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Visegrád Város Önkormányzata mély fájdalommal tudatja, hogy
MEZEI ANNA

városunk díszpolgára, volt önkormányzati képviselő,
a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifj úsági és Sport Bizottság állandó 
szakértője, az  Áprily Lajos Általános Iskola nyugalmazott igazgatója,

az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke,
városunk kulturális életének meghatározó személyisége

2019. január 17-én, életének 75 évében elhunyt.
Visegrád Városa Mezei Annát saját halottjának tekinti.

Ágh István
TILTOTT HÁZBAN
Ha meghalnék, rám kellene törnöd az ajtót,
egyedül élek, teveled csak a szerelem idején,
e tiltott házban, akkor is rejtegetlek,
ha meghalnék magadban sirathatnál engem
fal mellett visszalopózva, lábujjhegyen,
hogy senki se lásson,
ugy szólítlak, hogy meg ne hallja senki,
mert itt a papagájfecsegés kedvesebb,
inkább éreznék ferde cipősarkamról magányom,
kormos falaimról a szeretet hiányát,
jobb lenne nekik födetlen fejem
esendőségét jeges esőben látni,
léptem utáni pusztaságra vágynak,
hogy négykézlábra állíthassanak,
s nagyságukat hihessék vízszintes gerincem fölött,
ha már hozzájuk nem hasonlitok,
nyáladzó háziállatuk nem leszek,
kiherélt kosuk van elég,
a kimetszett farkaskutyák
küszöbükre hullatják szőrüket,
mert erős vagyok általad, sérti őket e szerelem,
jobban mintha szobanövényeikre hánynék,
ruhád suhogása nyomorukat juttatja eszükbe,
verőered madárfej-ütögetése az eltékozolt erdőt,
itt ahol nincs egyetlen zöld bokra a reménynek,
s fölbontatlan gyászjelentés minden telefon,
szeretlek mint a kiscsikókat fehér ágyékom idején,
itt ahol nincs mult és jövő,
anyám térdén ébredtem ilyen nyugalomra,
mint a te térdeiden,
első szerelmesem jövetelében bíztam ennyire,
egyszál ingben, foszló fa alatt.

 

, 
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Visegrád Város Önkormányzata mély fájdalommal tudatja, hogy
G. NAGY NÓRA

festőművész, rajztanár,
városunk Pro Urbe díjas polgára,

2019. január 20-án, életének 93. évében elhunyt. 
Nóra néni nemcsak a Dunakanyart megörökítő képzőművészeti alkotásaival,

hanem visegrádi fi atalok több nemzedékének művészeti nevelésével (batik szakkör)
járult hozzá városunk kulturális életének gazdagításához. 
Visegrád Városa G. Nagy Nórát saját halottjának tekinti.

A Visegrádi Hírek szerkesztősége mély fájdalommal 
búcsúzik szerkesztőtársunktól, barátunktól, Mezei An-
nától, Pannitól, aki 1992 decembere óta dolgozott velünk 
azon, hogy az újság eleget tegyen küldetésének. Panni 
írt, szerkesztett, fi gyelt a hírekre, eseményekre. A hiteles 
tájékoztatáson túl mindent megtett azért, hogy a szelle-
mi értékek és hagyományok megőrzése és közzététele, 
a fi a talokkal való törődés lapunk szellemiségében 
meghatározó legyen. Különösen szívén viselte a visegrádi 
iskola sorsát és Áprily Lajos emlékezetének megőrzését, 
költészetének „jelenlétét” Visegrádon. Fontos volt 
számára, hogy gondolatait nyelvi igényességgel, szépen 
fogalmazza meg.

Mint szerkesztőségünk egyetlen hölgy tagja örömmel 
és természetes humorral vett részt a nála több évtizeddel 
fi atalabb férfi  társak tréfálkozásaiban. Ünnepi alkalmak-
kor elemózsiás kosárral érkezett és megvendégelt min-
ket. A 2009-ben készült kedves képen Kálazy László és 
Borsody István társaságában látható. Fájdalommal kell 
tudomásul vennünk, hogy immáron Mezei Panni is ott 
ül Lacival és Pistával a mennyei szerkesztőségben. 

A könyvtárban az Áprily szobor előtti széked, ahol a 
szerkesztőségi üléseken ülni szoktál egy ideig üresen 
marad, és mindig Rád emlékeztet.

Drága Panni, nyugodj békében.

Áprily Lajos
AZ ERŐSEBBEK

A számuk napról napra nő. 
Hatalmasabbak, mint az élők. 

Az élők: hűtlen elhagyók,
szeretetben megfáradók, 

a holtak mindig hű kisérők. 
Kényeztető anyák, a jók, 

kik fi ok rossz őrzői voltak, 
túl az elillant életen 

szédítő örvényszéleken 
visszarántják - mert több erő

van két karukban, hogyha holtak.
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VÁROSHÁZI MOZAIK

Rendeletmódosítások: Mint arról előző lapszámunkban már beszámoltunk, módosult „a gyermekétkeztetési és egyéb 
étkezési térítési díjak megállapításáról”, valamint „a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, 
valamint a fi zetendő térítési díjakról” szóló önkormányzati rendelet. Az alábbiakban a díjtételeket tartalmazó táblázatok 
olvashatók:

gyermekétkeztetési illetve egyéb étkezési intézményi térítési díjtételek:

Intézményi térítési díj (nyersanyagnor-
ma) napi összege

Személyi fi zetendő térítési díj napi 
összege

Óvoda
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd, uzsonna:

80,- Ft/fő
190,- Ft/fő
80,- Ft/fő

350,- Ft/fő

102,- Ft/fő
241,- Ft/fő
102,- Ft/fő
445,- Ft/fő

Általános Iskola
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd, uzsonna:

97,- Ft/fő
301,- Ft/fő
97,- Ft/fő

495,- Ft/fő

123,- Ft/fő
382,- Ft/fő
123,- Ft/fő
630,- Ft/fő

Önkormányzati intézmények alkalmazottai 337,- Ft/fő 690,- Ft/fő
Külső vendégétkező 375,- Ft/fő 860,- Ft/fő
Külső vendég-gyermekétkező 300,- Ft/fő 780,- Ft/fő
Speciális gyermekétkeztetés 1.099,- Ft/fő 1395,- Ft/fő

szociális étkeztetés:

Szolgáltatás Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap)
Étkezés 0 Ft *
Étkezés 330 Ft **
Étkezés 495 Ft ***
Étkezés 660 Ft ****
* 28.500,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a alatti jövedelem esetén

** 28.501 - 42.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 % és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

*** 42.751 – 71.250,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 % és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

**** 71.251.- Ft-tól, az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a feletti jövedelem esetén étkezés költsége

Összefoglaló a decemberi közmeghallgatásról: 2018. december 17-én közmeghallgatás volt a Duna moziban. Első 
napirendi pontban Félegyházi András polgármester, majd Mikesy Tamás, a Közművelődési Oktatási, Nevelési Ifj úsági és 
Sport Bizottság elnöke tartott beszámolót a 2018. év eseményeiről, fejlesztéseiről. A tájékoztatásuk alapját képező írás-
beli beszámolókat a januári Visegrádi Hírekben olvashatták. A közmeghallgatás második napirendi pontja az „Egyebek” 
volt, melynek keretében az alábbi témákban érkeztek hozzászólások, kérdések: egészségügyi szűrővizsgálatok fontossága, 
az Erdőalja utca szilárd burkolattal történő ellátásának kérdése, a Rendezvénytér esti-éjszakai programjainak „zárása”, 
sebességkorlátozással kapcsolatos javaslat a 11-es út vonatkozásában, a Nap utca jogi státuszának rendezése, az utca 
burkolatának állapota. A közmeghallgatásról készült felvétel a Danubia Televízió honlapján megtekinthető. 

VVÖ, VPH
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Visegrád Város Önkormányzata 2018-ban az alábbi támogatások odaítéléséről döntött:

A költségvetésből megítélt támogatások:

Visegrád és Környéke Turisztikai
és Marketing Egyesület

működés támogatása 12.980.000.- Ft

Visegrádi Sportegyesület működés, buszbeszerzés támogatása, 
TAO önrész

3.889.260.- Ft

Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház

Visegrádiak egészségügyi szűrése 1.000.000.- Ft

Városi Sportcentrum üzemeltetője a sportcentrum üzemeltetése 800.000.- Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat működés    400.000.- Ft
Mozdulj Rendes Alapítvány „Visegrád Fellegvár Csúcstámadás” 

futóverseny
350.000.- Ft

Visegrád Települési PolgárőrEgyesület működés 300.000.- Ft
Visegrádi Nyugdíjas Klub működés 300.000.- Ft
Áprily Iskoláért Alapítvány iskolás gyermekek táboroztatása 216.000.- Ft
Ack-Auto Color Kft . nyugdíjas torna 100.000.- Ft
Rákóczi Szövetség Kőrösmező magyar gyermekek 

beiskolázási programja
100.000.- Ft

Visegrád Sportjáért Közalapítvány működés 50.000.- Ft

Az Ifj úsági Alap, Testvérvárosi Alap és Civil Alap terhére megítélt támogatások:

Visegrádi Apródképző formaruhák varratása 285.000.- Ft
Áprily L. Á. I. szülői szervezete gyermeknapi rendezvény (2018) 165.000.- Ft

Szervezők (magánszemélyek) „Mesegombolyító” tábor 130.000.- Ft
Áprily L. Á. I. nevelői közössége nyári tábor és „Térfoglaló(k)” rendezvény 452.000.- Ft
Szervezők (magánszemélyek) vízitúrák és zenés rendezvény   160.000.- Ft
Szervezők (magánszemélyek) adventi készülődés, koszorúkötés 50.000.- Ft
823. sz. Mátyás király Cserkészcsapat nyári tábor 130.000.- Ft
Szimbola Együttes Folk’n Roll – Versek. Népzene. 

