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JÉKELY ZOLTÁN VERSEIB�L 

KALAP-KORONA 

Minden tárgya közül ez a kalap 
azonosult a legjobban vele: 
csak rápillantok s már alatta áll; 
boltíves homloka megint kitölti, 
kétoldalt két fehér szárny: �sz haja – 
a nyugtalanság szárny-szimbóluma 
s kifejez�je annyi repdesésnek 
a visszahívó Régi Tartományba – 

Es� formálta így s homlokverejték, 
mosolygós vagy komoly köszöntgetések 
oly régimódi-illedelmesen, 
ahogy manapság tán ki sem köszön már, 
nagynak-kicsinynek ember rangot adva – 

Ó, �t el�b�völget� Ereklye, 
s elémidéz� bármely pillanatban! 
Alatta könnyes áhitat fog el, 
és az egyetlen hódolásban állok, 
mellyel halandó embernek adóztam! 
Szerény királyság árva koronája, 
melyhez h� voltam lázadozva is – 
rozsdás szegen lóg, és csupa lemondás, 
ahogy néz-néz, gyarló örökösére. 

HÓDOLAT 
EGY SZÁL ÍRISZ EL�TT 

Így virult, mesélték, születésem 
kora-nyárba nyíló hajnalán: 
bársony oltár sárga-selymü mélyben! 
Ahányszor elétérdelve nézem, 
kilép onnan fiatal anyám. 
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Az idei évben névadó költ�nk – Áprily Lajos – mellett fiára, 
Jékely Zoltánra is emlékezünk, aki száz évvel ezel�tt 1913. 
április 24-én született Nagyenyeden. Jékely Zoltán író, költ�, 
m�fordító, könyvtáros, akinek munkásságát többek között Ba-
umgarten-, József Attila- és Kossuth-díjjal ismerték el.  

Kettejük mellett emlékezünk a szintén kerek egy évszázaddal 
ezel�tt született Kossuth- és Baumgarten-díjas barátra, Weöres 
Sándorra – költ�, író, m�fordító, irodalomtudós – is.  

Tisztelettel ajánljuk figyelmükbe rendezvényünket, amely 
2013. november 14-én – Áprily Lajos születésnapján – kezd�-
dik és 21-én ér véget. 

A hét programjáról egyre b�vül� információkkal jelentke-
zünk a www.aprily-visegrad.hu honlapon, itt ízelít�ül csak 
néhány utalást teszek.  

Az iskolában már folynak az el�készületek, hiszen – kiemel-
ten – november 14-én (csütörtökön) 10 órától az Áprily-napon 
emlékezünk nagyszer� költ�inkre. Tiszteletükre és az � mun-
kásságukat reflektorfénybe állítva szervezzük vers- és próza-
mondó versenyünket, s hirdetjük ki a képz�m�vészeti pályázat 
végeredményét. Délután 3 órától volt kollégáinkat várjuk ven-
dégségbe. 

A pénteki nap a gyermekek számára szünet, hiszen a pedagó-
gus hivatás megújításáról – megújulásáról tartunk egész napos 
továbbképzést tantestület tagjai számára. 

Szombaton harmadik alkalommal várjuk szeretettel az Ápri-
ly-estélyre a feln�tt korosztályt 19 órától. 

Vasárnap reggel 9 órától a református istentiszteleten emlé-
kezünk nemes lelk� költ�nkre. 

A következ� hét rendezvényeib�l a hétf�t�l szerdáig tartó 
sportversenyeket emelem ki, amelyen a szomszédos települések 
(Dunabogdány, Pilismarót, Nagymaros) iskoláit várjuk megmé-
rettetésre kora délutántól.  

A szül�k figyelmébe ajánlom a fels�s nyílt napot november 
21-én, csütörtökön és a fogadóórákat (a fels�ben 18-án hétf�n, 
az alsóban 19-én, kedden; Kisorosziban 22-én, pénteken 5 órá-
tól).  

Legyenek vendégeink rendezvényeinken! 
Bozóki Marianna 

                                                                          intézményvezet�
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Tájékoztató a testületi üléseken történtekr�l  

Szeptember 19-én a munkaterv szerint rendes ülést tar-
tott a képvisel�-testület.  

– Els�ként módosítottuk a városközpont projekt
közbeszerzés lezárása kapcsán augusztus 30-án meg-
hozott 165/2013. (08. 30.) számú testületi határozatot, 
mivel id� közben, a projekt 1. elemére (polgármesteri 
hivatal átalakítása) vonatkozó, akkor kihirdetett 
eredmény ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a 
második helyen végzett F�V-2 ÉPÍT�IPARI ÉS 
BERUHÁZÓ Zrt. E jogorvoslati eljárás keretében 
tisztázták, hogy az 1. részben nyertesként kihirdetett 
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI BUILD Kft. ajánlatában 
kapacitást biztosító szervezetként megjelölt EMERNIK 
Kft.-vel szemben – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
elektronikus nyilvántartásának adatai alapján – 2013. 
június 19-én joger�s határozatban megállapított 
munkaügyi bírságot kiszabták, ami a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés g) pontja értelmében érvénytelenségi ok. 
Ezért a közbeszerzési eljárás 1. része esetében az 
utólagosan tudomásra jutott információk alapján a 
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI BUILD Kft. ajánlatát 
érvénytelennek kellett nyilvánítani és az érvényes 
ajánlatot adó F�V-2 ÉPÍT�IPARI ÉS BERUHÁZÓ 
Zrt.-t kellett nyertesnek kihirdetni az 1. rész, vagyis a 
polgármesteri hivatal épületének átalakítása tekin-
tetében. A további részek, azaz a közterületek átépítése 
és az egészségház küls� felújítása tekintetében nem 
történ változás. 

– Elfogadtuk az önkormányzat I. félévi költségvetési 
beszámolóját. Az önkormányzat 2013. év I. félévében 
377.430 e Ft bevételt és 227.531 e Ft kiadást teljesített.
A jelent�s többletbevétel oka, hogy míg m�ködési 
bevételeink közel id�arányosak voltak, addig m�ködési 
kiadásaink az éves el�irányzathoz képest mindössze 
35,36%-ban teljesültek. A félévi mérleg igazolja a 
költségvetés készítésének koncepcióját, miszerint a 
várható bevételeket „visszafogottan” terveztük, addig a 
kiadási oldalon a reálisan várható költségeket 
irányoztuk el�. Az önkormányzat pénzkészlete a 
tárgyid�szak végén 152.044 e Ft volt, a tárgyid�szak 
eleji 52.478 e Ft-tal szemben. 

– Egy 2005-ben meghozott, de azóta végre nem hajtott 
testületi határozatot rendezett a képvisel�-testület azon 
döntésével, hogy az Apátkúti-patak medre mellett az ún. 
Patak sétány kialakításához – a 348 hrsz.-ú (termé-
szetben Visegrád, F� u. 99.) 310 m2-s területnagyságú 
ingatlanból – 16 m2-s területrészt a tulajdonosoktól 
tulajdonrészeik arányában mind-összesen 240.000 Ft 
vételárért megvásárolt az önkormányzat, melynek 
finanszírozását a 2013. évi költségvetés tartalék sora 
biztosítja. 

– A Schulek utca útépítési munkáira a KVARC Kft. 
ajánlatát fogadta el a testület, a pénzügyi fedezetet a 
2013. évi költségvetés 10. melléklete út- és járda-
felújítás – a városüzemeltetési és városfejlesztési 
bizottság döntése alapján – sor biztosítja. A képvisel�-

testület megbízta Félegyházi András polgármestert a 
KVARC Kft.-vel történ� szerz�dés megkötésére bruttó 
9.877.120 Ft összegben. 

– Megbízást adott a képvisel�-testület a beérkezett 
ajánlatok alapján a TAHIMÉTER Kft.-nek a Duna-parti 
területek rendezésének geodéziai felmérési munká-
lataira, 1.500.000 Ft összegben. A pénzügyi fedezetet a 
2013. évi költségvetés 10. melléklete egyéb tervezési 
feladatok sor biztosítja. 

– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást adott a 
testület, meghatározott feltételekkel a STENTOR-MI 
Kft. tervez�je, Czapári Krisztián kérelmére a Visegrád 
Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév�
1515 hrsz.-ú ingatlant érint� „Visegrád-Szentgyörgy-
puszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés” kapcsán. 

– Az óvodaépület kazánháza és raktárhelyisége, valamint 
a tornacsarnok kazánháza árvíz utáni helyreállítási 
munkáira a KVARC Kft. ajánlatát fogadta el a testület, 
bruttó 1.205.294 Ft összegben. A helyreállítás 
finanszírozása a GENERÁLI BIZTOSÍTÓ Zrt.-vel 
megkötött biztosítási szerz�dés alapján történik. 

– Döntés született arról, hogy a Pest Megyei Rend�r-
f�kapitányság kérésére a Visegrád, F� utca 57. szám 
alatti, a Visegrádi Rend�r�rs helyéül szolgáló ingatlan-
ból 65,6 m² alapterület� részt, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatallal közös használatban lév� 49 m² részt 
ingyenes használatba adja a rend�rkapitányság részére 
az önkormányzat. Az ingatlan fenntartásával járó üze-
meltetési költségeket (víz-, elektromos áram-, gázfo-
gyasztás díjtételeit, internethasználati díj) a Pest Megyei 
Rend�r-f�kapitányság mint használó a szerz�dés teljes 
id�tartama alatt a szolgáltatók felé közvetlenül köteles 
megfizetni. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy az általános isko-
lai oktatási-nevelési munka segítésére szükségessé váló 
1 db Notebook megvásárlása érdekében az önkormány-
zat 2013. évi költségvetésének 16. számú melléklet 14. 
sora terhére egyszeri 100.000 Ft-tal támogatja az Áprily 
Iskoláért Alapítványt. 

– Gécs János kérelmére bérleti szerz�dés megkötésér�l 
döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lév�
Dobos utcai faház bérleti jogára 2014. január 1-jét�l 
2018. december 31-ig.  

– Elfogadta a testület a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás üzemeltetési koncepció-
ját, mely szerint a társulás egy saját, 100% tulajdonú 
céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 
számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon 
hasznosítására. Szintén elfogadtuk a társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását, valamint a „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
cím� pályázat kapcsán a társulás által adott tájékoztatót.  

– Végzetül, Bálint Zsolt képvisel� kilenc havi tiszteletdí-
jának felajánlását hagyta jóvá a képvisel�-testület.  

(Folytatás a 3. oldalon) 
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(Folytatás a 2. oldalról) 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekr�l 
Október 10-én rendkívüli ülés megtartására került sor. 

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlako-
zik a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrá-
nyos szociális helyzet� fels�oktatási hallgatók, illet�leg 
fels�oktatási tanulmányokat kezd� fiatalok támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A 
képvisel�-testület a havi támogatás összegét a támoga-
tásban résztvev�k szociális körülményeit figyelembe 
véve havi maximum 6.000 Ft/f� összegben; az erre a 
célra fordítható 2014. évi éves keretösszeget pedig 
800.000 Ft-ban határozta meg. A beérkezett pályázato-

kat a közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bi-
zottság bírálja el.

– Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vésze-
ti Iskola intézményi tanácsába visszavonásig Mikesy 
Tamás önkormányzati képvisel�t delegálta a testület.  

– A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a közterületek rendjér�l szóló 12/2013. (V. 
24.) önkormányzati rendelet 13. § (9) bekezdése alapján 
engedélyt adott a testület a KNK-ADVENTURE Kft. 
számára az Elektromos Mobilitás Program rendezvény-
nyel kapcsolatos közterület-foglalási kérelmében kért 
díjkedvezményre. A rendelet 2. számú melléklet 20. 
pontja alapján a kedvezmény után a kft. mentesült a díj-
fizetés alól. 

 Visegrád Város Önkormányzata 
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Városközpont:  
A beruházás október elején végre látványosan kibillent a látszólagos holtpontról. A „látszólagos holt-

pont” kifejezés nem véletlen, hiszen bár úgy t�nhetett, hogy „nem történik semmi”, fontos folyamatok 
zajlottak ebben az id�szakban. A közbeszerzési eljárásról a lap el�z� számában már tájékoztattunk. Az 
eredmény joger�ssé válását követ�en azonnal megkötöttük a nyertes cégekkel a vállalkozási szerz�dé-
seket a kivitelezési munkálatokra. Ennek alapján a városháza esetében a F�V-2 ÉPÍT�IPARI ÉS BE-
RUHÁZÓ Zrt., az egészségház esetében a JÁNOSIK ÉS TÁRSAI BUILD Kft., a rendezvénytér és köz-
területek esetében pedig a K�M�VÉSZET Kft. végzi majd kivitelezést.  

A lapszám megjelenésekor már javában zajlanak „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése”
cím�, KMOP5.2.1/B092f20100009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai. A befejezés jöv�
év tavaszán várható. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a F� utca katolikus templom és Mozi köz közötti szakaszán a munkálatok 
haladási ütemének megfelel�en részleges járdalezárás, illetve id�nként a forgalom lassabb haladása 
várható. Köszönjük megértésüket! 
�
Házszámtáblák:  

Kérünk minden tisztelt háztulajdonost, akit érint a házszámtáblával kapcsolatos kihelyezési kötele-
zettség, hogy amennyiben még nem egyeztetett Rüll Tamás f�építésszel ez ügyben, keresse �t szemé-
lyesen a F� utca 92-ben az ideiglenes polgármesteri hivatali épületben, a 06 (26) 398-255-ös telefon-
számon vagy a foepitesz@visegrad.hu elektronikus levélcímen.  


Schulek utca:  

Az el�z� lapszámban tájékoztattunk arról, hogy megérkezett az építési engedély a Schulek utca fel-
újítására. A kivitelez�t – KVARC Kft. – is kiválasztotta a képvisel�-testület. A munka az építési enge-
dély joger�re emelkedését követ�en, 2013. október 14-én elkezd�dött. A kivitelez� a lakókat folyama-
tosan tájékoztatja az aktuális forgalmirend-változásokról, de általánosságban a munkálatok reggel 7.00 
és délután 14.00 óra között zajlanak. A felújítás várhatóan 2013. november 10-én fejez�dik be – remél-
jük, az id�járás sem szól bele terveinkbe. Kérjük az ott lakók és az arra közleked�k szíves türelmét! 


A 48-as emlékm� környéke:  

A Visegrádi Hírek augusztusi számában Rüll Tamás f�építész beszámolt a Millenniumi-kápolna körü-
li járdaszakaszok felújításáról. Az EGOM-K� által ajándékozott köveket képvisel�i felajánlásokból 
„kipótoltuk”, így a városgazdálkodási csoport munkatársai be tudták fejezni a kápolna mögötti járda-
szakaszt, továbbá a 48-as emlékm� környéke is megújult. Az emlékm� mellett álló két zászlótartó rudat 
kicseréltük, az október 6-ai megemlékezésen már az új nemzeti szín� és Visegrád-zászló lobogott. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Visegrád Város Önkormányzata az Emberi Er�-
források Minisztériumával együttm�ködve meg-
hirdeti a 2014. évi Bursa Hungarica Fels�okta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, melynek 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzet�, szociálisan rászoruló fiatalok fels�okta-
tásban való részvételének támogatása. 

A pályázati adatlapokat 2013. október 14-t�l 
csak elektronikus úton lehet/kell kitölteni, majd 
a kinyomtatott adatlapot a polgármesteri hivatal-
ba személyesen vagy Visegrád Város Önkor-
mányzata címére (2025 Visegrád, F� u. 81.) 
levélben benyújtani. A pályázat beadásához a 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttm�ködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.as
px

A személyes és pályázati adatok feltöltését kö-
vet�en a pályázati �rlapot kinyomtatva és aláírva 
kell benyújtani 2013. november 15-ig. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Értesítjük Önöket, hogy a 2013. évi tüd�sz�rés 
id�pontjai a következ�: 

2013. november 18. hétf� 12–18 óráig  
2013. november 19. kedd  08–14 óráig  
2013. november 20. szerda  12–18 óráig  
2013. november 21. csütörtök  08–14 óráig  
2013. november 22. péntek  08–14 óráig  

A tüd�sz�rés helye: orvosi rendel�. 
Kérjük, hogy személyi igazolványát, TAJ-

kártyáját, valamint az el�z� évben kapott tüd�-
sz�r� igazolást hozza magával!  

