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OKTÓBERI FİHAJTÁSOK 
 

Ady Endre: 
 

OKTÓBER 6. 
 

Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
 

Hol megváltott – hősi áron – 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 
Az aradi Golgotára 
 

Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi Rózsa, 
Hulló levél búcsú-csókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 
 

Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 
Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre. 
 

Bús szívünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 
Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom. 

 
 

Meghívó 
 

Az aradi vértanúk gyásznapján,  

2015. október 6-án (kedden) 17 órakor 
 

MEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a ’48-as emlékműnél. 

Idén az Áprily Lajos Általános Iskola  
diákjainak megemlékező műsorát  

láthatják, hallhatják. 
 

Mindenkit szeretettel várunk,  
s ha tehetik, hozzanak egy szál virágot  

vagy mécsest! 

 
 

Tisztelettel meghívjuk  
Visegrád város polgárait 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  
59. évfordulójára rendezendı 

Ü N N E P S É G R E ,  
melyet 2015. október 23-án, pénteken 17 órakor  

rendhagyó módon  
a királyi palota nagytermében tartunk. 

Beszédet mond  
Félegyházi András,  

Visegrád város polgármestere, 
 

majd a Térszínház elıadásában 
 

Páskándi Géza: A VIGÉC 
címő darabját tekintheti meg az ünneplı közönség. 

 

Rendező - Bucz Hunor 
Pénzes Ciprián, kereskedelmi utazó – Csuka János 

Kádas József, nyugdíjas – Kovács J. István 
Margit, a neje – Szamosvári Gyöngyvér 

Zsuzsa, a lányuk – Bódi Beáta 
Szunnyai, az albérlőjük – Csiba Gergely 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

 
Lelkes ifjúság vonul a pesti utcán 1956 októberében 
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V Á R O S H Á Z I  H Í R E K          
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 

 

2015. augusztus 18-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-
testület, melyen az alábbi döntések születtek: 

– Elsőként jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület 
Félegyházi András polgármester beszámolóját a Rigó 
utca egy szakaszának útfelújítására az NGT Hungária 
Kft.-től megrendelt anyag-, illetve szállítási költség 
nettó 647.000 Ft értékben történő kiegyenlítéséről. 

– Eredménytelennek nyilvánította a testület a visegrádi 
felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet 
vállalkozási formában való ellátására kiírt pályázatot, 
mivel az egyetlen pályázó (Dr Tanislav Erzsébet) a 
benyújtott pályázatát az elbírálás előtt visszavonta. 
Ezzel egyidejűleg azonban megállapította, hogy 
további két háziorvos pályázó – akik a pályázati 
határidő letelte után jelezték érdeklődésüket a praxis 
iránt – a benyújtott pályázatuk alapján alkalmasak a 
visegrádi felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet 
ellátására, ezért felhatalmazta Félegyházi András 
polgármestert arra, hogy mindkét pályázóval a feladat-
ellátási szerződés részletei tekintetében az egyeztető 
tárgyalásokat folytassa le.  

– Elfogadtuk az árvízvédelmi beruházás II. ütemének 
Renoval 2002 Bt. által készített módosított 
engedélyezési tervdokumentációját, így elindulhat a 
hatósági engedélyeztetési folyamat. 

– Módosítottuk az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét, melyet az indokolt, hogy az 
önkormányzat szándékát fejezte ki, hogy indulni kíván 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt 
Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
jellemzőinek javítására vonatkozó pályázaton, így 
ezzel összefüggésben a 2015. augusztus 12-i 
rendkívüli testületi ülésen nemzeti értékhatárt elérő, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindítását 
hirdette meg. 

– Engedélyezte a képviselő-testület a 2015. évi költség-
vetés általános tartalék sorából a polgármesteri hivatal 
személyi juttatások sorára 543.383 Ft, a munkaadót 
terhelő járulékok sorára pedig 146.713 Ft át-
csoportosítását a polgármesteri hivatal állományában 
megüresedett pénzügyi álláshelyre felvételre kerülő 
köztisztviselő besorolásának megfelelő többlet illet-
ményének a finanszírozására. 

– Elfogadta a testület az MVM Partner Zrt. árajánlatát a 
2016. és a 2017. évi közvilágításra és egyéb energiára 
vonatkozóan. Ennek eredményeként 2016. és a 2017. 
években a villamos energia ára közvilágítás esetében 
15,30 Ft + áfa lesz, egyebekben pedig 17,80 Ft + áfa. 
Az előző esetében 40 fillérrel, a második tétel eseté-
ben 1 Ft 40 fillérrel kedvezőbb áron vásárolja az ára-
mot az önkormányzat a jelenlegi, 2015. december 31-
ig érvényes villamosenergia-áraknál. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Bálint Zsolt három-
havi tiszteletdíjának (161. 985 Ft) és Schüszterl Ká-
roly egyhavi tiszteletdíjának (53.995 Ft) megfelelő 
összeg felajánlását a Visegrádi Sportegyesület 
Migreen Team kerékpáros szakosztályának. 

A következő rendkívüli ülésre 2015. augusztus 31-én 
került sor. 

– A képviselő-testület 2015. augusztus 12-én megtartott 
ülésén a középületek kiemelt jelentőségű épület-
energetikai fejlesztésére kiírt pályázaton való részvétel 
érdekében a közösségi ház (Sziget u. 5.), a művelődési 
ház (Széchényi u. 11.) és a rendőrőrs (Fő u. 57.) 
épületének felújítása tárgyában nemzeti értékhatárt 
elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás le-
folytatásáról döntött. A képviselő-testület a bíráló 
bizottság javaslata szerint megállapította, hogy a köz-
beszerzési eljárás eredményes volt; mindhárom rész 
(épület) esetében a pályázat nyertese, a Halastó 
Camping Kft., tehát ő végezheti el a nyílászárók 
cseréjét, valamint a homlokzatok és a födémek 
szigetelését. A rendőrőrs épületére vonatkozóan az 
ajánlati ár 13.906.571 Ft + áfa, a művelődési ház 
esetében 17.594.669 Ft + áfa, a Sziget utcai közösségi 
háznál pedig 15.605.805 Ft + áfa. Ezzel egyidejűleg 
úgy döntött a testület, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében (KEOP-2015-5.7.0) középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére 
kiírt pályázaton a „közösségi ház (Sziget u. 5.), a 
művelődési ház (Széchényi u. 11.) és a rendőrőrs (Fő 
u. 57.) épületeinek felújítására” pályázatot nyújt be. A 
pályázat megvalósításához szükséges, a kivitelezésre 
elszámolható költségen felüli 17.824.645 Ft összeget 
saját forrásként az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5) számú ön-
kormányzati rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.  

A nyár után első munkaterv szerinti ülését 2015. szeptem-
ber 2-án tartotta a testület, 

– melyen elsőként meghallgatta a polgármester lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló be-
számolóját. 

– Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila 
jegyző, valamint néhány képviselő – a testület korábbi 
felhatalmazása alapján – előzetes meghallgatást tartott 
a háziorvosi feladatok ellátására pályázó két jelölt 
esetében. Megállapítható, hogy mindkét jelölt szakmai 
és formai szempontból is megfelel háziorvosi 
feladatok ellátásával kapcsolatos, a testület által 
megfogalmazott szempontoknak. A képviselő-testület 
felkérte Fél-egyházi András polgármestert, hogy a két 
jelöltet írásban nyilatkoztassa a visegrádi felnőtt és 
gyermek vegyes háziorvosi körzet vállalkozás 
keretében történő ellátásának vállalásáról. Egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladatellátási 
szerződés részletei tekintetében az egyeztető 
tárgyalásokat azzal a házi-orvossal folytassa le, aki a 
nyilatkozatában a feladat ellátását vállalja.  

– Eredménytelenné nyilvánította a testület a Visegrád, 
Török u. 7. szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú 
„öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanra és az ingatlanhoz 
tartozó 533 hrsz. ingatlanban lévő eszmei közös 
tulajdonú hányadra meghirdetett  nyilvános 
pályázatot, 
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mivel az ajánlatételi határidőig egyetlen ajánlat sem 
érkezett. Vígh Sándor bérbevételi kérelmet nyújtott be 
az ingatlanra vonatkozóan, de a testület úgy döntött, 
hogy nem kívánja bérbe adni, mert az abból befolyó 
bérletidíj-bevétel nagyon alacsony lenne, így egyelőre 
a lakást szükséglakásként tartja fenn arra az esetre, ha 
egy visegrádi lakos bármilyen rendkívüli élethelyzet 
folytán lakás nélkül marad, de a későbbiek folyamán 
ismét értékesítésre jelöli ki. A pályázati felhívást 
közzétesszük a város honlapján és a Visegrádi Hírek 
hasábjain is. 

– 

– A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására 
módosítottuk a Fellegvár Óvoda, a városi konyha és a 
Mátyás Király Művelődési Ház alapító okiratait. 

– 57.400 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a 
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 
Visegrádon 2015. szeptember 11–13. között tartandó 
családi napjára. 

– Ezt követően zárt ülés keretében döntött a testület az 
idei évi városi kitüntetések adományozásáról. 

Visegrád Város  
Önkormányzata 

 

V á rrrr o s h Á ZZZZ i  M o z a i k k k k     
    

Pályázatok: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Környezet és Energia Operatív Program keretében (KEOP-2015-
5.7.0) pályázatot hirdetett középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére a helyi önkormányzatok szá-
mára. A projekt célja a projektben érintett épület energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló 
szerkezeteinek hőszigetelésével, ill. nyílászárók cseréjével. A pályázati kiírás keretében a Magyar Kormány 1464/2015. 
(VII. 15.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében kijelölt önkormányzatok pályázhattak, melyek között szerepelt Visegrád 
Város Önkormányzata is. A pályázati kiírás szerint a támogatási igény nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot. Ezen túl 
pedig a homlokzati hőszigetelés esetén a maximális elszámolható költség 15.000 Ft/nm, nyílászárók cseréje esetén 
pedig 60 Ft/nm. A pályázat benyújtására igen rövid idő állt rendelkezésünkre, de tekintettel több önkormányzati épület 
leromlott műszaki állapotára, a képviselő-testület a 169/2015. (08. 12.) sz. határozatával úgy döntött, hogy részt vesz a 
pályázaton, és a megvalósítással kapcsolatban közbeszerzési eljárást ír ki az alábbiak szerint: 

1. Sziget u. 5. sz. alatti közösségi ház nyílászáróinak (műanyag) cseréje, valamint a lapostető, homlokzat, padlás és a 
magastető hőszigetelése, 

2. rendőrőrs és okmányiroda (Fő u. 57.) nyílászáróinak (fa) cseréje, valamint a homlokzat és a padlás hőszigetelése, 
3. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár (Széchenyi u. 11.) nyílászáróinak (fa) cseréje, valamint a padlás 

és a hátsó homlokzati falának hőszigetelése. 
A gyorsított közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően augusztus 31-én a Halastó Camping Kft.-vel aláírtuk 

a kivitelezési szerződést. Tekintettel arra, hogy pályázati forrásból a rögzített egységárakon a munkálatokat nem lehet 
elvégezni, a szükséges önrészt, 17.824.645 millió Ft-ot az önkormányzat az idei évi költségvetés tartalékkeret terhére 
biztosította. 
 

Vadkárelhárítás: Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett a Visegrád belterületén tapasztalható, va-
dak által okozott károkról. A Visegrádi Polgármesteri Hivatal ezért – a jogszabálynak megfelelően – rendőrségi enge-
dély alapján, engedéllyel rendelkező vadászok közreműködésével vadkárelhárítást szervez az alábbi utcákban: Rigó u. 
(már zajlik), Mátyás király u., Újkert u., Nap u., Csuka-völgy, Dobos-hegy, Szentgyörgypuszta. A vadászat 21 és reggel 
6 óra között történik. Mivel jelen sorok írásakor a hivatalos engedély még nem áll rendelkezésünkre, a pontos időpont-
ról a későbbiekben, a polgármesteri hivatal hirdetőjén és a város hivatalos honlapján tájékoztatjuk a lakosságot.  
 