Másképp -zenei program
 328.000.- Ft

Áprily L. Á. I. nevelői közössége március 15-ei akadályverseny 155.000.- Ft
Áprily L. Á. I.  Szülői Munkaközössége gyermeknapi rendezvény (2019) 176.000.- Ft
Fellegvár Óvoda nevelői közössége tűzoltós program 65.000.- Ft
Áprily L. Á. I. nevelői közössége ViPa tábor (Parajd) 350.000.- Ft
Soproni Sándor Egyesület római napok Parajdon 330.000.- Ft
Visegrádi Dunai Svábokért és Németekért 
Alapítvány

obergünzburgi vendégek fogadása   350.000.- Ft

Áprily Iskoláért Alapítvány civil szervezet támogatása (műk., progr., eszk.) 410.000.- Ft
Visegrádi Szövetség civil szervezet támogatása (műk., progr., eszk.) 80.000.- Ft
Soproni Sándor Egyesület civil szervezet támogatása (műk., progr., eszk.) 315.000.- Ft
Visegrádi Ifj úsági Sziget Egyesület civil szervezet támogatása (műk., progr., eszk.)  395.000.- Ft
Együtt Kulturális Egyesület civil szervezet támogatása (műk., progr., eszk.) 265.000.- Ft
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Homlokzatfelújítási pályázat terhére megítélt támogatások:

12 magánszemély tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés 5.014.250.- Ft

Összesen: 30.090.510.- Ft

Programok, programelemek meg nem valósulása okán a fentiekben felsorolt támogatási összegekből 2019. január 10-ig, 
azaz az elszámolási határidőig összesen 429.224.- Ft fel nem használt támogatási összeget utaltak vissza az igénylők az 
önkormányzat számlájára./

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai (Dr. Kucsera Tamás alpolgármester, Bálint Zsolt, Bártfai 
István, Hintenberger András, Mikesy Tamás és Schüszterl Károly képviselők) képviselői tiszteletdíjukat közel 5.000.0000.- 
Ft értékben közösségi – kulturális, sport, egészségügy, oktatásügy – célok támogatására ajánlották fel 2018-ban is.

VVÖ

TUDTA-E, hogy a Visegrád-Nagymarosi rév üzemeltetője, és a kötelező alapszolgáltatás biztosítója az Atlantis Visegrád 
Club Kft , mely saját tulajdonú járműveivel, részben saját tulajdonú ingatlanán végzi ezt a tevékenységet?

Visegrád városa mindent kötelességének eleget tett, a szolgáltatás zavartalanságának érdekében, folyamatosan fi gyelem-
mel kíséri a fejleményeket, és a szűkös információáramlás mellett próbálja tájékoztatni a lakosságot.

BESZÁMOLÓ A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Népjóléti Bizottság ténylegesen is a népjóléti in-
tézkedésekkel, így a szociális ügyekkel, a rászorulók 
segítésével foglalkozik elsősorban, de több más terüle-
ten is biztosít támogatásokat, ideértve az oktatást (Bursa 
Hungarica) és az egészségügyi szűrővizsgálatokat. 

2018-ban az elfogadott munkaterv szerint végezte a 
Bizottság a munkáját, havi rendszerességgel tartott ülést, 
átlagosan 3-4 napirendi pontot tárgyalva. A bizottság 
2018-ban két képviselő és egy külsős tag részvételével 
működött, feladatai ellátásában referens segítette.

A bizottság az év során 62 határozatot hozott, különféle 
súlyú ügyekben. 

Népjóléti Bizottsági ülések száma: 12 db

A határozatok megoszlása:

Települési Támogatás: 37 db kérelem (elutasított: 2 db)

Rendkívüli Települési Támogatás: 27 db
• 12 család (kb. 390.000 Ft) 130q tűzifa
• 2 fő részére rota vírus elleni védőoltás 21.630 Ft/

oltás
• 1 fő részére étkezési hozzájárulás a városi konyhán 

3 hónapon keresztül   
• 8 fő részére pénzbeli támogatás 397.674 Ft

Települési Gyógyszer Támogatás: 10 db

10 fő részére 262.000 Ft (időarányos megállapítás, 2018. 
december 31-ig)

5 család részére lakbértámogatás 347.772 Ft

Közköltséges temetés 4 fő 515.410 Ft 

Bursa Hungarica ösztöndíj: 5 db 290.000 Ft

A Bizottság rendelkezési körébe több költségvetési té-
tel is tartozik, így a segélyekre szánt források, amelyekről 
rászorultsági alapon, a szociális tárgyú rendeletek által 
meghatározott keretek között születik döntés. A 2018. évi 
keretekkel a Bizottság felelősen gazdálkodott, nem lépte 
túl a tervezett forrásokat. 

A segélyek tekintetében elmondható, hogy a Bizottság 
alapvetően szigorú, a körülményeket alaposan mérlege-
lő döntéseket hozott, sokszor éles viták után. Az is ki-
mutatható, hogy a segélykérelmek száma egész évben 
egyenletes, a segélykérelmekből azonosítható problémák 
tipikusak. 2018-ban a segélykérők száma csökkent. 

A Bizottság ülésein többször megfogalmazódott az a 
kétely, hogy ténylegesen a legrászorultabbak élnek-e a 
segélyek lehetőségével, vagy ezt az érintettek számára 
jobban hangsúlyozni kellene és konkrét segítséget nyújta-
ni a krízishelyzetekben.  

Foglalkozott a Bizottság a szűrővizsgálatok 
támogatásával és az idősek karácsonya megszervezésével.

A bizottság három ülés kivételével teljes létszámban je-
len volt minden ülésen.

Népjóléti Bizottság
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EGY ŐSZINTE VÁLASZ

Tisztelt Pintér Istvánné!

Minden erőfeszítés fontos, ami Visegrád város 
értékeinek megmentését célozza. Az Önök pályázata is 
fontos. 

A pályázatok elbírálása során szempont volt, hogy a 
hagyományokat őrző felújítások nyerjenek, így került az 
Önök beadványa is a nyertesek közé.

Önök vállalták, hogy a meglévő értéket megőrzik. 
A  pályázati leírásuk  szerint " utca fronti kis és nagyka-
pu cseréje, pillérek átrakása, betonozás és festés" készül, 
de "minden marad úgy, ahogy van". Ennek értelmé-
ben elvárt volt, hogy a meglévővel azonos látványú, jó 
minőségű pálcás kerítést hozzanak létre. Ehelyett az 
értéket képviselő kőből rakott pilléreket elbontották, 
helyette zsalukő pilléreket készítettek. A pálcás kerítés 
helyett, első lépésben előnytelen megjelenésű betonacél 
hálót helyeztek el az új, vaskos zártszelvény kerettel és 
merevítésekkel ellátott kerítés mezőkbe. Ilyen változás 
nem szerepelt a pályázati vállalásukban. Nem érték te-
remtés, hanem érték csökkenés következett be.

A nyertes pályázatok elvégzésére egy év áll rendelkezés-
re. Az nem elvárható, hogy a főépítészi munka egy részét 
az tegye ki, hogy minden pályázati helyszínt - meg-
kezdéstől függetlenül - hetente megvizsgáljon a főépítész. 
Ezért szükséges bejelenteni a munka megkezdését. A 
szerződésükben szerepel, hogyha a támogatást nem 
rendeltetésszerűen, nem a meghatározott feladat meg-
valósítására használják fel, úgy a támogatást azonna-
li hatállyal felmondhatja a támogató. A pályázatban 
foglaltaktól eltértek, ezt előre nem egyeztették, pedig 
minden felmerülő körülmény esetén főépítészi egyez-
tetésre van lehetőség hetente, az egész év folyamán, folya-
matosan. 

A nyár folyamán főépítész váltás történt. Így időbe telt, 
míg a dolgok nagy részére, a pályázatokra rálátásom lett. 
Ezért fordulhatott elő, hogy csak az ősz folyamán ju-
tottam ki Önökhöz. Ez valóban nem szerencsés. Azon-
ban az előbb ismertetett szabályok fi gyelembevételével 
nem érzem jogosnak, hogy rajtam kéri számon azt, hogy 
a pályázatban foglaltaktól eltértek, és erre nem fi gyelmez-
tettem, hogy ennek következménye lesz. 

Sajnálom, hogy ebbe a helyzetbe jutottak, de nem 
az a megoldás, hogy engem hibáztatnak . Az első 
találkozásunkkor valóban beszéltünk arról, hogy a "hálós 
rész nem jó". Arról is beszéltünk, hogy nem a pályázati vál-

lalásnak megfelelően jártak el. Probléma, hogy a pilléreket 
elbontották és nem esztétikusak az új, vaskos zártszelvény 
keretek és merevítéseik. Szóba került, hogy a zártszelvény 
merevítések eltávolítása és a hálós rész cseréjével ked-
vezőbb képet tudnának kialakítani. Beszéltünk arról is, 
hogy a pillérek nem lehetnek "rikító színűek", de tájékoz-
tattam afelől is, hogy a kiválasztásra kerülő színt még 
egyeztetni szükséges. 

Mindezek után a hálós részt lecserélték, egyéb változás 
nem történt. Újabb bejárás következett, ahol a meglévő 
állapotot rögzítettem. Az események így követték 
egymást, nem úgy, ahogy Ön leírta.

A második bejáráson az alábbiakat rögzítettem: 
A lecserélt kerítés és kapu elemek, kerítés oszlopok az ere-
deti állapothoz képest kedvezőtlenebb képet mutatnak. 
A kerítés táblák mezőiben megjelenő merevítések 
vaskosak, ilyen merevítések alkalmazása indokolat-
lan. A pályázatban vállalt eredeti állapotnak megfelelő 
kialakítás nem valósult meg. 

A kerítés betétek pálcás kialakítása mindenképpen 
javítja az összképet, ez az átalakítás méltánylandó.

A szegény embert az ág "ne" húzza gondolat mentén 
fogalmazódott meg az, hogy a befektetett munkát és a 
jobbító szándékot méltányoljuk! A pályázat értékmentést 
és érték teremtést támogat, ezt a célt megváltoztatni nem 
lehet. Mivel ebben a helyzetben nem érték mentés, ha-
nem érték csökkenés következett be, és a pályázó a vál-
laltakat nem teljesítette, így nyilván valóan nem lehet 
eredményes pályázatnak nyilvánítani és támogatni, mert 
ez a pályázat szellemiségével nem összeegyeztethető.

Azonban az elvégzett munkát és a jobbító szándékot 
értékeljük, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
pályázat miatti többletkiadásait szociális alapon kom-
penzálni tudja. Nem könyöradományról volt szó.

Az, hogy a pályázatot Önök is elnyerték, bizonyítja azt, 
hogy részrehajlás nélkül bárki részesülhet a pályázati le-
hetőségekből, vagyoni helyzetétől függetlenül. Azt azon-
ban  nem szabad fi gyelmen kívül hagyni, hogy a pályá-
zatban vállaltakat be szükséges tartani ahhoz, hogy a 
pályázat eredményesen záruljon és a kifi zetés megtörtén-
jen. 

Cél, hogy Visegrád város szépüljön, értékeit megőrizze. 
Ehhez minden fórumon megpróbáljuk a szükséges 
lépéseket megtenni. Részemről minden szabálytalanság 



2019. FEBRUÁR

8

probléma és a lehető legkörültekintőbben, következe-
tesen igyekszem eljárni. Azonban a pályázat szelle-
miségével szemben cselekedni nem tudok, így nem lehet 
eltekinteni attól, hogy a vállaltaknak nem tettek eleget.