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöld anyag  

�szi, díjmentes elszállítását 
2013. november 20-án, kedden  

végezzük 
Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfel-

jebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve, 
matrica nélkül; a nem fás szárú anyagot pedig 
bármilyen zsákban ki lehet helyezni az ingatla-
nok elé. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld 
anyagot a jelzett napon legkés�bb reggel 7.30-ig
helyezzék ki ingatlanaik elé! 

Az összegy�jtött zöld anyagot a jelzett napon 
elszállítjuk. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 
város- és községgazdálkodási csoport 

Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történ�
támogatás elnyerésére – 2013. II. kör 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági 
programok, csoportok, tevékenységének és m�ködésének támoga-
tására.  

A II. kört a 2014. január 1. és 2014. június 30. között megvalósí-
tandó programok, események stb. megszervezésének támogatására 
hirdetjük meg.  

A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem nyújthat 
be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád 
Város költségvetéséb�l címzetten támogatást kap vagy a Civil 
Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult. 

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervez�dések, kö-
zösségek és magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi 
gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal feln�ttek számára 
kulturális, szabadid�- és sportprogramok, különféle célú táborok 
szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Ápri-
lis Lajos Általános Iskola oktatói, nevel�i, szül�i közösségei stb. 
által szervezett táborokat 

A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a pályázót és 
tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program 
tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közrem�köd�k, 
korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi 
fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg 
meghatározásával tegyék. 

Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejez�
id�pontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is 
pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan támoga-
tást. 

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 30.000 
forint feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél nagyobb 
költség� technikai eszköz beszerzésére kerül sor, akkor az ehhez 
nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 30.000 forintot.  

A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város támogatá-
si szerz�dést köt. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasz-
nálásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevére kiállított 
számlát kér a közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizott-
ság. Az elszámolásra a költség keletkezését (bizonylat kiállítását) 
követ� 60 napon belül, de legkés�bb 2014. augusztus 31-ig kerül 
sor. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyúj-
tását követ�en állítottak ki. 

Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezend� évben kizár-
ja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támo-
gatást jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni. 

A pályázat el�finanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a 
támogatási szerz�dés aláírását követ�en a pályázó hozzájuthat az 
elnyert összeghez.  

Keretösszegek: 
Ifjúsági programok szervezése: 400.000 forint (II. kör). 
A pályázatok benyújtásának határideje:  
2013. november 30-ig beérkez�en. A határid�t követ�en beérke-

z� pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A pályázatokat kizárólag postai úton a következ� címre kérjük 

beküldeni vagy beadni: 
Visegrád Város Önkormányzata 
közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság 
2025 Visegrád, F� u. 81. 
A borítékra kérjük ráírni: IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT, vala-

mint a választott céltól függ�en: IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁ-
MOGATÁSA.                              Visegrád Város Önkormányzata 
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Éppen egy esztendeje, hogy kérd�ív segítségével tájékozódtunk a 
lakosság körében arról, hogy honnan szerzik be információikat a tele-
pülés életével, eseményeivel kapcsolatban. 

Voltak, akik e-mail címüket megadva jelezték, hogy szívesen vennék 
a híreket elektronikus levélben. Ez egy id� után okafogyottá vált, 
hiszen a lakosság széles kör� tájékoztatásának igen szerteágazó fo-
lyamatában – kötelez�en kihelyezend� hirdetmények a polgármesteri 
hivatal hirdet�jén, egyes lakossági csoportokat érint� események, 
változások közlése levélben, hírek, információk közlése plakátokon, 
tájékoztatók megjelenése testületi ülésekr�l, városi programokról, 
eseményekr�l, közérdek� ügyekr�l a Visegrádi Hírekben – egyre 
inkább helyet kapott az információk naprakész megjelenése a város 
hivatalos honlapján.  

Mára körvonalazódott a lakosság információszerzésének két „leg-
közkedveltebb” csatornája. A Visegrádi Hírek és a város honlapja fej 
fej mellett lettek a lakosság által leginkább használt hírforrások. 
(Ugyancsak a kérd�ívek kiértékeléséb�l, valamint szóbeli visszajelzé-
sekb�l származó adat.) Reméljük, érzékelhet�, hogy nagy hangsúlyt 
fektetünk a lakosság id�ben történ�, korrekt tájékoztatására. Az írott 
sajtó mellett ajánljuk minden internet-felhasználó lakos szíves figyel-
mébe városunk hivatalos honlapját. 

A kezd� oldalon rögtön az aktuális programajánlók olvashatók. Eze-
ket a Visegrádi Hírekben megjelent meghívók alapján állítjuk össze. 
Ezúton hívom fel minden kedves szervez� figyelmét arra, hogy a 
programokról, rendezvényekr�l a visegrad@visegrad.hu e-mail címre 
is küldhetnek tájékoztatót (Word formátumban), melyet id�rendben 
közzéteszünk a honlapon. 

Ugyancsak a kezd� oldalról érhet� el a „Hirdetmény” menüpont, 
melyben a legaktuálisabb, a lakosságot leginkább érint� eseményekre 
hívjuk fel a figyelmet. A hirdetmény végén található „tovább” gombra 
kattintva a bal oldali menüsorról is elérhet� „Visegrádi Hírek” menü-
ponthoz jutunk, mely gyakorlatilag az összes hirdetést, közleményt, 
közérdek� tájékoztatót tartalmazza. Ezen tájékoztatók után található a 
Visegrádi Hírek aktuális száma, valamint archívuma egészen 2001-ig. 

A bal oldali menüsor „Krónika” menüpontjában ugyancsak olvas-
hatnak a várost érint� eseményekr�l. Itt egyébként visszakereshetik 
azokat a híreket, tájékoztatókat is, melyek az aktualizálás miatt kike-
rültek a „Hirdetmények” menüpontból. Az említett oldalakat folyama-
tosan frissítjük. 

A honlap igen terjedelmes és rengeteg témát érint� tartalmi részének 
aktualizálásán folyamatosan dolgozunk. Ezúton is kérünk minden 
kedves intézményt, civil szervezetet, turisztikai vállalkozást, nézze át 
az �t érint� menüpontokat és jelezze, ha az ott található szöveg aktua-
litását vesztette, vagy esetleg még nem szerepel a honlapon. A megje-
lentetni kívánt szövegeket Word formátumban várjuk a 
visegrad@visegrad.hu e-mail címre. Szívesen fogadunk fotókat is 
programokról, eseményekr�l, a tájról vagy épített környezetünkr�l. A 
fényképek esetében fontosnak tartjuk a „jogtisztaságot”, tehát szüksé-
ges egy hozzájáruló nyilatkozat a képek szabad közzétételéhez. A 
fotót készít�k nevét szívesen feltüntetjük! 

Természetesen problémáikat, észrevételeiket, kéréseiket továbbra is 
elmondhatják személyesen, telefonon: 398-255, megírhatják levélben: 
Visegrád Város Önkormányzata/Polgármesteri Hivatala 2025 Vise-
grád, F� u. 81., vagy elektronikus levélben: visegrad@visegrad.hu, a 
jegyzo@visegrad.hu és a polgarmester@visegrad.hu e-mail címre.  

Az információk felesleges papírhulladék keletkezése nélkül történ�
„célba jutása” érdekében kérjük, segítse munkánkat; figyelje a Viseg-
rádi Hírekben, a honlapon, a hirdet�n és plakátokon megjelen� tájé-
koztatókat, vagy kérdéseivel keressen minket a fent megadott elérhe-
t�ségeken!                                                                     

Gerstmayer Bea 
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A Visegrádi Hírek ez évi augusztusi számá-
ban számoltam be arról, hogy 2013. július 1-
jét�l új önkormányzati rendeletekkel egészült 
ki az építési szabályozás. A magyarázatnak 
szánt írás nem volt frappánsan rövid, és kel-
l�en lényegre tör�. Ez azért fordulhatott el�, 
mert építtet�ket és építészeket egyaránt tájé-
koztatni kívántam, de a részletekbe merülve 
mégis inkább tervez� kollégáimnak adtam 
vezérfonalat a jogszabályok használatához. 
Ez a rövidebb írás szóljon most a Visegrádon 
él�knek, dolgozóknak és vállalkozóknak. 

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom 
a változással létrejött helyzetet, akkor a kö-
vetkez�t mondanám: minden olyan szándék-
ról, amely a településképet érinti, tájékoztat-
ni kell a f�építészt. Ez nem csak kötelez�, de 
célszer� is, hiszen alapvet�en azért kérjük a 
tájékoztatást, hogy szakmai segítséget tud-
junk nyújtani az épít� szándék településképbe 
illesztéséhez, ezzel is hozzájárulva a páratlan 
idegenforgalmi vonzer� meg�rzéséhez és 
meger�sítéséhez. 

És hogy mit értünk épít� szándékon? A ke-
rítésépítést�l, az ablakfestésen és -cserén, 
valamint táblakihelyezésen keresztül a felújí-
tásig és b�vítésig mindent, ami közterületr�l 
látható beavatkozás, legyen az a közterület 
akár a csatlakozó járda, a szomszéd utca vagy 
a messzi folyópart. 

Ezt azért hangsúlyozom újra, mert az új 
rendeletek hatályba lépése óta több változást 
is fényképeztem, amelyr�l el�zetesen senki 
sem értesített. Mire gondolok? Táblakihelye-
zésekre, lefolyó-áthelyezésre, közm�tárgy át-
festésére, közlekedési építmény és környeze-
tének átalakítására, támfalépítésre, mellék-
építmény elhelyezésre a Duna középvonalától 
a város magterületén át a fokozottan védett 
külterületekig terjed� területen, azaz Vise-
grád teljes közigazgatási területén.  

Nyomatékkal kérem, olvassák el a közterü-
let-használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a közterület rendjér�l szóló 
12/2013. (V. 24.), a településképi véleménye-
zési eljárásról szóló 13/2013. (VI. 19.), a 
településképi bejelentési eljárásról szóló 
14/2013. (VI. 19.), a helyi településrendezési 
el�írások tartalmáról szóló el�zetes tájékozta-
tás és a tervekkel kapcsolatos szakmai kon-
zultáció szabályairól szóló 15/2013. (VI. 19.), 
valamint a közösségi együttélés szabályairól 
szóló 20/2013. (IX. 20.) önkormányzati ren-
deleteket, és keressenek meg személyesen a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal ideiglenes 
épületében, a F� utca 92-ben vagy írásban a 
foepitesz@visegrad.hu címen, esetleg telefo-
non a 398-255-ös számon, a titkársági mellé-
ken!  

Rüll Tamás városi f�építész
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Kapcsolatunk a fákkal ellentmondásos. Néha dicsérjük h�s árnyékukat, máskor mérgel�dünk 

lehulló leveleik miatt. Szeretjük terméseiket, ha éppen hasznot hajt, elegünk van bel�lük, ami-
kor takarítani kell utánuk. Illatukat szeretjük életükben-halálukban, de szenvedünk virágporuk 
allergizáló hatásától. Néha szeretnénk a b�rükbe bújni, mint J. R. R. Tolkien, aki emberarcú
fákat szabadított fel a mozgásképtelenségb�l, vagy Makovecz Imre, aki atlantiszi vízióit leny�-
göz� növényember grafikákban keltette életre.  

A Visegrádi Hírekben idén nyáron jelent meg felhívásunk, melyben az élet- és vagyonvédelmi 
szempontból veszélyes, közterületen álló fák bejelentését kértük. Az egyes kérelmekkel kap-
csolatos információkat az írás végén találják. A beérkezett húsz fakivágási kérelemb�l kett�
magánterületen álló fára vonatkozott, négy esetben a Pilisi Parkerd� Zrt.-nek, a terület kezel�-
jének továbbítottuk a kérelmet. További öt esetben elegend� információ hiányában nem sikerült 
beazonosítanunk a veszélyesnek ítélt növényt vagy a veszély mibenlétét, és egy esetben gallya-
zással kívánjuk elhárítani a veszélyhelyzetet, kivágás helyett. A többi kérelmet összefogva 
beadtuk a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel�ség-
re. Egy kérelmet a felügyel�ség helyezett át más szervnek. 

Több bejelentés is egészséges fáról szólt, amely azért vált veszélyessé, mert lombja rálóg egy 
leveg�ben vezetett kábelre. Ilyenkor gondoljuk át minden esetben, hogy a legjobb megoldás-e a 
fa kivágása. Arányban áll-e a halálos ítélet a veszéllyel, amit ez a szerencsétlen együttállás 
okoz? Biztosan egyedüli megoldást jelent-e egy – adott esetben – több évtizede létez� él�lény 
elpusztítása? Tovább merészkedek: ki szabad-e dönteni erd�s területen egy út menti fasort 
azért, mert az olcsóságra hivatkozva elektromos vagy telekommunikációs kábeleket oszlopokra 
helyezve, leveg�ben vezettek, háttérbe szorítva a településképet vagy a határvidékre jellemz�
tájkaraktert? Ha így teszünk, id�vel nem fogjuk látni a dróttól az erd�t. Ez nem jelenti azt, hogy 
figyelmen kívül kellene hagynunk a valós veszélyhelyzetet, csak a kivágás helyett a visszavá-
gást érdemes választani, amennyiben az elégséges. A visszavágást lehet�leg vegetációs id�sza-
kon kívül (leginkább januárban) szükséges megtenni, ha a vészhelyzet ezt megengedi. 

Érdemes mérlegelni egy fa életben tartását akkor is, ha az esetleges kivágás indoka a növény 
egyik-másik ágának kiszáradása lenne, vagy a száraz ág miatt érzett fenyegetettség. Kertgondo-
zásban, fagyógyászatban járatos szakember tud javasolni megfelel� táptalajjavító kezelést, és el 
tudja végezni a legtöbbször alpintechnikát is igényl� m�veleteket: az ág szakszer� levágását és 
az esetleges odvasodás kitisztítását és lefedését. Ez általában nem jelent nagyobb költséget, 
mint a kivágási engedély megszerzése, a kivágatás és a kituskózás együttvéve. 

Minden Kedves Olvasónak, aki kételkedik a fák regenerálódó képességében, szíves figyelmé-
be ajánlom a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kertjének gesztenyefáit, a 
bakonyoszlopi Eszterházy-kastély kertjét vagy a mátramindszenti Kincses-kert villámsújtotta 
f�zfáját mint az élni akaró természet cáfolhatatlan bizonyítékát. Segítsük ezt az élni akarást, és ne feledkezzünk meg a gyógyítás 
lehet�ségér�l! Ha pedig kertet gondozunk, a szerencsétlen együttállások elkerülése érdekében gondoskodjunk a magoncok átültetésé-
r�l idejében, amikor ez még pusztítás nélkül megtehet�! 

Rüll Tamás városi f�építész
  

A következ� felsorolás a beérkezett kérelmek alapján készült. 
A természetvédelmi hatóság pótlást fog el�írni minden kivágott 
fa után. A pótlás kizárólag a helyi építési szabályzat mellékleté-
ben felsorolt fajokkal engedélyezhet�.  

Somfa u. – Árok mentén álló fák alól kimosódott a talaj. Ki-
vágásukra engedélyt kértünk. 

Mátyás király u. Hrsz: 399/2 – Nem találtuk meg a bejelen-
tett fát, további információt kérünk!  

Rákóczi u. 4. – Az útburkolat mellett álló hársfa alól kimosó-
dott a talajt. Kivágására engedélyt kértünk. 

Dobos-hegy – Tölgyfa u. – Nem találtuk meg a vadcseresz-
nyefát, további információt kérünk! 

Tamás-hegy – Szent László u. – Nem találtuk meg a bejelen-
tett ecetfát, további információt kérünk! 

