi feltölt�désükhöz ve-
zet. Kiemelten fontosnak tartják a gyermekek önálló, ön-
tevékeny, sportos életre nevelését. Közös érdekük Vise-
grád város jó hírének öregbítése, és egymás tekintélyének 
növelése. Éppen ezért a felek egyetértenek abban, hogy 
kölcsönösen segítik és támogatják egymás törekvéseit, 
rendezvényeit. Együttm�ködésük oly módon kiterjedhet 
mindenre, hogy figyelembe veszik egymás érdekeit, va-
lamint, a másik kérésére megpróbálnak segít� módon 
közrem�ködni; 

– elfogadásra került Bártfai István vállalkozó és Visegrád 
Város Önkormányzata között kötend� üzemeltetési szer-
z�dés az önkormányzat tulajdonában lév� Visegrádi 
Sport- és Szabadid�centrumra vonatkozóan; 

– döntés született arról, hogy az önkormányzat a Pro Vise-
grád Nonprofit Kft.-t, Bártfai Istvánnal a sportpálya üze-
meltet�jével történ�, a sportpálya fejlesztésével kapcsola-
tos tételek rendezése érdekében 5.000.000 Ft egyszeri 
támogatásban részesíti, melyet a 2013. évi költségvetésé-
r�l szóló 2/2013. (II. 16.) Ökt. rendelet tartalék sora ter-
hére biztosít; 

– Szendrey Lajos, Visegrád utánpótlás vezet� kérelmének 
megfelel�en 678.000 Ft önrész támogatás odaítélésér�l 
döntött a testület a Visegrádi Sport Egyesületet „TAO”-s 
pályázatának benyújtása érdekében. A képvisel�-testület 
az önrész támogatást az önkormányzat 2013. évi költség-
vetésér�l szóló 2/2013. (II. 16.) Ökt. rendelet tartalék sora 
terhére biztosítja; 

– zárt ülés keretében 800.000 Ft kamatmentes kölcsön nyúj-
tásáról döntött a testület a polgármesteri hivatal egyik 
dolgozója részére. 

2013. május 2-án rendkívüli ülésre került sor, melyen az 
alábbi döntések születtek: 

– Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesz-
tési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet értelmében az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kap-
csolódóan támogatások igénybevételére nyílt lehet�ség az 
önkormányzat számára. A pályázat célja szerint az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy a Fellegvár Óvoda épüle-
tének felújítására (küls� nyílászárók cseréje, utcai küls� 
falak teljes h�szigetelése) benyújtja pályázatát. A szüksé-
ges önrészt 20% – azaz 7.173.304 Ft összeg� öner�t, saját 
forrást a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II. 16.) 
sz. rendelet 17. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja; 

– a képvisel�-testület – a Fellegvár Óvoda fejlesztésével 
kapcsolatos céljainak fenntartása mellett – úgy döntött, 
hogy az „Óvodafejlesztés Visegrád Városban” cím� pro-
jektt�l megfontolt mérlegelés alapján eláll, mivel a pro-
jekt a beadott formában reálisan nem kivitelezhet�, így a 
testület felhatalmazta Félegyházi András polgármestert a 
lemondó nyilatkozat aláírására és kiadására; 

– szintén a márciusi heves es�zések következtében útkáro-
sodás keletkezett a Salamon-torony utcában, a F� út 17. 
sz. el�tt pedig a támfal a közterületre omlott, megrongál-
va a járdát és az el�tte lév� zöldterületet. E károk megté-
rítésére, helyreállítására is vis maior pályázat benyújtásá-
ról döntött a testület, melynek saját forrás igénye a szak-
ért�i költségbecslés alapján (10%) 1.100.151 Ft, melyet 
szintén a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II. 16.) 
számú rendelet tartalék sora terhére biztosít az önkor-
mányzat. 

 

Következ� rendkívüli ülését 2013. május 13-án tartotta a 
képvisel�-testület. 

– A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” c. 
pályázati projekt keretében tervezési és kivitelezési fel-
adatok ellátására másodszorra kiírt közbeszerzési eljárást 
ismét eredménytelennek kellett nyilvánítani, mivel egyik 
ajánlattev� sem tett az önkormányzat rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelel� ajánlatot; 

– visszavonta a képvisel�-testület az 5/2013. (I. 3.) Ökt. 
határozatát az óvoda épülete mellett lév� volt rend�rségi 
épület területalapú konstrukció keretében történ� vagyon-
szerzése vonatkozásában, mivel a területalapú csere az 
önkormányzat számára a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� 
Zrt. álláspontja miatt nem megfelel�. A képvisel�-testület 
úgy döntött, hogy amennyiben a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezel� Zrt. hozzájárul a 71/2 hrsz.-ú „rend�rség” 
megnevezés�, természetben Visegrád, F� u. 16. sz. alatti 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához, 
akkor a képvisel�-testület is hozzájárul a 741/1 hrsz.-ú 
„beépítetlen terület” 1286 m2 terület� önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan ingyenesen a Magyar Állam javára tör-
tén� átruházásához. A testület felhatalmazta Félegyházi 
András polgármestert a 741/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
állami tulajdonba adása ügyében egyoldalú jognyilatkozat 
megtételére; 

– az önkormányzat tulajdonában lév� Multicar típusú teher-
gépkocsi porszívó ventilátora meghibásodott, az el�zete-
sen bekért árajánlat alapján döntött arról a testület, hogy 
1.428.000 Ft + áfa összegben 1 db komplett új ventilátort 
vásárol, melyhez a forrást a 2013. évi költségvetésr�l szó-
ló 2/2013. (II. 16.) sz. rendelet tartalék sora terhére bizto-
sítja. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Visegrád Város Önkormányzata  
2012. évi gazdálkodása 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-
testülete 2013. április 18-án fogadta el az elmúlt év 
költségvetésnek végrehajtásáról szóló rendeletet, 
így. az elmúlt év gazdálkodásáról csak most tudunk 
hivatalosan beszámolni. 

Az önkormányzat 2012. évben 
1.087.774 e Ft bevételt 

és 1.040.213 e Ft kiadást 
teljesített. 

A költségvetés bevételi oldalán  
a m�ködési bevétel f�összege 340.880 e Ft, míg 

ezen belül a 2012-ben befolyt helyi adóbevételek 
nagysága a 208.540 e Ft volt, a tervezettel megegye-
z�en. 

Az önkormányzatunk költségvetési támogatása az 
elmúlt évben 474.274 e Ft volt, ebb�l a legjelent�-
sebb tételek a normatív hozzájárulás és kötött fel-
használású támogatás 171.881 e Ft, a vis maior tá-
mogatás 57.462 e Ft és a hitelkonszolidáció 218.321 
e Ft. 

A költségvetés kiadási oldalán  
a m�ködési kiadásaink összege 468.107 e Ft volt, 

több mint 38 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. 
Felhalmozási kiadásra 103.667 e Ft-ot költöttünk, 
amib�l a legjelent�sebb tétel az Apát-kúti-patak 
áradásával kapcsolatos helyreállítás (vis maior) 
65.650 e Ft volt. 

A finanszírozási kiadások összege 481.557 e Ft 
volt, ami magában foglalja a fent említett hitelkon-
szolidáció összegét, az önkormányzat évközi hosszú 
(19.879 e Ft) és rövidlejáratú hiteltörlesztéseit. 

Visegrád Város Önkormányzata 2012-ben eredmé-
nyesen gazdálkodott, pénzügyi helyzete stabilizáló-
dott. Jelenleg nincs felvett hitele, s a 2013. évi költ-
ségvetés elkészítésekor is csak a városközpont, ille-
t�leg az óvodaberuházás önrészének biztosításához 
szükséges fejlesztési hitel lehívásával számolt. 

 

Tájékoztatásul néhány „beszél�” adat 
ezer forintban: 

 

 
2011.  

dec. 31. 
2012.  

dec. 31. 
Adótartozás 40.458 38.445 
Számlatartozás 
(vev�k) 

29.019 26.640 

Szállító tartozás 15.250 19.228 (ebb�l 
városközpont 
tervei 17.393)  

Hitelállomány 199.576 0 
záró pénzkészlet 4.938 52.499 
 

Félegyházi András 
                                                                  polgármester 

������
�

Kedves Visegrádiak! 
Elkészült és már üzemel Visegrád új fórum oldala! 

Köszönjük szépen a grafikai munkát Kacsán György-
nek, az oldal összeállításában nyújtott segítséget pedig 
Kiss Ágnesnek, Rácz Gerg�nek, Schandl Lórántnak és 
Grósz Gábornak! 

Keressék fel az oldalt, várjuk ötleteiket, javaslataikat, 
hozzászólásaikat: www.forum.visegrad.hu 

                                                     Visegrád Város  
Polgármesteri Hivatala 

 

�	
��	� � �
�

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Szentendre Rend�rkapitányság 

telefon- és faxszáma megváltozott! 
 

Az új elérhet�ségek: 
Telefon: 06 (26) 502-400 
Fax:   06 (26) 502-426 

                                                          Szentendrei 
Rend�rkapitányság 

 

Tájékoztató  
a polgármesteri hivatal nyitva tartásáról  

és ügyfélfogadási rendjér�l 
�

   Ügyfélfogadás, 
 Nyitva tartás     aljegyz�i  
    ügyfélfogadás 
 

hétf� 7.45–17.00  13.00–16:00 
kedd 7.45–17.00  nincs 
szerda 7.45–16.00  8.00–12.00, 13.00–16.00 
csütörtök 7.45–16.00  nincs 
péntek 7.45–12.45  8.00–12.00 
 

Ebédid�: 
hétf�–csütörtök 12.15–12.45 
                                                   Dr. Szabó Attila  
                                                          aljegyz� 

Tel.: (26) 398-090, (26) 398-255 
 

Helyreigazítás 
�

Tisztelt Olvasók! 
A Visegrádi Hírek 2013. májusi számában tévesen 

közöltem adatot Visegrád tekintetében területileg ille-
tékes els�fokú építési hatóságról. Jelenleg a Szentend-
rei Közös Önkormányzati Hivatal [2000 Szentendre, 
Városház tér 3. Telefon: 06 (26) 503-300] jegyz�jéhez 
tartozik az említett jogkör. 

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket 
kérem! 

Tisztelettel:     
                                                               Rüll Tamás 

városi f�építész 
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G O N D O L AT-  É S  V I TA I N D Í T Ó  
A R É V  U T C A – M Á T Y Á S - S Z O B O R  K Ö Z Ö T T I  T E R Ü L E T   

F E J L E S Z T É S É N E K  E L � K É S Z Í T É S É H E Z  
 

Szükségesnek látom, hogy a Duna (11-es út), Rév utca, F� utca, Mátyás-szobor által határolt terület jöv�ér�l 
induljon átfogó gondolkodás. 

 
Miért? 

A területben, annak fejlesztésében nagy lehet�ségek 
vannak. Rá kell nézni a területre ,,friss szemmel”. 