Bízom abban, hogy a jövőben sok eredményes pályázat 
fog születni és az értékmentő, értékteremtő felújítások 
iránti érdeklődés mind nőni fog, ezzel Visegrád értékei 
pedig gyarapodni fognak!

Tisztelettel,
Szondi Zsuzsanna főépítész

Utóirat egy válaszlevélhez

Nem érzem jogosnak Pintér Istvánné Teri néni kritiká-
ját, melyet az önkormányzattal kapcsolatban fogalmazott 
meg.

1. A pályázat, amit megnyert érték alapú, és nem szo-
ciális jellegű. A szerződésben foglaltakat pedig mindkét 
félnek be kell tartania.

2. Nem tudok róla, hogy a mostani önkormányzat – 
vagy bármely elődje – elutasított volna jogos szociális 
kérést, vagy nem nyújtott volna támogatást, ha tudomást 
szerzett annak igényéről.

3. A mai önkormányzatnak – és minden elődjének – 
a pénzéhségét és szociális érzéketlenségét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy rendre elhárította azon 
kezdeményezéseket, hogy a nagy parkban lévő nyilvános 
WC üzemeltetéséért bérleti díjat kérjen. Sőt az ott fel-
merülő összes költséget (pl. víz-, villanydíj) is 100%-ban 
kifi zeti.

Mindezt nem raktuk ki a kirakatba, és én sem hoztam 
volna szóba, ha úgymond nem lettünk volna megszó lítva.

Mikesy Tamás, 
képviselő

BEKÖSZÖNTŐ

Visegrád város településüzemeltetési műszaki 
referensi feladatait 2018 novemberében vettem 
át. 

Pár mondatban bemutatkozom: Építész üzemmérnök, 
műszaki tanár és építésügyi jogi szakmérnöki vég-
zettségem van. Két évtizedes köztisztviselői múlttal ren-
delkezem, ez idő alatt  elláttam hatósági és üzemelteté-
si  munkakört is, továbbá pár évig magántervezésben és 
építési kivitelezésben is szerezhettem tapasztalatot. 

Dolgoztam kis községekben és neves, történelmi  
városokban is. Ismert egy mondás, mely szerint a név 
kötelez, és ez az intelem -úgy gondolom- nemcsak em-
berekre, de az emberi településekre is vonatkoztatható. 
A történelmi városokban, Esztergomban, Szentendrén, 
ahol  pályám során megfordultam,  nap mint nap szem-
besült ezzel az ember a hatósági és üzemeltetési fela-
datok elvégzése során … csak kicsit  másképpen fogal-

mazva: a hely kötelez! A hely, mint történelmi múlttal, 
építészeti, örökségvédelmi értékekkel rendelkező épített 
környezet magasabb szintű kötelezettségeket ró a jelen 
kor használóira is. Nagyobb érzékenységet, gondosságot, 
de fegyelmet és önfegyelmet is vár el, hiszen nemcsak 
az ott születettek vagy letelepedők, de az odalátogatók 
és a szélesebb közösség, egy nemzet vagy akár a világ is 
magáénak, történelmi, kulturális öröksége, a világörökség 
részének tekinti – joggal. 

Most Visegrádra is ezzel a szemmel, az üzemeltető jó 
gazda, gazdasszony szemével tekintek. Ha úgy tetszik 
mottómnak tartom a település közösségéért vállalt jövő-
beli közszolgálatomban a fenti szavakat: A hely, Visegrád 
gazdag építészeti öröksége és értéke, történelmi szelleme 
kötelez!

Zafi r Ibolya Indra, 
településüzemeltetési műszaki referens

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Visegrád Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek 
az idősek karácsonya szervezésében, lebonyolításában és a vendéglátásban!
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TÉLI KÉPEK

December – télelő – karácsony – álom hava … 
Régen falun az emberek ilyentájt megpihentek, 
a szabadból házaikba vonultak, s készültek 

karácsonyra. A nappalok egyre rövidebbek lettek, a 
sötétség nőtt, amíg egyszer csak elérkezett karácsony ün-
nepe, s tudták, innentől már terjed a fény.

Manapság nem látjuk, hogy decemberben az élet 
körülöttünk megnyugodni látszana, hiszen az élet ma-
napság i lyen tájt még élénkebbre fordul, egymást érik a 
programok, s tevékenységünk is megszaporodik, mintha 
ebben a maradék időben mindent be szeretnénk pótolni, 
ami eddig elmaradt. 

Az iskolában is egymást érték a programok, tevékeny-
ségek, s mire elröppent az év utolsó tanítási napja is, már 
mindenki csak a családra vágyott.

Az iskolások nagy örömmel vették tudomásul, hogy 
megnyílt a visegrádi jégpálya, s a fellelkesült osztályok 
örömmel csatolták fel a korcsolyáikat. Nagy élvezettel 
rótták a köröket, s azóta is élményekre lesve és egyre 
ügyesebben vágnak neki a kalandnak.

De a sportolásnak nemcsak e fajtájáról szólhatunk, 
hiszen tanulóink a dunabogdányi  Mikulás-kupán is 
képviselték iskolánkat, s  6-7. osztályosaink a fl oorball 
diákolimpiai verseny területi fordulóján sikeresen túljut-
va, megyei bajnokként jutottak az országos elődöntőig. 
Köszönöm Szendrey Lajos kollégánknak, hogy Paulusz 
József testnevelőtől,a csapat edzőjétől a csapatokat át-
véve, nagyszerű munkájának továbbvitelére vállalkozott, 
hiszen csak így folytathatták lelkes sportolóink tevékeny-
ségüket. Kitartást kívánok, s reméljük, jövőre még tovább 
érnek fi ataljaink, s folytathatják elődeik sikerét.

Míg december első dolgos szombatja az adventi 
vásárunk fantasztikus sikerét hozta, december 15-én a 
nyelvi munkaközösség szervezésében nemzetiségi pro-
jektnapot tartottunk, s az egész nap a sváb hagyományok 
jegyében telt. A szorgos kezek nyomán fi nom ételek, szép 
díszek készültek.

A zenészek és táncosok küldöttsége december 17-én 
két felkérésnek is eleget tett. Délelőtt a Silvanus Ho-
tel dolgozói karácsonyán köszöntötték a megjelenteket, 
ahol – és ezek nem puszta szavak – nagy örömmel, 
köszönettel, szívélyesen és egyre gyarapodó tudásukat 
dicsérve fogadták tanítványaink majd félórás műsorát a 
hotel dolgozói. Ezt követően a Kanyargó tánccsoport a 
város Idősek karácsonya rendezvényén „helyettesítette” 
a lebetegedett ötödikesek betlehemes játékát, gitáros 

növendékeink társaságában, bízom benne, hogy megfe-
lelő színvonalon. 

A Kanyargó egyébként bő egy héttel korábban a 
Dunakanyar Fúvósegyüttes őszi felkérésének eleget téve 
lépett fel Nagymaroson. Nagyszerű élmény volt a nagy 
múltú, magas színvonalon játszó fúvósokkal együtt 
fellépni, s megtiszteltetés volt meghívásuknak eleget ten-
ni. Együttesünk – a többiek betegsége és halaszthatatlan 
elfoglaltsága miatt – csak hét táncossal tudott fellépni a 
rendezvényen, mégis, elsöprő lendületű produkciójukkal 
remek hangulatot varázsoltak a házba, s fergeteges sikert 
arattak.

A kultúrából ezen kívül is jutott a gyermekeknek. 
Zenei programjainkról a művészeti iskola vezető-
jének beszámolóját olvashatták, de ezen kívül is volt 
lehetőségünk a kulturált szórakozásra. Bár volt olyan 
osztályunk, amely budapesti színházlátogatást is sze-
rvezett, december 19-én az Együtt Kulturális Egyesület 
felajánlásából az idei évben is ellátogatott a Leányfalui 
Szekér Színház Visegrádra. Fekete István A persely című 
novelláját  a leányfalusi Árvácska gyerekszínjátszó kör 
és a Váci Fónay-Humánia Társulat tagjaival együtt adta 
elő Póka Éva csapata, s köztük iskolánk egy kedves ta-
nulója, Waldmann Lilka. A darab mondanivalójával, 
tisztaságával közelebb vitte tanulóinkat karácsonyhoz. 
Köszönjük az együtt Kulturális Egyesület évről évre 
visszatérő nagylelkű felajánlását, a fi nom gesztust és 
anya gi ráfordítást, amellyel kiállnak iskolánk tanulóinak 
nevelése mellett.

December 21-én zártuk a 2018-as évet. A gyerekek 
hagyományaink szerint reggel a teljes iskolai közösség-
gel találkoztak, s elhozták a csarnok falai közé a többi-
eknek szóló ajándékaikat: verseket, zenéket, dalokat 
és történeteket. Ezt követően szűkebb közösségük-
ben búcsúztatták egymást és az évet. Jól nevelt, kedves 
gyerekekkel találkoztam mindenhol, akik meleg szóval, 
vidáman halmoztak el jókívánságaikkal. Legkésőbb 
a Kanyargó tagjai mentek el – estébe nyúlóan tartott 
táncházuk.

Aztán jött a január, s harmadikán megérkeztek tanít-
ványaink, akik azonnal belakták az iskolát. Imádom a 
szünetek utáni találkozásokat… Minden olyan nevetős, 
boldog. A gyerekek rohanva omlanak az ember nyakába, 
kicsik és nagyok, régóta ismertek és még alig megmelege-
dettek. Az udvaron és folyosókon lassan lehet haladni, 
hiszen a nagy zsivajban jól kivehető kérdések, örömteli 
jókívánságok hangzanak el – örülnek a viszontlátásnak. 
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A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FONTOSABB DÁTUMAI AZ ÁPRILYBAN

2019. február 1. (péntek) 11 órától...........................................................Fábián Zoltán verseny Leányfalun

2019. február 6. (szerda) 8.15-től............................félévi nevelési értekezlet (3. tanítás nélküli munkanap)

2019. február 09. (szombat) 19 órától.....................Farsangi bál az Áprily-iskola javára a sportcsarnokban

2019. február 11. (hétfő) 14 órától.......................Házhoz megy a Zenede – zenei előadás a Duna moziban

2019. február 15. (péntek)......................................................farsangi mulatság, délelőtt az alsó tagozaton,  
                               17 órától a felsőben

2019. február 18. (hétfő)..........................................................a nyolcadikos jelentkezési lapok megküldése

2019. február 20. (szerda) 10 órától...............................................................................Filharmónia előadás

2019. február 21-22. (csütörtök-péntek)...........................téli sportszünet (4-5. tanítás nélküli munkanap)

2019. február 23. (szombat)............................................................................Dunakanyari Ifj ú Muzsikusok

                           XIII. Kamarazenei Találkozója Tahitótfalun

2019. február 27.......................................................................................................................a nyelvek órája

2019. március 08-09-10...........................................................................................pedagógus továbbképzés, 

                                      pénteken 13 órától összevont ügyelet

Köszönjük támogatóinknak, hogy rendezvényeinket helyszín biztosításával támogatják, illetve a program-
jaink szervezésében részt vesznek! 