Széchenyi u. – Tujákat a HÉSZ szerint nem szabad ültetni. 
Kivágásukra engedélyt kértünk. 

F� u. 145. – A bejelentett lucfeny� magánterületen áll, a kivá-
gási kérelmet a tulajdonosnak kell intéznie. 

Sziget u. 7. – Tujákat a HÉSZ szerint nem szabad ültetni. Ki-
vágásukra engedélyt kértünk. 

Dobos-hegy – Berkenye u. 2. – Az út melletti két fa kivágá-
sának indokát nem találtuk. 

Mátyás király u. 92. – A kérelmet továbbítottuk a Pilisi Park-
erd� Zrt.-nek, a terület kezel�jének. 

Mátyás király u. 90. – A kérelmet továbbítottuk a Pilisi Park-
erd� Zrt.-nek, a terület kezel�jének. 

Mátyás király u. 84. – A kérelmet továbbítottuk a Pilisi Park-
erd� Zrt.-nek, a terület kezel�jének. 

Mátyás király u. 76. – A kérelmet továbbítottuk a Pilisi Park-
erd� Zrt.-nek, a terület kezel�jének. 

Bányatelep Hrsz: 189/4 – Két jegenyenyár lombja visszavá-
gandó a vészhelyzet elhárítása érdekében. 

F� u. 71. – A ház el�tti díszfa kiszáradt, gyógyítása megkísé-
relhet�, de kivágására engedélyt kértünk. 

Mátyás király u. 19. – Nem találtunk veszélyes vagy kiszáradt 
fát. 

F� u. 8. – A telekhatáron spontán felnöv� fák kárt tettek a ke-
rítésben, kivágásukra engedélyt kértünk. 

Áprily-völgy – A csatolt térképen ábrázolt fák közül több ma-
gánterületen van, egyet nem találtunk meg a többi ingatlanhatá-
ron van, és a gyökerek kimosódásának veszélye áll fenn. Kivá-
gásukra engedélyt kértünk. 

Hársfa u. – A csatolt térképen ábrázolt fák gyökereinek kimo-
sódása megtörténhet. Kivágásukra engedélyt kértünk.

Rigó u. 4. – A patakparton és mederben álló több fa alól kimo-
sódott a talaj, némelyik kiszáradt és elhasadt, kivágásukra enge-
délyt kértünk, melynek elbírálását a Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel�ség más 
hatóságnak adta át, mivel a terület állami tulajdon. 

Nap u. – A házsor melletti fasor lombja akadályozza a közle-
kedést a közhasználatú magánúton. Visszavágandó a vészhely-
zet elhárítása érdekében. 

F� u. 82. – Két juharfa közül az egyik felemelte a járda burko-
latát a törzs mellett, veszélyezteti a kerítést. A gyökereknél 
áthidalást kellett volna beépíteni az újjáépítéskor. Kivágásukra a 
kérelmet beadtuk. 
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Tisztelt Olvasók! Szeretnénk minden hó-

napban az aktuális ovi-hírek mellett egy 
,,Jó tudni, hogy...” rovatot indítani az 
óvodáskorban fontos tudnivalókról a 
szül�k részére. Az els� cikk az immun-
rendszer er�sítésér�l szól. 

Aktuális híreink:  
Szeptember 30-án, a népmese napján 

interaktív mesedélel�ttön vettek részt a 
gyerekek. Felvidékr�l érkezett a mese-
mondó, minden eszköz nélkül jól megvá-
logatott zenével egy fantasztikus el�adást 
tartott a nagycsoportosok termében, ahol 
kicsik-nagyok együtt játszottak. Az el�-
adás végén megdicsérte a gyerekeket az 
aktív, fegyelmezett együttm�ködésért. 

A téma lezárásaként a nagycsoportosok 
hívták meg a középs� és kiscsoportoso-
kat, ez alkalommal azonban �k játszottak 
el két mesét a többieknek. Jó hangulatú, 
ötletes m�sor volt, s mivel az egyik mese 
A répa cím� volt, a végén répatortával és 
sárgarépaszeletekkel kínáltak bennünket. 

Csatlakoztunk a Gondolkodj Egészsége-
sen Alapítvány programjához; novem-
berben rendezzük meg az els� GE-napot 
az óvodában. 

Nemzetiségi táncházat szerveztek óvo-
dapedagógusaink október 16-án szerdán 
du. 17.00 órakor a Sziget utcai ifjúsági 
házban. A programra a gyerekeket és 
szüleiket vártuk; a táncokat nemzetiségi 
óvodapedagógusaink tanították be. 

Még a közeljöv�ben szeretnénk lebo-
nyolítani a Fellegvár Kupa avagy össze-
fogás a villamosért rendezvényünket, 
melynek lényege: töltsenek együtt egy 
szombat délel�ttöt gyermekeikkel, ve-
gyenek részt a Duna-parton egy kis játé-
kos mozgásban, majd a sportpá-
lyán játsszanak, fussanak együtt apa–
anya–gyerekek. Éhségüket is csillapíthat-
ják, hiszen rotyog a kondérban az étel, 
amib�l lehet vásárolni, és a befolyt ösz-
szegb�l készíttetünk a kertbe egy új vil-
lamost!  

Már most jelezték néhánya, hogy más 
elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni 
a rendezvényen, de szívesen támogatnák 
az elképzelésünket. Erre lehet�ség van az 
alapítványunkon keresztül.  

A Fellegvár Óvoda Alapítvány számla-
száma: 64700038–16577585. 

Szeretném, ha a visegrádi óvodásoknak 
nem kellene elutazni, ha néptáncot sze-
retnének tanulni, ezért felvettem a kap-
csolatot Abonyi Zsófi néptánctanárral, aki 
minden kedden 16.30–17.30-ig néptáncot 
tanít a Sziget utcai ifjúsági házban. Az 
els� alkalom október 22. kedden volt. 

Dobó Istvánné 

,,Jó tudni, hogy…”  

�������	
����	�������	
�	�	���������
	����	
����
Itt az �sz, jönnek a betegségek: nátha, láz, köhögés, torokfájás! „Mit tegyek, 

hogy a gyerekeim átvészeljék ezt az id�szakot, hogy egészségesek maradja-
nak?” - bizonyára az id� hidegebbre fordulásával sok szül�ben felmerül ez a 
kérdés.  

Ebben a nyírkos-es�s id�ben is elkerülhetjük gyermekeinknél a megbetege-
déseket néhány egyszer�, de annál jobban m�köd� tanács megfogadásával: 
sok-sok friss leveg�n tartózkodás, elegend� mozgás, kiegyensúlyozott táplál-
kozás. Ezek nagyban hozzájárulnak az immunrendszer er�södéséhez. No meg 
egy csipet jókedv és türelem is elengedhetetlen! Lehet ugyan bekapkodni 
mindenféle tablettákat, vitaminokat, de gondolják csak el, mennyivel jobb 
együtt sétálni, mozogni akár az egész családdal! 

Becsülettel szólva: teljesen nem lehet a gyerekeknél elkerülni a betegségeket. 
Az is nagy eredmény, ha a gyerek „csak” náthás, és orvosságok szedése nélkül 
újra egészséges lesz. 

Szóval: menjünk a friss leveg�re! Ideális lenne, ha a gyerekek naponta 2 
órát töltenének a szabadban. Néhány alapszabály: rossz id�ben is nem több 
mint 1 óra, nagy hidegben, fagyban maximum 30 perc leveg�zés ajánlott. Jó 
id�ben meg amennyit csak lehet! Err�l jut eszembe a következ� mondás: 
Nincs rossz id�, csak nem megfelel� öltözék! Még ma is látom magam el�tt 
néhány anyuka döbbent arcát, amikor 2-3 éves gyerekeimmel es�ben indul-
tunk sétálni. Gumicsizmában, es�kabátban, guminadrágban igazán jó móka 
volt pocsolyákat ugrani, szaladgálni. No, nem is találkoztunk s�r�n az orvosi 
rendel�ben – gyermekeim igazán ritkán voltak betegek. A leveg�zéshez jól fel 
kell öltöztetni �ket, de nem túl melegen! Sose felejtsük el, hogy a kicsik mo-
zognak! Az id�járásálló, jól szell�z�, kényelmes ruha fontos. Különösen a 
megfelel�, meleg zokni, er�s – ha lehet –, vízálló lábbeli. Ha egy gyereknek 
fázik a lába és átnedvesedik, a megfázás veszélye n�. A lábak és a garatnyál-
kahártya között ugyanis visszacsatolás van: ha a lábak hidegek, az orr- és 
garatnyálkahártya vérellátása csökken. Így a nyálkahártya kih�l, a vírusoknak 
könnyebb a dolguk. Ezért a meleg cip�, vastag zokni, egy meleg sál nehezeb-
bé teszi, hogy a vírusok a nyálkahártyába kényelmesen befészkeljék magukat.  

A mozgás is fejleszti a gyerekek ellenálló képességét. Tudták, hogy a tes-
tünkben sportos aktivitás során több, az immunrendszert er�sít� idegpálya 
képz�dik? Gyerekek esetében legmegfelel�bb mozgásforma a friss leveg�n 
való szaladgálás, szabad játék. Fontos velük sokat sétálni, esetleg gyalog az 
oviba jönni vagy hazamenni, biciklizni, kirándulni. Vajon a mai gyerekek 
mozognak-e eleget, pláne friss leveg�n vagy ülnek a tv és a számítógép el�tt? 

A betegségek megel�zésében fontos szerepet játszik az étkezés is. Bizo-
nyára egy szül� számára sem újdonság, hogy a jól funkcionáló immunrend-
szerhez elengedhetetlen a megfelel�, kielégít� táplálkozás. Azonban arra már 
kevesebben gondolnak, hogy a rendszeres, gyakori étkezési id� és a 
stresszmentes, meleg légkör az asztalnál éppoly fontos, er�síti az immunrend-
szert. Egy cikkben olvastam, hogy azok, akik reggelente rendszeresen, nyu-
godt körülmények között reggeliznek, kevésbé hajlamosak a megfázásra, 
megbetegedésekre. Emellett az ivást sem szabad figyelmen kívül hagyni! A 
téli f�tési hónapokban ugyanis a szoba leveg�je sokkal szárazabb, mint a nyári 
hónapokban. A nyálkahártyánk…. Ezt csak elegend� mennyiség� folyadék 
bevitelével érhetjük el (legalább napi egy litert, de lehet több is!). A gyerekek 
számára a legegészségesebb folyadék a víz!!! Nem is gondolnák, hogy az 
utóbbi id�ben a kiscsoport elején az egyik legnehezebb feladatunk a kicsik 
vízivásra szoktatása! 

Megemlíteném még annak fontosságát, hogy a gyerekek jól kipihenjék 
magukat, eleget aludjanak. Egy és három éves koruk között 11–12 óra alvás-
ra van szükségük, óvodás korukra ez lecsökken 10–11 órára (természetesen 
egyéni eltérések lehetnek!). A szobát fontos elalvás el�tt jól kiszell�ztetni (ha 
nincs túl hideg, akár kicsit nyitva is maradhat az ablak). A jó alváshoz az 
ideális h�mérséklet 18 °C, s a túl meleg pizsama sem szükséges. Tapasztalata-
ink szerint a túlságosan óvott-védett gyerekek ellenálló képessége gyenge, 
igen hamar megbetegednek. Eddzük még inkább gyermekeinket, ezzel is 
meg�rizve egészségüket!  

Kívánok mindenkinek betegségekt�l mentes, vidám �szi napokat! 
Imre Gáborné óvodapedagógus 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány  
hírlevele 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú M�vészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az iskola szül�i szervezete 2013-ban immár 3. alkalommal rendezi meg 
az Áprily-estélyt. Két év tapasztalata alapján bizakodón szervezzük az eseményt, mert úgy látjuk, hogy egyre 
inkább szélesedik a gyermekintézményt támogatók tábora, és azt is örömmel érzékeljük, hogy az estéllyel 
közösségteremt� alkalmat is kínálhattunk. 

Ezzel a hagyomány�rz� szándékkal hívunk és várunk mindenkit, azt is, aki ismételni szeretné a már ki-
próbált alkalmat és azt is, aki a felfedezés kíváncsiságával el�ször fogadja el meghívásunkat! 
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A jó hangulatot és talpalávalót az esztergomi The RUGO együttes biztosítja. 
A vacsorát a Sirály étterem felajánlásával szolgáljuk fel. M�ködni fog a szül�k által szervezett büfé. A 

tombolán a helyi vállalkozók, intézmények, magánszemélyek felajánlásának köszönhet�en idén is értékes 
jutalmakat sorsolunk ki. 

Tovább folytatjuk az est egyik fénypontjának tekinthet� képárverést, melyen most Gróh Jánosné Nagy 
Nóra néni (aki évtizedekig foglalkozott batik szakkörén a visegrádi gyermekekkel) és Bardon Alfréd (az is-
kola b�vítésének tervez�je) egy-egy alkotása kerülhet új, boldog gazdájára.

Folytatva az el�z� év másik sikerprogramját, idei bálunkon az 1983/84-es tanévben végzettek találkoz-
nak. 

Egy-egy fellépéssel színesítik a m�sort az iskola tanulói szavalattal, tánccal, zenével. 
Új színfolt az idei Áprily-estélyen Schandl Lóránd és felesége, Szabó Ágnes bemutatkozása az iskola 

nagylányaival az egyik táncszünetben. 

Az Áprily-estélyre az el�z� év gyakorlatának megfelel�en különböz� címletekben „Suli-bankót” válthat-
nak az iskolát és közösségét támogatók november 1-jét�l a megadott helyszíneken. A szervezés és a rendez-
vény zökken�mentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy el�zetesen jelezzék jegyigényüket a szervez�k-
nél! 

 „Suli-bankó” vacsorával: 1500 Ft; 
„Suli-bankó” vacsorával a 25 éves diáktalálkozó résztvev�i és a jelenleg még tanuló volt Áprily-s diákok 

számára: 1200 Ft; 
Támogatói jegy: 500 Ft. 
A „Suli-bankókat” az alábbi helyeken és a szervez�knél lehet kiváltani el�zetesen: 
Iskola titkársága 398-312; 
Mezei Anna 06 (20) 965-1534, 397-129, 
Muckstadtné András Enik� 06 (20) 534-2321, 398-100; 
Piknik büfé (Kangas Kinga); 
Káosz bolt. 

Mindenkit szeretettel várunk estélyünkre, és kérjük az ügy mellé álló volt tanítványok, vállalkozók, m�-
vészek és minden, ötlettel rendelkez� jelentkezését, aki bármilyen konkrét segítséget nyújtana az est sikeré-
hez! 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány 
                                                                                                                                     kuratóriuma 
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Zene nélkül mit érek én? 
Nekünk, zeneiskolásoknak a zene világnapja fontos esemény. Ezért kollégá-

immal igyekeztünk olyan m�sort összeállítani, amely közel hozza a zenét 
azokhoz, akik nem kerülnek nap mint nap kapcsolatba a muzsikával. 

Amikor azon gondolkodtam, hogyan tudnám a gyerekeket bevonni az ünnep 
el�tti készül�désbe, akkor merült fel bennem az a gondolat, hogy vajon �k 
hogyan viszonyulnak a zenéhez, és milyen stílusú zenéket szeretnek. Végig-
jártam az osztályokat és két kérdést tettem fel nekik: 1. Számodra mit jelent a 
zene? 2. Mi a kedvenc dalod, zeneszámod? 

Válaszolni többféle módon lehetett: írásban (néhány szóban), versben és 
rajzban. Nagy meglepetésemre több mint 50 pályam� érkezett, többségében 
rajzok. A nagyobbak inkább leírták véleményüket, amelyek többsége érett, 
szinte már feln�ttre jellemz� gondolatokat tartalmazott: „Nekem a zene buli-
zást, jó hangulatot, kikapcsolódást, szórakozást jelent.” – „Az életet jelenti.” 
– „Életérzés, ami ha kell megnyugtat, ha kell ellazít.” – „A zene az, amiben 
mindenki megtalálja a saját egyéniségét.” – „Én a zene miatt születtem a 
földre, híres énekes szeretnék lenni.”