Jó alkalom lehet ez arra, hogy kipróbáljuk: lehet-e 
Visegrádon szélesebb körben egyeztetni, együtt gon-
dolkodni ilyen kérdésben, vagy marad a ,,jön a profi 
okos szak-megmondó ember és elhisszük neki” típusú 
területfejlsztési logika. Természetesen nem gondolom 
azt, hogy a profik helyett a laikus lakosságnak kellene 
elvégezni a tervezési munkát. Itt inkább a tervezési 
programról, a józan ész belátásáról és a további 
munkálkodás alapjainak lefektetésér�l van szó. 

 
A kályhától induljunk 

Visegrád közössége az elmúlt id�kben ritkán tapasz-
talta, nem ,,szokta meg”, hogy a település fejleszésével 
kapcsolatos koncepcióalkotás alapkérdéseiben együtt-
gondolkodásra kérik. Ebb�l a szempontból az el�ttünk 
álló folyamat mindenképpen szokatlan lesz. Bízom 
abban, hogy az érdekeltek és az érdekl�d�k részvétele 
olyan alkalmakat szül, melyek magának a terület fej-
lesztésének javára válik, a benne részt vev�knek – még 
akkor is, ha ez alkalmanként vitát, konfliktus-helyzetet 
is jelenthet – jó alkalom lesz arra, hogy találkozzanak; 
hogy az itt él�knek saját, közös élményük legyen 
életük terének változásával kapcsolatban. 

 
Városközpont? 

El�zetesen érdemes kicsi kitér�t tenni a 
,,városközpont” kérdés körül. 

Ez a terület véleményem szerint a jelenlegi Visegrád-
nak nem központja. 

Nem ezen a terülten, ennek súlypontjában zajlik a vá-
ros mint település, közterületi élete. 

Ennek ellenére – éppen azért mert a város központja 
nagyon közel, valójában a szóban forgó terület szélén 
van, továbbá azért, mert a 11-es út nyomvonalával 
sajátos helyzetbe került – különleges terület; a rajta 
volt régiségb�l maradt, eltemetett emlékeink a terület 
értékét emelik, a fejlesztések szabadságfokát csökken-
tik. Nem üres a papír.. 

  
El�zmények 

A régmúlt el�zményeit – részben a téma 
,,kifogyhatatlansága” miatt, részben azért, mert nem 
vagyok avatott ért�je a kérdésnek – hosszan nem tagla-
lom. Tegyék ezt meg a régészek, történészek – ahogy 
tették eddig is.  

Szükségesnek látom jelen folyamat részeként – annak 
a kés�bbiekben alapadataként kezelend� – erre vonat-
kozó ,,forrásjegyzéket” létrehozni. 

A terület jelent�s részét még a hetvenes években kisa-
játította az akkor tanács; a BNV (B�s–Magymaros 
Vízlépcs�) beruházáshoz kapcsolódóan terveztek turis-
ta-városközpontot (Makovecz Imrének terve két válto-
zatban is fennmaradt). Ez az elképzelést a BNV beru-
házással együtt elvitte a Duna... 

A kisajátított területek azonban kisajátítottak marad-
tak; az önkormányzat a terület jelent�s mérték� tulaj-
donosává vált; ám ezzel a tulajdonával nem kezdett 
semmit. Tervek voltak, a területet – úgy, ahogy – kar-
bantartja; komoly fejlesztés nem történt. 

Megállapítható, hogy közösségként – bár a terület 
számos eseménynek otthont ad – jelenleg nem nem 
lehetünk büszkék a szóban forgó területre. 

 

NÉV 
Fontos lenne összefogó, kifejez� nevet találni a terü-

letnek. Találjuk meg együtt azt a nevet, mellyel Vi-
segrád ezen kiemelten fontos területét jelezzük; 
mely a visegrádi életnek akár márkanevévé válhat! 

 

Felszínre került javaslatok 
A területen évtizedek óta lakók, él�k, dolgozók, a te-

rület ismer�i megfogalmaztak elképzeléseket, javasla-
tokat a terület fejlesztésével kapcsolatosan. Ezek egy 
része id�r�l id�re megfogalmazódik; némelyik szóban, 
némelyik akár írásban is. Van, amelyik – ideiglenes 
jelleggel – meg is valósul. Tudom, hogy sokan vannak, 
akik az elmúlt években (évtizedekben) már megfogal-
maztak gondolatokat. �ket is kérem, hogy amennyiben 
továbbra is id�szer�nek látják gondolataikat, ismétel-
ten fogalmazzák meg, tegyék közkinccsé! 

Az együtt gondolkodás els� lépéseként tehát kérek 
mindenkit, akinek a terület jöv�jével kapcsolatosan 
bármilyen elképzelése van, fogalmazza meg, juttassa el 
az önkormányzathoz. A megfogalmazott gondolatok 
beérkezését 2013. június 15-ig várjuk a 
http://forum.visegrad.hu címen (itt ez mindjárt meg is 
vitatható), a visegrad@visegrad.hu-n, vagy papír ala-
pon a polgármesteri hivatalban. Ha valakinek az el�bb 
említett formák bármilyen nehézséget okoznak, a pol-
gármesteri hivatal munkatársai állnak rendelkezésére 
szóban megfogalmazott gondolatainak rögzítésében. 

A területen, illetve közvetlen környékén ingatlantu-
lajdonnal bíró természetes és jogi személyeket, vala-
mint mindazokat, akik a korábbiakban tudomásunkra 
hozták elképzeléseiket, személy szerint is megkeres-
sük. Mindezen személyeken túl is kérem, mindenki 
érezze megszólítva magát, aki ismeri, szereti, érti 
Visegrád ezen kiemelten érdekes és fontos területét! 

Félegyházi András 
                                                             polgármester 



6                                                                              VISEGRÁDI HÍREK                                                        2013. június 
 

��������
��������
 

A Visegrádi Hírek márciusi számában megjelent Szemét szemét szemét... cím� írásban beszámoltam arról, hogy a vá-
rosban keletkez�, szelektíven gy�jtött hulladék kezelése a korábbi szállító cég egyoldalú szerz�désbontása miatt mosto-
hasorsra jutott. A VKG dolgozói és a kommunális hulladékot szállító AVE Tatabánya közös er�vel próbáltak megbir-
kózni a helyenként és id�nként végtelennek t�n� szemétkupacokkal. 

Az elmúlt id�szakban ebben a tárgykörben – a folyamatosan változó és bizonytalan jogszabályi és gazdasági környe-
zetben – képvisel�társaimmal és a VKG dolgozóival együtt kerestük a kérdés rövid és hosszú távú, törvényes és költ-
séghatékony megoldás lehet�ségét. Itt mondok köszönetet Bonnyai Zoltánnak, Bánó Lászlónak, Mile Gábornak, Kis 
Józsefnek, valamint az AVE Tatabánya munkatársainak, akik részt vettek és igen komoly segítséget nyújtottak az 
együttgondolkodásban. A szelektív szigetek kialakítása mellett megvitattuk és komolyan fontolóra vettük a szelektív 
hulladék háztartásoktól történ� begy�jtésének lehet�sét; egy saját hulladékbálázó eszköz beszerzésének/lízingelésének 
ötlete, valamint egy komplex hulladékkezelési rendszer kiépítésének gondolata is felvet�dött. A beérkezett árajánlatok 
és minden egyéb körülmény mérlegelésével végül is az idei évre vonatkozóan a szigetek megtartása mellett döntöttünk. 
A probléma szemmel látható, közérzetromboló megnyilvánulási formái miatt az id�tényez� is nagyon fontos volt; így 
végül az AVE Tatabányával állapodtunk meg. A cég és az önkormányzat között igen jó együttm�ködés alakult ki tavaly 
október óta, egyel�re azonban – a puding próbájaként, valamint remélve azt is, hogy a jogszabályi háttér is nyugvópont-

ra jut – csak 2013. december 31-ig kötöttünk 
velük szerz�dést a szelektív hulladék elszál-
lítására.  

A szelektív hulladékok gy�jt�helyei 
tekintetében figyelembe kellett venni 
mindenekel�tt azt, hogy az új konténerek 
ürítéséhez nagy teherautóval érkezik a 
szolgáltató, és emel�szerkezetének zavartalan 
m�ködéséhez mintegy hat méter – faágaktól és 
légvezetékekt�l mentes – szabad magasság 
szükséges. A Rákóczi utcai helyen így az új 
konténerek elhelyezése nem volt lehetséges, 
ezért került a F� utca és a Sziget utca sarkához.  

Amikor a VKG dolgozói elkezdték kiépíteni 
az Újtelepen található szelektív hulladékgy�jt� 
szigetet, több kritikát is kaptunk. A szelektív 
hulladéksziget kialakítása tekintetében is 

m�ködik a más, fontos, közösségi természet� ügyekkel kapcsolatosan is megnyilvánuló ún. NIMBY-effektus. (Not In 
My Back Yard – szabad fordításban: ...csak ne az én szomszédomban!). Tisztában vagyunk azzal, hogy senki nem akar 
ilyet közvetlen lakókörnyezetében. Sokat kerestük azt a helyet, mely a lehet� legtöbb emberhez közel van, mégsem 
zavar közvetlenül senkit, továbbá az önkormányzat tulajdonában van, és megközelíthet�. Amennyiben akár a régi-új, 
akár a valóban új helyszínnel kapcsolatosan jobb javaslata lenne, kérjük, jelezze; biztos lehet benne, hogy komolyan 
meg fogjuk vizsgálni! 

A Mátyás király utcai sziget maradt a régi helyén, illetve telepítettünk még egy szigetet a CBA mögé is. Az új tároló-
edények �rtartalma lényegesen nagyobb, mint a korábbiaké, így több hulladék befogadására alkalmasak; új helyükön 
jobban „szem el�tt” vannak, így reményeink szerint kevésbé kell tartani attól, hogy illegális szemétlerakóvá váljék 
környezetük. 

Ezúton is kérem Önöket, ha a konténerek mellett – legyen az bármelyik szigeten, de egyébként bárhol máshol a tele-
pülésen – illegálisan elhelyezett hulladékot vesznek észre, azonnal jelezzék a polgármesteri hivatal munkatársai felé! 

Sajnos mindig akadnak olyanok, akik nem veszik a fáradságot, hogy összetapossák a flakonokat; mások meg, amikor 
látják, hogy nem fér be a konténerbe, egyszer�en a tároló edények mellett hagyják a teli zsákokat – ezáltal a szigetek 
egyébként rendezett környéke hamar szemétteleppé válik. A VKG munkatársai találtak az edények mellé lerakott, 
kommunális hulladékot tartalmazó zsákokat is. A zsákok tartalma ezúttal is „elárulta” gazdáját – sajnálatos, hogy ilyen, 
mindkét fél számára kellemetlen helyzeteket is kezelnünk kell. Kérek mindenkit, aki azt veszi észre, hogy magáról 
megfeledkezve valaki ilyesféle cselekedetre ragadtatja magát, figyelmeztesse – és ismeretlenül is köszönöm annak, aki 
ezt megtette már. 