Várjuk Önöket közösségünkben szeretettel!

Az Áprily nevelőtestülete

S mindenkinek van néhány kedves szava… Kipihenten, új 
erőre kapva indulnak el. S észre sem vesszük, s máris ott 
találjuk magunkat a hétköznapok sodrában… Sok a tenni-
való, haladni kell.

Mire e sorokat olvassa az olvasó, nyolcadikosaink már túl 
vannak a felvételi vizsgákon, s lázasan latolgatják esélyeiket. 
A zeneiskolások és magántanítványaink is le tették vizs-
gáikat, a félévi értesítők kiértékelését a családok elvégez-
ték, s megkezdődött a második félév. Az iskola terei már 
rég maguk mögött hagyták a karácsonyi pompát, s színes 
díszei a farsangi vigasságot hirdetik.

S reménykedünk, hogy rövid már a tél, s nyomait a táj 
hamar maga mögött hagyja….

Mert itt van február – télutó – böjtelő – jégbontó hava.

 

Bozóki Marianna,
 intézményvezető
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NEMZETISÉGI PROJEKTNAP AZ ÁPRILYBAN

Ebben a tanévben a német nemzetiségi napunkat kará-
csony előtt, egy szombati munkanapon rendeztük meg.  
Gondos előkészület után a következő tevékenységekkel 
örvendeztettük meg a gyerekeket:

• Csutka baba készítése  és viselet színezése a leg-
kisebbeknek

• Kékfestős könyvjelző dekorálása virágmotívumok-
kal

• A gót-betűs írás gyakorlása fakorongra, illetve 
fonal kanyarítással

• Konyhaszekrényt díszítő hímzett csipke tervezése 
és elkészítése

• Karácsonyi üvegmécses dekorálása
• Karácsonyfadísz kifűrészelése falemezből
• Mézeskalács sütés

Itt szeretném megköszönni a helyi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak, hogy a felmerülő anyagköltsége-
inket nagylelkűen fi nanszírozta, a nevelőtestületnek a 
lelkes hozzáállást, közvetlen kolléganőimnek ( Izsákné 
Illés Gabriella és Lángné Budai Zsuzsanna) a tervezést, 
előkészítést és a program megvalósítását. Külön köszönet 
jár Izsák Mártonnak, iskolánk egykori tanulójának, 
aki faipari szaktudásával segítette a felső tagozatosok 
ajándékkészítését. 

2018. december 15. már önmagában is nagy nap volt a 
gyermekek életében, hiszen a várva várt első hó is aznap 
érkezett meg. Így nemcsak a termekben folyt az alkotó-
munka, hanem kint, a fehér hóban is vidáman játszottak.  
Ajándék volt ez a nap mindannyiunk számára. 

                                                                                                                                                Bene Éva

BÉCS – A NYOLCADIKOS NÉMETESEK SZEMÉVEL

Karácsonyi vásár, Parlament Múzeum, Monet és 
Picasso kiállítás, hét óra utazás, és ez mind egy 
nap alatt.

2018 utolsó tanítási napján a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola 8. osztályos, németes tanulóival bécsi 
városnézésen jártunk.

A karácsonyi vásárt (Christkindlimarkt) két helyszínen 
is volt lehetőségünk megnézni, a sokak által ismert és az 
egyik legszebbnek tartott városháza téren (Rathausplatz) 
és a múzeum negyedben (Museumsquartier). A Parla-
ment épülete 2020-ig felújítás alatt áll, erre az időszakra 
egy konténerben kialakított kiállítás áll a látogatók ren-
delkezésére, amelyben megtekinthetik a felújítás me-
netét, a korszerűsítés szükségességét alátámasztó fotókat, 
milyen volt eddig és milyen lesz a jövőben a közügyeket 
ellátó államemberek munkahelye.

Diákjaink a helyi nevezetességekről német és magyar 
nyelven tartottak idegenvezetést egymásnak, melyet egy 
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kisfi lmben meg is örökítettünk. Többek között a Parlament 
előtt álló Pallas Athene hatalmas szobráról, a Hofb urgról 
és a Rathausról. Amikor az időjárás kedvezőtlenre fordult, 
beugrottunk az Albertinába, hogy megtekintsük Picasso, 
Monet, Degas, Renoir néhány – három szinten kiállított – 
munkáját. A kiállítás utáni városnézéshez és vásározáshoz 
már az időjárás is kedvezőbb lett és örömteli hangulatban 
folytattuk sétánkat.

Az esti fényekben pompázó vásárban még a Stille Nachtot 
is elénekeltük.

Pataki Hanna, Szabó Luca és Vanyák Flóra így emlékeznek 
vissza a napra:

„Amikor leszálltunk, megnéztük a Parlamentet és lát-
tunk egy nem mindennapi korcsolyapályát, amin nagyon 
szívesen csúszkáltunk volna. Majd idegenvezetés kíséreté-
ben sétáltunk egy nagyot a városban, ahol nagyon szép 

épületeket csodálhattunk meg. Igaz kicsit rossz volt az 
idő, de azért megérte. Ezek után ellátogattunk az Alber-
tinába, ahol Picasso és Monet műveit tekinthettük meg. A 
kiállításon csodálatos festményeket láttunk, igaz nem min-
den képnél éreztük, hogy pontosan mire gondol a művész. 
Majd elmentünk a vásárba, ahol gyönyörködtünk a fények-
ben és az illatokban. Ráadásul használni is tudtuk a német 
nyelvtudásunkat, miközben szebbnél-szebb ajándékokat 
vásároltunk szeretteinknek. Ezek után sajnos el kellett 
hagynunk a várost, de legalább felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtunk.”

A felejthetetlen kirándulás után nagyobb kedvvel és 
erőbedobással készülhetünk az előttünk álló DSD nyelv-
vizsgára, melyre 2019 tavaszán kerül sor.

Szentivánszky Katalin, 
némettanár

VISEGRÁD ISMÉT MEGMOZDULT!

Az Áprily Lajos Általános Iskola SZMK szervezete kezdeményezésére, az Áprily Lajos Általános Iskolával és az 
Áprily Iskoláért Alapítvánnyal karöltve, adománygyűjtést indítottunk a nágocsi Árvácska Anya- és Csecsemő-
otthon számára.

December 1-jén leégett a 23 éve működő Somogy megyei intézmény jobb szárnya, 31 anya és gyermekeinek otthona. 
Nekik szerettünk volna segíteni. Az összegyűjtött adományokat az erre vállalkozók személyesen szállították a helyszínre 
2018. december 18-án. Szeretnénk mindenkinek megköszönni az adományokat, és minden egyéb segítséget. Köszönet 
minden SZMK tagnak, pedagógusnak, szülőnek és gyereknek. Köszönet a CBA-nál egy héten keresztül strázsáló 
adománygyűjtő szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak. Köszönet a Gameszos fi úknak az indulás előtti segítségüket a 
bepakolásban. Köszönet Rózsavölgyi Noéminek, Muckstadtné A. Enikőnek, Bozóki Mariannak, és Polgár Zsoltnak, hogy 
segítettek elvinni Nágocsra ezt a töménytelen mennyiségű élelmiszert, tisztálkodószert, ruhákat és játékokat.

Visegrád ismét megmozdult, együtt lüktetett egy jó cél érdekében. 
   Visnyovszky András,

SZMK elnök 
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A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ROVATA
(FARSANGI MOZAIK)

LUSTIG IST DIE FASCHINGSZEIT

Fasching ist eine lustige Zeit, deren Bräuche auf 
uralte Traditionen der Wintervertreibung zu-
rückgehen. Höhepunkt der Faschingszeit bilde-

ten bei den Ungarndeutschen die letzten drei Tage vor 
Aschermittwoch: Faschingssonntag, Faschingsmontag 
und Faschingsdienstag. Meistens gab es an diesen Tagen 
keinen Unterricht und es wurde auch nicht gearbeitet.

Es war üblich an allen Tagen einen bis zur Morgendäm-
merung dauernden Ball zu veranstalten. Am Faschings-
dienstag hat man aber 23:00 Uhr mit dem Feiern auf-
gehört, denn es folgte der Beginn der Fastenzeit, in der 
man nicht mehr feiern, singen und tanzen durft e. Zu 
Fasching gab es überall gutes Essen, Schinken und Wurst 
mit Kraut und Faschingskrapfen – die nur zu Fasching 
gebacken wurden. Mancherorts wurden auch Fasching-
sumzüge veranstaltet wie zum Beispiel in Mohács, oder 
in Tirol bei Fiss.

DER HUTZELSONNTAG

Baranya egyes vidékein az ottani svábok egy 
nagyon régi, még német őshazájukból hozott 
szokásnak hódolnak a farsangi időszak után, tü-

zes kereket gurítanak le egy kisebb hegyről. Az időpont 
mindig az első vasárnap hamvazószerda után svábul Hut-
zelsonntag, a kereket Hutzelradnak nevezik.   A Hutzel az 
aszalt gyümölcs sváb neve, ugyanis elődeink a nagyböjt 
idején sok aszalt gyümölcsöt ettek.  A szokás lényege az, 
hogy a tüzes kerék melyik irányba kanyarodik a lejtőn, 
az jövendöli tulajdonképpen a gabonatermést a falube-
lieknek. A tüzes kereket a fi atal legények „Hutzelpu-
we” a domb tetején meggyújtják és egy régi mondókát 
mondanak, mely jó termést kér, majd tüzes fadarabokat 
dobálnak a völgybe, majd a végén a tüzes kereket gurítják 
le. Az előző korokban pénzt vagy tojást kaptak a „Fiúk”, 
mostanában vacsorával kínálják őket. Nagy látványosság 
és évről-évre több érdeklődőt vonz und so lebt dieser 
Brauch bis heute.

Hutzelkrelje, Hutzelkrelje,

Mach mir Feuer im Ofen,

stoß mir nur kein’ Kacheln rein,

sonst raucht’s mir in die Stube!

In mein’ Stube, in mein’ Ern,

kleine jungen hab’ ich gern,

große noch viel lieber,

vom Wasser kriegt man Fieber,

vom Wein kriegt man ’en Rausch,

so groß wie ein Haus.