Tahitótfalu Kormányablak: A kormányablak vezetőjének tájékoztatása szerint a Tahitótfalui Kormányablak elérhető-
ségei a következőként alakultak: 

Tahitótfalui Kormányablak: 06 (26) 585-038;      Általános információ: (26) 585-036;      Okmányiroda: (26) 585-037. 
A kormányablakról bővebben az előző lapszámban közöltünk részletes tájékoztatót, mely megtalálható a város hon-

lapján is, az alábbi linken: http://www.visegrad.hu/kormanyablak-nyilik-tahitotfaluban                                             VVÖ 
 

Meghívó közmeghal lgatásraMeghívó közmeghal lgatásraMeghívó közmeghal lgatásraMeghívó közmeghal lgatásra     
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján 

KÖZMEGHALLGATÁSTKÖZMEGHALLGATÁSTKÖZMEGHALLGATÁSTKÖZMEGHALLGATÁST    tart. 
Az ülés helye: Duna mozi (2025 Visegrád, Fő u. 34.) 
Az ülés időpontja: 2015. október 9. (péntek) 18 óra 

 

Napirendi javaslat 
                                   1. Gazdasági programmal kapcsolatos kérdések megvitatása 
                                   2. Beszámoló a képviselő-testület választások óta elvégzett munkájáról 
                                   3. Egyebek 

Szeretettel várunk mindenki! 
Félegyházi András s. k. polgármester 

A Gazdasági Program tervezete elérhető Visegrád Város honlapján a „Társadalmi részvétel” menüpont alatt, vala-
mint a polgármesteri hivatalban. 
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Visegrád Város 2015. évi Pro Urbe díjasa 
(posztumusz) 

Klenjánszky Tamás 
 

Klenjánszky 
Tamás ifjúko-
ra óta rokoni 
és baráti kap-

csolatokon 
keresztül kö-
tődött V i s e -

g r á d h o z . 
Élete folya-
mán zongo-
raművészkén
t, művészeti 

i g a z g a t ó -
k é n t ,  feszti-
válszervezőké

nt, művészeti 
tanácsadóként 

tevékenyke-
dett legtöbbet. Ezen tapasztalatait felhasználva hozta 
létre a visegrádi Ars Danubiana Alapítványt, és vezette 
azt kuratóriumi elnökként. 

1971-től az Interkoncert munkatársaként, majd művé-
szeti titkáraként, 1990-től az önállósult Interart 
Festivalcenter vezetőjeként dolgozott: a budapesti ze-
nei versenyek szervezését irányította és több hazai 
zenei fesztivál alapítását kezdeményezte: Soproni 
Régizenei Napok, Nemzetközi Kodály Fesztivál, 
Kecskeméti és Szombathelyi Bartók Szeminárium és 
Fesztivál kötődik nevéhez.  

Az 1991–96 között a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
igazgatója, 1994–97 között az Európai Fesztiválszövet-
ség alelnöke, majd 1997–2004 között főtitkára volt. 
Szaktanácsadóként segítette a 2006-os Bartók-emlékév 
előkészítését, és közreműködött a 2011-es Liszt-
emlékév szervezésében. 

A kilencvenes években kezdeményezte Visegrádon 
egy, a város kulturális – elsősorban zenei – programjait 
színesítő civil szervezet létrehozását. Visegrád millen-
niumi évében, 2009-ben alakult meg Klenjánszky Ta-
más vezetésével az Ars Danubiana Alapítvány, amely 
Visegrád középkori hagyományaira, a Dunához való 
kötődésre és a V4 országok szülőhely voltára alapozva 
szervezett komolyzenei és jazzkoncerteket a Mátyás 
Király Művelődési Házzal és több civil szervezettel 
együttműködésben. 

Zongoraművészként első visegrádi tevékenységei 
egyike volt, hogy a visegrádi országok fiatal tehetségei 
számára Visegrádi Billentyűs Hangszeres Szakmai 
Műhely címen olyan kurzust szervezzen, mely a maga 
nemében egyedülálló volt a közép-európai térségben. 
A kurzus színvonalát a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem is elismerte oly módon, hogy az azt elvégző 
hallgatóknak beszámította a tanulmányi idejébe, és 

kreditpontokkal díjazta. A kurzust több éven át szer-
vezte meg itt, Visegrádon, és ennek anyagi fedezetét is 
minden évben előteremtette. Anyagi és technikai okok 
miatt ez a kurzus ma Szentendrén él tovább.  

De az ő kezdeményezésre valósult meg 2010-ben, és 
azóta minden év júniusában Zoller Attila születésnap-
ján neves hazai és nemzetközi zenészek részvételével, 
Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművész 
fővédnökségével a Zoller Attila születésnapi koncert. 
A koncerteken rendszeresen részt vett a művész nővé-
re, Zoller Mária és 2014-ben Zoller Attila lánya, Alicia 
Carusona is megtisztelte a rendezvényt. 

Az alapítvány részvételével lezajló másik rendezvény, 
Visegrád legfontosabb komolyzenei programja, a Má-
tyás Király Művelődési Ház kezdeményezésére létre-
jött Zenés Nyári Esték koncertsorozata. Klenjánszky 
Tamás a műsor összeállításában komoly hangsúlyt 
fektetett a V4 országok zenei hagyományainak megje-
lenítésére, és a visegrádi országokból művészek meg-
hívására.  

Emellett holland, svájci, lengyel, orosz művészek 
koncertjeit is élvezhette a közönség a katolikus és a 
református templomban. Klenjánszky Tamás a város 
kulturális hírnevét öregbítő programokhoz széles körű 
nemzetközi és hazai kapcsolati tőkéjét, s a lehetőségek 
függvényében anyagi támogatást is szervezett.  

Klenjánszky Tamás hitt abban, hogy Visegrád törté-
nelmi rangjához, kulturális hagyományaihoz méltó 
módon a zenében, képzőművészetben, irodalomban 
meghatározó szerepet tölthet be.  

Klenjánszky Tamás szakmai súlyát mutatja a magyar 
zenei életben, hogy a 2015. március 24-én, 70 éves 
korában bekövetkezett halála után, 2015. április 26-án, 
a Budapesti Tavaszi Fesztivál záró koncertje előtti 
Káel Csaba, az intézmény igazgatója emlékezett meg 
róla, méltatva életművét, melyben fontosnak tartotta 
megemlíteni, hogy létrehozta a visegrádi Ars 
Danubiana Alapítványt. Az idei szombathelyi Nemzet-
közi Bartók Szeminárium és Fesztivál rendezvényén is 
– amelynek szintén egyik alapítója volt – külön kon-
certtel emlékeztek meg róla. 

A róla szóló megemlékezésekben minden alkalommal 
megemlékeznek Visegrádon kifejtett tevékenységéről, 
és tisztelegnek az előtt a munka előtt, mely egyben 
városunk hírnevét és rangját emelte országosan és 
nemzetközi szinten is. Úgy gondoljuk, Visegrádnak 
segítenie kell a Klenjánszky Tamás által megkezdett 
értékteremtő munka folytatását, az eddigieket pedig a 
város kitüntetésének átadásával ismerni el.  

 
(A kitüntető cím átadására a városnapon került sor.) 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
önkormányzati ingatlan értékesítésére: 2025 Visegrád, Török u. 7. 

 

Visegrád Város Önkormányzata a 192/2015. (09. 02.) 
Ökt határozata és az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 10–14. §-ai alapján a következő 
pályázati felhívást teszi közzé: 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Visegrád Város 
Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

2. A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítése. 

3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános. 
4. A pályázat tárgya: Az ingatlan-nyilvántartásban 

533/A/2 helyrajzi szám alatt felvett, 17,8 m2 nagyságú, 
öröklakás művelési ágú, természetben Visegrád, Török u. 
7. sz. alatt található, Visegrád Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képező társasházi lakás és a la-
káshoz tartozó 533 hrsz.-ú „lakóház, udvar” művelési ágú 
607 m2 alapterületű ingatlanban lévő 1/3-ad eszmei tulaj-
donrész értékesítése. Az ingatlan per-, teher- és igény-
mentes. Az ingatlan (Visegrád összes ingatlanával együtt) 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park része. A lakás csak elektro-
mos árammal ellátott, egyéb közművek az 533 hrsz.-ú 
ingatlanon belül biztosítottak. Fűtési mód: villanyradiátor. 
Parkolási lehetőség az 533 hrsz.-ú ingatlanon megoldható.  

Az ingatlan kikiáltási ára: 1.800.000 Ft. A vételár 
részletekben is fizethető. 

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Visegrádi Pol-
gármesteri Hivatal, jegyzői iroda. 

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat 
személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példány-
ban, aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát min-
den oldalon aláírva, ,,eredeti” megjelöléssel kell ellátni.  
A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a 
Visegrád, Török u. 7. sz. alatti lakás megvételére”. A 
boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő 
személyére vonatkozólag! 

7. A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának 
elsődleges szempontja a vételár nagysága.  

8. Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró 
nem teszi lehetővé, hogy a pályázó a lakás egy részére 
tegyen ajánlatot; kizárólag a lakás egészére lehet pályáza-
tot benyújtani. 

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 
– a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői 

nyilatkozat; 

– az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfi-
zetésének határidejére, módjára; 

– az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfo-
gadására vonatkozóan; 

– az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a 
következő adatok szerepeljenek: 

az ajánlattevő neve és lakóhelye, a vételár összegére 
(bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megaján-
lás. 

10. Az ajánlatok benyújtásának és nyilvános bontá-
sának határideje: 2015. október 16. (péntek) 9.00 óra. 
Ezzel egy időben kerül sor az ajánlatok bontására is a 
polgármesteri hivatalban (Visegrád, Fő u. 92.). 

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A 
pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kö-
töttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 
lejártakor kezdődik. 

12. A pályázati eljárásra vonatkozóan további infor-
máció kérhető: Visegrád Város Polgármesteri Hivatalá-
ban Dr. Szabó Attila jegyzőnél [telefonszám: (26) 398-
255]. 

13. Pályázati biztosíték: A kiíró nem kér pályázati biz-
tosítékot az ajánlatok benyújtása során. 

14. Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásá-
nak elsődleges szempontja a vételár nagysága. A be-
nyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő 
rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el. 

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat 
elbíráló képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül 
írásban értesül. 

15. Egyéb információ: A lakás kérésre Dr. Szabó Attila 
jegyzőnél [telefonszám: (26) 398-255] igénylés esetén 
bármikor megtekinthető.  

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek 
minősítheti. 

A pályázati kiírást a polgármesteri hivatal hirdetőtáblá-
ján, a www.visegrad.hu honlapon, ill. a Visegrádi Hírek-
ben hirdetjük meg. 

 

Visegrád, 2015. szeptember 14. 

    Dr. Szabó Attila s. k. 
                                                                     jegyző 
 

Párbeszéd Visegrád jövıjérıl – Fórum a távlati településfejlesztési célokról 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
A közeljövőben tervezünk megindítani egy lakossági fórumsorozatot Visegrád távlati fejlesztési céljaival kapcsolat-

ban. Ez év végén elsőként a hosszú távú stratégiai célokról kezdeményezünk párbeszédet Visegrád minden érdeklődő 
lakójával. Várhatóan jövő év elején az Európai Unió működéséből fakadó 2014–2020. évi költségvetési ciklus idején 
megvalósítandó visegrádi településfejlesztési feladatokról ejtenénk szót a város lakóival. Ezt követően tervezzük meg-
hívni a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda vezető tervezőjét, Dr. Herczeg Ágnest, aki Visegrád belterületi, közterületi, 
zöldterületi stratégiájának munkaanyagát ismerteti. Terveink szerint a találkozók sora a településrendezési terv készülő 
munkaanyagainak ismertetésével folytatódhatna. 

Kérem, keressék a fórum időpontjait és tematikáját novembertől a Visegrádi Hírek hasábjain és a város honlapján! 
Tisztelettel: 

Rüll Tamás  
                                                                                                                                                                               főépítész 
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Reakció 
 

„De nem veszíthetjük el hitünket! Bízva a normális, jóakaratú és a magyar nemzetnek valóban jót akaró többségben 
én azt remélem, hogy legalább itt, mi, „vidéken”, végre befejezzük ezt a „jobboldal-baloldal-ellenség-legyőzöm-
megsemmisítem” kirekesztő, megosztó, rasszista, valójában tényleg kártékonyan magyarellenes szöveget, és helyette az 
összetartozás, az egymásért, városunkért és mindannyiunkért cselekvés nyer teret és egyre többen a valódi helyi és 
országos fejlődés érdekében és irányába mozdítjuk előre dolgainkat. 

Nehéz lesz, mert a kísértés nagy. Könnyű úgy híveket, katonákat toborozni, hogy hamis ellenségképpel riogatunk.  
Erre könnyen összegyűlnek a katonák, de azután nincs megállás, harcolni kell. Hiába, feleslegesen, honfitársainkon is 

és önmagunkon is több sebet ejtve. Nehezebb az útja annak, aki nem alantas ösztönökre, de a békére, a megegyezésre, a 
barátságra apellál. Nehezebb, de biztosabb és jócskán megéri, mert a hivatásos méregkeverőkön kívül nem lesz, aki 
kétségbe vonja előnyeit a mindenki számára nyugalmat, biztonságot és békés fejlődést hozó kornak. A tét óriási. Utóda-
ink, településünk, országunk jövője múlhat azon, hogy megtaláljuk egymásban a barátot, megtaláljuk a közös hangot, 
megtaláljuk a közös jövőt és kirekesszünk magunk közül minden próbálkozást, amely ellenségképet vizionál, viszályt és 
gyűlöletet szít.” 

 

(Részlet Abonyi Géza Barátok közt című, a polgármester-jelölti Facebook oldalán 2014. augusztus 8-án megjelent be-
jegyzéséből.) 

 

Fenti gondolatokkal egyetértve és azok fényében cselekedve, nem kívánok reagálni Abonyi Gézának a Visegrádi Hírek 
szeptemberi számában megjelent, nekem címzett írására.  

Félegyházi András 
                                                                                                                                                                     polgármester 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére 

(2015. II. kör) 
 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi 
ifjúsági programok, csoportok tevékenységének és műkö-
désének támogatására.  