Bár a helyzet a fenti kép alapján kissé sötétnek t�nhet, azt remélem, hogy ez csak a „minden kezdet nehéz” id�szaka; 
bízom abban, hogy összefogással, oda- és egymásra figyeléssel ezt a problémát is megoldjuk, hiszen a képlet rendkívül 
egyszer�: a kommunális hulladékot a kukába, vagy zsákba, a papírt, az üveget és a PET palackot pedig a konténerekbe 
– s különösen az utóbbit: 

 


����������������
 

Félegyházi András  
                                                                                                                                                                      polgármester 
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Kedves Szül�k! 
Nyári napközis gyermekfoglalkoztató tábort szervezünk Visegrád Város Önkormányzata, a Visegrádi Ifjúsági Szi-

get Egyesület, valamint az Áprily Iskoláért Alapítvány támogatásával. 
A program id�pontja:  
2013. június 17–28-ig, 10 nap reggel 9-t�l délután 16 óráig 
A tervezett programok a következ�k:  
1. nap:  
Kirándulás Visegrádon, Mogyoró-hegy, fellegvár, bobpálya, erdei játszótér, ebéd a bobpályán. 
2. nap:  
Kirándulás a Telgárthy-rétre: közös játékok, levendulafonás stb. Közös ebédf�zés, paprikás krumpli galuskával, sa-

láta. 
3. nap:  
Kirándulás Zebegénybe biciklivel (jól kiépített bicikli út van). Ebéd a Rétesházban, a Hajózástörténeti Múzeum 

megtekintése. 
4. nap:  
Hajóépítés a sportpályán, ebédre zöldborsóleves-f�zés és palacsintasütés (megtanulása is) és elkészítése magunk-

nak. Délután hajóeregetés a Dunán. 
5. nap:  
Sportnap a sportpályán, kipróbálhatnak, megismerhetnek különböz� sportokat, közös ebédf�zés bográcsban. 
6. nap:  
Ytong várépítés a sportpályán, ebédre pizzát sütünk magunknak. 
7–8. nap:  
Kacár-tanya, Szokolya (ott alvós, nomád tábor). 
Célja: a vidéki ember életének bemutatása, mindennapjaiba való belekóstolással. Komppal, vonattal és kisvonattal 

megyünk. 
Ebéd tarisznyából. Vacsora saját készítés� sült virsli, szalonna, kolbász. Reggelire mindenki hoz egy konzervet + 

tábori lekváros kenyér, tej, kakaó, ebéd bográcsgulyás (saját készítés�). Délután hazautazás. 
A csoport a gazdától egy kb. másfélórás bemutatót és ismeretterjesztést kap a falusi és tanyasi életr�l, régi cséplés-

r�l stb. 
Délután: kenyérsütés (a gyerekek dagasztanak, sütnek a pékkel, szabadtéri kemencében, és megkapjuk a 10 kg saját 

sütötte kenyeret (ezt így nem kell vinni, és pont elég két napra), másnap délel�tt egy kézm�ves foglalkozás lesz a 
gyerekeknek (csuhézás vagy nemezelés). 

9–10. nap:  
Táborzáró – ott alvós sátorozás a sportpályán, napközben táborállítás, evezésoktatás (végzettséggel rendelkez� ok-

tatóval, ment�mellénnyel, partközelben), kézm�ves foglalkozások, ebéd tarisznyából. Délután elkészítjük grill va-
csoránkat, salátát, kókuszgolyót, majd este vendégül látjuk a tábort�znél a szül�ket is. Reggeli: konzerv, ebéd bog-
rácsban, együtt f�zés, táborbontás. 

A tábor díja 700 Ft/f� naponta, ezért ebédet kapnak a gyerekek. Az egyéb költségeket, belép�ket, programdíjakat 
stb. az önkormányzat és a támogató egyesület fizeti. 

Remélem, élménydús, szép napokat tölthetünk együtt a gyerekekkel.  
Szeretettel várom �ket 2013. június 17-én reggel 9 órakor a sportpályán. 

Bártfai Ildikó 

 

Katasztrófavédelmi verseny 
 

Az elmúlt hét évhez h�en, idén is részt vettünk a Szent-
endrén megrendezett körzeti katasztrófavédelmi verse-
nyen. 

Harsányi Bence, Oláh Marcell, Lénárd Dávid és Schaf-
fer Ádám tanulók alkották kis csapatunkat. A megmérette-
tésre sokat készültünk, s meg is lett az eredménye, hiszen 
ebben az évben mi bizonyultunk a legjobbnak! A fiúknak 
el�ször elméleti kérdésekre kellett jól felelniük, majd a 
gyakorlati rész következett. Itt volt mocsárugrás, puttony-
fecskend�vel való célba lövés, nyúlgátépítés homokzsák-
ból és egy túlél�csomagot is össze kellett állítaniuk. Vé-
gül 14 csapatot megel�zve I. helyezettként jutottunk be az 

isaszegi megyei dönt�be. Ezúttal a 7. helyezést érték el a 
visegrádiak. Számot kellett adniuk – többek között – 
els�segélynyújtásból és tájékozódó képességükr�l.  

A verseny célja az volt, hogy a gyerekek olyan gyakor-
latokat sajátítsanak el, melyek egyes katasztrófahelyzet-
ben akár életeket is menthetnek. Sok új ismeretet és ta-
pasztalatot szereztünk a megmérettetések során. 

Végül, de nem utolsósorban, köszönettel tartozom Oláh 
Miklósnak, aki segítséget nyújtott a gyerekek szállításá-
ban és felügyeletében.  

Demeter Bálint 
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Magyarországon az általános iskolás tanulókkal törvé-
nyileg meghatározott formában két területen – matemati-
ka és szövegértés/magyar – évente kétszer végeznek 
olyan méréseket, amelyeknek az eredményei meghatároz-
zák a gyerekek jöv�jét és az iskolák megítélését. Január-
ban felvételi, május végén kompetenciamérés néven. Az 
itt elért eredményeinket ismertetjük Önökkel röviden, a 
teljességre törekvés szándéka nélkül.  

Lassan egy évtizede tart hazánkban a világviszonylatban 
is egyedülálló kompetenciamérés. Szövegértés és mate-
matika m�veltségterületeken mérik az ország összes 6., 8. 
és 10. évfolyamába járó tanulóit. A feladatok összeállítá-
sát és az értékelési rendszert úgy dolgozták ki, hogy a 
közoktatásban részvev� diákok nyomon követhetik egyé-
ni fejl�désüket és az osztálytársaikhoz viszonyított hely-
zetüket. Az iskolák munkájukat összehasonlíthatják egy-
mással, az országos eredményekkel, és az el�z� években 
elért teljesítményeikkel.  

Az eredményeket a mérést követ� év februárjában teszik 
nyilvánossá, amelyek elérhet�k a www.oktatas.hu honla-
pon a Köznevelés/Országos és nemzetközi méré-
sek/Országos kompetenciamérés menüpontban továbbá a 
www.kir.hu/okmit címen. Itt bárki számára bármelyik 
iskola eredménye megtekinthet�. 

 Márciusban – immár harmadik éve – rendhagyó szül�i 
értekezleten, a tanulók aktív bevonásával, közösen gon-
dolkodva megbeszéljük és részletesen elemezzük, értékel-
jük az egyéni, valamint az iskolai teljesítményünket, így e 
sorok olvasói közül sokaknak ismer�sek lesznek az itt 
közölt adatok.  

Tanulóink most is – az el�z� években már megszokott 
módon – átlagon felüli színvonalon teljesítettek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti, országos átlaggal való összevetés mellett más 
átlagok is szerepelnek, többek között a városi iskolák 
átlaga. Eredményeinket az országos jelentésben velük, az 
590 városi iskolával/osztállyal hasonlítják össze. 

 

Tegyük ezeket a száraz adatokat a mindennapok szintjén 
egy hasonlattal érzékelhet�vé! 

 Képzeljünk el egy olyan futóversenyt, amelyben az 590 
f�s mez�ny a célba érkezés el�tt három jól elkülönül� 
csoportra szakadt szét. 

A 6. évfolyamosok matematika „versenyében” mi egy 
olyan 100 f�s bolyban vagyunk, amit csak 8 versenyz� 
el�z meg. A szemlátomást lemaradtak 482-en vannak. Az 
egyes csoportokon belüli elhelyezkedés nem meghatároz-
ható. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a statisztikai adatok-
ból megállapítani: a 9. vagy a 108. helyen futunk. Szö-
vegértésb�l 3-an vannak el�ttünk, a mi csoportunk lét-
száma 79, a lemaradtak száma 508. 

A 8. évfolyam esetében matematikából el�ttünk csupán 
5-en, velünk együtt 139-en, míg lemaradva 446-an futnak. 

Szövegértésb�l a t�lünk jobbak között 11-en, a mi csopor-
tunkban 247-en, a gyengébbek 332-en vannak. 

Az árnyaltabb kép kialakításához látnunk kell a követ-
kez�ket. Visegrád különleges helyet foglal el az ország 
életében, múltja és történelmi szerepe miatt. Városi rang-
ban van. Munkánkat ezért nem a községi, hanem – mint 
fentebb láttuk – a városi iskolák eredményeivel hasonlít-
ják össze. Lakosai számát tekintve, és sok más viszony-
latban településünk viszont községnek tekinthet�. Ez azért 
lényeges, mert a községek országos átlaga a városi átlag 
alatt van. A 6. évfolyamon matematikából a város/község 
arány 1471/1435, szövegértésb�l 1453/1412. A 8. évfo-
lyam esetében matematikából 1589/1549, szövegértésb�l 
1542/1494. 

Az elért eredményekért minden tanulónknak gratulá-
lunk. Akarater�b�l is jelesre vizsgáztak. H�ek maradtak 
el�deikhez. Embert próbáló munka május végén, kániku-
lában 4-szer 45 percen keresztül tíz perces szünetekkel 
szellemi munkát végezve kitölteni egy közel 80 oldalas 
A/4 méret� tesztfüzetet ilyen jó eredménnyel. 

Külön meg kell említenünk a kiemelked�ket, a 75 % 
körül és felette teljesített tanulókat. 

6. osztályban szövegértésb�l: Szabó Boglárka, Irsai Ta-
más, Farkas Györgyi, Lénárd Dávid Galonics Jázmin, 
Hegyi Adrien, Pfeifer Bianka, 

matematikából: Afra Dávid, Szabó Boglárka, Irsai Ta-
más, Lénárd Dávid. 

8. osztályban szövegértésb�l: Paulusz Balázs, Kiss Pé-
ter, Vastag Klaudia, Szabó Petra, Szalai Ádám, 

matematikából: Kiss Péter, Paulusz Balázs, Virág And-
rás, Paulusz Zoltán. 

Az els�k között a legels� Szalai Ádám, akinek a 97%-os 
matematika eredménye iskolánk történetében egyedülálló, 
s a nyolc osztályos gimnáziumba járók között is el�kel� 
eredménynek számítana. 

A január végi felvételi látványosságában, visszhangjá-
ban alul marad, viszont az egyén fontossága szempontjá-
ból megel�zi a kompetenciamérést. Sok esetben már itt 
eld�l a kés�bbi tanulmányok folytatásának sorsa. 

Nyolcadikosaink itt is az országos átlag felett teljesítet-
tek matematikából és magyarból egyaránt. 