Felhívjuk kedves olvasóink fi gyelmét, hogy a 2018. december18. napi nemzetiségi 
napunk előadásait a Danubia televizió kínálatában láthatják. Ugyanitt nézhetik meg a 
műsor előtti nemzetiségi közmeghallgatásról készült felvételt is.

VNNÖ képviselői
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KULTURÁLIS HÍREK

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

2019. február 8-tól minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit

a művelődési házban.

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

„MESÉBE SZŐTT VALÓSÁG”

Szeretettel meghívjuk Visegrád lakosait

2019. február 15-én, pénteken
18 órakor a könyvtárba

Juhász Jenő
A CSODÁLATOS ERDŐ

című könyvének
bemutatójára.

Belépés ingyenes.
mindenkit szeretettel várunk!

A péntek esti előadás-sorozat következő alkalma
2019. február 22-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

Ebben a hónapban
Ipolyság: a törökverő rekorder

és az első magyar olimpiai helyezett  városa
 címmel

Pálinkás Tibor
régész, múzeumigazgató

Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria
Ipolyság

(Szlovákia)

tart vetített képes előadást

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2019. február 23-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

Minden alkalommal közel száz játékból választhat-
ják ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2019. március 2-án szombaton 16 órára
a művelődési házba

VÉGH ÉVA
festőművész

Keresztmetszet
című kiállításának megnyitójára

A kiállítás 2019. április 10-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

KEDVES KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK!

Intézményünk 2018. november 5.-2018. december 10. 
között olvasópályázatot hirdetett három kategóriában. 
A második osztályos gyerekeknek egy feladatlapot kellett 
kitölteni Víg Balázs: A rettegő fogorvos című művéből, 
a 3-4-5. osztályos tanulóknak Bálint Ágnes: Szeleburdi 
család című művével kapcsolatban állítottam össze fe-
ladatlapot, a 6-7-8. osztályosoknak pedig Bosnyák Vik-
tória: Elképesztő! című munkájával kellett foglalkozni-
uk. Az olvasópályázaton a helyi iskolákból (Apátkúti 
Erdei Iskola illetve Áprily Lajos Általános Iskola és AMI) 
össze sen 12 gyerek vett részt. Minden gyermek nagyon 
ügyes volt, ennek megfelelően megkapták jutalmukat is. 
6 felnőtt és 7 gyerek vett részt az olvasópályázat ered-
ményhirdetésén, 2018. december 15-én. Az este kará-
csonyi hangulatban telt, karácsonyi dalokat hallgattunk, 
majd kihirdettük az olvasópályázat eredményét. Akik 
megjelentek, személyesen megkapták a könyvjutalmat, 
a többieknek pedig elküldtük. Az olvasópályázat sikeres 
volt, leginkább a 3-4-5. osztályosok körében.

Kotz Eszter könyvtáros



FEBRUÁRI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 

Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 

Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
Február 7. csütörtök, 19:15 és  

A KEDVENC 
feliratos, ír-angol-amerikai történelmi film, 120', 2018  

Rendező: Yorgos Lanthimos 

Főszereplők: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone 
 

A 18. század eleje. Anglia háborúban áll a franciákkal. Ettől 

függetlenül a kacsafuttatás és az ananászfogyasztás virágzik. 

A törékeny Anna királynő ül a trónon, de nevében barátja, 

Lady Sarah kormányozza az országot. Mikor egy új szolgáló 

érkezik az udvarba, bája s talpraesettsége révén Lady Sarah 

szárnyai alá veszi, ő pedig csak az alkalmat keresi, hogy visz-

szatérhessen előkelő életéhez. Ahogy a háború egyre inkább 

lefoglalja Sarah-t, Abigail lassan elfoglalja a helyét a királynő 

mellett. Barátságuk lehetőséget ad arra, hogy megvalósítsa 

célját, és ebben se nő, se férfi, se nyúl nem gátolhatja meg.  
 

Február 8. péntek, 17:00 

A KEDVENC 
feliratos, ír-angol-amerikai történelmi film, 120', 2018  
 

Február 8. péntek, 19:15 

MINDENKI TUDJA 
magyarul beszélő, spanyol-fr-olasz thriller, 132’, 2018  

Rendező: Asghar Farhadi 

Főszereplők: Penélope Cruz Ricardo Darín, Javier Bardem 
 

A feszes thrillerben Laura testvére esküvőjére utazik vissza 

családjával Buenos Airesből spanyolországi szülőfalujába. Az 

este során azonban olyan események történnek, amelyek ala-

posan felforgatják az életét, és választás elé kényszerítik férje 

és egykori szerelme között.  
 

Február 9. szombat, 15:00 

EGY KUTYA HAZATÉR 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 96’, 2019  

Rendező: Charles Martin Smith 

Főszereplők: Ashley Judd, Alexandra Shipp, Barry Watson 
 

Mit tehet egy kutya, ha messzire kerül otthonról? Vágyakozik 

a gazdája után. És mit tesz egy olyan különleges és játékos eb, 

mint Bella? Elindul hegyen-völgyön keresztül, és dacolva a 

veszélyekkel keresi az otthonát, és a legjobb barátját Lucast.  
 

Február 9. szombat, 17:00 

INSTANT CSALÁD 
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 118', 2018  

Rendező: Sean Anders 

Főszereplők: Isabela Moner, Mark Wahlberg, Octavia Spencer 
 

A sikeres párban felmerül a családalapítás ötlete. Úgy dönte-

nek, hogy nevelőszülőkként magukhoz vesznek egy fiatal fiút 

vagy lányt. Meglepő módon egy tinédzserrel találják meg leg-

jobban a közös hangot. Ráadásul a lánynak van még két kis-

testvére is, így magukhoz veszik mindhármukat. Ahogy az 

összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, nevetések és 

könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család.  
 

Február 9. szombat, 19:15 

MINDENKI TUDJA 
magyarul beszélő, spanyol-fr-olasz thriller, 132’, 2018  
 

Február 14. csütörtök, 19:15 

STYX 
feliratos, német dráma, 94’, 2018 

Rendező: Wolfgang Fischer 

Főszereplők: Susane Wolff, Alexander Beyer 
 

Rike egy középkorú doktornő, aki tökéletesen mintázza mind-

azt, amit a nyugati emberről gondolunk: intelligens, magabiz-

tos és eltökélt. Régóta dédelgetett álma, hogy egyedül keljen 

útra vitorlásával az Atlanti-óceánon fekvő Ascension-szigetre. 

Az álomnyaralás gondolata hamar szertefoszlik, amikor egy 

vihar után egy léket kapott hajó mellett találja magát. Emberek 

százai vannak életveszélyben. Rike olyan problémával szem-

besül, amelynek megoldását nem tanítják egyetemeken.  
 

Február 15. péntek, 17:00 

VÉGTELEN ÚTVESZTŐ 
magyarul  beszélő, amerikai akcióthriller, horror, 100’, 2019  

Rendező: Adam Robitel 

Főszereplők: Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Logan Miller 
 

Hat idegen furcsa meghívót kap: egy ingyen menetet egy szu-

pervalóságos menekülőszobában. Nem ismerik egymást, na-

gyon különböznek egymástól, és nem értik, hogy kerültek oda. 

De ha már ott vannak, megpróbálják jól érezni magukat. Csak-

hogy nincs kijárat, a feladatok pedig egyre veszélyesebbek. 

Ahogy szobáról szobára haladnak, rájönnek, hogy szó sincs 

könnyed időtöltésről. Aki a szabályokat kitalálta okos és na-

gyon kegyetlen, nekik pedig valóban menekülniük kell. És lát-

hatatlan ellenfelük mintha túl jól ismerné őket.  
 

Február 15. péntek, 19:15 

ALITA: A HARC ANGYALA 
magyarul  beszélő,  amerikai-kanadai sci-fi-kaland, 122', 2018  

Rendező: Robert Rodriguez  

Főszereplők: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Mahershala Ali  
 

Iron City roncstelepén egy kiber-doktor, Ido rábukkan a ma-

gára hagyott, eszméletlen kiborglányra és magával viszi klini-

kájára. Alita képtelen felidézni kicsoda ő, és a világról sincse-

nek ismeretei. Próbál hozzászokni új életéhez, miközben Ido 

óvná őt rejtélyes múltjától. A lány összebarátkozik Hugóval, 

aki segítene neki visszanyerni emlékezetét. Egyre közelebb 

kerülnek egymáshoz, ám az Alita nyomában járó halálos erők 

fenyegetést jelentenek kapcsolatukra. A lány ráébred, hogy 

különleges harci képességei vannak és elhatározza, hogy fényt 

derít származására. Útja során megmérkőzik e romlott világ 

igazságtalanságaival, és azt is felfedezi, hogy egyetlen fiatal 

nő is képes változtatni a világon. 
 

Február 16. szombat, 15:00 

KÓKUSZ KOKÓ, A KIS SÁRKÁNY –  

IRÁNY A DZSUNGEL! 
magyarul beszélő, német animációs kaland-vígjáték, 80’, 2018  

Rendező: Anthony Power 
 

Kókusz Kokó családjával és barátjával, Oszkárral indul életük 

legnagyobb kalandjára. A kis tűzokádó számos történetet hal-

lott már a goromba vízi sárkányokról, de eddig eggyel sem ta-

lálkozott. Most azonban útjukat állja néhány megtermett pél-

dány, így hajójuknak új útvonalat kell keresni. Az ismeretlen 

vizeken léket kapnak, és el kell hagyniuk a fedélzetet, de köz-

ben eltűnik Matilda, a kis süni. Amíg Kokó és Oszkár barátju-

kat keresik, a többi sárkány próbál biztonságban eljutni a tá-

borhelyükre. Vajon sikerül megbékíteni a perlekedő tűzokádó 

és vízi sárkányokat és a kis Kokó megtalálja süni barátját?  
 

Február 16. szombat, 17:00 

ALITA: A HARC ANGYALA 
magyarul  beszélő,  amerikai-kanadai sci-fi-kaland, 122', 2018  
 

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi


Február 16. szombat, 19:15 

VÉGTELEN ÚTVESZTŐ 
magyarul  beszélő, amerikai akcióthriller, horror, 100’, 2019  
 

Február 21. csütörtök, 19:15  

KÉT KIRÁLYNŐ 
feliratos, angol életrajzi dráma, történelmi film, 118', 2018  

Rendező: Josie Rourke 

Főszereplők: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Guy Pearce 
 

Stuart Mária 16 évesen francia királyné lesz, majd 18 évesen 

megözvegyül. Visszatér Skóciába, hogy elfoglalja jogos trón-

ját. Ám Skócia és Anglia I. Erzsébet uralma alá tartozik. A két 

fiatal nő egyszerre bűvöli el és félemlíti meg egymást. Riváli-

sok a hatalomban és a szerelemben, és női uralkodók a férfiak 

világában. Mária kinyilvánítja igényét az angol trónra. Árulás 

és összeesküvések veszélyeztetik mindkét udvarban a trónt, és 

változtatják meg a történelem menetét.  
 