A II. kört a 2016. január 1. és 2016. május 30. megvaló-
sítandó 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 költségvetéséből címzetten támo-
gatást kap, vagy a Civil Alap pályázat benyújtására 
egyébként jogosult.  

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervező-
dések, közösségek és magánszemélyek, akik programjuk-
kal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint 
fiatal felnőttek számára kulturális, szabadidő- és sport-
programok, különféle célú táborok szervezésére vállal-
koznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos 
Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői 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, közreműködők, 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 
befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, 
hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e 
máshonnan támogatást.  

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, ill. ha ennél 
nagyobb költségű technikai eszköz beszerzésére kerül sor, 
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 
30.000 Ft-ot.  

A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város 
támogatási szerződést köt.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg 
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó 
nevére kiállított számlát kér a kulturális, oktatási, nevelé-
si, ifjúsági és sport bizottság. Az elszámolásra a költség 
keletkezését (bizonylat kiállítását) követő 60 napon belül, 
de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kerül sor. Csak olyan 
bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását 
követően állítottak ki.  

Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő 
évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, vala-
mint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal 
növelten kell visszafizetni.  

A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a dön-
tés után a támogatási szerződés aláírását követően a pá-
lyázó hozzájuthat az elnyert összeghez.  

Keretösszegek:  
Ifjúsági programok szervezése:  
800.000 Ft (II. kör).  

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2015. december 1-jéig beérkezően. 
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll 

módunkban elbírálni.  
A pályázatokat postai úton: 
Visegrád Város Önkormányzata kulturális, oktatási, ne-

velési, ifjúsági és sport bizottsága 
2025 Visegrád, Fő u. 81. címre kérjük beküldeni  
vagy beadni a polgármesteri hivatalba:  
2025 Visegrád, Fő u. 92. 
A borítékra kérjük ráírni:  

IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Párbeszéd a Fellegvár Óvodáról 
– Széljegyzetek egy történet margójára 

 

Tisztelt Abonyi Géza!  
Tisztelt Alapító! 
A Visegrádi Hírek 2015. szeptemberi számában megje-

lent írására szeretnék válaszolni. Elöljáróban megismét-
lem azt a gondolatot, amelyet a Fellegvár Óvoda Alapít-
vány célkitűzéseivel kapcsolatban megfogalmaztam: Vi-
tán felül áll az alapítvány hasznossága, és a civil energia 
jelenlétének fontossága az óvodafejlesztésben. 

Sok témát érintő írásával kapcsolatban szeretnék minden 
felvetett kérdésre kiterjedő választ megfogalmazni. Kezd-
jük az óvodafejlesztés 2012 előtti fejezetével. Mire alapo-
zom azt a megállapításomat, hogy a 2011-es óvodabővíté-
si pályázat előkészítetlen volt? Első sorban arra, hogy a 
fellelhető tervanyag az udvar felé történő bővítéssel szá-
mol, lecsökkentve annak szélességi méretét, és a kialakí-
tandó terek bevilágítottságát.  

Ez a megoldás arra utal, hogy nem készült olyan, az en-
gedélyezési tervet megelőzőt vizsgálat, tanulmány vagy 
tervezési program, amely a bővítésnek esetleg jobb meg-
oldásait kereste volna. Lehet, hogy ez azért van, mert a 
pályázat megjelenése és a leadási határidő között rövid 
idő állt rendelkezésre. (Ez sajnos évtizedes kezeletlen tí-
pushiba a hazai pályázati rendszerben.)  

Nem tisztem felelősségi körökben kutakodni. Legutóbb 
sem tettem, csak megállapítottam, hogy előkészítetlen 
volt a pályázat, így a terv is magán viseli ennek nyomait, 
ezért nem csoda, ha 2012-ben kísérletet tett a városveze-
tés annak átdolgozására. Lehet, hogy változtatás nélkül 
„az óvodabővítésen már régen túl lennénk”, de jó megol-
dás nem születhetett volna. 

Folytassuk a sort a legfrissebb fejlesztéssel. A gyerekhá-
zikó építése kedves gondolat, a köré szervezett civil ösz-
szefogás példaértékű. Meglátásom szerint a vizuális kul-
túrára nevelés és a településkép szempontjából sem mind-
egy, hogy milyenek a részletei egy ilyen játékszernek. De 
a szubjektív véleményemen túl a helyi építési szabályzat 
több mint tíz éve elfogadott, és azóta is hatályban lévő 
passzusai sem engedik meg, hogy bitumenes lemez vagy 
bitumenes zsindely fedése legyen bármilyen építménynek 
településközponti vegyes területen, vagyis például ott, 
ahol az óvoda áll.  

További tisztázandó téma a játékházikó elhelyezése. Va-
lószínűleg mindenki tisztában van azzal, hogy átfogó 
óvodafejlesztés tervezése van folyamatban. Többször ad-
tunk hírt róla, hogy tervpályázaton választottunk építész 
tervezőt, a pályázati anyagból kiállítás készítettünk két al-
kalommal is. A tervekből kiderül, hogy a kertet is érintő 
fejlesztés van folyamatban. Ezért vélem úgy, hogy nem 
földtől elrugaszkodott gondolat, ha azt kérem, hogy a 
kertbe kihelyezendő építmények pontos helyéről egyez-
tessünk minden esetben, nehogy egymásnak keresztbe 
tervezzünk, nehogy egymásnak keresztbe építsünk.  

Ugyancsak nem szubjektív akadékoskodása az önkor-
mányzatnak tulajdonosi hozzájárulási kérelmet várni attól, 
aki változtatást tervez, hiszen a múzeumba sem megyünk 
be kedvünk szerint kiállítani egy mégannyira odaillő tár-
gyat sem előzetes megbeszélés nélkül, pedig a visegrádiak 
azt is joggal érezhetik magukénak. (És itt nem az admi-

nisztrációról van szó, hiszen, ha értesülünk a szándékról, 
biztosan számíthatnak a segítségünkre a papírmunkában 
is.)  

A továbbiakban szívesen végigveszem az összes tájide-
gen beavatkozást, melyet nyílt levelében felsorolt. Való-
színűleg a legtöbb felvetett kérdésben egyet fogunk érteni.  

A hegyoldalban meredező napelemállványok a helyi 
építési szabályzat általános rendelkezéseivel ütköznek. 
(Sajnos, az azóta készült más megoldások is.) Ez ügyben 
keressük az eszközöket, hogy rábírjuk a tulajdonosokat, 
tegyék szabályossá, tájba illeszkedővé szerkezeteiket.  

Azt sajnos nem tudom, hogy Visegrád központjában álló 
gazdasági raktáron mit ért, de van néhány elképzelésem. 
Kérem, hogy szíveskedjen pontosítani a megállapítását! 

A lepencei strand kálváriáját és az eredményét én is si-
ralmasnak tartom. Viszont kézzel fogható változást csak 
olyan partner (legyen az akár állami akár piaci szereplő) 
bevonásával lehet elérni, aki érti és érzi a ’Lepencei 
Strand’ országszerte ismert fogalmának jelentőségét, 
eléggé befolyásos és tőkeerős ahhoz, hogy kivegye az 
örök piaci forgalmazásra ítélt ingatlant az ördögi körből. 
Ezzel szemben az a gondolat, hogy a városnak vissza kel-
lene vásárolnia a területet, szívemhez közelálló, de véle-
ményem szerint jelenleg nem a realitások talaján álló el-
képzelés.  

Hasonlóan borzalmas az ELTE szálló, amit a „múltat 
végképp eltörölni” ideológia mentén beledobtak a telepü-
lés szervesen kialakult szövetébe. Szabálymódosítással 
próbáljuk elérni, hogy a tulajdonos a következő felújítási 
fázisban javítson az elcsúfított képen. Az ideális megoldás 
– felvásárlás és bontás, majd új házak építése – meghalad-
ja az önkormányzat anyagi lehetőségeit. 

Makovecz Imre tanítványaként nehezemre esik a torna-
csarnokról írni ebben az összefüggésben. Mégis megte-
szem, hogy néhány félreértést eloszlassak. A Mester vi-
segrádi pályafutásának derekán azt a megbízást kapta, 
hogy a Bős–Nagymarosi beruházás Visegrádot érintő épí-
tési hullámait terelve, hozzon létre egy új városközponti 
beépítést, szállodasorral, kereskedelmi épületekkel.  

Ennek a település kereteit feszegető tervezési program-
nak (mely ismét rossz előkészítésre utal) a fő csapásvona-
la a 11-es úttal párhuzamos terület volt, aminek magántu-
lajdonok kisajátításával foglaltak területet az akkori dön-
téshozók. Ez bizony rossz kezdet, még akkor is, ha a be-
ruházástól annak a turizmusnak a továbbfejlődését remél-
ték, amelyből napjainkban Visegrád Városa lényegében 
megél.  

A Magyar László Tornacsarnok és az ágasházként elhí-
resült kereskedelmi építmény ennek a városközponti be-
ruházásnak két végpontjaként jött létre, de a 
Dunaszaurusz kimúlásával ez a beruházás is félbemaradt. 
Így maradt egyedül, környezetéből túlságosan kiemelked-
ve a tornacsarnok épülete, mely a szerves építészet egyik 
korai mérföldköve, Makovecz épületlény-koncepciójának 
reprezentánsa. A kontextus nélkül maradt épület valóban 
nem illeszkedik a kisvárosi léptékű Rév utca és Fő utca 
telekvégeivel határolt területhez. Talán  csak  egy  hom-
lokzata  ápol  harmonikus (Folytatás a következő oldalon) 
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Párbeszéd a Fellegvár Óvodáról 
– Széljegyzetek egy történet margójára 

(Folytatás az előző oldalról) 

kapcsolatot az iskolával, amellyel éppenséggel felé fordul. 
Az alacsonyra futó ereszvonal és a kisvárosi léptékbe illő 
ablakosztás a többi épülethez hasonló léptékű. A tüskés hátú 
épületlény pedig az előbbiek miatt nem találja helyét, még ha 
impozáns képet is mutat a 11-es út és egyben a városi rét 
felé. 

Folytatva a sort: a város közterületeinek rendezésére vonat-
kozó javaslatával nyitott kapukat dönget. Társadalmi egyez-
tetés előtt van Visegrád belterületi közterületi, zöldterületi 
koncepciója, mely a városmag utcáira, tereire, parkjaira 
koncentrál első körben. Hamarosan szíves figyelmébe tudom 
ajánlani a dokumentumot, melynek része az Apátkúti-patak 
és a Széchenyi utca találkozásánál lassan gyógyuló volt 
kempingterület. A park tisztítása évek óta folyik civil össze-
fogással. Sajnálatos, hogy a rajta álló értékes házat nem 
sikerült megmentenie a korábbi városvezetésnek. A nyár 
végén ennek helyére került játszótéri térplasztika, mely eső-
től védett hellyel és homokozóval várja a gyermekeket, és 
amely az idei Visegrádi Építésztábor keretében valósult meg. 

Végül: egyet értek azzal a gondolattal, hogy a főépítészek 
előtti időkben – egészen a mindent felforgató világháborúk 
időszakáig – hivatali eszközök kényszere nélkül tudott szer-
vesen fejlődni az újratelepülés után új életre kelt település. 
Ennek az volt az oka, hogy a kultúra szervesen öröklődött 
szülőről gyermekre. Vagy építeni tanult meg minden ember, 
vagy a polgári világban azt az igényességet kapta örökül a 
szüleitől, amellyel fenn tudta tartani a sokszínűséggel együtt 
élő egységességet. Ma is ez a cél. Megismertetni az embe-
rekkel ennek a szervességnek a mibenlétét. Én így értem azt, 
amikor egységességről beszélek. A megalkotott jogszabályok 
és a főépítészi tevékenység is ezt a célt szolgálja, és nem a 
diktálást, hatalmi törekvést vagy sablonosítást. Tisztelettel 
kérem ennek szíves elfogadását! 

Tisztelettel: 
Rüll Tamás  

                                                                            főépítész 
 

Füstölgı 
 

,,Itt van az ősz, itt van ujra,  
S szép, mint mindig, énnekem.  
Tudja isten, hogy mi okból  
Szeretem? de szeretem…” 

 

A fenti sorok olvasói – akár iskolai éveikből, akár a köl-
tészet rajongóiként – biztosan emlékeznek Petőfi Sándor 
versére. Az ősz valóban szép, ha szerencsénk van, akkor 
sokáig élvezhetjük a kellemes, szinte cirógató napsütést. 
Ha tehetjük, sokat tartózkodunk a természetben, és pró-
báljuk elvégezni az utolsó munkálatokat kiskertünkben a 
tél beállta előtt.  

Számos ötletet hallani manapság azzal kapcsolatban, 
hogy mit tegyünk az összegyűjtött, elszáradt növényeink-
kel, a lehulló gallyakkal és a legtöbbünk számára valóban 
sok bosszúságot okozó avarral.  