 
Eredményüket az alábbi grafikonok mutatják 

 

 

Eredményüket a mellékelt táblázat mutatja: 
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Búcsúzóul az elmúlt négy évben elért 
felvételi eredményeink 

 

 
 

Boldogság a tanárnak, dics�ség az iskolának ez az eredmény.  
Reméljük, tanulóink tovább járnak az el�dök által kiépített tisztesség-tanulás-tenni akarás útján! 

                                                                                                                                                                        Hábel József 
matematikatanár 

 
A Fellegvár Óvodából jelentik: 
 

Elmesélem, mi történt nálunk… 
 

Megtörtént az új kiscsoportosok beíratása, 17-en je-
lentkeztek óvodánkba �k mindannyian visegrádi lak-
címkártyával rendelkeznek. Élmény volt a szül�knek 
is, hiszen legtöbbjük ebbe az oviba járt, s nekünk is, 
mert a mi ovisaink voltak az ifjú anyukák, apukák. 
Megnézhették a csoportszobákat, kipróbálhatták a játé-
kokat, kezet mostak a gyermekméret� mosdóba, és a 
kertben játszó régi ovisokkal is ismerkedhettek. 

Közben zajlottak a mindennapok az oviban: fogor-
voshoz vittük a gyerekeket, fényképész készített anyák 
napjára fényképeket róluk, a középs�sök az esztergomi 
Duna Múzeumban voltak a víz napja alkalmából, s a 
kiskertben földbe kerültek a palánták, elveteményezték 
a magokat is.  

Nemzetiségi fesztiválon szerepeltek gyermekeink Bu-
dapesten, s egyben továbbképzésen vettek részt a né-
met nyelv megismertetésével foglalkozó kollégáink. 

Játékos testnevelést tartottak a leend� els�söknek a 
tanító nénik a sportcsarnokban, a gyerekek nagy tetszé-
sére.  

Édesanyákat, nagymamákat, dédikéket és a tavaszt 
köszöntöttük május elején egy csokor színes dallal, 
tánccal, verssel. Harmadik alkalommal rendeztük meg 
a játszókertben ezt a köszönt�t, és megint kegyesek 
voltak hozzánk az égiek, hiszen reggel zuhogó es�ben 
mentünk óvodába, délutánra melegünk lett, úgy kisü-
tött a nap. Gyönyör� üde zöld volt a kertünk, Vivaldi 
Négy évszak c. zenem�véb�l a „Tavasz” tétel hangjai 
simogatták a lelkeket, s lesétált a kertbe 65 jókedv�, 
színes pólóba öltözött kisgyerek.  

A három korosztály eljátszott néhány év közben ta-
nult körjátékot, és együtt is szerepelt a három csoport. 
Köszönöm kollégáimnak a felkészítést, dajka néniknek 
a szervezést és ifj.Schüszterl Károly és Mikesy Tamás 
segítségét is. 

Szintén köszönet illeti Zeller Ferencet, aki újra segít-
ségünkre volt, most éppen a kiszakadt rugóvéd� vászon 
rendbehozatalában, így újra tudjuk használni a trambu-
lint. 

Nagyon kedves zenei élményt köszönhetünk a zeneis-
kola néhány növendékének és tanárainak, akik egyik 
délel�tt a kertben különböz� hangszereket mutattak, és 
szólaltattak meg nekünk. A furulyát ismerték az óvó 
nénikt�l, de a klarinét a cselló formája és hangja na-
gyon érdekes volt. A gitárról jókat mesélt a nagyfiú, 
aki megszólaltatta, s élvezhettük az ismer�s dallamokat 
a zongorán is.  

Köszönjük a zeneiskolásoknak az el�adást, és az óvo-
dai zenei munkaközösségnek a megszervezést. 

Izgalmas id�szak következik a nagycsoportosok éle-
tében, készülnek az ovibúcsúra, de talán ennél is job-
ban az „itt-alvásra”. Miel�tt véget ér a nevelési év 
(május 31.), még sok élményhez szeretnénk juttatni a 
gyerekeket mindhárom csoportban. Lesznek még ki-
rándulások, a nagyoknak Mesemúzeum, a kertben 
ugrálóvár és mint minden nyáron, most is lesz 
SOMMERFEST a programok lezárójaként. 

Dobó Istvánné 
                                                                         megbízott 
                                                                       óvodavezet� 
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Gondolatok a gyermeknap kapcsán 

����������	

 

Az áprilisi Gyerekkuckóban feladott gyurgyalaggal 
kapcsolatos kérdésekre Gersonde Olivér 4. osztályos 
tanuló is jutalmat érdeml� választ küldött még a meg-
oldás megjelenése el�tt – gratulálok! 

Kedves Gyerekek! 
Nem tudom, hogy elgondolkodtatok-e már azon, hogy 

mióta és miért rendezik meg a gyermeknapot? Lehet 
erre nagyon egyszer� választ is adni, pl. azért van 
gyermeknap, mert annyiféle ,,nap” van már. Csak júni-
usban gy�jtöttem a naptárból 16 félét.  

Mi most 2013-ban Visegrádon június 1-jén tartjuk 
meg a gyermeknapot, máshol május utolsó vasárnapján 
rendezik meg sok, színes játékkal, m�sorral, vendéglá-
tással. 

Az eredeti ötlet Törökországból indult el 1920-ban, 
1925-ben a genfi Gyermekjóléti Konferencia ajánlásá-
val már nemzetközi ünneppé vált, az ENSZ-közgy�lés 
1954-ben javasolta, hogy minden országban emlékez-
zenek meg a világ gyermekeinek testvériségér�l és 
egymás közötti megértésér�l, valamint a gyermekek 
jóléte érdekében kifejtett küzdelmér�l. A cél az, hogy 
felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek 
jogaira, helyzetére. Magyarországon 1931-t�l ünneplik 
kezdetben gyermekhét formájában, 1950-t�l gyermek-
napként. 

 

 
Gyermekeink felh�tlen alkotó játéka 

az iskolában 
 

Talán nem t�nik ünneprontásnak, ha épp a gyermek-
nap kapcsán felhívom a figyelmeteket egy másik világ-
napra, a ,,gyermekmunka elleni világnap”-ra, melyet 
június 12-én tartanak.  

Mikor ezt a cikket írom, a tv-ben épp a diákmunka 
lehet�ségeir�l, feltételeir�l, csapdáiról beszélgetnek, s 
a nyári szünet el�tt nagyon is id�szer� ez a téma. Mi, 
feln�ttek, úgy gondoljuk, hogy a munka nem árthat 
senkinek se, tizenéves gyerekeknek még hasznos id�-
töltés is lehet sok más romboló, unalom�z� elfoglaltság 
helyett. Segítés otthon, kertben, m�helyben, erd�ben, 
konyhában stb. biztos el�fordul a Ti napirendetekben 
is. Ezért is nevezhetjük gyermekmunkának, de ezt 
inkább ajánlanánk, mint tiltanánk.  

Miért van akkor szükség a gyermekmunka elleni vi-
lágnapra? Mire hívja fel figyelmünket június 12-e? Az 

is érdekes, hogy ezt a napot mindössze tíz évvel ez-
el�tt, 2002-ben tartották meg el�ször a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet kezdeményezésére. Vagyis úgy 
t�nik, mintha a 21. században is elterjedt volna a gyer-
mekmunka nem csak az ipari forradalom vagy a gyar-
matosítás korában. Olyan adatokat találtam, hogy több 
mint 200 millió! (5–17. életkor közötti) gyereket kény-
szerítenek munkára a világon.  

A gyermekmunka f�leg a fejl�d� országokban min-
dennapos; itt gyakran már ötéves korban elhagyják a 
szül�i házat a gyerekek, hogy pénzt keressenek, s el-
tartsák családjukat. Bányák, rizsföldek, sötét varró-
üzemek, vegyszergyárak – gyermekek milliói végeznek 
olyan munkát, ami veszélyezteti egészségüket, meg-
fosztja a gyermeki lét gondtalanságától, a játék, a tanu-
lás jogától. S ami legszörny�bb: a prostitúció, drogke-
reskedelemben be�rli a mocsokba gyermeki tisztaságu-
kat, ártatlanságukat. 

 

 
Pakisztáni kisfiú egy téglagyárban 

nehéz fizikai munkát végez 
 

A gyermekmunka elleni világnap erre hívja fel a fi-
gyelmünket; kell, hogy a törvény betartásával és betar-
tatásával adjunk példát és szolidaritást a gyermeki-
emberi jogoktól megfosztott kortársaitokkal Kedves 
Gyerekek! 

Nektek se árt, ha tudjátok: Magyarországon a gyer-
mekfoglalkoztatást el�ször 1840-ben szabályozta az 
országgy�lés. Jelenleg munkavállaló csak a 16. életévét 
betölt� személy lehet. A törvényes körülmények között 
15 éves kortól megszervezett diákmunka nem min�sül 
szabálytalan foglalkoztatásnak. A diákmunkásokat nem 
szabad túlóráztatni, továbbá éjszakai m�szakban, ve-
szélyes munkakörökben sem lehet �ket alkalmazni. 

Nos, Kedves Gyerekek! 
A júniusi Gyerekkuckó most lehet, hogy lehangoló, és 

hál’ istennek, T�letek idegen világról adott informáci-
ót!  

Június 1-jén élvezzétek a feln�ttek által varázsolt szép 
gyermeknapot; június 12-én gondoljatok kevésbé sze-
rencsés kortársaitokra, a nyári szünetben pedig apró-
csepr� segítéssel kedveskedjetek szüleiteknek, nagy-
szüleiteknek, egyedül él� id�seknek – ez a szívb�l jöv� 
munkálkodás Nektek és nekünk is hasznos lesz! 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

EINLADUNG – MEGHÍVÓ 
 

A Plintenburg Visegrádi  
Német Nemzetiségi Önkormányzat  

szeretettel meghív  
minden érdekl�d� visegrádi lakost 

 

a 2013. június 1-jén, 
szombaton 

de. 10 órakor kezd�d� 
 

MILLENNIUMI KÁPOLNA-
BÚCSÚRA 

(eredetileg Szent Sebestyén-napi  
„felvégi, overedle Kiritog”) 

 

Az ünnepség szentmisével kezd�dik, 
majd a megszokott megvendégeléssel 

folytatódik! 
 

Seid unsere Gäste! 

 
VALLÁSI ÉLETÜNK 

(Folytatás) 
 

Két jeles egyházi ünnepünk van május és júniusban, me-
lyet már német eleink is nagy áhítattal és odaadással tar-
tottak meg: 

 
Pünkösd a 

húsvét utáni 
ötvenedik nap a 
Szentlélek el-
jövetele. 

,,Mikor eljött 
pünkösd napja, 
Jézus ígérete 
szerint „meg-
jelentek el�ttük 
kett�s tüzes 
nyelvek… és 

megtelének 
mindnyájan 

Szent Lélekkel 
és kezdének 
szólni más 

nyelveken…” 
(ApCsel 2,3–4). 

Ez az a 
történelmi 

pillanat, amikor 
az apostolok 

téríteni indultak és a keresztény vallás világhódító útjára 
lépett. 

Az Írás szerint Pünkösd vasárnapját már az �segyház 
is a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, 
egyben ez a nap az egyetemes egyház születésnapja. 