Annak érdekében, hogy mindenki láthassa a beérkezett rajzokat és írásokat, 
E�ryné Siskó Katalin tanító néni kivetítette a pályam�vekb�l készült összeállí-
tást a vetít�vászonra.  

Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc dalod, zeneszámod, még többen vála-
szoltak. Mivel nem volt kikötés, hogy csak régi korok dalai, zenem�vei szere-
pelhetnek a repertoárban, ezért a zenei stílusok igen széles palettája tárult 
elénk: volt közöttük pop, rock és rap szám egyaránt.  

Kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy készítünk egy kis válogatást a 
megjelölt dalokból, és meglepjük a gyerekeket azzal, hogy az ünnepélyen el 
fog hangozni néhány közülük. Elismer� taps fogadta mindannyiukat, ami 
egyértelm� bizonyítéka volt annak, hogy jól választottak. És hogy egy kis 
játék is legyen hozzá, a dalok lejátszásakor jelentkeznie kellett annak, aki 
kedvenc zeneszámaként jelölte meg az adott dalt. Nagy tapsot kaptak azok, 
akik felvállalták, hogy a felcsendül� sláger az � választásuk. 

A könny�zenében való barangolás után megmutattuk mi, zeneiskolások és 
zenetanárok is, hogy nekünk mit jelent a zene. El�ször egy zongoraprodukció 
hangzott el Tóth Judit tanárn� és Bene Júlia 8. osztályos tanuló el�adásában. 
A Cirkusz címmel négykezes darabot adtak el�, amelynek kiválasztásában 
fontos szempont volt, hogy vidám, könnyed zeneszám legyen, ami a gyerekek 
számára is élvezhet�. Judit néni jól választott, mivel nagy taps kísérte a pro-
dukciót. 

Az alkalomra alakult egy kis kamaraegyüttes is, amelyben voltak zeneisko-
lás növendékek és zenetanárok egyaránt. A fúvós szekciót, Laposán Adrient,
Sintár Virágot és Sintár Fannit er�sítette furulyajátékával Rácz Tamás tanár 
úr. Zongorán kísért Tóth Judit tanárn� és Bene Júlia 8. osztályos tanuló. Gor-
donkán Juhász Terézia tanárn�, gitáron pedig Gável Gellért tanár úr tette 
színesebbé a produkciót. A gyerekek kíváncsian, érdekl�d� tekintettel ültek a 
néz�téren. Nagy tapssal jutalmazták a kamaraegyüttes fellépését. 

És ekkor következett a zene világnapja program csúcspontja, a közös ének-
lés, amelyre lázasan készültek kicsik és nagyok egyaránt. Nagyon fontosnak 
tartom az együtt éneklést, ezért készültünk már többször is az iskolánk életé-
ben kiemelked� eseményekre énekes produkcióval. Így volt ez a karácsonyi 
ünnepségen, a ballagáson és a tanévzáró ünnepélyen is. Minden alkalommal 
nagy örömmel vettek részt a gyerekek az alkalmi kórusok munkájában.  

Ezúttal azt szerettem volna megvalósítani, hogy ne csak pár gyermek tapasz-
talja meg a közös éneklés örömét, hanem mindannyian: alsósok, fels�sök 
egyaránt. Olyan dalt kerestem, amely kifejezi a zene fontosságát, könnyen 
megtanulható és vidám hangvétel�. Így esett a választás Máté Péter ,,Zene
nélkül mit érek én” c. zeneszámára. A választás sikeresnek bizonyult, mert a 
gyerekek már alig várták, hogy a szolfézs órákon is énekelhessék a dalt. 

Annak érdekében, hogy teljesen átadhassuk magunkat az örömteli éneklés-
nek, a kivetít� vásznon olvashattuk a dal szövegét. Megszólalt a zenei alap, és 
mi, tanárok és gyerekek együtt énekeltük a dalt. Zengett a tornaterem, ritmus-
ra jártak a kezek és a lábak, a legnagyobbak – a nyolcadikosok – örömükben 
táncra is perdültek. 

Óriási élményben volt részünk! Megtapasztalhattuk, hogy egy közösséghez 
tartozunk: olyan közösséghez, ahol jó együtt lenni. Ahol együtt tud énekelni 
kicsi és nagy, diák és tanár egyaránt. A dal éneklése közben megkaptam a 
választ a központi kérdésre is. Igen, fontos a gyerekeknek a zene, és igaz a 
sláger szövege: ,,Zene nélkül mit érek én…” 

Bosnyák Endréné intézményegység-vezet�
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Iskolánkban alighogy megünnepeltük a zene vi-

lágnapját, máris készülhettünk a következ� zenei 
eseményre, a Házhoz megy a Zenede cím� köny-
ny�zenei koncertre.  

A program megálmodója Bordás József dobm�-
vész és zenetanár azzal a céllal hozta létre ezt az 
el�adást, hogy bemutassa a gyermekeknek a köny-
ny�zene fejl�dését az 1920-as évekt�l napjainkig. 
Zenésztársai a magyar jazz és könny�zenei élet 
kimagasló egyéniségei: Balogh Roland, gitárm�-
vész, zenetanár, JuniorPríma díjas m�vész. A 2009 
montreux-i jazzgitár verseny gy�ztese; Balogh 
Zoltán ugyanezen rangos nemzetközi fesztivál 
harmadik helyezettje zongora kategóriában; Abebe 
Dániel Bebe, a Back II Black együttes énekese. 

A városi mozi szolgált helyszínéül az interaktív 
koncertnek. 

El�ször az alsó tagozatosok foglalhatták el a né-
z�teret, majd utánuk következett a fels� tagozato-
soknak szóló produkció. Amint megteltek a szék-
sorok, feszült, várakozással teli tekintettel várták a 
gyerekek az el�adás kezdetét. Amint elhangzottak 
az els� zeneszámok, egyre oldottabbá és felszaba-
dultabbá vált a közönség. A diákok kezdetben még 
csak ülve hallgatták a felcsendül� slágereket, majd 
egyre többen álltak fel, és együtt énekeltek 
Bebével, de jó páran táncra is perdültek.  

Nagy tetszést aratott a játékos formában való 
ismerkedés a hangszerekkel, majd pedig a baran-
golás a populáris zene világában. Végigkövethet-
tük a könny�zene fejl�dését a vallásos zenékt�l 
indulva, a blueson át, a swing zene kialakulásáig, 
de ízelít�t kaptunk a rock and roll, a beat zene és a 
pop zene hangzásvilágából is. Nagy taps kísérte a 
Rolling Stones, James Brown, Ray Charles, a 
Hungária és az Omega együttes szerzeményeinek 
el�adását. 

Az önfeledt öröm mellett fontos hozadéka volt az 
el�adásnak az is, hogy segítséget kaptak a gyere-
kek az �ket körülvev�, sokszín� zenei világban 
való eligazodáshoz. 

Az egymástól eltér� zenei irányzatok bemutatása 
során az el�adó (Bordás József) kitért a történelmi 
háttérre is (Amerika felfedezése, Kádár-korszak, 
1956-os forradalom). Így vált igazán érdekessé és 
érthet�vé az adott korszak zenei világa. 

Az oldott, közvetlen hangulat megteremtésében 
nagy szerepe volt az együttes énekesének, 
Bebének. Sziporkázó humorának köszönhet�en 
egyre felszabadultabban viselkedtek a gyerekek. 
Volt, aki a széksorok mellett, de volt olyan is, aki 
fent a színpadon vállalkozott arra, hogy szóló 
táncával színesítse az el�adást. Óriási taps kísérte 
mindkett�jük produkcióját. Bizonyára nem vélet-
len, hogy a koncert befejezésekor felhangzó dal 
már ismer�s volt a gyerekeknek, mivel a zene 
világnapi ünnepségünk végén az egész iskola 
együtt énekelte a híres slágert: ,,Zene nélkül mit 
érek én…” 

Igazán maradandó élményben volt része a gyere-
keknek. Él�zenei bemutató keretében betekintést 
nyerhettek a zene sokszín� világába, megtapasz-
talhatták a zenehallgatás fontosságát, amelynek 
köszönhet�en képessé válhatnak a jöv�ben az 
elmélyült zenehallgatásra, a zene befogadására. 

Bosnyák Endréné intézményegység-vezet�
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Kirándulásunk története nem most 
kezd�dött, hanem júniusban. Tanév 
végén az osztályok kirándulni szoktak 
menni, így történt volna ez most is, 
azonban az árvíz közbeszólt: el kellett 
halasztanunk a programot. Szeptem-
berben aztán az immár nyolcadikos 
diákok nagyon várták, hogy elindul-
junk; 4-én reggel útnak is eredtünk. 

Egerben igen sok a látnivaló, ennek 
megfelel�en igyekeztünk minden 
szépet és érdekeset megmutatni tanuló-
inknak. 

A bazilika klasszicista épületét néz-
tük meg el�ször, majd a vele szemben 
lév� líceumot. A líceum kupolájának 
két oldalán hengeres formájú szerkeze-
teket helyeztek el. Ennek neve camera 
obscura. Az északi forgó hengerben 
lév� tükör és lencse segítségével az 
alatta kialakított szinten kis besötétített 
szobában egy fehér asztalon megcso-
dálhattuk a város látképét. Ugyancsak 
ebben az épületben meglátogattuk a 
csillagvizsgálót – ahol a kiállított tár-
gyakat nemcsak bemutatták nekünk, 
hanem kis is próbálhattuk �ket –, 
valamint a könyvtárat, mely sok régi 
könyvet �riz. 

Ezután következett a vár (persze, 
Egerben ki hagyná ki a várat?). A 
katakombák izgalmai után jó volt egy 
kicsit a városban sétálni, többek között 
útba ejtve a minaretet is. 

Ezzel el is szaladt az els� napunk. 
Este még a sétálóutcában, egy hangu-
latosan kivilágított kisvendégl� tera-
szán megvacsoráztunk, majd indultunk 
szálláshelyünkre, a fels�tárkányi tá-
borba. A nyolcszemélyes faházakban 
kényelmesen elhelyezkedtünk, hogy 
kipihenjük magunkat. 

Másnap a tartalmas reggeli után még 
megnéztük Gárdonyi Géza házát, ahol 
sok alkotása született. Ott járva megér-
tettük, miért választotta az író ezt a 
telket, amely egészen közel van ugyan 
a várhoz, mégis csöndes, nyugodt a 
környezet. Itt aztán el lehetett mélyülni 
Bornemissza Gerg� sorsának alakítá-
sában! 

Visszaszállva a buszra, hamarosan 
egy kacskaringós, er�sen emelked�
útra jutottunk, amely a Kékesre veze-
tett minket. Amikor megérkeztünk, el�
kellett venni a pulóvereket, mert bi-
zony, ott sokkal h�vösebb volt, mint 
Egerben. Megcsodáltuk a gyönyör�
kilátást, és indultunk tovább. A gyön-
gyösi Mátra Múzeumot is meglátogat-
tuk, ahol vadászati, vadászattörténeti, 
természettudományos kiállítást láttunk. 

Ezután még elfogyasztottuk ebédün-
ket egy vendégl�ben, és újabb élmé-
nyekkel gazdagodva indultunk haza. 

Jeneiné Vörös Margit 

Tanévkezd� kirándulás  
A másodikosok – eredetileg az el�z� tanév végén Mogyoró-hegyre tervezett – kirándu-

lására készül�dtünk szeptember elején. S most nem is igazán a gyerekekkel, hanem in-
kább a szül�kkel folyt ez a készül�dés. A nebulók annyit tudtak, hogy kirándulunk, de a 
részletek rejtve maradtak el�lük. Nem sokan sejtették, hogy szorgos anyukák festegetnek, 
sütögetnek, felderítenek, térképeket rajzolgatnak, hogy azon a bizonyos napon meglepe-
tést szerezzenek a kiránduló csemetéknek. 

Szeptember 20-án úgy 
t�nt, az id�járás kegyeibe 
fogadott minket, és elin-
dulhattunk Mogyoró-hegy 
felé. 

A városból ki sem ér-
tünk, a Salamon-toronynál 
máris meg-álltunk, mert 
Cseke Lászlóné Judit várt 
bennünket szép tánc-
ruhájában. Miután néhány 
falatot eszegettünk a 
gyalogséta után, a tánc 
történetéb�l hallhattunk 
érdekességeket, és tánc-
lépéseket is tanultunk 

Judit vezetésével. Ezután Cseke László a régen használatos fegyverekb�l mutatott meg 
nekünk jó néhányat: kardokat, íjakat, csata-csillagokat, buzogányokat, még hajítógépet is. 
Jó nehéz sisakokat is felpróbálhattunk. 

Magasan járt már a Nap, mikor tovább indultunk, de nem kellett sokat menni, mert ha-
marosan a Sibrik-dombon voltunk. A gyerekek nem sejtették, hogy érkezésünk el�tt 
homokvödröket rejtett el ide Ecker Anikó, Benedek anyukája. Miután a római kort meg-
idézve megpróbáltuk az er�dítményt magunk elé képzelni, egyszer csak „rábukkantunk” a 
vödrökre, és a homokból összetört csempe- és cserépdarabokat ástunk ki, majd ecsettel 
letisztogattuk, és összeraktuk a képeket, tárgyakat. Persze nem a régmúlt id�k embereinek 
keze munkája díszítette a cserepeket, hanem Bene Évié, aki korábban „rómaisra” festette, 
Anikó pedig gondosan összetörte, és a homokba rejtette a darabokat.  

A „régészkedés” után, miel�tt a dombot elhagytuk volna, megemlékeztünk Sibrik Mik-
lósról, akir�l a hely a nevét kapta. 

A végcél felé vettük az irányt, és már nem csak a játszótér kínálta jó mókázás vonzott 
minket, hanem a hegyen kilátásba helyezett ebéd is.

Ám az élet nem ilyen egyszer�, mert a hegyen – miután elsétáltunk a kíváncsiskodó �zi-
kék mellett – újabb próbatétel várt bennünket. Egy kézzel (Ecker Anikó kezével) rajzolt 
térkép alapján kalózok, királyn�k elrejtett kincseit kellett megtalálnunk a játszótéren. A 
„fárasztó” keresgélés, kutatás után minden el�került, és ami ehet� volt ebb�l a kincsb�l – 
például süti – jócskán el is fogyott. Az el�ttünk odaér� anyukák (Ági, Anikó, Ildikó, Ivett, 
Diana) már meg is terítették az erdei asztalt. 

Az ebéd is megérkezett (Zeller Ildikó, valamint Friedrich Ivett és anyukája segítségé-
vel), és ezután végre semmi más dolgunk nem volt, csak a játék.  

Visszafelé utunkban Szedlacsek Benedek vezetésével a Mátyás-forrást is megnéztük, 
azután iparkodtunk vissza, mert fellegek gyülekeztek az égbolton. A tempós haladásban 
Krátki Dóri néni segített azoknak, akiknek nógatásra volt szükségük. 

Mondhatnám, hogy kifáradva, elcsigázva értünk haza, de ez nem mindenkire igaz, mert 
a suli udvarán még jócskán hancúrozott, futkározott a visszatér� csapat. Reméljük, szíve-
sen emlékeznek majd erre a napra. 

Mindannyiunk nevében köszönjük a szép �szi élményt el�segít� szül�i csapatmunkát!  
Csonka Józsefné Bori néni 
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Október 5-én, szombaton lelkes természetjáró csapatunk az idei tanév els� túrájaként a 

drégelyi várhoz kirándult.  
A történelmi sétán részt vettek a következ� tanulók: Kiss Zente, Katona Samu, Bosnyák 

Olivér, Muckstadt Andrea, Laposán Adrienn, Schaffer Ádám, Sintár Virág, Matkovics 
Marianna, Oláh Miklós, Oláh Marci, Harsányi Bence. 

Diósjen�r�l vágtunk neki a vadonnak, amely a börzsönyi kék útvonalon vezetett el min-
ket a híres várromhoz. A várnál felelevenítettük Szondi György h�stettét és fejet hajtot-
tunk a haza iránti áldozatkészsége el�tt. 