Február 22. péntek, 17:00 

KÉT KIRÁLYNŐ 
feliratos, angol életrajzi dráma, történelmi film, 118', 2018  
 

Február 22. péntek, 19:15 

PUSZTÍTÓ 
magyarul beszélő, amerikai krimi-akciófilm, 123', 2018  

Rendező: Karyn Kusama 

Főszereplők: Nicole Kidman, Toby Kebbel 
 

Erin nyomozóként 16 évvel ezelőtt beépült a rettegett Silas 

bűnbandájába. Ám a társaság egyik balhéja rosszul sült el, Erin 

lebukott, Silas pedig elmenekült. Sok évvel később újra fel-

bukkan és a történelem legnagyobb bankrablását tervezi. Erin 

eltökéli, hogy ezúttal nem hagyja kicsúszni a keze közül.  
 

Február 23. szombat, 15:00 

A LEGO KALAND 2.  
magyarul beszélő, am.-ausztr. animációs kalandfilm, 100’, 2019 

Rendező: Trisha Gum, Mike Mitchell 
 

A Kiválasztott és Vadóc újabb veszélyekkel néznek szembe: a 

távoli Duplo bolygóról érkező idegenek mindent lerombolnak, 

méghozzá jóval gyorsabban, minthogy ők újjá tudnák építeni. 

Összeáll a kockafejű hősök különleges csapata és veszélyes 

útra indulnak, hogy végre szembenézzenek a támadókkal.  
 

Február 23. szombat, 17:00 

PUSZTÍTÓ 
magyarul beszélő, amerikai krimi-akciófilm, 123', 2018  
 

Február 23. szombat, 19:15 

KURSZK 
magyarul beszélő, belga-luxemburgi akció-dráma, 117’, 2018  

Rendező: Thomas Vinterberg 

Főszereplők: Colin Firth, Léa Seydoux, Matthias Schoenaerts 
 

A film a Kurszk nevű atommeghajtású tengeralattjáró igaz tör-

ténetén alapul, amely egy gyakorlatozás során süllyedt el 

2000-ben a Barents-tengeren. A katasztrófát huszonhárom 

tengerész élte túl, akik elkeseredetten várták, hogy megérkez-

zen a segítség, miközben az oxigénük percről percre fogyott.  
 

Február 27. szerda, 18:00 

A MONOSTOR GYERMEKEI  
feliratos, bhutáni-magyar-holland dokumentumfilm, 74’, 2017  

Rendező: Arun Bhattarai, Zurbó Dorottya  
 

Gyembó és húga, Tashi átlagos tinédzserek Bhutánban. Sza-

badidejükben leginkább fociznak, vagy a Facebookon lógnak. 

Kis falujukban édesapjuk a felelős a helyi buddhista monostor 

őrzéséért. A tisztség apáról fiúra száll, így az apa reméli, hogy 

hamarosan ő is fiának adhatja tovább a feladatot. Tashi, profi 

focista karrierről álmodik, és egyre nyíltabban fejezi ki fiús 

identitását. Egy olyan bhutáni család élesen megrajzolt és ér-

zékeny portréját láthatjuk, amelyben a generációk közötti sza-

kadékhoz csak a családtagok egymás iránti szeretete mérhető.  
 

Június 28. csütörtök, 19:15 

BÁNOM IS ÉN, HA ELÍTÉL AZ UTÓKOR 
feliratos, román dráma, 104’, 2018 

Rendező: Radu Jude 

Főszereplők: Alex Bogdan, Alexandru Dabija, Ioana Iacob 
 

A film kísérletet tesz arra, hogy megvilágítsa az Antonescu-

idézet hátterét és elősegítse a történelmi múlttal való szembe-

nézést. A fiatal rendezőnő, Mariana mindezt szeretné belesű-

ríteni új, dramatizált történelmi tablójába. A rendezés mellett 

a magánéletben is nehézségekkel kell megküzdenie, de mind-

két területen helyt áll és nem enged az igazából. A próbák so-

rán múlt és jelen, fikció és valóság keveredik, ősi hiedelmek 

elevenednek meg, régi sebek szakadnak föl.  
 

Március 1. péntek, 17:00 

CSODÁLATOS FIÚ 
magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 112’, 2018  

Rendező: Felix Van Groeningen 

Főszereplők: Steve Carell, Timothée Chalamet 
 

David újságíróként egészen hétköznapi, középosztálybeli éle-

tet él második feleségével és két gyermekükkel. Az idillt meg-

töri, hogy legnagyobb fia, az előző házasságából született Nic 

egyre súlyosbodó drogfüggőséggel küzd. A leszokási kísérle-

tek, ígéretek és elvonókúrák elvetélt kísérleteknek bizonyul-

nak. A fia állapotát kétségbeesetten megérteni próbáló David 

pedig kénytelen feltenni magának a kérdést: meddig terjed a 

szülő felelőssége? A szereteten kívül mit tehet még a fiáért? 

Veszélybe sodorhatja-e saját, és új családja életét pusztán az-

zal, hogy tovább reménykedik Nic gyógyulásában?  
 

Március 1. péntek, 19:15 

A CSODAGYEREK 
magyarul beszélő, hongkongi-amerikai horror, thriller, 2019  

Rendező: Nicholas McCarthy 

Főszereplők: Taylor Schilling, Colm Feore, Jackson Robert Scott 
 

Sarah szakemberhez fordul, miután kisfia, Miles egyre elfa-

juló, zavart viselkedést mutat. Azzal szembesül, hogy fiát egy 

gonosz természetfeletti lélek szállta meg. Családja biztonságát 

féltve a nőnek választania kell: hallgat anyai ösztöneire és vé-

delmezi Milest, vagy kideríti, mi – vagy ki – áll a sötét változás 

hátterében. Válaszait a múltban kell megtalálnia, az oda vezető 

úton pedig a képzelgés és valóság közötti határvonal ijesztő 

mértékben elmosódik.  
 

Március 2. szombat, 15:00 

A LEGO KALAND 2.  
magyarul beszélő, am.-ausztr. animációs kalandfilm, 100’, 2019 
 

Március 2. szombat, 17:00 

CSODÁLATOS FIÚ 
magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 112’, 2018  
 

Március 2. szombat, 19:15 

KÖLCSÖNLAKÁS 
magyar romantikus vígjáték, 94’, 2019 

Rendező: Dobó Kata 

Főszereplők: Haumann Máté, Klem Viktor, Martinovics Dorina 
 

Balázsnak a család fontos meg az otthona – amit éppen felújí-

tanak. Henriknek a hódítások fontosak meg az otthon – amit a 

haverja éppen felújít: oda akarja meghívni legújabb hódítását. 

A két férj és a két feleség, a gyerekre vágyó Anikó, meg a fér-

jén minden áron bosszút állni vágyó Linda, a lakást felújító 

dizájner és az őt rajongásával üldöző csaj mind arra vágyik, 

hogy végre egyedül maradhasson a felújítás alatt álló lakásban, 

és belépjen a nagy Ő. Aki be is lép. De mindig valaki más, 

mint várnák, és Ő is valaki mást keres. Egyetlen zűrzavaros 

éjszakán egymásba botlik, akinek nem kéne, lebukik, aki ár-

tatlan, és csábít, aki büntetést érdemel. Néha, egy-egy pilla-

natra az őszinteséggel próbálkoznak – és abból lesz a legna-

gyobb botrány.  
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Artisjus Zenetanári Díj kitüntetést vehetett át 2018 
decemberében könnyűzene kategóriában Bordás József 
dobművész, zenepedagógus, zeneszerző, a Magyar Jazz 
Szövetség elnökségi Tagja, a Nemzetközi Dob Mánia 
Tábor megalapítója, a Rajkó-Talentum Konzervatórium 
dob-tanszak vezetője és a Házhoz megy a Zenede Ország-
járó zenetörténeti előadássorozat művészeti vezetője.

Az Artisjus Zenetanári Díjával azokat a zenepedagó-
gusokat jutalmazták, akik pályafutásuk során nagy 
hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene terjesztésére, 
és missziójuk, hogy a felnövekvő muzsikusnemzedékek 
értsék és interpretálni is tudják a kortárs magyar zenét.

LAUDÁCIÓ

Korunk kedvez a kreativitásnak. Sok muzsi kus 
a hangszeres játék mellett tovább lép és mintegy 
kiegészítésként más területeken is kipróbálja magát.

Díjazottunk is ezek közé tartozik, aki nem mellesleg 
kiváló dob-művész, emellett tanítja a hangszerét, de 
széles körben szervezi is a zene közönséghez jutását úgy, 
hogy elviszi iskolákba, klubokba, a legkülönfélébb köze-
gekbe, ahol magyarázza és el is játssza a darabokat, az 
alapoktól a felépítményig, pont, mint egy népiskolában.

Az ő nevéhez fűződik a „Nemzetközi Dob Mánia Tá-
bor” megalapítása, és ugyancsak őt fémjelzi a „Házhoz 
megy a Zenede” országjáró, interaktív pedagógiai kon-
certsorozat, mely 9 éve töretlenül működik.

A mai alkalommal ezeket emelnénk ki tevékenységei-
ből. Gratulálunk Bordás Józsefnek eddigi eredményei-
hez, és sok sikert kívánunk a folytatáshoz!

Írta: Malek Miklós

A díjátadón készült videófelvétel az alábbi linken érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=k45LKPPk-
dTc&t=12s

A fenti sorok a pécsi 47. számú Szent László Cserkészcsa-
pat centenáriumáról szóló írásból származnak, de máskor 
is gyakran hallhatjuk ezt a mondatot a cserkészek szá-
jából. 2019-ben a visegrádi Mátyás király Cserkészcsapat 
szintén jelentős dátumhoz érkezett, idén ünnepeljük a 
csapat fennállásának 30. évfordulóját. E jeles jubileum al-
kalmából a három évtizednyi munka mellett szeretnénk 
együtt ünnepelni mindenkivel, aki cserkészként részt 
vett a csapat életében, emellett pedig célunk, hogy csa-
patunk és a cserkészmozgalom tevékenységét még job-
ban megismertessük a visegrádiakkal. 2019-ben számos 
olyan prog ramot terveztünk, amelyben a csapat régi tag-
jai, illetve a Magyar Cserkészszövetség képviselői is részt 
vesznek.