 
Pünkösd után tíz nappal tartja a keresztény egyház az Úr 

napját – az Oltáriszentség ünnepét. 
Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi 

Mysticum) az Oltáriszentséget ünnepli az egyház. 
Kötelez� ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa tette egy 

bolsenai csoda és Szent Julianna látomásának hatására. 
Az ünnep f� eseménye a körmenet, amelyen körülhor-

dozzák az Oltári-
szentséget.  

Régi szokás 
szerint az útvonal 
mentén négy oltárt 
állítanak fel lomb-
sátorban, elé virág, 
de f�ként rózsa-
szirmokat szórtak.  

Visegrádon régen 
szokás volt virág-
sz�nyeget ké-
szíteni a lombsátor 
elé. 

Az oltári-
szentséget úr-
mutatóban (mon-
strantia) hor-
dozzák körül, 
mely vallás-
gyakorlat is a 13. 
században kelet-
kezett. 

Hazánkban a kö-
zépkorból érdekes leírások maradtak fenn az úrnapi kör-
menetek fényér�l, de ezek jórészt városi körmenetekre 
vonatkoznak. 

Zsigmond ki-
rály pl. két 
hónapig látta 
vendégül Pa-
laeologus János 
görög császárt 
Budán. 

Az ünneplés 
fénypontját az 
úrnapi körmenet 
képezte, amikor 
is Zsigmond a 
görög császárral, 
Borbála király-
n�vel és gazdag 
kíséretével az 
egész városon 
végigvonult.        

                                               
            Scheiliné Herendi Ida 

német nemzetiségi önkormányzati képvisel� 
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Visegrád város 2013. évi 
eseménynaptárának  

június havi aktualitásai 
 

1. Gyermek- és pedagógusnapi rendezvény 
  az Áprily Lajos Általános Iskolában 
1.  Millenniumi kápolna búcsúja                                      
4.  Megemlékezés és koszorúzás 
 a Trianon-emléktáblánál 
4-7.  Palotanapok a királyi palotában 
4-7.  A honfoglalástól Mátyás királyig, 
 történelmi rendezvénysorozat gyerekeknek 
9.  III. családi sport- és egészségnap 
  a sportcentrumban 
11–13. Palotanapok a királyi palotában 
11–14.  A honfoglalástól Mátyás királyig, 

   történelmi rendezvénysorozat gyerekeknek 
15.  Ballagás az Áprily Lajos Általános Iskolában 
16.  „In memoriam Zoller Attila” jazzkoncert 

   a Don Vito pizzériában  
19.  Tanévzáró 
  az Áprily Lajos Általános Iskolában 
20–24. Látogatás Obergünzburgba 
21.  Zöld tárlat a Mogyoróhegyen 
22.  Királyi mulatságok a királyi palotában 
22.  Múzeumok éjszakája a királyi palotában 
15.  Nyári buszkirándulás 
  Balassagyarmat–Szécsény–Hollók�  
24.  Szent Iván-éji mulatság és t�zugrás 
  a Duna-parton 
28.  Zöld tárlat a Mogyoróhegyen 
29.  Királyi mulatságok a királyi palotában 
 

 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
szeretettel vár mindenkit 

hagyományos 
 

����
�������
�����������

 

Helyszín: 
Visegrád, 

a kempinggel szemben lév� Duna-part 
 

Id�pont: 
2013. június 24., Szent Iván napja 

 

Máglyagyújtás: 
kb. 21 órakor 

 

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

akár a parázson is. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

Visegrád – Szabad egy táncra? 
 

ITT A NYÁR! 
 

ONE LOVE 
(LET'S GET TOGETHER) 

 

REGGAE-BULI  
VISEGRÁDON 

 

REGGAE, RAGGA, 
DANCEHALL, DUB, SKA 

 

A REGGAE-ZENE RÉGI 
ÉS ÚJABB NAGY SLÁGEREI: 

BOB MARLEY ÉS FIAI, LADÁNYBENE, 
SEEED,  

GENTLEMAN, AFRIKAI REGGAE, 
 

JÚNIUS 29. (SZOMBAT), 20.00 
VISEGRÁD SPORTPÁLYA 

 

�
�	��������������������������

�

A könyvtár éve programsorozat részeként a Mátyás Ki-
rály M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár irodalmi pályá-
zatot hirdet vers és rövidpróza kategóriában. 

Pályázni lehet magyar nyelven írt verssel és elbeszélés-
sel, melyek témája Visegrád múltja, jelene, és jöv�je. 
Maximális terjedelme a rövidpróza tekintetében 10 gépelt 
oldal lehet 12 pontos bet�nagysággal; vers kategóriában 
pedig 50 sor. Ebben a terjedelemben kézzel írt, jól olvas-
ható pályázatokat is elfogadunk.   

A pályázatok beérkezésének határideje: 
2013. július 20. 
A pályázatokat a következ� címre várjuk: 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár, 

2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
A pályázat jeligés, kérünk mindenkit, hogy nevét és cí-

mét ne tüntesse fel a pályázatán, hanem adatait egy lezárt 
borítékban csatolja ahhoz. Mindkét kategóriában a leg-
jobb pályázat szerz�je értékes könyvutalványban részesül. 

Minden érdekeltnek jó munkát és sikeres pályázatot kí-
ván: 

    Fehér Judit 
   könyvtáros 

 
 

Filmklub 
 

Értesítjük az érdekl�d�ket, hogy a filmklub június, 
július, augusztus hónapokban nyári szünetet tart. 

 Szeptember közepén remélhet�leg újult er�vel 
kezdjük újra a vetítéseket, melyre szeretettel várunk 
majd mindenkit!  

Mikesy Tamás 
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In memoriam 
 

ZOLLER ATTILA 
 

JAZZKONCERT ZOLLER ATTILA EMLÉKÉRE 
 

2013. június 16. vasárnap, 19 órakor 
Don Vito pizzériában (Zoller Attila szül�háza) 

 

Fellép: 
Csikós Attila, gitár 
Tardy Zsófia, ének 

Szudy János, dob (Bonn) 
Scholcz Péter, nagyb�g� (Amszterdam) 

 

Sztárvendég: 
Szakcsi Lakatos Béla, zongora 

 

 
A koncertek m�során a standard repertoár kedvelt da-

rabjai mellett Zoller Attila és az el�adók saját szerze-
ményei, valamint szabad improvizációk lesznek hallha-
tóak. 

Az öt prominens magyar jazzmuzsikus ezzel a kon-
certtel tiszteleg a Visegrádon született világhír� gitár-
m�vész emléke el�tt. 

 

Az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány 
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház  

közös programja 
 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 
 

 
Fotópályázat 

  

A budapesti Kondor Béla 
Közösségi ház 2013. február 11-i 
beérkezési határid�vel meghirdetett 
egy képz�-, ipar- és fotóm�vészeti 
pályázatot. Tapolcai Anett (Dörre-
dédunoka) öt fotóval pályázott. A 
fotóm�vészeti kiállítást megnyitó és 
díjkiosztó ünnepség 2013. április 
16-án volt. Anett fehér pávát 
ábrázoló fotóját a zs�ri beválogatta 
az alkotásokból készült kata-
lógusba, és a kiállításon is 
szerepelt. A pályázaton mintegy 

500 alkotó majdnem 1000 m�ve vett részt. Anett egy újabb 
oklevéllel gazdagodott.  

A tárlatot május 3-ig láthatta a közönség. 
Pándi Ildikó 

Tisztelgés a 100. születésnapon 
 

Jékely Zoltán 100. születésnapján, április 24-én, a Nemzeti 
Kegyeleti Emlékbizottság szervezésében került sor a Farkas-
réti temet�ben arra a centenáriumi megemlékezésre, amin az 
Áprily iskola vezet�i és néhány diákja is meghívást kapott. 

 

 
 

Katona Tamás személyes élményekkel is átsz�tt emlékezé-
se után Ágh István költ�társ ünnepi gondolatait hallhattuk, 
Lukáts Sándor színm�vész egy Jékely-verset mondott el. 
Ezután került sor a szépen felújított síremlék megkoszorúzá-
sára, ahol diákjaink is f�t hajtottak. 

Jó volt hallani, amikor a rendez�k kiemelték: a fiatalokban 
is eleven Jékely emléke. 

 

 
 

Ezután a Frankel Leó utcában lév� egykori lakóház falánál 
emlékeztünk virágot elhelyezve Áprilyra és Jékelyre. 

Borsody István 
 

Jékely Zoltán: 
 

JÚNIUSI REGGEL A KÖNYVTÁRBAN 
 

Egy vén könyvtári cédulára 
   írom fel titkos üzenetnek: 
   ki száz év múlva megtalálja, 
   tudja meg, szeretlek, SZERETLEK! 
 

Kötetbe préselt régi évek 
   közt, hol az Id� megtüremlett 
   s nem hallatszanak a percenések – 
   sóhajtom-suttogom: SZERETLEK! 
 

A megvasalt öreg akácfa 
   az ablakon be-benevethet, 
   életem éke, drága násfa, 
   szeretlek, szeretlek, SZERETLEK! 

1949. június 8. 
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VINA 
 

Ezt a szóösszetételt találtam ki megálmodott projektem 
megnevezésének. Négy bet�, kett� VIsegrádból, kett� 
NAgymarosból. Egybeírva. Ez a projekt, mely nem híd, nem 
alagút, csak egy vékony fonal, mely turisztikai célból, de 
tájba ill�en összekötheti a két várost. Ez a képletesen mon-
dott fonal nem más, mint egy drótkötél, 
 

Visegrád és Nagymaros összekötése függ�vasúttal 
 

– az álmom. Hitem, hogy megvalósulása nemcsak sz�kebb 
hazámat, a Dunakanyart szolgálná, hanem újabb lehet�séget 
biztosítana, mutathassunk minél többet az ide látogatóknak 
mindabból a természeti csodából, látványból és történelmi 
kultúrából, mellyel elhalmozott minket itt a Teremt�. 

Egy évtizede, hogy megálmodtam. Sokan kérdezik ma is, 
hogy áll a VINA-projekt? Hogy a kérdésre választ adjak, 
ezért is fogtam neki az írásnak, meg azért is, mert úgy gon-
dolom, ne adja fel az ember az álmát, s köszönet az újságnak 
és mindenkinek, aki fogadókészségét biztosította gondolata-
im megjelentetéséhez! 

2004-ben támadt az ötletem. Ültem otthon Nagymaroson, 
szokott kis helyemen, a teraszunkon, szemben gyönyör� 
Visegrádommal, a Dunával, a várral és bevillant.  

Az idegenforgalmat szolgáló eszközrendszernek fontos 
eleme a közlekedési infrastruktúra, melynek fejlettsége vagy 
akár a fejlesztés lehet�sége egyik városnak sem adatott meg.  