A hosszú út során sokat nevettünk és gyönyörködtünk a színes börzsönyi falevelekben.  
Demeter Bálint 
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November 23-én, 120 éve a Magyar Nemzeti Múzeumban Herman Ottó javaslatára és ve-
zetésével ezen a napon alakult meg a Magyar Ornitológiai Központ, a világ els� madártani 
intézete. 

Kedves Gyerekek! Ez a hír késztetett arra, hogy novemberben Herman Ottó kapcsán talán 
új ismeretet szerezhettek a Gyerekkuckóban. Ha figyelmesen elolvassátok a cikket, akkor 
több olyan kifejezést, idegen szót megtanulhattok, amivel eddig nem biztos, hogy találkozta-
tok, vagy ha igen, akkor e játékos feladattal kicsit elmélyíthetitek a tudást. 

Tehát! A lexikonban a következ�t olvashatjuk Herman Ottóról: ,,Herman Ottó 
(Breznóbánya, 1835. június 26.–Budapest, 1914. december 27.) természettudós, ornitológus, 
néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus. Korának egyik legnagyobb természettudósa, 

nevezték még az utolsó magyar polihisztornak is.” 
Játsszunk egy kicsit a szavakkal! Kössétek össze az idegen szót vagy tudományos fogalmat a helyes meghatározással! 

 FOGALMAK     A FOGALOM MEGHATÁROZÁSA 
polihisztor  Görög eredet� szó, a zoológia = állattan madarakkal foglalkozó tudományága; a madarak el-

   terjedésével, fészkelési viszonyaival és a madárvonulás vizsgálatával foglalkozó tudomány. 
   Érdekesség, hogy a James Bond-fil mekb�l ismert f�h�st egy brit ornitológusról nevezte el a 
   szerz�. 

politika  A görög ethosz, azaz nép és grapheia, azaz rajz szavakból a hagyományos (paraszt, nomád 
   stb.) életmódot folytató népcsoportok mindennapi tárgyait, m�vészetét, valamint hagyomány-
   kincsüket felölel� jelenségek gy�jtése, elnevezése, kutatása. 

néprajz  Régi korok kultúráit tanulmányozza különböz� tárgyi leletek alapján. 
archeológia  Az ókori polisz (városállam) szóból ered. Eredeti jelentése közélet, tehát beletartozik min-

   denki, aki a közösség életével aktív vagy akár passzív módon politizál. 
ornitológia  Görög eredet� szó; sokat tudó, sokféle ismeretekkel és tudománnyal bíró személy; úgy is 

   mondhatjuk, hogy minden tudományban jártas. 
Kedves Gyerekek! Most már csak az 

vár Rátok, hogy kutassatok Herman Ottó 
életér�l, munkásságáról! A legfonto-
sabb, hogy ne felejtsétek el: Magyaror-
szágon alapították meg a világon az els�
madártani intézetet! 

Ja, és még valami! Azért nem véletlen, 
hogy most írtam Herman Ottóról, most, 
amikor az Áprily-héten óhatatlanul szó-
ba kerülhetnek Áprily Lajos madarakról 
szóló gyönyör� versei. Ezek közül az 
egyik legszebb a Vadlúd voltam cím�: 

 Valamikor vadlúd voltam, 
 vadludakkal vándoroltam. 
 Nagy tavakért lelkesültem, 
 tengeren is átrepültem. 
�szi fényben és homályban 

 fel-feltámad régi vágyam: 
 társaimmal útrakelni, 
 fényt és felh�t úszva szelni. 
 Majd ha végem itt elérem, 
 vadlúd-formám visszakérem. 
 Jóbarátok, ismer�sök, 
 hogyha jönnek bíbor �szök, 
 nézzetek fel majd az égre, 
 égen úszó vadlúd-ékre, 
 s ezt mondjátok eltün�dve: 
 újra vadlúd lett bel�le, 
 s most ott száll a V-seregben, 
 hangja szól a fellegekben. 

Az aradi vértanúkra  
emlékeztünk 

�

1849. október 6-ról tanulunk a történelem órán. Az évente ismétl�d�
megemlékezés ezeket az ismereteket alátámasztja ugyan, emellett azon-
ban sokkal fontosabb szerepe, hogy személyes érzelmekkel is köt�d-
jünk a nemzeti gyásznaphoz. Az aradi vértanúk bátorságukkal, önfelál-
dozásukkal példát mutatnak nekünk, ezt is igyekeztük a m�sorral köz-
vetíteni. 

Idén a 6. és 8. osztály készült a megemlékezéssel. A ’48-as emlékm�-
nél október 5-én délel�tt gyönyör� napsütésben gy�lt össze az iskola 
összes diákja nevel�ikkel. A szerepl�k sokat gyakoroltak, a többi osz-
tály tanulói figyelemmel nézték végig az el�adást. Szép zenék, versek, 
a vértanúk utolsó szavai segítségével idéztük fel a megtorláshoz vezet�
utat, és október 6. eseményeit. Hisszük, hogy a m�alkotásokkal a sza-
vakon túli hatást is el lehet érni. 

Ugyanezt a m�sort a szentgyörgypusztai id�sek otthonában is el�adták 
a gyerekek.  

Nagy szeretettel vártak minket, már megérkezésünkkor megrendít�
élmény fogadott minket. Az otthon lakói elhelyezkedtek a teremben, 
ahol megnézhették a m�sort. Már ekkor feszült figyelemmel várakoz-
tak, várták az élményt.  

Legtöbben mély csöndben hallgatták a verseket, zenéket, néhányan 
azonban hozzáf�ztek egy-egy szót. Voltak olyanok is, aki megkönnyez-
ték a gyerekek szereplését.  

Az efféle figyelem és érzelemkifejezés a tanulók számára meglepetés 
volt, és nagyon jól esett nekik. 

Az otthon dolgozói és az id�sek szerint büszkék lehetünk ezekre a 
gyerekekre.  

Jeneiné Vörös Margit 
                                                                                                tanár 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi  Önkormányzat
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Igazi meleg, napos, �szi szüretel� id�ben zajlott hagyo-
mányos szüreti felvonulásunk.  Ismét sikeresen szerepel-
tek itthoni és meghívott nemzetiségi csoportjaink, az esti 
bálon remek hangulat uralkodott, és a büfé is eleget tett a 
gasztronómiai igényeknek.  

A sikeres rendezvény a szervez�k és még nagyon sok 
támogatónk  együttes segítsége nélkül nem jöhetett volna 
létre – köszönjük!   

Herendi Ida 

Tréfáskedv� cigányok 

Indul a szüreti menet 

Iskolásaink sváb tánca 

(A fotókat Greguss Tamás készítette) 

Csikósok 

Már jó a hangulat 

Ének- és zeneszó 

,,Az ifjú pár” 
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A tábla büszkén emlékezteti az arra haladókat hazánk 
1956. októberi forradalmára, annak h�seire, áldozataira. 
Így vagyok vele én is, valahányszor elhaladok el�tte. 

Budapestiként a f�városban éltem át a csodálatos 14 na-
pot, amely egy új, szebb jöv�vel kecsegtetett, de novem-
ber 4-én rá kellett ébrednünk, hogy az álmoknak vége. 
Több mint harminc évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
megéljük egy demokratikus rendszer kialakulását. 

Visegrád – �seim, el�deim szül�helye – mióta élek, szí-
vemhez n�tt. Ennek okán mindig is tudni szerettem volna; 
azt is, hogy a község miként élte meg 1956-ot. Biztos va-
gyok benne, hogy amit itt leírok, sok visegrádinak nem új-
ság, különösen nem az id�seknek, s azoknak pláne nem – 
sajnos már csak kevesen élnek –, akik akkor tev�legesen 
is részt vállaltak a forradalomban. Soraimat els�dlegesen 
Visegrád fiataljainak és azoknak a feln�tteknek ajánlom 
figyelmébe, akik 1956-ban még nem Visegrádon éltek.

Az alábbi adatok, történések leírásához két könyv (1956 
Pest megyében, szerkeszt� Héjjas Pál (I. pont), illetve 
Cseke László Visegrád ezer éve cím� m�ve és Scheili Pál-
lal, az 1956-os forradalmi bizottság elnökének fiával foly-
tatott beszélgetés (II. pont) volt segítségemre. 

I. 
Visegrád, 1956. 
Október 24. Tüntetés. 
Október 25. Tömeg gy�lt össze a tanácsháza el�tt. 
Október 26. Üzemi dolgozók vonultak fel az 1848/1849-

es emlékm�höz. A gyülekezéshez a lakosság is csatlako-
zott. Hetényi felolvasta a 14 pontot. Móna Ferenc
pártcsúcstitkár lemondott, és feloszlatta a pártszervezetet. 

Október 28. Megalakult a nemzet�rség. 
Október 26.–december 2. A végrehajtó bizottság nem 

m�ködött. A vb-elnököt (Er�s Gyula) és a vb-titkárt levál-
tották. Az új elnök a forradalom után Száraz János lett. 

A forradalom ideje alatt a helyi Alkotmány Tsz felosz-
lott. 

A Duna-kanyarban lév� függ�sziklát aláaknázták, hogy a 
szovjet alakulatokat felrobbantsák. (Az ezzel gyanúsított 
személyek: fk. Helm Árpád, fk. Helm János, fk. Perjés 
Zoltán, Papanecz Bálint és fk. Delecasse László.) A for-
radalom után a járási kapitányság a robbanóanyagot eltá-
volította. 

A nemzeti bizottmány mellett egy 24 tagú nemzeti tanács 
is dolgozott. 

Nagy Bódog kezdeményezte az FKGP és Móna Ferenc
az SZDP szervezését. 

A község a szentendrei járási bizottságba Kováts Lászlót 
(elnök lett) delegálta. 

A nemzeti bizottmány tagjai: id. Scheili Pál (elnök), 
Szatmári László, Kováts László, id. Zöld József, Szandtner
Egon, Szikriszt György, Sólyom Ferenc, Hévizi János (el-
nökhelyettes), Salamon-Rácz Tamás, Nieder-müller Béla, 
Schubauer János, Szatmári Antal. 

II. 
1956. október 26-án a tüntet�k az 1848/1849-es 

emlékm�höz vonultak. (Az emlékm� akkor még a Rév ut-
cában, a templom el�tti téren állt.) Az emlékm� Duna fe-
l�li végén felállított emelvényen Friedrich István elsza-
valta a Nemzeti dalt, majd Magyary-Kossa Miklós m�-
egyetemi hallgató szemtanúként beszámolt a budai Bem-
szobornál október 23-án történt ünneplésr�l… 

A jelenlév�k felszólalásaikkal is tanúsították, hogy Vise-
grád sem kér többé a diktatúrából, s hogy demokratikus, 
független Magyarországban kíván élni. 

1956. október 23-án a f�városból indult el 
 a függetlenség és szabadság vágyát zászlajára t�z�

 forradalom és szabadságharc országos hulláma 

Az ország szabadságvágyának a november 4-én beindult 
szovjet katonai intervenció és az azt követ� kegyetlen le-
számolás vetett véget. Csak azoknak sikerült azt elkerül-
nie, akik Nyugatra menekültek (pl.: Heuer József, Schült 
Béla, Schwarzenberger József nemzet�röknek). Az itthon 
maradottak közül többeket internáltak: id. Scheili Pált, a 
forradalmi bizottság elnökét, id. Zöld József fb. tagot. 
Ilyen sorsra jutott Karvaly Gyula, a hajógyári munkásta-
nács elnöke is. Kistarcsára, majd Tökölre lettek internálva 
1,5-1,5 évre. 

A meghurcolásoknak, megaláztatásoknak is sokan áldo-
zatul estek. Például Hibbey Albert erd�mérnöknek (a 
nemzet�rség vezet�jének) végül el kellett költöznie Vise-
grádról. Ifj. Scheili Pált 1957 februárjában a MUK (Már-
ciusban Újra Kezdjük) mozgalomban való részvétellel vá-
dolták: két hétig ,,élvezte” a szentendrei rend�rség 
,,vendégszeretetét”. 

Tisztelet, hála és elismerés valamennyi visegrádi 56-
osnak. Emlékezzünk és emlékeztessünk rájuk, amíg csak 
élünk! 

Budapest, 2013 �szén 
Tisztelettel: 

Scheili Béla  
(Budapest) 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezend�
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 

2013. november 29-én (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban 

Péterfy Sarolt, 
a Jékely-hagyaték kezel�je tart

el�adást 
Zsoli Kolozsvariensis – 

Jékely Zoltán kolozsvári évei  
levelezése és naplói tükrében 

címmel 
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

FILMKLUB 
Szeretettel várunk minden érdekl�d�t, az �sszel újra 

indított a filmklub novemberi alkalmaira. 
A vetítések november 13-án és 27-én szerdán 18 órá-

tól lesznek a könyvtárban.  
Részletesebb információval a m�vel�dési házban, 

vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 

$�	����� ��
����
Visegrádi civil szervezetek, magánszemélyek és a 

m�vel�dési ház közösen elhatározták, hogy idén is 
meghívják mindazokat, akik jobban rá akarnak hango-
lódni a karácsony ünnepére.  

Úgy gondoltuk, ez évben kib�vítjük az eseménysoro-
zatot, és így mind a négy adventi szombaton lesz m�-
sor; ezért advent els� vasárnapját megel�z� szombaton 
az alábbi programra hívjunk mindenkit: 

A visegrádi Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szervezésében 

2013. november 30-án, szombaton 19 órakor 
A VISEGRÁDI PLÉBÁNIATEMPLOMBAN 

'�����( �	���
lantm�vész 

��"���)���
hallgathatják meg 

)�(���#�(������ ��*
+)	����������!%��������%��*

címmel 
A m�sorban Bach, Weiss, Kellner és Visée 

legszebb karácsonyi ünnepkörhöz tartozó m�vei  
csendülnek fel 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

�sz idején aktuális… 
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Az Együtt Kulturális Egyesület  
2013. november 4-én (hétf�n)  

17 órai kezdettel  

*"("*�
+"&
��*"("*�
+"&
��*"("*�
+"&
��*"("*�
+"&
����
tart  

a Rév utcai Scheili-ház falán lév�  
56-os emléktáblánál 

Kérjük, hogy aki teheti,  
hozzon egy-egy gyertyát  
vagy mécsest magával! 

Együtt Kulturális Egyesület

Könyv-  
bemutató  
a  v isegrádi  
könyvtárban 
B a l l a  M .  A n -
n a :  
S z e r e t e l  

G y e r m e k k o r i  
b a r á t n �m   
e m l é k é r e …  

„Nem akarjuk az élet részeként elfogadni a halált. Már 
a puszta szó hallatán is kiver minket a verejték. Pedig ez 
nem akarat kérdése. Mindannyian sorra kerülünk. Ke-
gyelmi állapotban részesül az, akinek megadatik e felis-
merést birtokolni.”  

Ezzel a bevezet� gondolattal köszönti olvasóit Balla M. 
Anna írón� Szeretel cím� m�vében. Ebben a megrázóan 
szép dokumentumregényben a szerz� gyermekkori barát-
n�jének utolsó két évét követi végig naplószer�en, három-
féle szempontból megközelítve a súlyos betegség és az 
elmúlás témakörét. A könyv célja a méltóságteljes elmúlás 
lehet�ségének megismertetése, mely hozzásegíti a haldok-
lót ahhoz, hogy az életét a halála pillanatáig emberhez 
méltóan élhesse. 

Dr. Kollárné Balla Anna pszichológus, egészségügyi 
szaklapok tulajdonos f�szerkeszt�je. Családjával 1986-tól 
Szentendrén él. Az írón� hatodik kötetének legfontosabb 
üzenete: semmi sem fontosabb a szeretetnél. Ezt hirdeti a 
könyv érdekes címe is: a szeretel a szeretsz szónak lágy, 
fels�-tiszavidéki nyelvjárásban használt alakja. 