Újra „divatba jött” a régen bevett és jól bevált módszer, 
a komposztálás. Ugyanakkor sokan vannak – városunk 
lakói közül is – olyanok, akik ezt a technikát nem tudják 
alkalmazni (például helyhiány vagy a telek elhelyezkedé-
se miatt). Ilyenkor jön az ugyancsak „régi trükk”, az ége-
tés. Talán nincs olyan lakója Visegrádnak, aki az őszi, 
kerti munkák említésekor ne gondolna erre a módszerre.  

Amikor ehhez a módszerhez folyamodunk, ne felejtsük 
el, hogy a keletkezett füst nem tűnik el néhány pillanat 
alatt, és nincs tekintettel a telekhatárokra sem. Arra, hogy 
az égetéssel ne okozzunk másoknak bosszúságot, nekünk 
kell figyelni! Amellett, hogy kedves gesztus, ha előző nap 
felkeressük a szomszédo(ka)t, jó tudni, hogy ezt Visegrá-
don rendelet is szabályozza (a Visegrádi Önkormányzat 
5/2005. (IV. 01.) ör. rendelete Visegrád Város környezet-
védelméről (10. §). 

[Egységes szerkezetben a 18/2011. (XII. 22.), valamint a 
*9/2012. (VI. 26.) számú rendeletekkel]. 

A rendelet szerint az avar és a kerti hulladék égetésére a 
következő szabályok vonatkoznak: 

1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban 
komposztálással történik. 

2. a) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon 
belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-
ig), hétfői és pénteki napokon 8–18 óra között, szélmentes 
időben megengedett.  

Az égetés ideje a 120 percet nem haladhatja meg, tartós 
füstölés nem megengedett. 

b) Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-
jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás 
szabad térben nem megengedett. 

3. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni 
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a 
tűzvédelmi szabályok betartásával lehet. Az égetést végző 
személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően 
köteles gondoskodni. 

4. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű 
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve 
ezek maradékait). 

Azt se felejtsük el, hogy továbbra is lehetőség van a zöld 
anyag elszállítására a városgazdálkodási csoport munka-
társainak közreműködésével. A nem fás szárú zöld anya-
got az erre rendszeresített zsákban, a fás szárú zöld anya-
got pedig spárgával átkötve, ugyancsak az erre a célra 
rendszeresített matricával megjelölve kell kihelyezni az 
ingatlanok elé hétfőnként, a reggeli órákban.  

Zsák és matrica a polgármesteri hivatalban, kapható 
200-200 Ft-os áron. 

Fontos tehát, hogy mielőtt elkezdjük keresgélni a gyufát 
a zsebünkben, gondoljunk a lakókörnyezetünkre, és le-
gyünk tisztában az égetésre vonatkozó szabályokkal!  

Ha így teszünk, mindenkinek szép lesz az ősz újra meg 
újra. 

                                                             Grósz Gábor  
kommunikációs referens 
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Értesítés Értesítés Értesítés Értesítés     
lakosságilakosságilakosságilakossági  veszélyes  veszélyes  veszélyes  veszélyes     

és elektronikai hulladék és elektronikai hulladék és elektronikai hulladék és elektronikai hulladék     
gygygygyű jtjtjtjtéééésssséééérrrrő llll     

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,  
hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes  

és elektronikai hulladék összegyűjtését 
 

2015. október 17-én, szombaton végezzük. 
 

Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8.00  
és délután 14.00 óra között szíveskedjenek 

a városgazdálkodási csoport telephelyére  
(GAMESZ-udvar, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.)  

szállítani, ahol munkatársaink átveszik  
az összegyűjtött hulladékot. 

  

Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek és ezek tá-
roló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj stb. 
Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, táv-
közlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, 
elektromos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok, 
elemek stb. 
 

Tájékoztatjuk Önöket,  
hogy ugyanebben az időpontban, 

 2015. október 17-én 8.00–14.00 óra között 
a fent megjelölt címen autógumit és hullámpalát is  

átveszünk az alábbiak szerint: 
 

autógumi: 100 Ft/darab egységáron, 
hullámpala: 20 ezer Ft + áfa/m3  áron. 

 

A gyűjtéssel kapcsolatban további információ 
 ifj. Schüszterl Károlytól kérhető 

a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon. 

 
 

Egészségünk védelmében 
 

Kedves Visegrádiak! 
 

Visegrád Város Önkormányzata  
2015 őszén ingyenes  

egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez  
a visegrádi lakcímkártyával rendelkező  
polgárok számára az alábbiak szerint: 

 

Nőgyógyászati méhnyakrákszűrés: 
2015. október 8. (csütörtök), délelőtt 

2015. november 19. (csütörtök), délelőtt 
 

Bőrgyógyászati rákszűrés: 
2015. október 22. (csütörtök), délután 

 

Prosztatarákszűrés: 
2015. október 13. (kedd), délután 
2015. október 20. (kedd), délután 

 

Jelentkezés és időpontfoglalás: 
Pappné Pintér Klára körzeti nővérnél 
a 06 (26) 397-474-es telefonszámon 

vagy Balogh Zoltánné védőnőnél 
a 06 (20) 236-8569-es telefonszámon 

 

Szűrővizsgálatainkra mindenkit szeretettel várunk! 
 

RENDHAGYÓ KÖSZÖNTÉS PARAJDRA 
 

1990. október 20-án ünnepélyes keretek között vette 
fel a parajdi általános iskola Áprily Lajos nevét. Vise-
grád népes küldöttséggel tisztelte meg a névfelvételt. 
Visegrád és Parajd testvériskola-kapcsolata 25 évvel 
ezelőtt ezzel az eseménnyel pecsételődött meg, amit 
1991-ben Visegrádon a Barátság levél aláírásával 
hitelesítettünk. 

Két általános iskola és a brassói Katolikus Líceum 
viseli a nagy magyar költő nevét, példaképet nyújtva a 
felnövekvő nemzedéknek. Csiki Zoltán parajdi magyar 
tanár így összegzi Áprily örök érvényű üzenetét 1997-
ben a Parajdi Híradó márciusi számában: 
,,Tájközpontú lírája nyugalmat, csendet, békét sugall, 
akár a bölcs hegyek, a mindig tovafutó patakok, a 
gyönyörűt jelentő madarak s az örömet hozó tavaszi 
virulás.  

Mintha arra figyelmeztetné az embert, hogy egyetlen 
örök az életet adó megtartó föld, melyből jövünk és 
amelybe mindnyájan megtérünk. S hogy az ember a 
természet része, amelyben a divathajhászatnak, a fegy-
verkezésnek s a környezet tönkretételének nincs helye.”  

Ezekkel a gondolatokkal és Áprily Lajos Ismét vihar-
ban című verséből vett idézettel köszöntjük a parajdi 
Áprily Lajos Általános Iskola volt és jelenlegi diákjait, 
nevelőit: 
 

   ,,Lelkem kibontom a szabad rohamnak, 
    szél tépi össze kurjantó szavam. 
   A ködben nagy, szabad szárnyak suhannak, 
   s a szélnek is szabadság-szagja van. 
 

   Hegyet, vihart, villámot fogva szemmel, 
   itt állok, mint egy régi bujdosó, 
   s lihegve érzem táguló szivemmel: 
   mily szent a szent Petőfi-ízü szó!” 
 

Testvérbarátsággal:                     a visegrádi áprilysok 

 
Új régészeti kiállítás Visegrádon 

 

2015. szeptember 22-én nyílt meg a visegrádi múze-
umban a Visegrád évszázadai tárlatsorozat újabb része-
ként A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban c. 
régészeti vándorkiállítás. A királyi palota Anjou-
termében látható kiállítás az MNM Mátyás Király 
Múzeuma munkatársainak rendezésében az MNM, az 
MNM Balassa Bálint Múzeuma és a Ferenczy Múzeum 
(Szentendre) segítségével, műtárgyainak kölcsönzésé-
vel valósult meg. A dunakanyari késő római limes a 
Római Birodalom egyik legjobban megerősített határ-
szakasza volt ahol 500–1000 m-es szakaszonként őr-
tornyok, kb. öt kilométerenként erődök álltak.  

A vitrinekben, tárlókban, tablókon a fegyverek, a ka-
tonák által (is) használt használati eszközök, szerszá-
mok, kerámiatárgyak stb. mellett a civil lakosságnak az 
esztergomi és visegrádi temetőkben előkerült viseleti 
díszeit is megcsodálhatja a látogató. A kiállítás egyik 
hangsúlyos része a lepencei őrtorony feltárása során 
megtalált szoboregyüttes. A magyar–angol nyelvű 
tablók a történeti-régészeti adatok mellett a római em-
lékek helyreállítási terveiről és az antik kultúrát a 
nagyközönséggel megismertetni szándékozó civil szer-
vezetek (elsősorban a visegrádi Soproni Sándor Egye-
sület) tevékenységéről is képet adnak.  

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával 
létrejött kiállítás 2016. augusztus 31-ig látható Vise-
grádon.                                                     Gróf Péter 
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Hírek a Fellegvár Óvodából 
 

Szeptemberben megkezdődött a 2015–2016-os 
nevelési év. Folyamatosan érkeznek a kiscso-
portba a hároméves kisgyermekek. A nagyobbak 
boldogan vették birtokunkba ismét a régi játéko-
kat, és örömmel üdvözölték a néhány hete vagy 
egy-két hónapja nem látott társaikat. 

A csoportlétszámok és az óvodapedagógusok, 
dajkák csoportba való beosztása a következő-
képpen alakult: 

Kiscsoport: 
Létszám:      21 gyermek 
Év végére várható létszám: 26 
Óvodapedagógusok:  
Muckstadt Eszter német nemzetiségi óvodape-

dagógus 
Schandlné Herr Margit óvodapedagógus 
Dajka: Niegreisné Zeller Márta 

Középső csoport: 
Létszám:      22 gyermek 
Óvodapedagógusok:  
Kőhalmi Ágnes német nemzetiségi óvodapeda-

gógus 
Lendvai Éva óvodapedagógus 
Dajka: Szabó Szilvia 

Nagycsoport: 
Létszám:      19 gyermek 
Óvodapedagógusok:  
Imre Gáborné Viki néni német nemzetiségi 

óvodapedagógus 
Szalai Dóra óvodapedagógus 
Dajka: Tóth Józsefné Erika néni 
Pedagógiai asszisztens: Dubniczky Beáta 

Gyurián Mária intézményvezető 
 

 
Kirándulás a Kálváriára 

 

 
Jólesik a falat a nyár hevében 

A monyók, szundik, takák, rongyik, matykók  
és csicsijják… 

 

Ilyenkor szeptemberben, a hosszú nyári szünet után gyakran látunk ki-
sebb-nagyobb „csomagokkal”, pakkokkal érkező gyerekeket, amint az 
óvoda felé haladnak. Minél közelebb érnek a jól ismert kapuhoz, annál 
jobban szorítják magukhoz, és szinte egy pillanatra sem hajlandóak meg-
válni tőlük… 

Plüssállatok, morzsolgatók, szundikendők, egy egyszerű textilpelenka – 
bármelyik válhat az egyetlen, legfontosabb társsá a gyerek életében –, 
olyan kiemelkedően fontos valamivé, amihez (akihez!) éveken át ragasz-
kodik. Az, hogy választ, vagy nem választ magának ilyet valaki, nem 
lehet előre tudni, és ez nem is jelez semmit a gyerek későbbi fejlődésé-
vel, lelki egészségével kapcsolatban. Ha viszont kinevez magának vala-
mit, amihez erősen kötődik, örülhetünk, mert ez első olyan tulajdona a 
gyermeknek, amelyhez különleges érzelmek társulnak, s amely elég 
összetett jó szolgálatot tehet. 

Egy német kutatásból kiderült, hogy az 1–2 éves korosztályban 4-ből 3 
gyereknek van valamilyen tárgya, amihez ragaszkodik. A 3–6 éves kor 
között még fontosabbak ezek a barátok, ebben a korcsoportban csak 5%-
nak nincs valamilyen kis pajtása, amivel legalább elalváskor összebújik. 
Ők főként már plüssállatokat és babákat választanak, s 10-ből 8-an szinte 
mindenhova magukkal viszik kedvencüket, főként a rázós helyzetekben, 
például orvoshoz, elutazáskor vagy éppen az első ovis napra. A kutatók 
arra is kíváncsiak voltak, vajon milyen játékok és tárgyak a mai gyerekek 
kedvencei. 42%-kal a klasszikus mackó látványosan vezeti a ranglistát, 
mögötte a kutyus, nyuszi és a macska következett, ill. a különféle textilek 
és morzsolgatók is előfordulnak. 

Angolul “comfort object” vagy “transitional object” az összefoglaló 
nevük ezeknek a társaknak; ide sorolunk minden olyan dolgot (plüsst, 
játékot, rongyit, takarót, sőt, akár egy dalt is), amihez a gyerek kiemelke-
dően kötődik, és ami segít neki az érzelmi biztonság megteremtésében, 
az ismeretlen helyzetek uralásában. A szerepük pedig az, hogy az anya–
gyerek kötődés érzelmi biztonságát nyújtsák, az anya jelenléte nélkül. 
Segítségükkel a gyerek egyedül képes megküzdeni olyan helyzetekkel, 
amikhez egyébként szülői segítségre lenne szüksége – ez pedig nagyon 
fontos képesség. Ezért bírnak különösen nagy jelentőséggel, amikor a 
gyermek közösségbe, pl. óvodába kerül. 