Híd? – dehogy! – építésére ebben a térségben egyhamar 
biztosan nem kerül sor. Lehet, hogy van olyan közlekedési 
eszköz, amelyik nemcsak kiszolgálója, de célja is lehet az 
idegenforgalomnak? Igen – hát a függ�vasút, Visegrád és 
Nagymaros összekötése függ�vasúttal. Ez is híd, de csak a 
két város együttm�ködésének szellemi hídja. Úgy gondoltam 
és gondolom ma is, hogy megvalósítható, és m�ködtetése a 
két város, Visegrád és Nagymaros világszínvonalú ismertsé-
géhez, idegenforgalmi fejl�déséhez is nagyságrend� lépték-
kel hozzájárulhat, hiszen egy ilyen környezet-, táj- és örök-
ségvédelmi szempontból is ideális idegenforgalmi célt szol-
gáló közlekedési eszköz önmagában is turisztikai látványos-
ság lenne. Nos, itt kezd�dött az álom. 

Azt hittem, hogy majd mindenki rácsap az ötletre, minden-
ki látja benne az érdekének megfelel� további járulékos 
fejlesztési lehet�ségeket, mindenkinek tetszik, s akkor kol-
lektív akaratból az álom, az ötlett�l a megvalósulásig ripsz-
ropsz beteljesül. Persze lehet, hogy egy évtized egy ilyen 
nagy projekt szempontjából nem is nagy id�, ahogyan akko-
riban is írtam; hogy álom-e ez, vagy a jóslat valósággá válik, 
majd meglátják unokáink vagy azok unokái. Nekem nagy 
id�, akkor még nem volt, ma már van unokám, s kérdés, látni 
fogja-e ezt a függ�vasutat, vagy csak az � unokái? Egyszer 
biztosan megvalósul. Lehet, hogy még én is megélem? 

Ötletemet 
a két város 
polgármes-

tereinek 
támogatá-

sával, 
módomban 
állt el�adni 
2004 máju-

sában 
Nagymaro-
son, a két 

város 
együttm�ködését is célzó, szervezésemben megvalósult 
Visegrád és Nagymaros együttes képvisel�-testületi ülésen.  

Ma úgy látom, két hibát is elkövettem.  
Az egyik az volt, hogy arra gondoltam, maguk a városok is 

vegyenek részt a projekt beruházásában, üzemeltetésében, 
hiszen ezen keresztül több csatornán is bevételekre tehetnek 
szert. Mivel én nem vagyok multimilliomos befektet�, csak 
egy ötletszerz�, így ez a javaslat t�nt ésszer�nek. Azóta 
látom, ezt nem szabadott volna er�ltetni, csak a lehet�ség 
kapuját kell nyitva hagyni, hiszen befektet� számtalan akad-
na, gondolom városainkból is gyorsan összekovácso-
lód(hat)na itt helyben egy konzorcium, s ez lenne szívem 
szerint az igazi megoldás.  

A másik hiba az volt, hogy a függ�vasutat a várba tervez-
tem érkeztetni, nem számolva azzal, hogy ez már gondolati 
szinten is mennyi bonyodalmat, ellenállást jelenthet. Ma már 
ezt is másképpen látom; a legszebb útvonal és a legkisebb 
ellenállás iránya az lehetne, ha a visegrádi MOL-kúttal 
szemben lév� nagymarosi parkolóból indulna, s a palotakert 
felett haladva a hegyre érkezne, majd onnan a fellegvár mö-
götti parkolóba. Ezzel ugyanis elkerülhet� az is, hogy a 
nyomvonal bárkinek az ingatlana, kertje, háza fölött menne. 

Az eltel kilenc év alatt sok minden történt. Leveleztem, 
tárgyaltam Ausztriában a Doppelmayr céggel – mint az ilyen 
projektekben legismertebb kivitelez�vel, majd kérésüknek 
megfelel�en a tervezett nyomvonalakról metszeteket készít-
tettem, melyek alapján megállapították, hogy a tervezett 
helyeken m�szakilag megvalósítható a projekt. Gazdaságos-
sági, megtérülési számításokat végeztem. A két város kezd�-
bet�ib�l kialakított www.vina.hu domain nevet levédettem, 
fenntartottam, a honlapot folyamatosan m�ködtetem, bár a 
rajta akkor elhelyezett köszönt�met még nem aktualizáltam. 
Mint a honlapon is látható, az ötlet népszer�sítése érdekében 
és a jöv� generációinak, gyerekeink és unokáink figyelem-
felhívása érdekében rajzversenyeket írtam ki, és díjaztam a 
nagymarosi és visegrádi iskolában. Azóta néhány újságcikk 
is megjelent e témával kapcsolatban, támogatók is akadtak. 
Folytatom a munkát a koncepció továbbfejlesztésével, a 
m�szaki megvalósíthatóság igazolásával, tárgyalásokat foly-
tatok potenciális kivitelez�kkel, lehetséges befektet�kkel, 
támogatókkal. 

Bár már 2004-ben megszületett a gondolat, s évekig próbál-
tam megvalósítani, eddig nem sikerült realizálni az álmom. 
Idén elhatároztam, neki futok még egyszer, bízva Visegrád-
ban, Nagymarosban, s Istenben! Ez lehetne Magyarország, 
s�t Európa legszebb, legvonzóbb turisztikai látványossága, 
egy igazi Európa-projekt. Minden biztatást, támogatást, 
segítséget köszönettel veszek. 

Visegrád idén kaput nyitott, meghallgatott, s lehet�séget 
adott a projekt szakmai körben történ� ismertetésére és az 
újságban történ� megjelentetésére, hogy Önök is megismer-
hessék, véleményezhessék álmaim projektjét. A tárgyalások 
során én is megismerhettem a visegrádi fejlesztési elképzelé-
seket. Az ötletek összekapcsolhatók. Remélem, én is meg-
gy�z� voltam, hogy ez a projekt nem visz Visegrádtól, ha-
nem ad Visegrádnak is, többek között ráb�vül� turizmussal 
egyben tehermentesít is, pl. a fellegvárba vezet� út forga-
lomkímélésével. 

Köszönettel venném, ha a www.vina.hu fórum lehet�ségén 
és/vagy közvetlen elérhet�ségeinken keresztül és/vagy az 
újság adta lehet�ségein keresztül megismerhetnénk egymás 
véleményét, megtalálnánk a kölcsönös el�nyöket, közösen 
fejlesztenénk az ötletet a megvalósításig! Mert a hivatalok-
ban kilincselni igazán akkor lenne értelme, ha azt mondhat-
nánk, Visegrád és Nagymaros szeretnék. 

Naményi Péter 
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A Visegrádi Szövetség ebben az évben is megrendezte a majálist – már hatodik alkalommal a sportpályán, a szokásos 
helyen, a „sarokban”. Köszönjük a lehet�séget. 

Minden adott volt, hogy jól sikerüljön az esemény. Nagyon jó id� volt (talán túl jó is). Az el�-berendezés (sátrak, asz-
talok, székek, üstök, t�zi fa stb.) id�ben megtörtént (köszönet a dalkör tagjainak), és korán el lehetett kezdeni a sütés-
f�zést. A VSZ-tagok és pártoló tagok közül igen sokan eljöttek, de fiatal családok is csatlakoztak, és az id�sek otthoná-
ból is ott voltak, mint máskor is. 

A májusfa sem hiányzott Dubniczki Tibi 
jóvoltából. Obtrizsáli Karcsi Nádler Zsuzsával 
(és még néhány önkéntessel) úgynevezett 
„Tavaszi borsós, babos ragut készített Málé-
Platz módra”, amely mindenkinek nagyon 
ízlett. Persze, Tornyos Gábor csülkös pörköltje 
is nagy sikert aratott. Hajdú András negyven-
ötven halat sütött meg, és rósejbnivel fo-
gyaszthatták a megjelentek, amit pillanatok alatt 
– ahogyan sült – el is kapkodtak. András maga 
fogta a halakat és � is felajánlotta a majálisra 
ingyenesen, amit ezúton is megköszönünk. 
Ugyancsak megköszönjük, hogy Polgár Zsolt 
ingyen csalamádét készített számunkra, s olyan 
mennyiségben, hogy b�ségesen elegend� volt a 
teljes étkezéshez.  

A Visegrádi Férfi Dalkör új dalokkal készült 
az alkalomra, amelyek tetszést arattak.  

                               A dalkör tagjai és „új segít�i” 
 

A majális keretében oklevéllel köszöntük meg azoknak a kisgyerekeknek, kisiskolásoknak a Zsitvay-gyalogtúrákon va-
ló kitartó részvételüket, akik rendszeresen, illetve „er�n felül”, de részt vesznek ezeken a hegyi kirándulásokon. 
 

2008-ban rendeztük az els� majálist a sportpályán a VSE, a VSZ és a Visegrádi Vállalkozók Egyesületével közösen. A 
játékos vetélked�ket pedig az óvodai nevel�k, illetve a m�vel�dési ház biztosította. Aztán éves hagyománnyá vált.  

Az akkori polgármester, Hadházy Sándor is mindig meglátogatta az eseményt, az önkormányzat pedig (civil szervezeti 
m�ködési kiadásként) anyagilag is támogatta a programot. 2011-ben és 2012-ben (amikor nagysiker� kutyabemutató 
megszervezésére is sor került) az esemény városi rendezvényként került meghirdetésre.  

Az ez évi rendezvénysiker is azt bizonyítja, hogy a hat éve elkezdett hagyományt a jöv�ben is folytatni illik, folytatni 
kell. 

Kiss Károly  
 

Olvasói ****  levél 

Hol vagy, régi május elseje… 
 

Hol vannak már a régi május elsejék? A mi ifjúságunk 
egyik legszebb, legkedvesebb ünnepe volt! Akkor adtak 
ennek az ünnepnek, volt igazi felvonulás, utcazene, majá-
lisok, amikor minden kolléga, barát, nem barát együtt ün-
nepelte azt a szép május elejét. A sok család mind kint 
volt a szabadban – a Telgárthy-réten –, a feln�ttek sütöt-
tek-f�ztek, és nem hiányzott a jó innivaló sem. A gyere-
kek meg játszottak, labdáztak. A felállított nagy májusfára 
meg színes papírokat, csokoládét, bort, pezsg�t aggattak. 
Mindezekért fel kellett mászni a fára, ami elég magas volt, 
valamint lenyúzták a fa kérgét, ezért így nagyon nehéz 
volt felmászni a jutalomért, mert nagyon csúszott. 

Hol vannak már a régi szép id�k, amikor májusfát illett 
állítani? A fiatal legények éjjel kimentek az erd�be, és ki-
választották a legszebb fát, és az éjszaka folyamán haza-
vitték, feldíszítették, és utána természetesen a ,,legszebb” 
leányok házához vitték. A leányok villanygyújtással fo-
gadták a májusfát, és most már csak reggelig �rizni kellett, 

hogy nehogy valaki ellopja azt. Ez egy igen szép esemény 
volt, amire öreg napjaimban visszagondolok. 

Hát, Kedves Olvasó, most csak arról szeretnék írni a mai 
visegrádiaknak, és nem akarok kritizálni senkit, csak szó-
ba akarom hozni azt, hogy: Hol vannak már a régi máju-
sok? Sokan külön csinálják a maguk májusát. Hát ez 
olyan, hogy nem akarunk együtt lenni az emberekkel. Va-
lami nagyon megfert�zte ezt az egész világot, de itt, Vise-
grádon is. Lassan kihalnak az �si visegrádi lakosok, a 
most ide települt lakosok nem is tudják, mi volt itt Vise-
grádon, és talán nem is érdekli �ket, hogy hogyan is éltek 
a régiek! 