A könyvbemutató november 15-én pénteken, 18 óra-
kor lesz a visegrádi könyvtárban. 

Fehér Judit 
könyvtáros 

������	�������	������������
Szeretettel meghívunk mindenkit  

2013. november 22-én, pénteken 19 órakor 
a visegrádi moziban 

megrendezend�  
������������������

Az esten  
Csajkovszkij A diótör� cím� m�véb�l láthatnak  

részleteket 
A bemutató ingyenes, 

mindenkit szeretettel várunk!  

��	����
�

�
�

November 23-án (szombaton) délután 4–6 óra között az 
Áprily Lajos Általános Iskolában táncház lesz! 

Zenél Lengyel Rita prímás, pedagógus; a táncokat, játé-
kokat Túri András népzenész, brácsatanár vezeti. 

Sok szeretettel várjuk a kisebb és nagyobb gyerekeket 
szüleikkel együtt! 

Szabóné Mayer Katalin 
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Lehet, hogy a 13-as szám sok ember számára nem a sze-

rencsés számok egyike, mi azonban, akik augusztus 27. és 
szeptember 2. között az olaszországi Lancianóban vendé-
geskedtünk, ezt semmiképpen sem mondhatjuk el. Idén 
13. alkalommal tettük meg Abruzzo tartomány egyik ki-
emelked�en fontos és szép városáig tartó utat. Kedden ké-
s� délután indultunk Visegrádról egy 50 f�s delegációval, 
és a kiváló sof�röknek köszönhet�en másnap reggel 9 
órakor érkeztünk Lancianóba.  

A Mastrogiurato elnöke, Danilo Marfisi már várt ben-
nünket, és gyorsan elfoglaltuk szállásunkat az óvárosban 
lév� San Francesco rendházban. A közeli tengerparton 
igazán kellemes id� fogadott bennünket, mely egész ott- 
tartózkodásunk alatt kitartott. A San Vito-i tengerparton 
töltött kellemes nap után este már bemutatót tartottunk 
Lanciano F� terén és az óvárosban lév� toronynál. Kohári 
Gábor és segít�i magyaros ízekkel kedveskedtek vendég-
látóinknak, a ,,gulash ungheresé”-nek nagy sikere volt. 
Kicsit nehéz volt átállni az olasz id�beosztásra, hiszen �k 
a sziesztát minden nap megtartják, viszont kés� éjszaka 
még a legkisebbek is fent vannak, és óriási nyüzsgés ta-
pasztalható a délután szinte kihalt városban.  

Pénteken Róma nevezetességeivel ismerkedett csopor-
tunk, és itt csatlakozott hozzánk Zeller Tibor, aki el�ször 
látogatta meg testvérvárosunkat. Tibor régóta baráti kap-
csolatban van olasz házigazdáinkkal, hiszen a palotajáté-
kok idején az olasz küldöttség nála étkezik. A tartalmas 
római kirándulást éjszakai fellépésünk zárta Lancianó-
ban. Ralf Sickerling segítségével egy kicsit összebarátkoz-
tunk a német csapattal, akik egy autentikus középkori vá-
sárt varázsoltak a „Németek teré”-re. Péntek éjszaka az 
eddigi helyszíneken kívül már a kolostorban, a Panardán 
is tartottunk bemutatót.  

Szombaton rendezték meg a F� téren és a környez� ut-
cákban a játék- és kirakodóvásárt, és fellépéseinket nagy-
számú közönség tapsolta végig. Egyre többször csendült 
föl a „Visegrád, Visegrád” kiáltás az olasz néz�k részé-
r�l. Sikerült találkoznunk a visegrádi dobos csapat létre-
hozójával, Koller Péterrel, aki ezúttal civilként, nászútján 
tartózkodott kedves feleségével Lancianóban. A város ve-
zet�i köszöntötték a magyar delegációt, Danilo Marfisi 
kiemelte, hogy  a  jól  m�köd� testvérvárosi kapcsolatnak 

köszönhet�en a gazdasági nehézségek ellenére is sikerült 
színvonalas programot megvalósítani Lancianóban.  

Csapatunk bevonul a F� térre 

Vasárnap már a Mastrogiurato-választás lázában égett az 
egész város, délután a F� téren kezdetét vette a színpom-
pás ünnepség. Idén a megtisztel� címet a lancianói szüle-
tés� Gianluigi Rossi, a terramói és római egyetem docense 
kapta. A több ezer néz� el�tt tartott bemutatónk nagy si-
kert aratott, a Koller Tamás által vezetett tízf�s magyar 
dobos csapat fantasztikus hangulatot teremtett, a 
Primavera táncegyüttes felszabadult, temperamentumos 
táncait nagy tapssal fogadta az olasz közönség. Idén el�-
ször velünk tartottak azok a fiatalok is, akik az apródkép-
z� elvégzése után el�ször jártak külföldi bemutatón. 
Örömmel jelenthetem: kimagaslóan megállták helyüket, 
biztosítva az elkövetkezend� húsz év méltó utánpótlását. 
A felvonulás végén a téren még egyszer láthattuk Quattro 
Castella zászlóforgatóinak leny�göz� produkcióját. �ket 
már két éve Visegrádon is köszönthetjük a palotajátéko-
kon, a lancianói delegáció tagjaiként. A csapat többszörös 
olasz nemzeti bajnok, és egyéniben is értek el már els� he-
lyezést. Óriási sikert arattak bemutatójukkal.  

Vasárnap éjszaka a program végeztével indultunk haza, 
és hétf�n kora délután kicsit fájó szívvel szálltunk le a 
buszról Visegrádon, hiszen egy évet kell várnunk a követ-
kez� találkozásig. Mindenkinek szeretnék köszönetet 
mondani, akik munkájukkal, kitartásukkal el�segítették a 
testvérvárosi kapcsolat fenntartását. 

Cseke László 
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A Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület decemberben 
két hétvégén keresztül (december 14–
15., 21–22.) adventi vásárt szervez a 
Palotaházban.  

A vásárra várjuk helyi kézm�vesek, 
árusok jelentkezését; a helyszínt a Pa-
lotaház és az egyesület díjmentesen 
biztosítja. 

B�vebb információ a 397-188-as, il-
letve a (20) 222-7551-es telefon-

számokon, valamint személyesen a 
Visegrád INFO irodában kapható. 

�	�$	�����	������$$���
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A Magyarország Kincsestára soro-
zatban megjelent Visegrád cím� ké-
pes könyv – amely nagyrészt Greguss 
Tamás fotóinak köszönhet�en – pa-
zarul mutatja be városunk minden 
fontosabb színterét, nevezetességét, 
rendezvényét. A visegrádi lakosok 
1500 forintért juthatnak hozzá a ki-

adványhoz a Palotaházban található 
Visegrád INFO irodában, november–
december hónapokban.  

Jegyértékesítés 
Az Ivancsics Ilona és Színtársai 

2013-as �szi el�adásaira jegyek kap-
hatók a Visegrád INFO irodában. 
B�vebb információ az el�adásokról 
az irodában, ill. a www.iiszt.hu olda-
lon található. 
           Visegrád és Környéke 

Turisztikai és Marketing Egyesület 
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Szép zenei élményben volt része annak, aki meghallgatta 
olaszországi testvérvárosunkból, Lancianóból érkezett 
fiatalok bemutatkozását. Október 5-én, szombaton délután 
az impozáns Palotaházban került sor a koncertre.  

Az énekesek és tanáruk a várban 

Az öt fiatal énekes – Giulio Cirillo, Corinne Di Marco, 
Arianna Gargarella, Melania Piacampo és Martina 
Sacco – népszer� olasz és angol dalokat adott el�.  

Énektanáruk, Massimina Spinelli szoprán énekesn�, an-
nak a Danilo Marfisi úrnak a felesége, aki 2001 óta vezeti 
városának küldöttségét a palotajátékokon. Massimina 
2010-ben nyitotta meg magán-zeneiskoláját, a Studio 
MASSICANTÓ-t Lanciano központjában, ahol tanítvá-
nyainak légzéstechnikát, hangképzést tanít, és felkészíti 
�ket meghallgatásokra, valamint további zenei tanulmá-
nyok végzésére.  

A fiatalok a koncert el�tt Visegrád nevezetességeivel 
ismerkedtek, majd az összegy�lt közönséget csodálatos 
dalaikkal örvendeztették meg. Nagy sikerük volt, a kö-
zönség a végén visszatapsolta �ket.  

Köszönet illeti mindazokat, akik a koncert megvalósulá-
sát lehet�vé tették, els�sorban Zeller Tibort és a Palota-
házat.  
                                             Visegrád és Környéke 

Turisztikai és Marketing Egyesület 

Majk és a kamalduli szerzetesrend 

'�����*�� ����������������� ��
��
Egy szeptemberi szép, napsütötte �szi szombaton kirán-

dultunk el Majkra, a némasági fogadalmat tett kamalduli 
szerzetesek egykori cellaházaiba.  

Utunk a Vértes hegység szemet gyönyörködtet� tájain át 
vezetett a célunk felé, ahol az erd� ölelésében találtuk a 
részben felújított, részben felújításra váró barokk épület-
együttest.  

Mind az épületnek, mind a cserél�d� lakóinak kalandos, 
sok évre visszanyúló története van: a kamalduli szerzetes-
rendet a lombardiai hercegi családból származó Romuald
herceg hozta létre, még az 1000-es években. A szerzetes-
rend egy gazdag itáliai keresked�, CAmpo MALDULI 
nevének változatát �rzi, aki jelent�s erd�területet adott át 
birtokából a remeteség létrehozására. 

Magyarországra az 1700-as években érkeztek a 
kamalduli barátok, akiknek Eszterházy József biztosította 
a területet a Vértes hegységben lév� birtokán. A szerzete-
sek az anyakolostor mintájára alakították ki a majki rend-
házuk épületegyüttesét, ami 17 kis különálló cellaházból 
és egy U alakú f�épületb�l (forestéria) állt. Itt helyezték el 
a könyvtárat, a betegszobát, a közös étkez�helyiséget, a 
priori és vendégszobákat, valamint a clausurát, a némasá-
gi fogadalmat nem tett szerzetesek lakhelyét. Az épület-
együttesben egy templomot is emeltek, aminek ma már 
csak a tornya látható. 

A különálló kis cellaházak mindegyikében kis kápolna, 
lakó- és hálóhelyiség, kamra, pince, padlás található, 
valamint a ház alapterületével megegyez� kert csatlakozik 
hozzá. A ház lakói a Biblia olvasásával, elmélkedéssel, 
imával, kegytárgyak készítésével, valamint a kertjükben 
termesztett gyógynövények feldolgozásával töltötték 
napjaikat. Lelki tökéletességre törekedtek, ennek érdeké-
ben választották és vállalták a magányos, elmélked� élet-
formát. Némasági fogadalmuk alól egy évben csupán 

kétszer – karácsony és húsvét táján – kaptak feloldozást. 
Ekkor találkozhattak szerzetestársaikkal, rokonaikkal is.  

A kamalduliak egyszer� fehér csuhát, lábukon sarut vi-
seltek. Fejük tetejét borotválták, szakállukat megnövesz-
tették. ,,Fehér barátok”-nak is nevezték �ket. 

II. József rendeletének következtében a majki kamalduli 
szerzeteseknek is távozniuk kellett a jól m�köd�, békét, 
nyugalmat teremt� kolostorukból. Ekkor az Eszterházy
család vadászkastélynak alakította át az épületegyüttest: a 
f�épület a kor minden kényelmét kielégít� kastéllyá for-
málódott, bels� udvarára díszkutat helyeztek, kertjét an-
golkertté alakították. A remeteházakban pedig a személy-
zetet helyezték el: szakácsokat, lovászokat, kertészeket, 
kovácsokat.  

1945 után a kastély berendezését széthurcolták, lakóit 
el�zték. Az épület magára maradt, lepusztult. Kés�bb – 
felismerve az épület eszmei és történelmi értékét és jelen-
t�ségét – az Országos M�emléki Felügyel�ség hozzákez-
dett a barokk épületegyüttes rekonstrukciójához. A f�épü-
let felújítása még napjainkban is tart. 

A majki remeteség megtekintése után egy rövid id�re 
megálltunk Tatán, a vizek és m�emlékek városában, ahol 
megnéztük a város jelképét, a tatai várat, majd a Cseke-tó 
partján kialakított angolkerten sétáltuk végig. Programunk 
zárásaként beültünk egy kellemes hangulatú és finomsá-
gokban b�velked� cukrászdába, aztán buszra ülve utaz-
tunk haza, és érkeztünk meg Visegrádra. 

Visszagondolva a kamalduli szerzetesek életformájára, 
némasági fogadalmára, valószín�sítem, hogy ismerték 
Lucius Annaeus Seneca római filozófus régi id�kb�l 
származó javaslatát, miszerint: ,,Miel�tt megszólalsz, 
gondold végig, hogy mondandód szebb-e, mint a csend, 
amit megtörsz vele.” 

Bocskay Zsuzsa 
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,,A hónap m�tárgya” 
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A Mátyás Király Múzeum fegyverleletei közül kiemelkedik az a 13–14. 

század fordulójára keltezhet� egyél�, mintegy 24 cm-es pengehosszúságú 
t�r, amely a Salamon-torony körül, a Sz�ke Mátyás által vezetett régészeti 
kutatások során került el� 1968-ban. A gazdagon díszített, agancsmarkolatú 
fegyver mindenféleképpen ritka darabja a korszak tárgyi kultúrájának.  

Vast�r 

A középkorban általánosan elterjedtnek számított a t�r – amelyet tulajdon-
képpen bármilyen társadalmi állású ember hordhatott önvédelmi fegyver-
ként vagy díszként – használata; széles kör� ismertségét az írásos források, 
képi ábrázolások és ásatásokból származó leletek egyaránt meger�sítik. A 
különböz� t�rfajták közül egyértelm�en elkülöníthet� a bicellusnak nevezett 
fegyver; ez kétél�, közepes hosszúságú, markolata két oldalon szarvszer�en 
felhajlik. Nyugat-Európában ezt a számtalan változatban létez�, ívelt ke-
resztvasú t�rt (ún.,,quillon-t�r”) általánosságban 1250–1500 közé keltezik, 
és több ábrázolása is ismert. Elterjedtségére utal az is, hogy az 1409–1410 
körül íródott, gazdagon illusztrált harcászati kézikönyv – a ,,Flos 
Duellatorum” – a fegyveres és fegyvertelen harc különféle módozatai kö-
zött a t�rvívást is részletesen taglalja. 

A középkori Magyarországon a t�rhasználatra vonatkozó adatok inkább a 
14–15. századra jellemz�ek. A fentebb már említett, 14. században is ismert 
bicellus valószín�leg a 15. századra terjedt el széles körben és vált kom-
mersz, hétköznapi fegyverré. A t�rt megemlíthetjük a gyakran használt 
paraszti fegyverek között is. A városi polgárság testamentumaiban, mustra-
jegyzékeiben, hagyatéki leltáraiban a f�bb fegyverfajták között szerepel. Az 
Anjou-kortól kezdve mind több adat szól a hétköznapi élet hatalmaskodásai-
ról, ahol a küzd� felek t�röket is használnak.  

T�rábrázolás a kakaslomnici templom Szent László-legendáján,  
14. század eleje 

Több helyen ábrázolták is, köztük a Képes krónika közismert Zách Felici-
án merényletkísérletét ábrázoló miniatúráján, de feltüntették kályhacsem-
pén, a lovagi viselet részeként, dísznyereg lovagábrázolásán, valamint több, 
jellemz�en a Szent László-legendakörhöz köt�d� 14. századi falképen, 
illetve freskón (Kakaslomnic, Gelence). Az Árpád-kori t�rhasználatról 
lényegesen kevesebb adat tanúskodik. A 12. századtól tekinthet� ez a fegy-
ver a lovagi felszerelés kellékének, amelyet els�sorban a közelharcban, vagy 
a kegyelemdöfés megadásakor használtak. Tárgyi emléke ugyanakkor a 
korszakból kevéssé ismert; éppen ezért tekinthet� ritkaságnak e fegyverfajta 
Visegrádról el�került korai darabja.  