Lássuk, milyen helyzetekben van szükség a „kis kedvencekre”? 
Elalvás: Szinte minden kisgyereknek van valamilyen tárgya, amivel 

együtt alszik el. Sokszor összebújik szeretett állatkájával, babájával, 
pelenkájával, ami segíti az elalvást azzal, hogy egyfajta rítusként megte-
remti az alvás hangulatát, és emellett még biztonságot ad. Több gyermek 
is azt mondta: úgy érzi, hogy kis barátja vigyáz rá, miközben ő alszik. 

Kísérő társ: Egy ismeretlen, idegen helyzetben jó szolgálatot tesznek 
ezek a kedvencek, mert egyfajta átmenetet, hidat képeznek a családi 
biztonságos környezet, és az új, idegen, sokszor félelmetes között. Ilyen-
kor a biztonság szerepét töltik be, érzelmi támaszt nyújtanak. Elutazás-
kor, orvos látogatásakor vagy óvodába lépéskor tökéletes társ. 

Kikapcsolódás: Egy plüssállat vagy egy baba akkor is ideális társ, ha 
csak egyszerűen kikapcsolódni vágyik a gyerek. Ha megnéz egy mese-
filmet, vagy lapozgatja a mesekönyvét, jól esik neki, hogy van társasága. 

Szabályok játékba rejtve: A gyerekek gyakran játszanak olyat a kisál-
lataikkal, kedvenceikkel, ami főként a szüleiktől hallott, elvárt szabályok-
ra épül. Például: hogyan kell mosakodni, vagy azt, hogy nem szabad 
káromkodni. A gyerekek a szülők bőrébe bújva eljátszanak egy-egy 
szituációt, s a kis barátjukat instruálják, aki a határokat feszegetve olykor 
vét a szabályok ellen, ami persze helyreigazítással, dorgálással jár. Ez 
segíti a szabályok ismétlését, begyakorlását, rögzülését. 

Gondoskodás: Főként a kislányokra jellemző, hogy szülői szerepbe 
bújva a babájukat szépen, gondosan ellátják. Megetetik, megfürdetik, 
átöltöztetik, lefektetik stb. Persze a kisfiúknál is előfordul, de ők inkább 
állatokkal játszanak ilyet. Elég gyakori a közös étkezés, amikor a saját 
ételükből megetetik, megitatják őket, akinek meg van baba étkészlete, 
mini konyhája, még az ételt is maga készíti el, tálalja fel. 



XXXI. évfolyam 10. szám                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                                      11 
 

Beszélgetőtárs: Azok a belső monológok, amelyek a meg-
élt helyzetek, mindennapok kapcsán felmerülnek, a kis barát-
juknak mondják el, s nem tartják magukban. Ez segít a gon-
dolatokat összerendezni, az érzelmeket kimondani, a vágya-
kat megfogalmazni. Nagyon jót tesz az önbizalom fejlődésé-
nek. 

Összességében a legtöbben érzelmi biztonságot éreznek kis 
barátjuk társaságában. Érzelmileg is sokat jelent számukra; 
többen a rémálmoktól érzik védettnek magukat, ha kedven-
cükkel alszanak; mások a félelmetes mesék miatt szeretik, ha 
velük van a barátjuk. 

  A gyerekek élőként tekintenek ezekre a játékokra, akiknek 
saját érzelmeik, akaratuk van. Ebben a vonatkozásban külön 
kell választani őket a többi szeretett játéktól, amikkel szintén 
jó játszani, de a kedvencük sokkal többet jelent számukra. 

Szülőként fontos, hogy gyermekünk kedvencét tartsuk tisz-
teletben, és semmiképpen ne „cikizzük” érte. A pszichológu-
sok általában azt javasolják, hogy engedjük meg, addig hasz-
nálja ezt az eszközt, amíg kedve tartja; ne erőltessük az elvá-
lást kívülről. 

                    Szalai Dóra óvodapedagógus 

Egy kis iskolatörténetEgy kis iskolatörténetEgy kis iskolatörténetEgy kis iskolatörténet    
 

2015. augusztus 28-án a temetőben utolsó útjára kísértük 
Zeller Ferencné Szedlacsek Magdolnát. Magdika augusztus 
22-én, nyolcvan éves korában hunyt el. A temetőben a csa-
ládtagokon, barátokon kívül valamikori munkatársai is tiszte-
legtek becsületes életútja, barátságos személyisége előtt. Ott, 
a szertartás alatt az a gondolat futott át rajtam, hogy vajon 
hányan ismerik azt az intézményt, ahonnan ő nyugállomány-
ba vonult, ahol több mint harminc évig volt a napközis 
konyha főzőasszonya? 

Az ő emlékére és azoknak a tiszteletére, akik a névtelen 
,,közkatonái”, úttörői voltak a ma már alapellátást biztosító 
szolgáltatásnak – nekik kívánom ajánlani írásomat. 

A kezdetekről az ötvenes évekre kell visszanyúlni. Az ál-
lamosítás után jelentős változások következtek be a magyar – 
így Visegrád – közoktatás rendszerében: az egyházi fennha-
tóság mind a tartalmi, mind a szervezeti kereteket gyökere-
sen megváltoztatta. Ebben az időszakban Visegrádon a taní-
tás négy tanteremben, hat tanulócsoportban folyik, két osz-
tálynak délután kellett iskolába járni.  

Az 1954-es tanévben több tanerővel megszűnik a csoport-
összevonás és a délutáni tanítás. Egyre inkább megérik az 
igény a gyermekek délutáni felügyeletére. Ennek első pró-
bálkozása a tanulószoba szervezése, ahol a pedagógusok 
ingyen, társadalmi munkában vállalták a szolgálatot. Tudni 
kell azt is, hogy az óvoda is az iskola igazgatójának a fel-
ügyeletével működött Garami Istvánné vezetésével, két 
csoportban,30 gyermekkel. Az iskolában öt tanár és hat 
tanító, az óvodában két képesített óvónő dolgozott. A két 
intézménynek öt technikai dolgozója volt. 

1964-ben kap engedélyt az iskola napközi létesítésére a Fő 
u. 61. sz. alatti szükségtanteremben 40 fő részére, majd az 
1967/68-as tanévtől újabb napközis csoport működtetésére. 
(Megjegyzem, hogy ez a lehetőség kiemelkedett a környék 
települései közül.) Az ebédet az óvoda konyháján készítet-
ték, az ebédeltetés a szemben lévő – már említett olajpadlós 
– szükségtanteremben történt. 

A napközi első vezetője Vidosits Jenőné tanító volt. A nap-
közis konyha dolgozói – szakácsnők és ,,konyhalányok” – 
visegrádi háziasszonyok voltak, akik ezt a tapasztalatukat, 
vagy üdülői, vendéglátói tudásukat hasznosították a gyer-
mekétkeztetésben. A konyha helyileg az óvoda udvarán lévő 
kis melléképületben, szűkös és csak a szükséges felszerelé-
sek biztosításával működött. A kész ételt az asszonyok cipel-
ték át nagy badellákban, fedett edényekben. Az ,,ebédlő”-nek 
mondott tanteremben nem volt sem folyóvíz, sem WC.  

A mostoha körülmények ellenére a légkör mindig barátsá-
gos, családias volt. A ház idős lakói – Papp Feri bácsi és 
kedves felesége, Irmus néni – mindig ,,nagyszülői” szeretet-
tel fogadták a gyerekek hangos köszönését. (E sorok írója 
1971-ben személyes emlékként igazolja a leírtakat.) 

Az 1977/78-as tanévben készül el jelentős társadalmi össze-
fogással az iskola–óvoda új konyhája, ebédlője és a szüksé-

ges kiszolgáló helyisége – a régi konyhai épület raktárként 
funkcionált tovább, egészen a jelenlegi konyhabővítés idő-
szakáig; ekkor le-
bontják. A napközis  
konyha infrastruktú-
rájának korszerűsíté-
se, majd a HACCP-
feltételek biztosítása 
már az utóbbi évti-
zedek önkormányza-
ti fejlesztésével 
valósult meg. 

Ennyit a tárgyi 
feltételekről. 

A vázolt feltéte-
lekhez és igények-
hez igazodva válto-
zott, bővült a személyi állomány. Id. Szinay István a Viseg-
rádi Hírek 2011. augusztusi számában így emlékezik némi 
nosztalgiával és iróniával a ma már visegrádi városi konyha 
címen nevezett létesítmény dolgozóiról: ,,Most már valóban 
iskolázott, főiskolai végzettséggel kell rendelkezni, hogy 
valaki meg tudjon főzni egy levest vagy főzeléket? Hát, Ked-
ves Olvasó, ez valaha nem így volt! Úgy 40–50 évvel ezelőtt 
nem volt előírva, hogy van-e szakvizsgája, csak az, hogy 
tudjon főzni, sütni! Nem voltak vizsgázott szakácsok, csak 
főzőnők. És ezek a főzőnők otthonról hozták a főzőtudomá-
nyukat, amivel sikerrel el tudták készíteni a napi adagot, 
bőven meg tudtak ebédelni a gyerekek és a felnőttek.”  

A cikk írója név szerint is felsorolja a konyhai dolgozókat, 
akik közül sokan már a temetőben pihennek. 

Az említett 40–50 év változó igényeihez és követelményei-
hez igazodva ma már természetes a szakmai tudás, az egész-
ségügyi, higiéniai követelmények, a balesetvédelmi, bizton-
sági stb. feltételek megléte. 

2010-ben volt a konyha utolsó fejlesztési periódusa. Napja-
inkban 300 fő részére biztosítja a ,,visegrádi városi konyha” 
a gyermek- és közétkeztetést. Az állam és az önkormányzat 
által nyújtott kedvezményekkel a gyermekek – 170 fő – napi 
háromszori étkeztetésben részesülnek, 60 fő azoknak a fel-
nőtteknek a száma, akik közül 30 visegrádi lakos a szociális 
étkezés kedvezményében részesül, a többi 30 felnőtt az in-
tézmények dolgozóit adja ki. 

Tisztelt Olvasó!  
Egy tiszteletre méltó polgártársunk temetése indította el a 

múlt felidézését. Remélem, nem volt hiábavaló egy jelentős 
intézményünk bemutatása. Ha igénybe vesszük szolgáltatá-
sukat, jusson eszünkbe, hogy ez a kb. 65 év bizony sok küz-
delem, szorgalom, odafigyelés és áldozatvállalás árán jutott 
arra a szintre, ahol jelenleg áll, és megérdemli mind a múlt-
béli, mind a jelenlegi közreműködőknek Visegrád elismeré-
sét, köszönetét és az eltávozottak emlékének őrzését. 

                                  Mezei Anna  ny. iskolaigazgató 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat 
 

OKTÓBERI JELES NAPOK 
 

Október 4.  
Assisi Szent Ferenc emléknapja  
(1182. július 5.–1226. október 3.) 
 

A ferences rend megalapítója, az állatok, a természet és 
a kereskedők védőszentje. 

Assisiben született gazdag kelmekereskedő fiaként. Fia-
tal éveiben tanulmányokat folytatott, több nyelven is jól 
beszélt, barátaival harci játékokon és mulatozásokon is 
részt vett. 

Többször harcolt ellenséges városok ellen (Perugia, 
Aquila), de miután megsebesült és egy évig raboskodott 
hazatért szülővárosába. Látomása támadt, ettől fogva 
kerülte a világias időtöltéseket, inkább magányosan el-
mélkedett, és a leprások ápolásával törődött. 

A Szent Damján-templom Krisztus-képmásának meg-
elevenedése és kinyilatkozása után energiáit az Assisi 
mellett lévő templom felújítására fordította. 

Apja kitagadta, és ő ezután koldusként élt Assisi kör-
nyékén. Prédikálni kezdett, majd hamarosan követői let-
tek. 

Ferenc soha nem szenteltette magát pappá; a közösség, 
amelyet vezetett, a „fratres minores”-nek egyenrangú 
tagja volt mindenki. 

1209. április 16-án III. Ince pápa engedélyével megala-
pították a ferences rendet. 

A rend tagjai szegénységi fogadalmat tettek és életüket 
Isten szolgálatának rendelték alá. 

1217-ben már Magyarországra is érkezik egy csoport-
juk, de vannak már rendtársaik Marokkóban, Spanyolor-
szágban, Franciaországban és Németországban is. 

Assisi Szent Ferenc számos legendája között fontos ki-
emelni, hogy többször beszélt a madarakhoz „húgocská-
im, madarak”! megszólítással kezdte, és míg beszélt hoz-
zájuk, nem szálltak el. 

1211-ben Szent Klárával megalapította a klarisszáknak 
nevezett női rendet. 

Súlyos, több éven át tartó betegségben, 1226-ban szülő-
városában hunyt el. 

1228-ban IX. Gergely pápa szentté avatta és letette Assi-
siben a Szent Ferenc-bazilika alapkövét. 
 