Most befejezem írásomat! Kívánok az összes visegrádi 
lakosnak szeretettel egy kellemes májust, és egy tartalma-
sabb jöv� évi május elsejét. 

Tisztelettel: 
id. Szinay István 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány  
közhasznúsági jelentése 
a 2012-es esztend�r�l 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 14. Pk. 
60.413/2010/4. sz. 2011. április 9. napján joger�re emelkedett 
végzésével, AM-3413. nyilvántartási számmal jegyezte be. Az 
alapítvány eleget tett a törvényi kötelezettségeinek, és a 2012-es 
évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint 
teszi közzé.  

 

Az alapítvány 2012-es bevétele: 1.673.000 Ft, közhasznú 
tevékenység ráfordításai: 1.251.000 Ft; eredmény: 422.000 
Ft.  

 

Pályázaton Visegrád Város Önkormányzatától (Pályázat a civil 
szervezetek számára) 280.000 Ft-ot nyert az alapítvány, továbbuta-
lási céllal kapott támogatás 200.000 Ft, támogatásként kapott ezen 
kívül 54.000 Ft-ot. Az alapítvány támogatásként adományként 
(közhasznú tevékenységb�l származó bevétel) 1.100.000 Ft-ot 
gy�jtött, egyéb bevétel: 39.000 Ft (pénzügyi bevétel). Ráfordítá-
sok: közhasznú tevékenység ráfordítása: 1.251.000 Ft, ebb�l to-
vábbutalt támogatás 200.000 Ft. A kapott támogatással az alapít-
vány megfelel� módon, határid�ben elszámolt. Az alapítvány 
2012. évben állami támogatást nem kapott. 

Az ÁIA 2012. évi tevékenységével és pénzügyi támogatásával 
eredményesen valósította meg alapítói szándékát: a város iskolájá-
nak fejlesztését. Rendezvényekkel gazdagította Visegrád kulturális 
életét: költészet napja, hangverseny szervezése, Áprily Lajos halá-
lának 45. éves évfordulóján megemlékezés a költ� sírjánál, szüle-
tésének 125. évfordulójának méltó megünneplése.  

Ez utóbbi eseményhez kértük az önkormányzat segítségét; az Áp-
rily Lajos – Bardon Alfréd Visegrádi képek cím� könyvének meg-
jelentetéséhez. A könyv kiadásához az önkormányzat hozzájárult, 
de a költségek nagyobb hányadát az alapítvány állta. A költ� szü-
letésének 125. évfordulóján minden diák és az oktatási intézmé-
nyek dolgozói megkapták a könyvecskét. Meggy�z�désünk, hogy 
a Visegrádi képek az iskolások lokálpatrióta neveléséhez nélkülöz-
hetetlen kalauz lesz, ha a pedagógusok beépítik oktató-nevel� 
tevékenységükbe. A könyv kiadásának költsége: 755.950 Ft volt 
(nyomdai költség: 565.950 Ft, grafikai szolgáltatás: 190.000 Ft). 

A civil szervezeteket támogató alapból a júniusban rendezett 
gyermek- és pedagógusnapon alapítványunk biztosította a nyugdí-
jas pedagógusok megajándékozását. A nyári táborok közül alapít-
ványunk 100.000 Ft-tal segítette a VI–PA-tábort; a nyári napközis, 
német nemzetiségi hagyomány�rz� tábor szervezését támogattuk. 
Az ÁIA egyéb tevékenységével, anyagi támogatásával az iskola 
feltételrendszerét, taneszközállományának fejlesztését, a rászoruló 
gyermekek szociális segítését, a tehetséges tanulók ösztönzését 
biztosította, és kívánja a jöv�ben is biztosítani. Alapt�kéjét els�-
sorban a szül�i szervezettel közös programok bevételei, a kuratóri-
um tagjainak és vállalkozók, magánszemélyek felajánlásai biztosít-
ják. Az önkormányzati pályázaton kívül más pályázaton nem sike-
rült nyernünk. A Szent György Lovagrend jelent�s támogatásával 
(200.000 Ft-tal) értékes tárgyajándékkal jutalmazhattuk az Év 
Diákját és Kisdiákját. Fontos azt is megjegyezni, hogy a kuratóri-
um tagjai, a könyvelést kezel� személy, intézmények vezet�i és 
civil személyek értékes szellemi és szervez�, önkéntes munkával 
biztosítják m�ködésünket. 

                                                                                Mezei Anna 
kuratóriumi elnök 

A Soproni Sándor Egyesület 
2012. évi pénzügyi jelentése 

 

A Soproni Sándor Egyesület tavaly az önkor-
mányzattól kapott 150.000 Ft-tal, a 26.000 Ft 
tagsági díjjal és egy megnyert pályázat 395.000 
Ft-jával gazdálkodhatott. Külön szeretnénk meg-
köszönni az adók egy százalékából az egyesület-
nek felajánlott 45.000 Ft-ot.  

Ezekb�l az összegekb�l megvásároltunk egy 
pénzver�tövet, amivel magunk is tudunk rendez-
vényeinken pénzt verni. Az egyesület öltözetál-
lománya jelent�sen b�vült, elkészültek az els� 
b�rsaruk is. A ruhákhoz kiegészít�ket készíttet-
tünk (fibulákat, övcsatokat, b�röveket). Legje-
lent�sebb rendezvényünkre költöttük a maradék 
bevételünket. A VI. Quadriburgium Játékokon 
több mint száz embert vendégeltünk meg. Mind-
két rendezvényünk nagyon kedvelt a közönség 
körében. Igyekszünk még korh�bb és hitelesebb 
bemutatókat tartani.  

Végül az egyesület banki és egyéb költségeire 
80.000 Ft-ot kellett költenünk. Év végi pénzkész-
letünk 174.000 Ft volt. 
                                             Gróh Dániel  

a Soproni Sándor Egyesület  
                                                 elnöke 
 

Keresztel� Szent János  
Visegrád Alapítvány  

közhasznúsági jelentése  
a 2012. évr�l 

 

A Keresztel� Szent János Visegrád Alapítvány 
az államháztartás alrendszereib�l támogatásban 
2012. évben sem részesült. Az alapítvány 2012. 
évi összes bevétele 28.000 Ft volt. Ebb�l kamat 
bevétel 5.000 Ft, magánszemélyekt�l kapott 
támogatás 23.000 Ft. A támogatásokat ezúton is 
köszönjük. 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai 2012. év-
ben sem részesültek semmiféle juttatásban. 

Az alapítvány a visegrádi Keresztel� Szent Já-
nos plébániatemplom felújításának befejezésére 
 a Visegrádi Keresztel� Szent János plébániát 
784.000 Ft támogatásban részesítette,  és az 
Áprily Lajos Általános Iskola részére 30.000 Ft-
ot adott át táncruhaanyag vásárlására. A bank- és 
nyomtatványköltség 21.000 Ft-ot tett ki, így az 
összes pénzeszköz felhasználás 2012. év-
ben 835.000 Ft volt. 

Értékcsökkenés nincs, mert az alapítvány esz-
közökkel nem rendelkezik. 

Pénzkészlet az év végén 470.000 Ft.  
Jelen közhasznúsági jelentés melléklete az ala-

pítvány kuratóriuma által jóváhagyott egyszer�-
sített beszámoló. 

Lakatosné dr.Schilling Dorottya 
                                       az alapítvány  
                                kuratóriumának elnöke 
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Visegrádi képek (folytatás) 

Az urnamez�s kultúra Visegrádon 
 

A mintegy 3000 évvel ezel�tt itt élt népesség végig a Duna mentén építette 
meg telepeit. Visegrád-Lepencén megtalált lel�helyeik alapján ma már életük 
számos mozzanatáról van közvetlen vagy követett ismeretünk. Ezek alapján 
felvázolhatjuk mindennapjaik kisebb-nagyobb történéseit. 

Nem voltak falvaik, hanem egy-egy tanyajelleg� csoportosulás alakult ki. 
Házaikat félig földbe ásva, téglalap alapra építették fel. A ,,mestergerendát” 
ágasfák tartották, a tet�t ágakkal, növényi maradványokkal fedték. A ház kö-
rül különféle tároló vermeket ástak, ahol élelmet, halászeszközöket, háztartási 
hulladékot stb. tároltak. Halászhálójuk, horgaik, horgászbotjaik és bár nem ta-
láltuk nyomukat, de nyilvánvalóan csónakjuk, dereglyéik is voltak. A vadá-
szattal kapcsolatban nincs sok bizonyítékunk. A Dunából el�került bronz lán-
dzsahegyek lehettek ennek eszközei. Egy valószín�leg farkascsontból készült 
eszköz is utalhat vadászó tevékenységükre. A terménytároló vermek méhkas 
alakja alkalmas volt a benne tárolt termések meg�rzésére. A felül kb. 50 cm-
es átmér�j� gödreik alul kiszélesedtek, elérhették a két és félméteres átmér�t 
is, magasságuk 1 m-nél nem volt több. Ezek a vermek a belsejükben meg�riz-
ték az adott h�mérsékletet, a hideg nem tudott behatolni, ezért a termények 
nem fagytak meg bennük. Sajnos kevés a magmaradvány, a csontok f�leg ha-
lak, baromfifélék fogyasztására utalnak. Több kemence és t�zhely, éget�hely 
vette körül a házat. Értettek a bronzöntéshez, ruhatartozékokat, kisebb-
nagyobb tárgyakat maguk készítettek. Ezek közül fontosak a különféle tokos 
balták, szárnyas vés�k, amelyekkel els�sorban a fát munkálták meg, míg a 
sarlók az aratás eszközei. Edényeik formakincse eléggé egyszer�: bögrék, 
csészék, tálak, fazekak, különféle urnáknak nevezett típusok. Agyagtárgyaik 
közül nagyszámban találunk hálónehezékeket, ezek különféle méret� agyag-
karikák. Különleges tárgyaik az állatszobrok, ezek közül egy lovacska és egy 
vadkan ábrázolása kiemelkedik. Az utóbbi készít�jének ujjlenyomatai is 
meg�rz�dtek. A bronzt�kkel megt�zték ruhájukat, amit függ�leges szöv�szé-
keken sz�ttek meg, és a varráshoz is kellett érteniük. Lábbelijükr�l nincs tu-
domásunk, valószín�leg valamilyen b�rbocskoruk lehetett. Állataik lovak, 
szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések voltak, hiányzik azonban annak 
nyoma, hogyan és hol tartották állataikat. Húson és tejen kívül fontos táplálé-
kuk kellett legyen a méz is.  