A jubileumi év 2019. január 6-án vasárnap, egy évnyi-
tó szentmisével vette kezdetét a csapat és a plébánia 
közös szervezésében. A programsorozat január 18-án 
A Magyar Cserkészszövetség múltja és jelene című 
előadással folytatódik a Holló kávézó és borozóban, az 
előadást Dr. Kempler Miklós Soma, a budapesti 314. sz.
Czuczor Gergely Cserkészcsapat tagja, az I. cserkész-
kerület vezetőtisztje tartja.

Március 1-jén még egy előadásra várjuk az érdeklődőket, 
amelyet csapatunk alapítója Csizmazia András fog tar-
tani.

Április 13-án egy közös kirándulásra invitáljuk a csapat 
jelenlegi és egykori tagjai mellett a szülőket, illetve min-
denkit, aki szeretné látni az előadások után, hogy milyen 
is egy cserkésztúra a valóságban.

Az év megkoronázása természetesen minden évben a 
nyári tábor, amely során a jubileum alkalmából idén egy 
nyílt napot szervezünk. A tábor látogatásával kapcsolatos 
pontos információkat a későbbiek folyamán hirdetjük. 
S bár igaz, hogy általában a nyári tábor a cserkészév leg-
fontosabb eseménye, idén azonban a tábor után egy talán 
még jelentősebb és szívünknek még kedvesebb programot 
is szeretnénk feleleveníteni: 2019-ben ismét Visegrádon 
kerül megrendezésre a hosszú hagyományokra vissza-
tekintő Országos Regős Bál október 19-én. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a ju-
bileumi programok szervezésében nyújtott támogatást, 
reméljük, hogy minél több résztvevővel találkozunk az 
év során tervezett programokon.

Gróf Boglárka,
csapatparancsnok

GRATULÁLUNK „AKI EGYSZER LETESZI A 
CSERKÉSZFOGADALMAT, AZ 
ÖRÖKRE CSERKÉSZ MARAD”
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50 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A PILISI PARKERDŐT

A természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a 
természetjárás összhangjának megteremtését 
és fejlesztését szolgálta 50 évvel ezelőtt a Pilisi 

Parkerdőgazdaság megalapítása. Az azóta részvénytár-
saságként működő erdőgazdaság sikeresen valósította 
meg az elképzelt modellt: a természeti értékek megőrzése 
mellett napjainkban a főváros környéki parkerdőknek 
évente 25 millió látogatója van, miközben a szükséges 
infrastruktúra fenntartásához jó alapot szolgáltat a fenn-
tartható erdőgazdálkodás. A Pilisi Parkerdő jelentős tu-
risztikai és természetvédelmi fejlesztésekkel készül a ju-
bileum megünneplésére.

1969-ben egyedülálló volt a Pilisi Parkerdőgazdaság 
alapítóinak célkitűzése: olyan erdőkezelési modell kidol-
gozása és megvalósítása, amely előtérbe helyezi az erdők 
turisztikai és kulturális szerepét, és nagy hangsúlyt fektet 
a táj és a természet védelmére. Mindennek anyagi forrását 
a korszerű erdőgazdálkodás volt hivatott megteremteni.

Napjainkra az 50 éves jubileumot ünneplő Pilisi Park-
erdő Zrt. az ország legnagyobb öko-turisztikai infrastruk-
túráját kezeli, amely kikapcsolódási lehetőséget kínál 
a gyalogos, a kerékpáros és a lovas természetjáróknak 
egyaránt. Története során az erdőgazdaság számos ter-
mészetvédelmi terület alapításában is közreműködött, és 
egyik kezdeményezője volt a Pilisi Bioszféra Rezervátum 
kialakításának. A Pilisi Parkerdő országosan élen jár az 
örökerdő-gazdálkodás széleskörű bevezetésében, miköz-
ben gazdálkodásával stabil alapot biztosít a turisztikai 
és természetvédelmi közfeladatok ellátásához. Működé-
si fi lozófi ája szerint az aktív természetvédelem, az 
erdőgazdálkodás és a természetjárás nem választhatóak 
el egymástól.

Az évfordulót jelentős turisztikai és természetvédelmi 
fejlesztésekkel ünneplik a pilisi erdészek. Két pályázat 
keretében mintegy 1 milliárd forintból megújul a Pilisi 
Parkerdő teljes turisztikai infrastruktúrája. A Magyar Ter-
mészetjáró Szövetséggel alkotott konzorciumban meg-
valósuló program legfontosabb eleme a térséget átszelő 
1000 kilométernyi turistaút-hálózathoz kapcsolódó pi-
henőhelyek és az információs rendszer felújítása. Három 
új kilátó is épül: a Szentendre fölötti Bölcső-hegyen, a 
Gödöllői-dombságban a Szada melletti Margita-hegyen, 
és a Gerecse keleti peremén található Nagy-Gete hegyen. 
A Rám-szakadéknál mosdót és pelenkázót is tartalmazó 
fogadóépület épül, míg több romos erdei épület a városi 
lakosok igényeire válaszolva úgynevezett négy évszakos 
pihenőhelyként újul meg. A fejlesztések több emblema-
tikus, de mára leromlott állapotba kerület kirándulóhe-

lyet is érintenek. Ilyen például a hűvösvölgyi Nagy-rét 
vagy a Holdvilág-árok. Újdonságot jelent, hogy 8 he-
lyszínen erdei fi tneszpark épül, a városi street workout 
edzőparkok mintájára, de tájba illő kivitelben.

A Pilisi Parkerdő a jubileumi évben különös hangsúlyt 
fektet a természeti értékek megőrzését aktívan szolgáló 
programokra. Az erdészek kiemelt fi gyelmet szentel-
nek az év rovarfajának választott havasi cincér, és az év 
kétéltűje, a foltos szalamandra élőhelyei fejlesztésének. 
Mindkét faj kötődik a Pilisi Parkerdőhöz, a havasi cincér 
például az erdőgazdaság legfontosabb partnerének 
számító Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata, amely-
nek életfeltételeit megfelelő mennyiségű holt faanyag 
meghagyásával biztosítják az erdészek. Az év emlősének 
választott eurázsiai hiúz pedig megismerhető az erdőgaz-
daság által alapított Budakeszi Vadasparkban, ahová 2018 
decemberében költözött be egy fi atal nőstény hiúz.

Mindezek mellett a Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján, a 
parkerdo.hu oldalon hetente egymást követő 50 témán 
keresztül mutatják be a Pilisi Parkerdő történetének 
elmúlt fél évszázadát, azt az örökséget, ami a főváros 
környéki erdők jelenlegi kezelésének alapját jelenti.
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MA MÉG MIÉNK ITT A TÉR….

Mielőtt belekezdenék a címben foglaltak kifej-
tésébe, írásomat néhány félreértés tisz-
tázásával kell kezdenem.

Először is, nekem Abonyi Gézával semmi bajom sincs. 
Ha lenne, az sem tartozna Visegrád lakóira, és még 
kevésbé a Visegrádi Hírek hasábjaira. Éppen ezért én 
nem „kedves” válaszokat írok Abonyi Géza cikkeire, 
hanem egy közéleti vitát folytatok vele. Teszem ezt 
azért, mert úgy gondolom, hogy polgármesterként, és 
most közéleti íróként nem jó helyre teszi a hangsúly-
okat, és most közéleti íróként úgy gondolom, hogy nem 
jó helyre teszi a hangsúlyokat, nem látja a legégetőbb 
problémákat, így azokra nem ad hatékony és jó választ. 
Véleményem szerint korábbi hibás döntései, illetve cse-
lekvés képtelensége is nagyrészt ebből adódott. Sosem 
állítottam, hogy nekem van igazam. Én pusztán leírom a 
véleményemet, és próbálok érvelni mellette, de a Tisztelt 
Olvasóra bízom, hogy kinek az álláspontját fogadja el. A 
téma természetéből adódóan azonban elvárom minden 
közéletbe tevékenykedőtől, hogy tájékozott legyen, és az 
igazat mondja. Attól, hogy valamit sokszor leírunk, vagy 
elmondunk nem lesz sem jó, sem igaz.

Továbbá tisztázni szeretném, mit is jelent a képviselői 
eskü. Ma a magyar közéletben is sokan úgy gondolják, 
hogy amikor azt mondják, hogy esküszöm, és többen 
hozzá is fűzik, hogy „Isten engem úgy segéljen”, az csak 
egy szép formula. Pedig nem az. Jogi, de elsősorban 
erkölcsi értelemben ez egy súlyos teher. Amikor Tény-
feltáró bizottság elnökeként hónapokat töltöttem azzal, 
hogy végigolvassam, és kikutassam az önkormányzatnál 
lévő „kérdéses” iratokat, akkor szembesültem azzal, hogy 
milyen nehéz lehet egy ügyész feladata, akinek a másik 
szemébe kell mondania, azt, hogy vádollak ezzel, vagy 
azzal. Nem haragból, nem bosszúból, hanem „pusztán 
csak azért”, mert egyszer kimondta: esküszöm, hogy a 
törvényességet képviselem. Sok esetben a képviselői is 
hasonló helyzetbe kerül, hiszen a képviselői esküben is 
benne van, hogy a Magyar Köztársaság törvényeit be-
tartom, és másokkal is betartatom. Éppen ezért amikor 
én felteszem a kérdéseimet Abonyi Gézának, azt nem 
szórakozásból, vagy haragból teszem, hanem kötelesség-
ből. 

Abonyi Géza azon felvetésére, hogy forduljunk a meg-
felelő hatóságokhoz (vagy jogászhoz, ügyvédhez, stb.), 
tisztelettel jelzem, megtettük. Megtettük kötelességből. 
És megtettük mindazokat a lépéseket, melyeket ezek a 
szakemberek véleménye szerint meg kellett tennünk. Az, 

hogy egy-egy „ügy” milyen mélységig jutott, az már nem a 
mi felelősségünk. Éppen ezért nincs információm például 
arról sem, hogy a rendőrség vádemelési javaslata ellenére 
miért nem lett bírósági ügy az ominózus telek eladásból. 
Ez már nem rám tartozik, és nem is megyek utána. Mi 
a munkát 2012 és 2014 között elvégeztük és befejeztük 
eskünknek megfelelően. Rengeteg időt töl töttünk az el-
maradt munkák pótlásával, a „kérdéses” hely zetek tisz-
tázásával. (Károk keletkezetek, de hála Istennek nagyon 
komoly helyrehozhatatlan károk nem. A rendbetétel 
azonban hosszú hónapokat vett el az önkor mányzat 
hasznos idejéből.) Ennek az egyik dokumentuma a Tény-
feltáró bizottság jelentése, mely sosem volt titkos doku-
mentum, de igaz az is, hogy kifejezetten kerültük azt, 
hogy bárki is hangulatkeltésre használhassa fel azt. Ez 
nem bulvár téma, hogy azon jókat lehessen csámcsogni. 
Nem véletlen az anyag elfogadásának időpontja sem: a 
2014-es önkormányzati választások előtt 3 nappal fogad-
ta el az önkormányzat, pont azért, hogy a kampányban 
még véletlenül se lehessen felhasználni. Megjegyzem a 
munka befejezése után egyetlen szakember, vagy hatóság 
sem cáfolta meg a jelentésben leírtakat, azok valóságát 
mindenki alátámasztotta. A munka alaposságát pedig 
az is mutatja, hogy annak befejezése óta pedig pusztán 
két olyan anyag, információ került elő, melyet akkor nem 
tudtunk megszerezni, de ezek is összhangban vannak a 
jelentéssel.