Október 7.  
Rózsafüzér Királynője 
 

Rózsafüzér Királynőjének ünnepe hálaünnep a Szent 
Szűz közbenjárásáért, az Isten segítségéért. 

V. Szent Pius pápa 1571-ben a lepantói ütközet alatt a 
rózsafűzért imádkozta, így kérte Égi Édesanyánk közben-
járását a pogány török ellen vívott csata megnyeréséért. 

Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak 
győzelmét látta. 

Szűz Mária segítségének tulajdonítjuk, hogy a csatát a 
keresztény seregek nyerték meg, és ezzel az ütközettel 
megkezdődött a török hatalom hanyatlása. 

V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyez-
te a Rózsafüzér Királynőjének ünnepét, majd XI. Kele-
men pápa (1649–1721) az egész egyházra kiterjesztette. 

Herendi Ida 

 
KEGYELETI SÍRKERTÜNK 

 

újabb régi sváb sírkővel bővült, melyet szép 
számú érdeklődő jelenlétében Kalász István 
kanonok úr felszentelt. 
 

 

A felszentelt sírkő 

 
A sírkert őrzi őseink emlékét 

 
Nemzetiségi ének- és zenekarunk a ceremóniánál közreműködött. 
A temetői ceremónia után a Keresztelő Szent János-templomban em-

lékező szentmisét hallgattunk őseink tiszteletére. 
Köszönet mindazoknak, akik segítettek az ünnep megrendezésében 

és lebonyolításában!                                       A VNNÖ képviselői 
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FILMKLUB 
Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban meghirdetettek 

szerint októberben is folytatódnak a filmklub vetítései: 14-én 
és 28-án szerdán lesznek a vetítések 19 órától. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.   
Részletesebb információval a művelődési házban, vagy a 398-

128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 
 

 
 

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát 
 

2015. október 10-én, szombaton 15 órakor 
 

PINCESORI VIGASSÁGRA, 
ahol borban az igazság 

 

15 órától: Fellép a Visegrádi Német Nemzetiségi  
Önkormányzat zene- és énekkara, 

valamint az általános iskola sváb gyerektánckarra, 
17 órától: Fellépnek a vácrátóti nyugdíjas asszonyok  

és az öregfiúk dalkör 
19 órakor: Tombola 

 

Az este folyamán a zenét Szász Huba és édesapja szolgáltatja 
 

Lesz borkóstoló, zsíros kenyér és sütemény, a nemzetiségi  
önkormányzat helyi specialitást készít bográcsban 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház szeretettel meghívja  
Visegrád lakosaita hónap utolsó péntekén megrendezendő  

előadás-sorozat következő alkalmára, mely 
  

2015. október 30-án, pénteken  
18 órától lesz a könyvtárban 

  

 Ebben a hónapban 
  

Itáliai magyar emlékek 
  

címmel 
  

Csorba László  
történész, 

a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója  
 

tart  
 

vetítettképes előadást 
  

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

2015. november 7-én, szombaton 16 órára 
a művelődési házba 

 

A „nagy háború” centenáriumának tiszteletére  
rendezendő  

 

Légy nyugodt, édes, drága hon! című 
 

kiállításának megnyitójára 
 

A válogatás Sivók Zoltán magángyűjtő  
és Scheili Péter visegrádi ószerész anyagának  

felhasználásával készült 
 

A kiállítást megnyitja: 
Négyesi Lajos 

hadtörténész 
 

A kiállítás 2015. december 31-ig tekinthető meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint 

 

Kedves Olvasók!  
Kedves Könyvtárlátogatók! 

 

Októberben a következő újdonságokat ajánlom fi-
gyelmükbe:  
 

Gyerekeknek (kicsiknek): 
Marék Veronika: Boribon cicája  
 

Nagyobbaknak (felnőttek is olvashatják): 
Porter, Eleanor H.: Az öröm játéka örök  
Időfutár sorozat Gimesi – Jeli – Tasnádi-trió rádiójá-
téka alapján 

1. rész A körző titka  
2. rész A királynő palástja  
3. rész A próbák palotája 
4. rész A Káosz Temploma   
5. rész A por hatalma  

 

Felnőtteknek:  
Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző (Úrasszonyok 
trilógia 1. rész) 
 

DVD-ajánlatunk: 
Dörmögőék kalandjai I–XIII. 

 

Továbbra is várom javaslataikat, ha olvastak, láttak, 
hallgattak olyan érdekességeket, amelyre mások is 
kíváncsiak lehetnek! 
 

 

Kedves Gyerekek! 

Szeretettel várlak Benneteket 
 

2015. október 21–én (szerdán) 17.00 órakor 
 

egy interaktív író-olvasó találkozóra 
 

Tollat, ceruzát, papírt, füzetet  
hozzatok magatokkal! 

A programra elsősorban  
a 7–11 éves korosztályra számítok! 

 

Könyvtárunk vendége lesz 

Balázs Ágnes 
író, színésznő, szövegkönyvíró, zeneszerző,  

dalszövegíró 
 

Balázs Ágnes az ELTE-n végzett magyar–francia 
szakon, majd a Színház- és Filmművészeti Egyete-
men szerzett diplomát. 

Színészként játszott a Nemzeti Színházban, a Buda 
Stage-ben, a Karinthy és a Vidám Színpadon. 

Színpadi szerzőként 2001-ben mutatkozott be Iste-
ni Show című musicaljével, 

Tévés tevékenysége leginkább a TV2-höz köthető 
mint műsorvezető; szerepelt Kisváros sorozatban is. 

Írói munkássága: 
– Andersen, avagy a mesék meséje – regény (2003, 

2009). A regényből 2003-ban zenés színpadi já-
ték, 2006-ban televíziós játék készült. 

– Feladó: Fekete Szivárvány – regény (2005) 
– 2010-ben az NKA Édes Anyanyelvünk pályázat 

díjnyertes alkotása; Lufi-sorozat 
– Torkos Turpi és a Felhőgyár – mesekönyv (2011) 
– Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban – mese-

könyv (2012) 
– Mesélő ABC – oktató mesekönyv (2012) 
 

 

Kotz Eszter  
könyvtáros 
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Mesegombolyító  
családi alkotómőhely 

 

Szeptember 12-én, szombaton 15.00–17.30-ig a város-
napi rendezvény keretein belül Mesegombolyító csalá-
di alkotóműhely fogadta az alkotó kedvű családokat 
Visegrád rendezvényterén. 

Miközben szorgos kezek között az ősz színeiben pom-
pázó asztaldíszek készültek, a háttérben szüreti népda-
lokat énekeltünk derűvel, bensőséges hangulatban, 
megörvendeztetvén egymást. 

 

 
Jó volt együtt énekelni 

 

CSALÁDI ALKOTÓMŰHELYÜNK  
legközelebb  

október 10-én, szombaton  
15.00–17.00-ig  

várja az érdeklődő,  
alkotásra és közösségi éneklésre kész családokat  

a Mátyás Király Művelődési Házban,  
kellemes idő esetén a kertben. 

 

Alkotó munka:  
Kukoricacsuhé virág készítése (legkisebbek) 
Gyertyaöntés (nagyobbak) 
 

Mesélés:  
Diódénes című népmese 
 

Népdaléneklés:  
a diótörésről, almaszüretről, kalács sütésről  
 

Nagy örömmel és szeretettel várunk  
minden kedves érdeklődő Családot! 

Jókainé Gombosi Beatrix  
(népi iparművész) 

Balázs Marietta  
(Ringató foglalkozásvezető) 

 

Október – Mindszent hava – Őszhó 
 

          Orsolya napjának milyen a reggele, 
          Olyan lesz éppen az évnek fele. 
         Ha meleg október, hideg lesz február, 
         Ha fagy és szél jönnek, gyenge lesz január. 

Országot járni, világot látni 
 

A Babba Országkerülő Zarándoklat százhat napjának ta-
pasztalataiból kötünk csokrot azoknak, akik eljönnek az 
előadásra a Mátyás Király Művelődési Házba 2015. nov-
ember 6-án (péntek), 18 órára.  

Utunk a Kárpátok hegyláncai között élő magyarokhoz, 
hegycsúcsokon át, kiemelt helyekre épített régi templomok, 
kolostorok, mesés várak, természeti csodák között vezetett.  

 

 
A Csalhó-hegység vonulatai 

 

Visegrádról indultunk, majd a csíksomlyói pünkösdi bú-
csú után Dél-Erdély, Vajdaság, a mai Bosznia, Szerbia, 
Horvátország után Őrvidék, Felvidék, a Lengyelországhoz 
csatolt részek, Kárpátalja határbejárásai és Moldva után 
ismét Csíksomlyóba értünk Boldogasszony ünnepére. Bab-
ba szent helyein, Hunyadi Mátyás és ősi műveltségünk 
nyomdokain jártunk a helyi fiatalok és öregek segítségével. 
A visegrádi bemutató gazdag videó-, zenei és képanyagából 
kiderül, hogy kit és mit találtunk a Kárpát-medence koszo-
rúján.  

A zarándoklatról – és az őszi eseményekről – itt olvashat-
nak: www.tunderilona.hu 

Huszár Andrea Magdolna  
szobrászművész, népmesekutató 

és Mile Zsigmond író, zenész 
Firúl Fira Meseház és Alkotóműhely,  

Visegrád, Fő u. 102. 
 

 
 

A Dunakanyari Családsegítı  
és Gyermekjóléti Szolgálat  

 

BABA-, GYERMEK-  
és FELNİTTRUHABÖRZÉT  

rendez 
 

október 13-án (kedden), 13–15 óráig  
a mozi épületében 

 

(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát) 



XXXI. évfolyam 10. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                       15 
 

A hónap műtárgya 
 

Október – az ősz derekán 
 

Szeptemberhez hasonlóan, e hónapunk neve is sorszám-
névből ered: az ősi római naptárban a nyolcadik (octo = 
nyolc) helyet foglalta el. Domitianus császár kísérletet tett 
a fantáziátlan név megváltoztatására, de az utókor nem 
hagyta jóvá. Halála után – Néróhoz hasonlóan – nevét 
mindenhonnan kitörölték, így nem maradhatott a 
„domicianus” hónapnév sem. 

A régi szokásokon alapuló naptár októberi ünnepei a 
márciusi jeles napok tükörképei voltak: márciusban a jó 
kezdet reményében mutattak be áldozatot, októberben az 
elért sikerekért adtak hálát. Október 11-én az új szüret 
tiszteletére tartottak homályba vesző eredetű szertartást 
(Medi-trinalia), ezt a források és patakok istenének ünne-
pe követte (Fontinalia), aminek során a szökőkutakat, 
csobogókat virágkoszorúkkal díszítették fel. Fons mint a 
tiszta víz jelképe, ellentétbe állítható Liberrel és Bac-
chusszal, akik a mámort és a bort testesítették meg. Októ-
ber 19-én Mars tiszteletére díszszemlét tartottak. Ekkor 
került sor a hadjáratok során használt eszközök, fegyverek 
és harci kürtök rituális tisztítására, elrakására is 
(Armilustrium). Ezt követte a fáklyás díszfelvonulás és 
Mars papjainak tánca.  

Ez a hónap sem nélkülözhette a köznépet szórakoztató 
játékokat: október 12-én volt a Ludi Augustales, az isteni 
Augustus császár tiszteletére, és a hónap közepétől vette 
kezdetét a többhetes Ludi Capitolini. Az évente megren-
dezett, cirkuszi játékokkal és piaccal tarkított látványos-
ságok a Rómát védő Juppiter dicsőségét hirdették.  

 

           
  
A hónap tárgyául egy, a katonasághoz kötődő, aprócska 

tárgyat választottunk, ami látszatra jelentéktelennek tűnik, 
mégis sok információt hordoz: egy bronz övcsatot. A 3. 
század közepén a lepencei településen élt egy altiszt, 
akinek beosztásáról ez a csat árulkodik. A négyzetes tárgy 
közepén egy miniatűr beneficiarius jelvény látható. Ez azt 
jelenti, hogy viselője – bár a hadsereg kötelékébe tartozott 
– mentesült a napi kiképzési feladatok alól, nem katona-
ként szolgált. Sokkal inkább hivatalnoki szerepe lehetett: 
a helyi csapat ellátását szervezte meg, vagy útellenőrző 
pontokon teljesített – mai fogalmaink szerint – csendőri 
jellegű feladatokat.  
                                                     Boruzs Katalin 
                                                          régész 

(MNM Mátyás Király Múzeuma,  
                                                        Visegrád) 
 

Helyzetelemzés a sportegyesületet érintő döntésekben 
 

Mint magánember és mint edző egy kicsit értetlenül állok a 
múlt hónapban leközölt önkormányzati döntések és határoza-
tok előtt. 

Egyetértek a már kivitelezett centerpálya automata locsoló-
rendszerének és a szűrőegységének a tökéletes működéséhez 
szükséges megoldásokról szóló döntésével. A jegyzett hibá-
kat az egyesület folyamatosan pótolja, kijavítja! 

Azok a feltételek vitathatóak, amikben az egyesület megíté-
lését negatívan beállítva indokolatlan döntéseket hoztak. 