A 2008-ban a strand területén megtalált temet�jük sokat elmondott, de még 
többet elhallgatott hiedelemvilágukról. A hazai, de a közép-európai lelet-
anyagban is ismeretlen a k�vel körberakott sírok ilyen nagyszámú el�fordulá-
sa: 70 db ily módon épített sírgödröt tártunk fel. Mivel hallottaikat elham-
vasztották, különösen értékes lelet magának a hamvasztóhelynek a megtalálá-
sa. A temetkezések azt sugallják, hogy a halotthamvasztás volt a szertartás 
legfontosabb része, a hamvak eltemetése másodlagos kérdés. Úgy képzeljük 
el, hogy egy kisebb településen nem havonként, legfeljebb évenként estek 
meg halálesetek. Ezek nagy közösségi alkalmak voltak, hiszen mindannyian 
ismerhették egymást. A máglyát el�készítették, a tetemet feldíszítették, illato-
sították, szinte bizonyíthatóan a ravatalt háromszor körbejárták. Mivel a sí-
rokban sok esetben csak egy csipet hamvat szórtak, valószín�nek látszik, 
hogy az elhamvasztott test többi maradványát valahova máshova tették/vitték. 
Erre legalkalmasabb helynek a Dunát tartjuk. Ismert volt az a szokás, hogy 
alkalmanként egy kardot dobtak a vízbe. Esetleg ehhez a rituális szokáshoz 
kapcsolhatjuk a hamvakkal történteket. Ezeket az elképzeléseket azonban 
egyel�re nem támasztják alá tudományos bizonyítékok. Egy másik �si szokás 
azonban nyomon követhet�: az él�ket elkülönítették a holtaktól. A temet� a 
maitól eltér� folyásirányú Lepence-patak jobb partján volt, míg a település-
nyomok a patak balfelén kerültek felszínre. Közvetlenül az egyik ház mellett 
egy 7-8 hónapos süld�t temettek el. Ez olyan áldozati állat volt, amelyet 
egyetlen alkalomhoz köt�d�en áldoztak fel, valamilyen általunk nem ismert 
célból. (Folytatjuk)                                          

Gróh Dániel 

Köszönetnyilvánítás 

 

A F�városi Önkormányzat Vámos-
mikolai Id�sek Otthona Visegrádi te-
lephelyének lakói és munkatársai ne-
vében szeretnék köszönetet mondani a 
Visegrádi Áprily Lajos Általános Isko-
la tantestületének és tanulóinak a hosz-
szú évek óta tartó szoros együttm�kö-
désért. Az otthonban él� id�s emberek 
mindig szeretettel várják és fogadják a 
gyermekeket, akik üde színfoltot vará-
zsolnak a szürke hétköznapokba. Ha-
gyományosan évente kétszer, anyák 
napján és az id�sek világnapján kö-
szöntik színes m�sorral és apró aján-
dékokkal az otthon lakóit. Május 7-én 
is megható m�sorral csaltak könnyeket 
az édesanyák és a nagymamák szemé-
be. 

A további jó együttm�ködés remé-
nyében vidám és tartalmas vakációt 
kívánok az iskola minden pedagógu-
sának és tanulójának az otthon lakói és 
munkatársai nevében! 

Tisztelettel és köszönettel:  
Kéner Krisztián 
telephelyvezet� 

 

,,Virágos Visegrád” 
 

Köszönjük azoknak a visegrádiak-
nak, akik hívtak bennünket és javasla-
tot tettek szép virágos kertekre és (új 
dolog, de nagyon ésszer�) virágos bal-
konokra. 

A kiválasztottakról a júliusi Visegrá-
di Hírekben számolunk be, vagyis ak-
kor a májusi és júniusi kiválasztás 
együtt jelenik meg. 

Kérjük, segítsen Ön is! 
A Visegrádi Szövetség évek óta – így 

a múlt hónapban is ez év tavasz, nyári 
id�szakára – meghirdette a „Virágos 
Visegrád” címet, havonta történ� érté-
keléssel. 

Kérjük, hogy ha  
– virágos megjelenés� szép udvart, 

szép kertet lát,  
– vagy szép, virágos intézménnyel ta-

lálkozik, 
arról értesítsen bennünket! 

A VSZ szeretné Visegrád lakosait is 
bevonni az értékelésbe.  

Havonta – és áprilistól októberig – 
tart a „Virágos Visegrád” cím odaíté-
lése. 

Észrevételeiket legközelebb június 
10-ig várjuk a 06 (20) 415-0020 vagy 
a 06 (70) 708-4836-os telefonszámok-
ra!                         Kiss Károly (VSZ) 
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Május 12-én a visegrádi mozi adott helyet egy kamaszmu-

sical bemutatójának. Azok a szerencsések, akik még id�ben 
tudtak ingyenes jegyet szerezni, megtöltötték a mozi néz�te-
rét. Kicsi és nagy, gyerek és nagyszül�, visegrádi és messzi-
r�l jött vendég nem csalódott a közel másfél órás bemutatón: 
egy fiatalokról – fiataloknak – fiatalok által el�adott lendüle-
tes, humoros, fiatalos el�adást láthatott, hallhatott a 
,,nagyérdem�”. 

Mi a varázslat titka? Egyik titka talán az, hogy a tizenéves 
lányok-fiúk saját magukat ,,játszották”: játékuk saját kicsi 
vagy súlyos életjátéka volt, poénjaik, problémáik, viselkedé-
sük, kapcsolati gondjaik mindennapjaikból került fel a szín-
padra. S ett�l vált hitelessé, ezért köszönt vissza 
nosztalgikusan a feln�tt generáció emlékeiben saját kamasz-
koruk lelki gyötr�dése, a kortársi konfliktusok fájdalma, a 
megértés vágya, a szeretet keresése, megtalálása öröme. A 
szül�k korosztályát talán az varázsolta el, hogy kicsit tükröt 
tartva saját maguk elé, azt is felfedezték, mennyi szépség, 
mélység, érzelmi gazdagság és felel�sségérzet lapul gyerme-
keinkben, s hogy ett�l szépek és szeretetre méltók, s hogy… 
folytathatnám a bonyolult szül�–gyermek kapcsolat boldog-
ságát és útveszt�it. 

 

 
Az el�adás lányszerepl�i 

 

S mi volt a varázslat a kicsiknek, a még jóval a kamaszkor 
el�tt lév�knek? Talán az, hogy a ,,tesóm”, a ,,szomszédom, a 
játszópajtásom, iskolatársam milyen édi”, milyen jópofa, 
milyen merész… stb. Visszanézve a YouTube-on az el�-
adást, a gyerekek nevetése, kacagása, pusmogása hallatszik 
leginkább a néz�térr�l. S nagy varázsló még persze a zene! 
A tánc! A közönség! A mozi atmoszférája! A szeretetteljes 
fogadtatás, vendégmarasztaló vendéglátás! A szerepl�k 
ünneplése és köszönés, köszöntés… Az érzés, hogy kíván-
csiak vagyunk egymásra! 

Köszönjük, gyerekek, fiatal feln�ttek! 
Köszönjük, Paulusz Józsi, hogy idehoztad nekünk a varázs-

latot!                                                                                   
Köszönjük Lantos András (az új otthonában Andy Lant) és 

Neked, kedves Szakall Judit, hogy több mint 30 évvel ezel�tt 
(én láttam az eredetit, ,,Ez már nem csak játék” el�adását 
Szentendrén és Pécsett) olyan mintát adtatok a gyermekszín-
játszás elé, ami ,,leporolva” ma is aktuális és élvezhet�, a 
kamasz korosztály számára pedig stresszoldó, mert ,,ki ki-
mondja a bajt, azzal föl is oldja”. 

Köszönjük ifj. Ott Rudinak, hogy teljes szívével és te-
hetségével állt a rendez� mellé, újra hangszerelve, zenei 

alap elkészítésével és a Judy in the Sky Band zenekarával 
varázsolta teljessé a színházi eseményt. 

 

 
A mai szerepl�k Szakall Judittal 

 

Köszönetek sorát lehetne még folytatni, mert a VKG dol-
gozói, a mozi vezet�je, a Sirály étterem, a szül�k sokasá-
ga, alapítványok segítették az el�adás létrejöttét! 

Mint az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának el-
nöke, kötelességemnek érzem, hogy az el�adás kapcsán a 
résztvev�k, szimpatizánsok adománya a kiadások levoná-
sa után is több mint 130.000 Ft-tal gazdagította az ÁIA-t. 
Ebb�l ismeretlenül is köszönjük Dr. Domján Zsófia Kata-
lin sz�dligeti támogatónk 50.000 Ft összeg� átutalását. 

Végül információként még annyit szeretnék a leírtakhoz 
hozzátenni: 

Az ,,Egy osztályhoz tartozunk” el�adás megtekinthet� a 
YouTube-on a cím beütésével. 

Június 9-én (vasárnap) 17 órakor Dunabogdányban adja 
el� a diáktársulat, június 14-én (pénteken) 11 órakor az 
esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban. 

Reményeink szerint – ha minden résztvev�nek megfelel 
az id�pont – a városnapon láthatjuk a fiatalokat. 

Mezei Anna 
 

ERIKA KOZMETIKA ÚJDONSÁGAI 
 

Derma-roller! 
(kollagén terápia) egy speciális kezelés, mikro t�k  

segítségével áttörjük a b�r rétegeit és orvosi tisztaságú, 
speciális, természetes alapanyagú ampullákat juttatunk  
a b�r mély rétegeibe. Ezek f�ként nedvességmegköt� 
(hyaluronsav) vitaminok, fiatalító-regeneráló anyagok, 

növényi �ssejtek! 
Az eredménye:  

fiatalos, üde, feszes arc-, nyak-, dekoltázs stb. b�r! 
A kezelés urak és hölgyek számára is igényelhet�. 

Rosszul, csúnyán gyógyult pattanások, hegek,  
bárányhiml� helyére és egyéb b�rhibákra  

alkalmazható, nagy hatékonysággal. 
3 D-szempilla beültetés! 

Ultra könny�, vízálló, hetekig tartó,  
gyönyör� szempillák. 
Szemhéjtetoválás! 

FLABÉLOS testvibrációs, alakformáló edz�gép! 
Minden korosztály számára, 10 perc felfrissülés,  

alakformálás! Orvostechnikai eszköz! 
Érdekl�dni lehet:  

ZELLERNÉ KRISTÓF ERIKA  TEL.: 06 (20) 368-8933 
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TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 
Tel.: 06 (20) 599-9667 

 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.100,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.200,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra, 

vagy hosszú távra kiadom 
(bútorozva, gépesítve, teljes berendezéssel) 

Irányár: 22 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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��������������������������������������� ������� ������� ������� ����
területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 
 

F�VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
ID�SEK OTTHONA 

Visegrádi Telephelye 
 

állást hirdet 
 

szakképzett ápolón�i munkakör  
betöltésére 

 

Jelentkezés módja: 
Postai úton, személyesen, illetve elektronikus úton 

 

Elérhet�ség: 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona 

Vámosmikola, 
Visegrádi Telephely 

2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. 
Tel.: 06 (26) 398-368 

e-mail: idosek@t-online.hu 

 
Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció! 

 

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 
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Ikerházban egy két-  
és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

a (30) 966-9288-as  
és a (26) 398-287-es telefonszámon 
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Cserépkályha építése, átrakása  
új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

Honti László 
06 (20) 356-6634 
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AJTÓ, ABLAK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
garanciával, korrekt áron 

 

SZEZONNYITÓ AKCIÓ! 
 

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

www.herrsta.eu 
 

 

VISEGRÁDI HÍREK 
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