Kováts István régész

Helyesbítés 
Elnézést kérünk a szerz�t�l és az olvasók-

tól azért, amiért az október havi Visegrádi 
Hírekben ,,A hónap m�tárgya” sorozatban 
közreadott Visegrádi Pietà fotója gyenge 
min�ségben jelent meg! 

A képet ezennel ismét közreadjuk, mely-
nek alkotója Hornyák László grafikus. 

A VH szerkeszt�bizottsága 
��
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Nyugdíjas klubunk jó néhány tagja vett 

részt az október 8-i bogdányi szomszédolá-
son. Ezen a csodálatos �szi délutánon át-
ruccantunk, hogy az Antos Károlyné nevét 
visel� helytörténeti gy�jteményt megnéz-
zük. 

Fridrichné Éva régi ismer�sként kedvesen 
fogadta a nyugdíjas csapatot. Az épület 
minden helyisége és a folyosó is tematikus 
rendben foglalkozott a helybeli svábok 
mindennapjait bemutató tárgyakkal. Az 
egyik terem a konyhát és eszközeit, a másik 
a lakószobát és bútozatát, harmadik a gaz-
dasági helyiséget, annak munkaeszközeit, a 
következ� különböz� nyomtatott dokumen-
tumokat (bizonyítványokat, leveleket, tör-
ténelmi emlékeket) tárt elénk. A gy�jte-
ményben kiemelt helyet foglalt el a kitele-
pítés fájó és tragikus eseményének bemuta-
tása. A sok szép, érdekes tárgyi emlék 
mellett rengeteg fényképet és családi vo-
natkozású fotót láthattunk a falakon és a 
folyosón. Sok volt régi ismer�s arcot is 
felismerhettünk közöttük.  

Búcsúzáskor Éva dokumentumkötettel 
kedveskedett: benne fényképes beszámo-
lók, levelek, korabeli iratok sokasága a 
kitelepítés történetét felelevenít�, szomorú 
1947-es évr�l. Mély nyomot hagytak ben-
nünk a látottak. Köszönjük a fogadtatást, és 
gratulálunk a gy�jtemény létrehozóinak. 
Ajánljuk megtekinteni, aki még nem látta! 

Kirándulásunkat a Herr cukrászdában zár-
tuk. 

Borsody István 
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Olvasói ���� levelek 
Temet�nk, szeretteink, emlékeink 

Bizonyosan van még temet� a Föl-
dön, amelyet napkeltét�l napnyugtá-
ig minden órában elérnek a Nap 
sugarai. Mert a mienk ilyen. Bizo-
nyosan van még temet� a Földön, 
amelyet régen ugyan a város szélére 

építettek, de az id� múlásával és a település terjeszke-
désével szinte a város közepére került. Mert a mienk 
ilyen. És bizonyosan van számos temet� a Földön, 
amelynek sírjai túlnyomó többsége rendszeresen 
gondozott és ápolt, útjai tiszták és karbantartottak. 
Mert a mienk ilyen. Abban viszont kételkedem, hogy 
akár mostanában, a halottainkra emlékezések napjai-
ban, vagy akár karácsony estéjén volna-e még sok 
olyan temet� a Földön, amelyik a gyertyák és mécse-
sek százainak sejtelmes világításával, hegyre felkúszó 
tagoltságával, esti, szinte misztikus hangulatával tud-e 
olyan mély benyomást tenni az emberre, mint a mi 
visegrádi temet�nk.  

Szinte mindannyiunknak van kit gyászolni, van ki-
hez elmenni, van kinek a sírját gondozni, van kihez 
beszélni. Apák és anyák, fiak és leányok, férjek és 
feleségek, testvérek, barátok és szeret�k, szomszédok 
és munkatársak itt nyugszanak t�lünk szinte egy 
karnyújtásnyira. Itt vannak hétköznapjainkban és 
ünnepnapjainkban. Szinte naponta visz az utunk mel-
lettük, és szinte hetente hozzájuk. Mert hozzánk tar-
toznak �k ma is, hiszen valaha életünk részei voltak, 
és amikor elszenderültek a mi életünk egy kis darabja 
is a föld alá került velük együtt. Annak idején, amikor 
még gyerek voltam és apám a Pestszentl�rinci teme-
t�ben halottak napján körbevitt a sok, nekem ismeret-
len rokon sírjához. Látta rajtam, hogy igen szeretnék 
már túl lenni az egészen. Akkor azt mondta: „Azért 
jövünk ide ilyenkor minden évben, mert azt szeretném, 
hogy tudd, hogy hol nyugszanak az elhunyt rokonok. 
Mert tisztelned kell az el�döket, fiam. Nem csak azért, 
mert nélkülük most se Te se én nem lennénk, de azért 
is, mert egyszer majd neked is szükséged lesz arra a 
tudatra, hogy gyereked, vagy unokád emlékezzen 
rád.” És így van ezzel szinte minden ember és min-
den család, ahogyan így a halottakra emlékezés napja-
iban nemcsak gondolatban, de személyesen is felkere-
si elhunytait és meggyújtja, elhelyezi mécsesét a sír 
kövén az élet véges voltának jelképeként. 

Egyszer, egyik beszédében a tisztelend� úr azt 
mondta, hogy a visegrádi temet� a város egyik éksze-
re. Ez valóban így van. De mint hely fontosabb annál. 
Városunk egyik közösségi tere, egyik összetartó ereje, 
hiszen hol érezhet� jobban az emberi összetartás és 
együttérzés, mint egy temetés alkalmával. Szomorú és 
gyászos esemény egy temetés, de egyben felemel�
érzés érezni és látni a szolidaritást és a tiszteletet 
mindazok részér�l, akik eljönnek. És általában sokan 
eljönnek. Mert mindenki számít. És az elhunyt, akiért 
a harang megszólalt, lehetett akár nagy, híres és gaz-
dag vagy lehetett egyszer�, dolgos, családjának él� n�
vagy férfi, talán egyformán róluk szól Arany János 
sírverse, amely így hangzik: 

 „Élt, szeretett, meghalt; nincs hézag utána nemé-
ben; 

Jó emlékezetét �rzi utódja: elég!” 
Abonyi Géza 

ELNÉZÉST
Szeretnék elnézést kérni azoktól a visegrádiaktól, akik bíztak 

strand-ügyi harcomban!  
Ugyanis nem tudok beszámolni semminem� el�relépésr�l. Meghí-

vottként részt vehettem a már több mint egy éve megalakult Tényfel-
táró Bizottság a múlt évi összes, 4 vagy 5 strand-ügyi ülésén. Ezek a 
93-2000-ig tartó el�zmények átbeszélésével teltek. Idén, a februári 
els� ülésnek lett témája végre az eladás, és körülményei. Azóta vi-
szont ez ügyben, (tudtommal) Mikesy Tamás elnök nem hívta össze 
a bizottságot. Így nincs hivatalos állásfoglalás, és máig nem teljesül-
hetett a Polgármester Úr lakossági tájékoztatásra tett ígérete. A foly-
tatás reményében idáig tartottam magam a zártkör� ülések titoktartá-
sához, de mivel az ügy lezárultnak látszik, tovább nem köt az ígére-
tem. Részemr�l már több, mint egy éve átadtam a törvénysértések 
bizonyítékait. Ennek kulcsa a strand 2000-es eladásával együtt kötött 
vízhasznosítási szerz�dés, amely a kétértelm� fogalmazásba rejtet-
ten, az aláíró Castrum Visegrád Kft felé csak 2030-tól lépett volna 
életbe. (Addig a jog egy hasonló nev� cég felé még foglalt volt.) 
Tehát egy 30 év múlva bekövetkez� szerz�déses állapotra szavazott 
volna a 2000-es képvisel�testület? Nem. Mindenki úgy tudta, hogy a 
C.V. Kft. a vízkitermel�, és e szerz�désben rögzített változások már 
2000-t�l életbe lépnek. Ezért ezen id�ponttól a C.V. Kft. fizette 
felénk a vízdíjat, amelynek nyolcszorosát számlázta a valódi vízki-
termel� felé, és a különbözetet lenyelte!!! 

Mikesy Tamás elhangzott véleménye szerint nem történt törvényte-
lenség, mert a képvisel�k közös döntése volt az el�nytelen szerz�-
dés, a vízkitermeléshez köze sem volt C.V. Kft.-vel. Ha pedig meg-
szavazták, akkor az � ,,figyelmetlenségük" miatt történt egy rossz 
döntés, de nem törvénytelen. (A beépített emberek így maszatolják el 
a tisztázás lehet�ségét.) 

Látszólag tehát a teljes testület ,,figyelmetlen” volt. Még Hadházi 
Sándor, akkori polgármester is? Nem! Átadtam azt a - képvisel�k 
tudta nélkül jó egy hónappal kés�bb, Hadházi Sándor által szignált – 
háttérmegállapodást is, amely világosan leírta, hogy bár a C.V. Kft. 
csak 2030-tól lesz a vízhasznosítási jog birtokosa, de azért a kiterme-
l� cég ne nekünk, hanem még is csak neki fizessen! (Emlékszünk, 
nyolcszoros árat!) Tehát annak a C.V. Kft.-nek adtuk el a strandot, 
akinek akkor nem is volt a víz kiemeléshez köze, de innent�l puszta 
számlázással nyolcszoros haszonhoz jutott, és a velünk kötött kétér-
telm� szerz�dés látszólagos érvényességével, le tudott hívni a köz-
pénzb�l, közel 1,5 milliárd állami támogatást.  

Feltéve, hogy az egész testület figyelmetlen volt, HS-nek akkor is 
figyelmeztetnie kellett volna képvisel� barátait, de ez nem történt 
meg. Ha tényleg kérdés, hogy a régi képvisel�k tudtak-e minderr�l, 
meg lehet kérdezni �ket. (És most jöhet az, ,,azért nem pont úgy volt 
kedves Feri" magyarázkodás, és burkolt hiteltelenítés.) 

Más téren bocsánatkéréssel tartozom még Dr. Kiss György felé is! 
� engem becsületsértésért feljelentett, egyebek mellett a róla írt 
tehetségtelen jelz�met kifogásolta, és már látom, e szó miatt a bíró-
ság el fog meszelni. Ugyanis a tehetségtelen egy olyan tág és általá-
nos jelentés, amit szinte lehetetlen bizonyítanom. Azt kellett volna 
írnom, hogy jogi véleményeivel ügyesen félretájékoztatta az önkor-
mányzatot. Hiszen tény, hogy éveken keresztül adott jogi állásfogla-
lásai, - köztük a strandügyi szerz�dések jogi helyzetét még támadha-
tatlannak és érvényesnek tartó a 2001.03.24.-i, - ellentmondásban 
állnak az általa 2002.05.17-én írtakkal, idézem: …,,az érintett gaz-
dasági társaságok átalakulását, beolvadását, szétválását, jogutódlá-
sát információk nyomon követni nem lehet,”…. Ha tehát jogköve-
tési képtelenségéért máig fizetést kap, akkor belátom, a tehetségtelen 
jelz� nem áll meg. Tehetsége révén, pénzt tudott kihajtani rossz 
szolgáltatásával is, kár, hogy a mi kárunkra! Ezért sajnálatos, hogy a 
tavalyi meghallgatásomon el�adottaknak a testület nem járt utána. A 
közpénz megóvása közös érdek lenne.  

Tisztelettel:                                                                Bognár Ferenc 
A cikket a szerz� által leírt változatban közöljük. – Szerk. 
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Gyönyör�en sütött a nap. A madarak halkan csiripeltek, a 
méhecskék édesen döngicséltek. A patakok csendesen 
mosták partjukat, a fákat pedig lágyan simogatta a szell�. 
A réteken illatoztak a virágok, és bárányfelh�k úsztak bé-
késen az azúrkék égen. De a fák között valami feszültség 
ülte meg a leveg�t. Minden úgy végezte a napi rutinját, 
mintha az élete függne t�le. A méhek nem merték abba-
hagyni a zümmögést, a nap hatalmas tányérja pedig er�lte-
tett mosolyt húzott fényes arcára. 
Ezekben a pengeéles id�kben halk léptekkel egy varázsló 
figyelte, hogy m�ve óram�pontosan jár-e. Ami ellentmon-
dott neki, azt azonnal elpusztította, hiszen minden pótolha-
tó. Hosszú évszázadok óta tartotta fenn ezt az idillikusnak 
szánt világot. Itt mindig annyi es� esett, amennyi pont elég, 
és annyira sütött a nap, hogy ne égjenek meg a virágok és a 
fák. A tavak és patakok vize tiszta volt, a bennük él� halak 
és állatok szaporodtak, és populációjuk szinten tartását a 
vízb�l vadászók látták el. Vagyis minden tökéletes volt.
Azon a napon is szokásos ellen�rz� körútját tette. A va-
rázsló rövid, sötétbarna haján nem hagyott nyomot az id�. 
Magas, daliás termetéhez kicsit nagyobb pocak járt, de ez 
nem rontott az összképen, amit szeme szigorú fénye egy 
katonatisztéhez tett hasonlatossá. Megnézte, hogy a halak-
ból nem pusztult-e el eggyel sem több, mint amennyi el�
van írva, volt-e olyan dögev�, ami eltakarítja a tetemet, és 
hogy a dögev�k nem szaporodtak-e így túl. 
A hallhatatlan varázslónak minden napja ilyen volt. Csak 
ebben lelte örömét, mióta elvesztette a lányát és feleségét. 
Magányosan szagolgatta a nárciszok és a tulipánok illatát. 
Ám semmi sem tart örökké, akár jó, akár rossz. Azon a fe-
szült napon valami nem teljesen olyan volt, mint eddig. Az 
erd� legmélyén, egy kristálytiszta tó felé menet a varázsló 
egy emberi lábnyomra lett figyelmes a puha mohatakaró-
ban, ami nem a t�le származott. El�ször irtózatos harag 
gyulladt benne, és kiviharzott a fák közül. Ám a tónál min-
dent teljesen rendben talált. A halak némán tátogtak a víz 
alatt, a madarak fiókáikra vigyáztak. Valami mégsem 
stimmelt. Valami nem a helyén volt, és ezt a varázsló jól 
érezte. Olyan tisztán érezte, mintha pontosan az orra el�tt 
lett volna. De a gondosan felügyelt természet minden f�-
szála a helyén volt, ahova rendeltetett. Sokáig csendben, 
ingerülten figyelte a környéket. Csak a szél simogatta a fák 
leveleit és borzolta a pázsitot. Végül lecsillapodott a férfi, 
és nagy palástját meglebbentve elhagyta a kicsi tavacska 
partját. 
Pár percig semmi nem mozdult, majd mikor már nem érez-
tek veszélyt, a madarak vígan csicseregni kezdtek, és az 
egyik fa megmozdult. A fa kérgén egy szénfekete szempár 
jelent meg. Óvatosan, fél�n körbenézett, hogy a rendre kí-
nosan ügyel� mágus elment-e már. Mikor már a szél kih�-
tötte a mágus lábnyomait, leeresztette ágait, amelyek ka-
rokká váltak, kérge lágy b�rré puhult, lombkoronája hosz-
szú, szinte földig ér� selymes ezüstszín� hajzuhataggá ala-
kult. Ajkai cseresznyepirosak, ujjai vékonyak és kecsesek 
voltak. 
Nagyot sóhajtott a teremtmény, és letérdelt a földre. Vé-
kony pókhálóból font ruháját lágyan megigazította a lan-
gyos szell�. A lányka megsimogatta a lába el�tt növ� virá-
gokat, amelyek ennek hatására élénkebb színekben kezdtek 