Az önkormányzat az elmúlt 2,5 évben együttműködött az 
egyesülettel, és semmilyen kifogást nem támasztott a műkö-
désével kapcsolatban. Szerződéseket kötött, és az egyesület a 
határidőre elszámolt, beszámolt. Az önkormányzat elfogadta 
az egyesület működését, beszámolóit, cselekedeteit.  

A szerződések szerinti feltételeknek az egyesület mindig 
eleget tett, törekedett a helyes megoldásra, a nehézségek 
közös leküzdésére. Ez a megítélés híresztelés vagy zavaros 
szóbeszéd miatt megváltozott? 

 
A közös Együttműködési szerződésünk alapján részlet:  
„Közös érdekük Visegrád város jó hírének öregbítése, 

és egymás tekintélyének növelése. 
Éppen ezért a felek egyetértenek abban, hogy kölcsönö-

sen segítik és támogatják egymás törekvéseit, rendezvé-
nyeit. Együttműködésük oly módon kiterjedhet minden-
re, hogy figyelembe veszik egymás érdekeit, valamint, a 
másik kérésére megpróbálnak segítő módon közremű-
ködni. 

 Mindenben jóhiszeműen és segítőleg lépnek fel egymás 
irányába.” 

Ezért nem értem ezt a támadó, diktáló, a másik tekintélyé-
nek a csorbítását előidéző stílust. Az elmúlt 2,5 évben egy 
alkalommal sem hívták be az egyesület vezetőjét egyeztetés-
re, esetleges adatkérésre; most sem történt meg. 

Ez szembe megy a közös Együttműködési szerződéssel! 
 
A táblázat, amit készíteni „kell”, azért érdekes, mert a 

TAO-s pályázatok teljes anyagát az önkormányzat mindig 
megkapta, és közzétette Visegrád honlapján is, mint az egye-
sület a saját honlapján. 

A megvalósult program elemek az elszámolásokban bele-
értve a szakmai, számszaki, teljes táblázatdokumentációval 
és számlamásolattal az önkormányzat részére leadásra kerül-
tek. A teljes dokumentum másolatok, az elbírált ön-
résztámogatások az önkormányzaton vannak. 

Elsődlegesen az NSI és az MLSZ részére küldtük el, mivel 
ők az ellenőrzésre jogosultak, ők bírálják el a pályázatokat, 
és engedélyezik (amennyiben minden rendben van) a követ-
kező évre szóló pályázat megírását. 

 
A következő tétel: Be „kell” mutatnia az önkormányzat 

részére az MLSZ-szel történő írásbeli kapcsolattartás során 
keletkezett összes dokumentumot. 

A VSE egy civil szervezet (önkormányzati támogatásból is 
szerződés szerint gazdálkodó szervezet) és az MLSZ is egy 
különálló szervezet, szövetség. Ehhez egy harmadik sze-
mélynek szerintem csak mind a két szervezet beleegyezésé-
vel van betekintési joga. Így a „kell” szó megint egy kicsit 
erősnek tűnik. Követelni nem lehet. Szerintem a diplomati-
kus együttműködés járhatóbb út. 

 (Folytatás a következő oldalon) 
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Helyzetelemzés a sportegyesületet  
érintő döntésekben 

 

(Folytatás az előző oldalról) 

– Az MLSZ-szel kötött szerződéseket, leveleket mikor-
tól meddig időintervallumot?  

– Az MLSZ-szel kötött szerződések a TAO-pályázatban 
nyereségadó információkat, adatokat tartalmazhatnak! Ezt 
kirészletezni, belekutakodni nem ildomos, hogy jogos 
lehet-e, azt szakemberre bíznám. Az MLSZ-től remélem, 
hamar érdemi válasz jön, kiadhatjuk-e a VSE és az MLSZ 
által kötött adatokat, szerződéseket. 

 

Áttérnék arra a tételre, amiről szó esik a döntésben, mi-
vel a támogatói kérelmet én január elején nyújtottam be 
632.859,– plusz a 2014-ben képviselői határozat szerinti 
(31/2014. számú határozat) pályafelújítási önrész támoga-
tás címen. 

Az egyesület a pályázati tételt beadta, megnyerte, a pá-
lyafelújításra összeszedte a (cca. 1,9 millió Ft-ot TAO-
részt), és jelezte a kérelemben a határozatban megjelölt 
tétel ehhez tartozó önrész kérelmét. 

A pályázat lejáratáig nem történ érdemi változás, ezért 
az egyesület természetesen az állam felé (remélem, kevés 
büntető kamattal) visszautalta az összeget, mivel a támo-
gatást önrész hiányában nem tudta felhasználni a települé-
sünk tulajdonát képező sportpályára. 

A kérelem másik része a 632.859,– az utánpótlás neve-
lés, szakképzés TAO-program szerinti önrésze. A kérelem 
beadása január közepén történt, és februárban bizottsági 
szinten egyéb kisebb hiányok pótlásával a testület elé 
támogatásra javasolták. A testületi megbeszélésen komoly 
vitát váltott ki a támogatás, mivel az előző évi program-
ban egy kivitelezésre minőségi kifogással éltek, és ennek 
a kijavítási feltételét szabták a támogatás megadásához. 

Nem tudtak megegyezni márciusban, ezért későbbre ha-
lasztották a döntést! 2015. április 7-én tájékoztatási kére-
lem lett benyújtva! 

2015. április 20-án kaptam választ a döntés halasztásá-
ról. A döntésre vártunk. A megkezdett utánpótlás progra-
mot próbáltuk tovább vinni, hiszen ez több mint száz 
gyerek sportolását segíti, és mindennemű labdarúgáshoz 
kapcsolódó programjait érinti! 

A TAO-program 2015. június 30-ig kivitelezhető, a 
pénzek addig felhasználhatók a megnyert tételek szerint. 

Az egyesületnek 2015. július 31-ig elszámolási kötele-
zettsége van, és a maradvány összegekre visszautalási 
kötelezettsége az MLSZ ellenőrző bizottsága felé. A kép-
viselő-testület ezekkel a dátumokkal tisztában van, ezért 
nem értem, miért halasztgatták a döntést, mert ezzel az 
utánpótlás munkáját nehezítették, gátolták.  

 

Szerződésrészlet: 
 „Az önkormányzat vállalja, hogy költségvetése ter-

hére igyekszik biztosítani a szükséges pályázati ön-
részt vagy annak egy részét.” 

 

Az elmúlt három évben ez rendben volt, mert az 
önrésztámogatás miatt az önkormányzat felé is ezt az 
elszámolást, visszautalást teljesítette a VSE! 

A pályázatot nehezen, de végig sikerült vinni, nehézsé-
gek ellenére a pályázat kivitelezése nagyon jól sikerült. 
Más támogatók segítettek, és a szülök segítségére is szük-
ség volt, mivel az önrészt fontos volt előteremteni. 

Június hónapban kértem egy megbeszélést a támogatás-
sal kapcsolatban a Jegyző Úrtól, itt jelen volt a képviselő-
testület megbízásából Mikesy Tamás képviselő úr. Na-
gyon sok dolgot sikerült tisztázni, úgy érezte mindenki, 
hogy előre léptünk. 

Július közepén úgy döntött a testület, hogy utólag meg-
ítéli a kért összeget az egyesület számára, a szeptember 
hónapban leközölt feltételekkel! Ebben a levelemben ezt 
próbálom kielemezni.  

A támogatást a már lejárt, elszámolt pályázatra adják. 
Lehet, hogy magunk ellen beszélek, de így utólag? Ez 
szabályos? 

Szerintem a beadástól számított 30 naponként nekik lett 
volna kötelességük az utánpótlást tájékoztatni, hogy áll a 
kérelem elbírálása, és tájékoztatni a fejleményekről, még 
ha az nemleges is! 

 

Mivel az elmúlt időszakban volt szerencsém az egyesü-
let működésébe belefolynom, így úgy érzem, a kicsit 
diktátum ízű döntésre kénytelen voltam válaszolni. 

Sajnos úgy tűnik számomra, mivel az egyesületből nem 
tudnak kirúgni, így próbálják korlátozni az utánpótlás 
munkáját, mert én legalább elmondom a véleményemet. 

 

Az elmúlt 14 évben több mint 240 fő utánpótlás korú 
sportolását segítettem és versenyeztetését, hobbisportolá-
sát egyengettem (ebből 110 fő ma is az egyesület sporto-
lója). Az utánpótlás érdekében megpróbálok mindent 
megtenni, és hajlamos vagyok a kompromisszumra, az 
irreális beavatkozás és feltételszabás szerintem nem he-
lyén való, mert szerződésünk alapján a vitás kérdéseket 
elsődlegesen békés úton, tehát: egyeztetéses, tárgyalásos 
úton, megbeszélés alapján szükséges rendezni. 

Furcsa számomra, hogy minden beadványomra és ké-
relmemre a válaszok lassan és kioktató hangsúllyal érkez-
nek, a végén általában ott van a „ha nem teljesíti…”, 
akkor az egyesülettől megvonják a támogatást, illetve 
korlátoznak a működésben. 

Örülnék, ha a következő 14 évben is ilyen dinamikusan 
fejlődne az egyesület, mint eddig. Szükség lenne a dön-
téshozóktól a tényleges és őszinte segítségre. 

Tisztelettel:                                              Szendrey Lajos 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Tiszteletteljes köszönetünket ezúton fejezzük ki 
mindazoknak, akik szeretett feleségem, illetve drága 
édesanyánk, kedves nagymamánk, 

Zeller Ferencné  
született Szedlacsek Mária Magdolna 

végbúcsúztatóján megjelentek, és gyászunkban osztoz-
tak. 

Zeller Ferenc és családja 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretném kifejezni köszönetünket mindazok-
nak, akik szeretett testvérem, Schubauer Lőrinc vég-
búcsúztatóján megjelentek, illetve személyesen részvé-
tet nyilvánítottak. Külön köszönetemet szeretném kife-
jezni Edáéknak, Gabikáéknak és Kingáéknak, akik kü-
lönösen szeretettel és törődéssel fordultak felé. 

Schubauer Erzsébet és testvérei 
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Egyéves a visegrádi termelıi piac 
 

2014. szeptember 7-én újra megnyitotta kapuit Visegrádon a termelői piac, mely az egészségház felújított udvara és a rendezvény-
tér közötti területen kezdte meg működését. A képviselő-testület döntése értelmében a Visegrádi Városfejlesztő Kft. kapott megbí-
zást a szervezéssel járó feladatok elvégzésére. Az évforduló alkalmából Szabados Ákos piacfelügyelővel beszélgettem. 

 Grósz Gábor kommunikációs referens 
 

– Hogyan fogtatok hozzá a termelői piac beindításá-
hoz, mik voltak az első lépések? 

Szerencsére nem kellett a nulláról indulnunk, hiszen 
korábban volt már hasonló kezdeményezés Visegrá-
don. A mostani elődjének számító piacot Cseke Jutka 
szervezte, akinek jóvoltából azonnal a rendelkezésünk-
re állt egy termelői adatbázis. Az újraszervezés három 
vonalon indult el: tapasztalatszerzés és további terme-
lők megismerése a környező településeken működő pi-
acokon; arculattervezés; a működés fizikai alapjainak 
megteremtése. Elcsépelt fordulat talán, de a környék 
piacait bejárva valóban azt tapasztaltam, hogy a vásá-
rok szervezői, mint egy nagy család tagjai fogadják 
maguk közé, és látják el jó tanácsokkal az újdonsült pi-
acfelügyelőt. Nagymaroson például – miután áttekin-
tettük a piacműködtetés törvényi hátterét – maga az al-
polgármester asszony javasolta, hogy keressem fel 
szombaton a vásárukat és gyűjtsek termelőket szerve-
ződő piacunkra. Dunabogdányban egy vidékfejlesztési 
kérdésekben otthonosan mozgó piacszervező házaspár 
osztotta meg velem tapasztalatait, és hívta fel figyel-
memet a buktatókra. Dömösön és Pilismaróton az élet-
re hívott piacok hosszú távú fennmaradásához szüksé-
ges munka fontosságáról győződhettem meg, míg Ta-
hitótfaluban a termelők személyes megismerésének 
előnyeiről folytattunk diskurzust. Mindezen ismeretek-
kel felvértezve és a megörökölt, illetve időközben ösz-
szegyűjtött adatbázissal a hónom alatt kerestem fel 
szerte a megyében azokat a termelőket, akik megfelelő 
árualappal és kellő szabadidővel rendelkeztek ahhoz, 
hogy heti menetrendjükbe egy újabb piacot beiktathas-
sanak. Kiemelten fontosnak tartottam, hogy személye-
sen megismerjek minden egyes termelőt, akit a pia-
cunkra hívok, hiszen egyrészt ez alapozza meg a ké-
sőbbi bizalmi kapcsolatot, másrészt ilyen módon lehe-
tőségem nyílt meggyőződni arról, hogy valóban terme-
lővel és nem viszonteladóval van dolgom. 

– Ha nem tévedek, akkor a szervezési és előkészületi 
munkák mellett némi reklámtevékenységre is 
szükség volt, hiszen a termelői piacot be is kellett 
mutatni a „nagyközönségnek”. 

Igen, ez valóban így volt. Az arculattervezési munká-
ból Kacsán György grafikusművész vállalt oroszlán-
részt – az ő segítségével készült el az első plakátunk és 
született meg a logónk. Utóbbit az óta is minden hirde-
tésünkön viszontláthatják a vásárlók. A városba látoga-
tók molinóink és megállító tábláink segítségével talál-
ják meg piacunkat. A TDM jóvoltából a Visegrádon 

elérhető állandó programok között is helyet kaptunk a 
vendéglátó-ipari egységekhez kihelyezett programfü-
zetben. 

– Hogyan sikerült biztosítani a tárgyi feltételeket az 
induláshoz, voltak-e nehézségek ezzel kapcsolat-
ban? 

Az első hónapokban fix standokkal vártuk termelőin-
ket, ezeket Hajdú Bandi bácsi ajánlotta fel, akinek ez-
úton is köszönjük a segítséget! A felállított standok 
egyrészt egységes képet mutattak az egészségház udva-
rán, másrészt menedéket biztosítottak árusainknak kel-
lemetlenebb időjárási körülmények esetén. Ugyanak-
kor a hét többi napján az udvar másik funkcióját, a 
gépkocsi parkolást akadályozták, illetve mi magunk 
sem rendelkeztünk kellő kapacitással ahhoz, hogy hét-
ről-hétre szétszedjük, majd összerakjuk a sátras aszta-
lokat. Jelenleg a könnyebben és szerkezeti károsodás 
nélkül mozgatható sörasztal állományunkat használjuk 
erre a célra, de rövid távú terveink között szerepel tető-
vel rendelkező, könnyen nyitható és csukható, a kör-
nyezetbe esztétikailag is illeszkedő standok tervezteté-
se és elkészíttetése. 

– Használjátok-e a különböző internetes felületeket 
a termelői piac népszerűsítésére? 

Napjainkban szinte követelmény a honlapon való 
megjelenés. A látogatók szeretik a naprakész informá-
ciókat és a legtöbbjüket érdekli a képgaléria is. Szigeti 
János áldozatos munkájának köszönhetően webolda-
lunk alapjai elkészültek, most rajtam a sor, hogy azt 
tartalommal töltsem meg. Ezzel hála Istennek nem lesz 
gond, hiszen folyamatosan dokumentálok, készítem az 
újabb és újabb fotókat a termelők tevékenységéről, az 
árukról, és a termelői piac működéséről. Nagy segítség 
továbbá, hogy a városi honlap és a facebook oldal 
szerkesztői rendszeresen közzéteszik a vásárokról szó-
ló felhívásainkat. 

– Az elmúlt egy évben hogyan alakult a piacra érke-
ző termelők létszáma, mely településekről sikerült 
őket Visegrádra csábítani? 

A létszám természetesen változó volt, de elmondha-
tom, hogy mára kialakult egy 15–20 fős mag, melynek 
tagjai rendszeresen járnak hozzánk árusítani. Ők Vise-
grád mellett Dunabogdányból, Tahitótfaluból, Pócs-
megyerről, Leányfaluról, Szentendréről, Budakalász-
ról, Nagymarosról és Kosdról „települnek” át város-
unkba a piacnapokon, és az általuk hozott termékekkel 
láthatóan elégedettek a vásárlók. Beszerzési  akcióink-
ra  Alsóné-                 (Folytatás a következő oldalon) 
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Egyéves a visegrádi termelıi piac 
(Folytatás az előző oldalról) 
mediből érkezik a krumpli és a káposzta, Perőcsényből 
a ribizli és az alma. Helyi különlegesség a bolhapiac, 
melyre Visegrádról, Tahiból, Pilismarótról és Nagyma-
rosról hozzák az árusok használtcikkeiket. Összességé-
ben nézve örömmel mondhatom, hogy az árusok és vá-
sárlóink között kialakult egy úgynevezett „törzs vevő-
kör” és az „én termelőm” kapcsolat. Ez a bizalmi vi-
szony a vásárlónak megszokott minőségű házi termé-
ket, a termelőnek pedig biztos piacot jelent. 

– Milyen feltételei vannak a termelői piacra való ki-
településnek? 

Vásárunk sikerét látva többen érdeklődtek ezzel kap-
csolatban. A használtcikket kínálók számára mindössze 
egyetlen feltétel van, az hogy valóban a háztartásból 
származó, használt holmikat hozzanak. Az élelmiszert 
kínálók esetében legalább őstermelői igazolvánnyal és 
nyugtatömbbel kell rendelkezni, a feldolgozott élelmi-
szert kínálóknak pedig kistermelői engedély szükséges. 
Sokakat elriaszt ez a körülmény, de ezúttal is csak biz-
tatni tudok mindenkit, ugyanis bármilyen meglepő, a 
piacokat érintő állami bürokrácia inkább segítő, mint-
sem hátráltató tényező. A vásárlók biztonsága érdeké-
ben fontos, hogy dokumentálható legyen, ki és milyen 
termékkel érkezik a piacra, illetve milyen körülmények 
között készíti el a termékét. 

– Véleményed szerint mi lehet a siker titka? 
A termelők és a vásárokba járó árusok azt mondják, 

egy piac akkor működik jól, amikor egymásnak kezdik 
ajánlani. Visegrád esetében ez mára egyértelművé vált. 
Örömmel tölt el, hogy törzstermelőink mellett időről-
időre megjelennek új arcok is, akik színesítik a piac kí-
nálatát, melyben megtalálhatóak a tejtermékek, a tyúk- 
és fürjtojás, a tésztafélék, a zöldségkrémek, a befőttek, 
a szörpök és ivólevek, a lekvárok, többféle méz és 
mézkülönlegességek, kézműves sörök, továbbá az őszi-
téli időszakban különböző füstölt áruk, kürtős kalács, 
alkalomszerűen reform édességek, valamint a dísznö-
vények. Előfordul azonban, hogy gyümölcsöt, zöldsé-
get hiába keres a vásárló. Ennek oka, hogy termelőink 
mind szabadföldi  növénytermesztéssel foglalkoznak, 
amire bi-

zony közvetlen hatással van egy hosszabb aszályos, 
vagy éppen csapadékos időszak. Érthető igény, hogy 
egy piacon mindig legyen pl. zöldség, de ha az égiek 
nem így akarják, a piac termelői voltából fakadóan 
nem mindig lesz. Mondatjuk, hogy a természet szava 
alapvető befolyással van minden egyes hétvége kínála-
tára. Próbáljuk kompenzálni ezt a hátrányt beszerzési 
akcióinkkal, melyek keretében előrendelésre, nagyobb 
méretben, de igen kedvező áron juthatnak gyümölcs-
höz, zöldséghez vásárlóink. Legnagyobb sikere a július 
elejére meghirdetett ribizli akciónknak volt, melynek 
keretében 3 és fél óra alatt, nagyjából 120 család 1700 
kg ribizlit vitt el. De hasonló sikernek örvendett az 
őszibarack kampányunk is, ez alkalommal 1300 kg be-
főzési barack talált gazdára. Paradicsom- és paprikaak-
ciónknak olyan sikere volt, hogy két termelő tudta csak 
kiszolgálni az összegyűjtött igényeket. Plakát- és szó-
rólapkampányainknak köszönhetően nemcsak Vise-
grádról, de Tahitótfalutól Pilismarótig minden telepü-
lésről érkeznek rendelések beszerzési akcióinkra és a 
tendencia azt mutatja, ezek a vevők is elégedettek a 
minőséggel és az árral, hiszen visszatérő vásárlóinkká 
váltak; olyanokká, akik a jó ár mellett eddig sohasem 
mulasztották el dicsérni a minőséget.  

– Érkeznek-e feléd igények a vásárlók részéről? 
Fontosnak tartom meghallgatni és meghallani a vásár-

lók ötleteit, javaslatait. Maga a beszerzési akció gondo-
lata is így, egy maghallgatott ötlet kapcsán került elő. 
Tavaly ősszel néhányan megkérdezték tőlem, lesz e 
majd télálló krumpli és hagyma a piacon. Utánajártam, 
termelőt kerestem, rendelést gyűjtöttem és lett télálló 
akciónk. Ezúttal is köszönöm a felvetést és kérek min-
denkit, akinek ötlete van arra vonatkozóan, hogy mivel 
színesíthetnénk tovább kínálatunkat, keressen meg va-
sárnap a piacon, vagy az alábbi elérhetőségeim bárme-
lyikén! 

Ja és még valami! A befőttes és szörpös üvegeket ne 
tessenek kidobni, jövőre is szükség lesz rájuk! 

                                         Szabados Ákos 
piacfelügyelő – Visegrádi Termelői Piac 

+36 (20) 258-4195  
termeloipiac@visegrad.hu  

(e-mailben akár közvetlenül is értesülhet az akciókról) 
 

A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány felhívása 
 

A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány szeretne hagyományt teremteni, így a tavalyi évhez hasonlóan advent 
idején újra karácsonyi jótékonysági vásárt rendez a piactéren.  

Várjuk mindazon hobby és profi kézművesek, alkotók jelentkezését, akik valamilyen saját készítésű terméket, kézmű-
ves tárgyat felajánlanának árusításra az alapítványnak a jótékonysági vásáron. Szívesen fogadunk gyermekeknek való 
kisebb horgolt, kötött, varrott, faragott játékokat, mézeskalácsot, hímzett, varrott apróságokat, terítőt, illatpárnát, saját 
készítésű ékszert, gyertyát, batikolt, horgolt kendőt, karácsonyfadíszt, faragást, bármilyen szép kézműves terméket, házi 
lekvárt vagy szörpöt. 

A felajánlásokkal a kuratórium bármely tagját – Schandlné Herr Margit, Szabóné Mayer Katalin, Szatmári Nóra, 
Szlovák Erzsébet, Vaik Dóra – meg lehet keresni, vagy jelentkezni lehet a kereszteloszentjanosvisegrad@gmail.com e-
mail címen november 20-ig.  

Az idő vasfoga és a vandalizmus egyre több nyomot hagy a Kálvárián, így lassan bizonyos munkálatok elvégzése 
szükségessé válik. Az alapítvány a vásár bevételének felajánlásával erre a célra kezdi el a gyűjtést. 

Közreműködésüket előre is köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk a karácsonyi vásáron! 
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány kuratóriuma 
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FELHÍVÁS 
2015. október 9–12. között 

(péntek–hétfı) 
az Áprily Lajos Általános Iskolában 

PAPÍRGYŐJTÉS 
lesz. 

Kérjük, hogy akinek  
otthon felesleges papírhulladéka van 

(régi újság, reklámanyag stb.), 
adja át a győjtı gyerekeknek! 

 

 

Szerkesztői közlemény 
Október 1-jétől e-mail címem  

megváltozik. 
Új elérhetőségem: 

borsody1944@gmail.com 
 

ALBÉRLET 
78 m2-es kertes családi ház  

emeleti része kiadó 
októbertől hosszú távra 

Érdeklődni lehet:  
06 (30) 266-0547-es számon 

 

Kisteher-fuvarozás  
0–2 t-ig;  

gépi földmunka 
Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 

 

WEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSE----ÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSE    

HARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁS    

ADATADATADATADAT---- ÉS EGYÉB  ÉS EGYÉB  ÉS EGYÉB  ÉS EGYÉB     

SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSSZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSSZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSSZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS    

MUCSI ATTILAMUCSI ATTILAMUCSI ATTILAMUCSI ATTILA    
Telefon: 06 (30) 969 6197Telefon: 06 (30) 969 6197Telefon: 06 (30) 969 6197Telefon: 06 (30) 969 6197    

Web: Web: Web: Web: http://www.mucsia.huhttp://www.mucsia.huhttp://www.mucsia.huhttp://www.mucsia.hu    

 

 
 

Cserépkályha építése,  
átrakása,  

új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

Honti László  
06 (20) 356-6634 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

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

www.herrsta.eu 

 

TŐZIFAELADÁS  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 
EŐRY CSABA  

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 
 

 

F A T E L E P  
 

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

 

Faáru kedvezményes áron! 
Októberben bruttó 68.500 Ft/m3 

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3 
 

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

 

Szlovák, minőségi fenyő fűrészáru 
óriási választéka azonnal, raktárról 

 

Házhoz szállítás, 
gyalulás és méretre vágás megoldható! 

 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 7–16 óráig 

szombaton 7–12 óráig 
 

Telefon: 06 (30) 834-2299 
06 (30) 462-4192 

E-mail: tahifa87@gmail.com 
www.tahifaker.hu 

 
Autómentés, karosszéria-javítás, autószerelés,  

autóüvegezés, kozmetika, fényezés,  
biztosítás ügyintézése, kárrendezés,  
autóüveg kis- és nagykereskedés,  

forgalomból kivonás, javítás idejére csereautó,  
vizsgáztatás, Old Timer felújítás! 

Karosszérialakatos-tanulót felveszek! 
 

HERR AUTÓSZERVIZ 
 

2023 Dunabogdány, Ág u. 7. 
Tel.: 06 (20) 957-0098 
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180 cm magas, kék szemű diplomás 
tahi házába hölgyet keres 39 éves korig: 

Tel.: 06 (26) 300-948 
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