pompázni, és magasabbra is n�ttek. A víz, amelyhez hoz-
záért üdébb, és élettel telibb lett. 
Sokáig rejt�zködött az új él�lény az alkotó el�l. A mágus 
nem értette, mit�l változott meg a maga kis tökéletes kert-
je. Bár sejtette, de nem volt hajlandó beismerni, hogy ahol 
az idegen megfordult, szebb és frissebb lett az erd� és álla-
tai. 
Ám nem bírta két hétnél tovább elviselni a betolakodó lé-
tét. Csapdát állított neki: elbújt, nyúl formájában, és úgy 
várta egy réten az idegen megjelenését. De a titokzatos ri-
vális megérezte a mágus jelenlétét, így nem jött el�. A 
bosszús varázsló másnap is megpróbálta t�rbe csalni az el-
lenségének képzelt teremtményt. Szélként süvített végig a 
fák és a f�szálak között, de ily módon sem tudta elkapni. 
Aztán a harmadik napon szinte eszét vesztette, és tombolni 
kezdett a paradicsomi erd�cskében, akár egy szélvihar. Fá-
kat tépett ki tövestül, összekócolta a füvet, és állatok épsé-
gét tette kockára. Ezt már nem volt képes tétlenül nézni a 
lány, és gyorsan a varázsló el�tt termett. Védelmez�n szét-
tárta karjait, megállásra kényszerítve az �rült vihart. A 
megzavarodott varázsló egyetlen pillanat alatt felhagyott a 
fák dobálásával, és megállt a törékeny teremtés el�tt. Bár 
több mint egy fejjel alacsonyabb volt nála, és egyetlen er�-
sebb mozdulatával ketté tudta volna törni, ha akarta volna, 
mégsem bántotta. Az arca, a karjai, a lábai, és minden por-
cikája a saját m�vére emlékeztette. A lány maga volt az er-
d� minden állatával együtt. Szemeiben az éjszaka meg-
nyugtató sötétje, ajkai pirosságában a tulipánok csintalan-
sága, b�re fehérségében a hóvirágok ártatlansága tükröz�-
dött. Karjai, akár a vékony, mégis er�s fák ágai, dereka, 
mint maga a nád. A teremtés olyan volt, akár a megeleve-
nedett erd�: szemében ott égett a félelem, és az elszántság, 
hogy megvédje azt, ami az övé is. 
A férfi lábai megremegtek, ahogy rádöbbent esztelenségé-
re. Mellkasát elöntötte a keser�ség, mely úgy terjedt szét 
egész lényében, mint a tinta a vízben. Torkát marta, tüdejét 
égette, szemeit vizeny�ssé tette. Térdre rogyott a különle-
ges lány el�tt, átkarolta a derekát, és évek óta el�ször sírva 
fakadt. Úgy sírt, mint még sosem azel�tt. Mikor szeretteit 
elvesztette, kínja akkora volt, hogy képtelen volt sírni. 
Most végre a mellkasát szorító fájdalom arcán lecsorgó 
könnycseppek képében elhagyta a testét. Az els� pár má-
sodpercben szíve majd kettéhasadt a mérhetetlen bánattól, 
melyet idáig elnyomott magában. Könnyes szemeivel fel-
nézett a lány kedves mosolyára, fekete szemeire. Tekintete 
sugározta felé a megértést, az együttérzést és a megnyug-
vás lehet�ségét. Úgy érezte, megtalálta a békét. Lehunyta 
szemhéjait, meggyötört izmai elernyedtek, fejét óvatosan a 
számára nyugodalmat hozó lény hasára hajtotta. A lány 
vékony karjai anya módjára magához ölelték a mágust, 
majd hátából hatalmas fekete szárnyak emelkedtek ki. 
Mire a fák ki merték nyitni láthatatlan szemüket, a Halál 
Angyala, és vele a nyughatatlan mágus is elt�nt, hogy meg-
lelje örök lelki üdvét. 

Berkesi Gabriella 
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A visegrádi nyilvános illemhely története 
III. rész 

Aztán 2002-ben a nagy árvíz… Voltak itt a Visegrádi Négyek 
Összedugtuk a kezdetek idején a fejünket a férjemmel és 

gondolkoztunk, hogyan tudunk szépíteni kívül-belül. 
Kezdtük bent a meszeléssel és a festéssel. Utána, amikor 
készen lett, kívül is bemeszeltük. Sokat segített a turiszti-
kai egyesülett�l Abonyi Géza. Vele beszélgettünk arról, 
hogyan kellene szépíteni a küls� részt is. � hozatott oda 
két darab k� virágtartót, és én igyekeztem sok szép virá-
got ültetni, amihez hozzájárult a Dudásné Ani, mivel t�le 
is sok virágot kaptam, amit köszönök neki. Kevésnek bi-
zonyult egy id� után a virágtartó és kértem Barabás Gá-
bortól a fekete tartókat, és abba is ültettem, ami sajnos 
soknak nem tetszett. De más senki nem nyújtott segít� ke-
zet. Az emberek többsége csak kritizálni tud, nem pedig 
segíteni. 

Amikor már örültem, hogy valamennyire sikerült szebbé 
tenni a környezetet, akkor jött egy „drága részeg lakos”, 
aki er�m�vésznek készült, és felborogatta a virágtartókat. 
Kiszaggatta a virágokat, és ami a keze ügyébe került, 
mindent összetört. Szégyellheti magát, mert nem tudta ér-
tékelni más munkáját. 

Aztán 2002-ben a nagy árvíz, mikor kicsit�l nagyig min-
denki rakta a homokzsákokat, és védeni kellett mindent. 
Én a faluban zsákoltam, a férjem a múzeumban dolgozott, 
azon a környéken zsákolva. Az árvíz levonulása után ne-
héz munka volt a zsákok kiürítése, de jó volt látni az em-
berek összetartását. A WC környékén én ürítettem a zsá-
kokat. Volt néhány visegrádi, aki kerékpárral járt, és 
eszükbe sem jutott, hogy megfogjon egy zsákot, hogy ki-
ürítse. Azt mondta: „� nem rakta meg, nem is üríti ki, 
mert �hozzá nem megy fel a víz”. Ilyen emberek is voltak, 
de hála Istennek, hogy ilyenekb�l kevés van. 

Nem volt valami 
szép a kerítés, és 
gondoltam egyet, 
elmentem a nagy 
parkolóba, és onnan 
hordtam egy pár 
raklapot, és a drót-
kerítés elé raktam. 
Nem kis dolog volt 
végig-csinálni és le-
festeni. És néhány 
mályva-bokrot is ül-
tettem elé, az is 

szép, ha virágzik. Két oldalt nagyon szépek voltak a mus-
kátlik, amit a szomszéd Nóra nénit�l kaptam. Köszönöm 
neki.  

Volt Nóra néninek két kutyája. Egy kicsi és egy nagy ku-
tya. Úgy hozta a kicsit a házhoz. Úgy jártak, mint a sze-
relmespár. Lehetett volna róluk példát venni. Beszélget-
tünk egyszer néhány vendéggel, és szól az egyik: „Vi-
gyázz!”, és abban a pillanatban ugrott is át a kutya a fejem 
felett. Egy kicsit meg is ijedtem, de minden jól sikerült, 
sérülés nélkül megúsztam. 

Amikor készen voltunk a bels� festéssel, kezd�dött a 
bels� szépítés. Ez abból állt, hogy sok kedves vendégem 
volt, aki látta, hogy a lemezbódé milyen kopasz, és el-
kezdték hordani kisebb-nagyobb felesleges tárgyaikat, és 
szépen sikerült otthonossá varázsolnunk a WC-t. Sok kis-
gyerek kérdezi, hogy: „Itt tetszik lakni? Mert annyi min-
den van itt”. 

Volt, hogy összeszedtem a Kinder-tojásból a figurákat, 
és osztogattam szét a gyerekeknek. Volt olyan kicsi, aki 
egy év múlva is emlékezett rá, hogy itt kapott ajándékot, 
és örült neki. 

Sajnos akkor is voltak szeszélyes évszakok. Volt olyan 
nyári zápor, hogy rengeteg ember nem tudott hová menni 
a kisgyerekekkel, és aki befért, mindenki be volt zsúfolva, 
még a WC-ül�kén is álltak. De jó érzés volt. Mindenkin, 
akin tudtam, segítettem. Hálásak is voltak érte. 

Egy székem volt, de sajnos kevésnek bizonyult, mert 
egyre többen lettünk, és beszereztem két hosszú padot, 
amin sokan elfértünk. Mikor nagyjából meg volt minden, 
kezdtek szállingózni a vendégek. Volt, hogy reggel nyolc-
tól este kilencig nyitva voltam, amikor kisebb rendezvé-
nyek voltak. 

Volt egy kiskutyám, amit a biciklim csomagtartójában 
szállítottam magammal egy-két alkalommal, és � már tud-
ta, ha vettem el� a biciklit, hogy indulni kell. Mindig a bi-
cikli után futott, de soha nem lépett elém, csak a hátsó ke-
rék mögött szaladt. A templomnál megállt, mert én is 
megálltam, és addig nem is indult meg, míg én el nem in-
dultam.  

Voltak itt a Visegrádi Négyek, mikor három vagy négy 
hajóval jöttek, még az Antall József volt a miniszterelnök 
és még sokan mások. Csak belép�vel lehetett bemenni a 
múzeumba. De este be akartam menni, mert szóltak, hogy 
az ételmaradékot hozzuk el. A férjem ott dolgozott, és 
megkapta az engedélyt a maradék elszállításra, az �rök 
engem beengedtek, de sajnos a kutyust nem akarták. Én, 
ha léptem a kapu felé, � is lépett, ha megálltam, � ugyan-
azt csinálta. Végül megunták az �rök, és azt mondták, 
hogy menjek. Annyira megszerették, hogy meg akarták 
venni, de nem volt eladó. Még a miniszterelnök úr is meg-
simogatta. Vége volt a rendezvénynek, jött oda a WC-hez, 
hogy adjam el, de én megmondtam neki, hogy nincs az a 
pénz, amiért odaadnám, pedig jó pénzt kínált érte. Sajnos 
egy alkalommal mentem haza, és az a szomorú hír várt, 
hogy a kutyust elütötte egy autó. Még élt, amikor kiértem 
a 11-esre. Ott feküdt, felemeltem, és hazavittem. A szívem 
megszakadt. Nálam született, de azóta sem sikerült olyan 
kutyát nevelni, aki annyira ragaszkodik az emberhez. Na-
gyon szerettem �t. A gyerekek is sokat játszottak vele, 
nem kellett félni attól, hogy valakit megharap. Oltásra a 
bicikli kosarában ült. � volt a bohóc, mert annyi minden 
tudott csinálni, csak beszélni nem tudott, de a szemével 
minden elárult. 

Pintér Istvánné 
 (Folytatjuk) 
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Köszönetnyilvánítás 
Családom nevében köszönöm mindenkinek,  

aki férjem elhunyta alkalmából részvétét fejezte ki
 személyesen vagy írásban. 

Dr. Kukor Imréné 

�������	��������	���
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

akik Édesanyánkat,  
Hornos Mihályné Budenszky Máriát 

utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család 

�������l magyarra 
Szeretném megismertetni a Kedves Olvasókat azzal, hogy 

hányan változtatták meg születésük nevét, azaz magyarosítot-
ták szüleikt�l örökölt nevüket. Nagyon nagy nehézségek árán 
lehetett csak magyarosítani a nevet, de sok esetben muszáj 
volt, mert sváb névvel sok nehézségbe ütközött az illet� abban 
az id�ben. 

Most szeretnék leírni néhány magyarosított nevet, amelyekre 
emlékszem, hogy kib�l ki lett: Helm – Hévizi, Gerstmayer – 
Kulcsár, Hoffmann – Honti, Schubauer – Szatmári vagy Szilas 
vagy Szebényi vagy Solymos, Grósz – Garami, Scheili – Sze-
beni, Oelschläger – Óvári, Krunyik – Kenyeres, Rolinek – 
Répási, Fleischer – Fenyvesi, Niedermüller – Nemes, 
Schinágel – Sólyom, Schmidt – Szabadi, Schwetz – Csonka, 
Burgermeister – Budai, Neiser – Nádori. 

Egy ismer�söm mesélte, hogy akkoriban (1950-es évek) az 
édesapját kötelezték arra, hogy változtassa meg a nevét ma-
gyarra; ha nem, akkor elbocsájtják az üzemb�l. Így hát kényte-
len volt magyar nevet választani. Sokan voltak ezzel így az élet 
különböz� területén. Ezzel az írásommal nem kívánnék senkit 
megbántani, csak azt szeretném, hogy a mostani fiatalok is 
tudják esetleg, hogy honnan ered a nevük, és hogy milyen 
nehéz id�ket éltek meg sváb el�deik itt, Visegrádon is. 

 Id. Szinay István 

SZOMSZÉDOLÁS! 
2013. december 12-én  

egy napos BÉCSI UTAT szervezünk.  
A jelentkezéseket  

a 06 (30) 450-650-es telefonszámon várjuk. 
Bocskay Zsuzsa 

Magyar László: 

GYERTYA ÉS VIRÁG 
Megint újra éljük mind szeretteinket, 
mind halottainkat, 
– (most ki, már ne én mondjam!) – 
ám évr�l évre, gyászolandók, támadunk fel megint; 
élne velünk a soha el se mentek; 
hisszük: – bel�lük gyökeredzettek – 
nagyszül�k, szül�k, a mindent letettek! 
– Mindent letettek? – 
Gyertya és virág, 
áldás és átok száll ma reátok, 
holt-halú tóban haldoklott lelkek, 
testet veszejtett emlék kegyeltek: 
                                   ti boldogok! 
Gyertya és virág. 
A boldogság adva van mindenkinek elérhet�ül, 
kicsi, nagy, még nagyobb, ki ett�l, 
                                           ki meg benne �szül – 
Mindszent havában tudva vélni hasztalan: 
a lélek útja sem határtalan. 
Mindszent havában már készülünk. 
Er�t a mában, – magunk akaratában, – 
téve, tev�legesen teszünk, 
s a csöppnyi gyertya és a fogódzkodásnyi apró láng,
mi más, mint maga is fohász, 
megnyilvánulás, – kitárulkozás! 

Tudat alatt, vagy tudatlanul, 
a gondolat megcsitul egy pillanatra, 
ám mi haszna akaratokra kétkedik tovább: 
,,az út másik oldalán, 
a lét egy másabb vonalán, 
kell, hogy legyen még irány”, 
ágál, fohászkodik, az ész háborodik, 
– a látszaton túli eszme végül kivilágosodik. 

Boldogok az aggok, 
az agg-kort újra megél� csecsem�k, 
a Taigetosz hegyét meglel�k, 
s az onnan egyre többen lekerül�k. 

Boldogok a lányok, az asszonyok, 
a minden bú-bajt felvev�k, 
visel�sségükben áldott felnevel�k, 
a kiteljesülést létükben létükkel hirdet�k. 

Mi, férfiak is legyünk boldogok, 
– hirdetett Igét meghallók, – 
Örüljünk egymásnak, 
azért csak mégis kovásszal kelesztett, kenyérhez  
   kapaszkodók, 
magyar feltámadáshoz ragaszkodók, 
emberségben igaz emberek. 

Visegrád, 2009. XI. 1. 
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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 
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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

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 
Telefon: 06 (20) 368-8933
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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 

 

WEBOLDAL TERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE 
HARDVER SZAKTANCSADÁS 

ADAT-  ÉS EGYÉB  SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS 
MUCSI ATTILA 

Telefon: 06 (30) 969-6197  
Web: http://www.mucsia.hu 

 

TÖLGY ÉS BÜKK 
kiváló min�ság� 

KALODÁS 
T�ZIFA 

hasított, 1,7 (erdei) m3 
28.500 Ft/kaloda 
06 (70) 299-7979 

 

VI S E G R Á DI  HÍ R E K  
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata 

Megjelenik havonta, 800 példányban   
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai:  

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

Kéziratleadás: minden hó 15-ig  
 ISSN 1587-7477

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

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

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 

 
 

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron 

 

�SZI AKCIÓ! 
 

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

 

Visegrád központjában – F� utca –  
kisméret� komfortos ház eladó! 

Gázf�tés, cserépkályha – kis m�hely, 
kocsibeálló 

Érdekl�dni lehet:  
06 (20) 388-3393 