A kérdéseimmel is pusztán azért álltam elő újra, mert 
Abonyi Géza kérdéseket tett fel a mostani önkormány-
zatnak. Az én véleményem pedig azt, először zárjuk le 
a múltat, és utána térjünk rá a mostani kérdésekre. Bár 
Abonyi Géza legutóbbi cikkének utolsó tagmondata is 
az, hogy „készséggel állok elébük”, de válaszok mégsem 
jönnek. Egyedül Rózsa úr kilétére derült fény. Azonban 
Rózsa úr esetében sem pusztán az a „ki” szó a kérdés 
lényege, hanem a „ki” mögötti tartalom. Azzal semmi 
probléma sincs, ha valaki - adott esetben a polgármester 
- egy régi ismeretségét használja fel arra, hogy a város 
szekerét előre tolja. A furcsaságok sora ott kezdődik, 
amikor ezt a valakit sokszori kérés ellenére sem ismer-
heti meg senki. Ez a valaki a város képviseletében sok 
százmilliós értékről tárgyal testületi felhatalmazás nélkül 
(csak érdekességként: az SzMSz értelmében a polgár-
mester sem dönthet 500 ezer forint feletti tételről), sőt 
a polgármesteri felhatalmazásnak sincs írásos nyo-
ma. Nincs szerződéses viszonyban az önkormányzattal 
(a felhatalmazás másról szól!!!), ezért azt sem lehet tudni, 
hogy a munkájáért cserében milyen javadalmazás volt az 
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egyességben? Továbbá, azt is furcsának tartom, hogy va-
laki elvállal egy munkát, és a nélkül, hogy egyáltalán tud-
ná ki a partnere, nem kíván vele tovább dolgozni, hiszen 
ezt írja Abonyi Géza. Idézem: „de a választást követően, 
az új városvezetéssel már nem óhajtott együttműködni.” 
Összességében elmondhatjuk, a kérdések a mai napig 
kérdések maradtak.

De itt az ideje, hogy rátérjek a fentieknél sokkal fonto-
sabb kérdésekre.

Jól látja Abonyi Géza, hogy a város fontos változás előtt 
áll. És nem pusztán azért, mert az általános gazdasági 
helyzet, ezen belül városunk jó teljesítménye, valamint a 
felelős gazdálkodás eredményeként valóban stabil pénz-
ügyi háttérrel rendelkezünk, hanem azért, mert ha jól 
fi gyelünk a változások előszele már megérkezett. Mire 
gondolok? Példaként engedjék meg, hogy kiemeljek egy 
kis részt a nagyon bonyolult összetett folyamatból, amit 
átfogóan városfejlesztésnek szokás nevezni:

Az elmúlt években több kormányhatározat jelent 
meg, melyek Visegrádot érintő sokmilliárdos fejlesz-
tésekről szólnak, és további ilyen döntés várható. Miről 
is szólnak ezek? Egyszerűen fogalmazva a turisztikai 
attrak ciós fejlesztéséről és ezek népszerűsítéséről. A tu-
risztikai látványosságok megközelítési lehetőségeinek 
fejlesztéséről, értsd Visegrád belső közlekedéséről. 
A sípálya és a le pencei strand fejlesztéséről, és nem utolsó 
sorban a Bécset Budapesttel összekötő EuroVelo 6-os 
nemzetközi kerékpárút megépítéséről. Hangsúlyozom 
ezek a döntések megszülettek. Jelen pillanatban azok a 
minisztériumok, állami szervek, valamint hatóságok 
és hivatalok, melyek a döntések megvalósításával van-
nak megbízva, Visegrádot komoly partnernek kezelik, 
kíváncsiak a véleményünkre, javaslatainkat megfon-
tolják. Teszik mindezt azért, mert elolvasták és ko moly 
alap nak tekintik azt a tanulmányt – a több mint 130 
olda las Virágzó Visegrád programról beszélek – melyet a 
város letett eléjük. Hangsúlyozom, meghallgatják javasla-
tainkat, kíváncsiak a véleményünkre, de a döntést ők 
hozzák. Ők diszponálnak a pénz és a források felett. És 
így lesz ez mindaddig, amíg komoly kérdésekre adekvát 
válaszokat tudunk adni. Nekünk pedig ilyen válaszokat 
kell tudnunk adni, hiszen ezek a beruházások számukra 
"élet-halál" kérdések, szó szerint. De ezekre a város fej-
lesztését érintő kérdésekre véleményem szerint nem az 
a válasz, hogy csobogó szökőkút mellett ülve, egymással 
beszélgetve szeretnénk a várat nézni, vagy, hogy az orvosi 
rendelő várójában alakítsunk bajtársi közösségeket. Ezek 
jó és szép gondolatok, de nem adekvát válaszok egy "élet-
halál" helyzetben. Ha nekünk ezek a válaszaink, akkor a 
"halált" választottuk.

Mire alapozom mindezt? És miért gondolom, hogy 
"élet-halál" kérdése ez? A sokmilliárdos döntések komoly 

stratégia mentén születnek, ez nem vitás. Hol itt a straté-
gia? Látnunk kell, hogy Budapest lassan megtelik. A je-
len pillanatban rendelkezésre álló attrakciók közelítenek 
a teljesítőképességük határához. A nemzetgazdaság és 
a tőke (jelenesetben szállodaipar) azonban további be-
vételeket akar realizálni. Ez közös cél. Ezt azonban csak 
úgy tudja elérni, ha tovább tudja itt tartani a vendéget, 
ha több éjszakát tud értékesíteni. Akkor viszont olyan 
attrakciókkal kell bővíteni a kínálatot, mely egynapos 
kalandot kínál, hiszen a szállásnak Budapesten kell len-
nie. Ezért értékelődött fel újra a Dunakanyar, hiszen a 
problémára a legcélszerűbb megoldást kínálja. Erről szól 
a Gran Budapest nevet viselő turisztikai program (mely-
ben feketén-fehéren leírják, hogy a Budapesten eltöltött 
vendégéjszakák számát 30%-kal növelni akarják), és ezt 
támasztja alá, és segíti a Dunakanyar kormányprogram.

Mi következik ebből? Az, hogy rövid időn belül a 
Visegrádra látogatók száma akár 40-50, de 60%-kal is 
növekedhet. Nekünk pedig két választásunk van, vagy 
nem csinálunk semmit, és akkor városunk egy élhetet-
len település lesz, vagy kihasználjuk a helyzetet, és meg-
próbáljuk a magunk hasznára fordítjuk. De ne legyenek 
kétségeink, jelen állapot szerint ezt a programot véghez 
fogják vinni. A tőke és a pénz logikát ezt diktálja. A bu-
dapesti szállodákba sok százmilliárdot befektetők nem 
fognak meghatódni attól, hogy a visegrádiak szökőkút 
mellett szeretnének romantikázni. Ha nem használjuk ki 
azt a helyzetet, hogy ma még partnerként kezelnek, akkor 
át fognak gázolni rajtunk.

Ma még ebből nem sokat érzünk, mint ahogy az em-
berek többsége a globális felmelegedésből sem érez sokat. 
De majd ha robban a „bomba”, az nagyot fog szólni. Jobb, 
ha elkezdünk felkészülni a változásokra, mert ma még 
miénk itt a tér, de hogy ez így is maradjon, azért sokat 
kell dolgozni.

Végezetül engedjék meg, hogy Abonyi Géza múlt havi 
cikkének három konkrét felvetésére is reagáljak. Jelesül 
a Községkert, a Széchenyi utcai volt kemping és a Du-
na-parti strand kérdésére. Úgy gondolom, mind a három 
fontos, és vitára alkalmas téma. De hogy valós vitát le-
hessen folytatni róluk, ahhoz elvárnám a tájékozottságot, 
ugyanis mind a három kérdésben történtek döntések, 
lépések. Ezekről rendre tájékoztatást is adott az önkor-
mányzat. Tehát folyamatosan egy hajdan volt statikus 
állapotot emlegetni, és arról elmélkedéseket folytatni 
fölösleges. Kérek mindenkit, hogy tájékozódjon ezekben 
a kérdésekben (is), és valóban vegyenek részt az érdemi 
munkában. Véleményezzék a terveket, tegyenek javasla-
tokat, de legalábbis jöjjenek el a lakossági fórumokra, 
közmeghallgatásra.

Mikesy Tamás
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LEGFŐBB ELLENSÉGEINK

Olyan jelenségekre szeretném ráirányítani a fi -
gyelmet, ami úgy az egyént, mint a közösséget, 
úgy a városunkat, mint az országunkat jellemzi 

és bénítja az esetek nagy többségében. Ami gátja a fej-
lődésnek, gátja az önbecsülésnek és gátja a jövőnek.

Több szóval is leírható, tetten érhető, úgy mint a közöny, 
a közömbösség, a kényelmeskedés, a beletörődés, a le-
mondás, a belenyugvás.

Tökéletesen adja vissza a jelenséget Zorán száma az „Így 
is jó!”című és kezdetű dal, ajánlom mindenki fi gyelmébe 
(YouTube).

Itt nálunk Visegrádon az „Ez van!” mondással intézzük 
el azokat a helyi bajainkat, amelyekről azt gondoljuk, 
vagy azt akarjuk gondolni, hogy nem tehetünk semmit 
ellenük, nem gyógyíthatóak, nem változtathatóak. Pedig 
sok esetben csak a valódi akarat hiányzik. Sokszor csak 
a kényelem mondatja velünk ezeket a szavakat, hiszen 
sokkal ta könnyebb elintézni egy lemondó kézlegyintéssel 
a dolgot, mint esetleg utána járni, felszólalni, mozgósítani 
a cél érdekében. Íme, egy példa. 

Fájdalmas történet városi iskolánk bővítésének félbe-
hagyása. Az ez ügy bonyolult és méltatlan városunkra és 
iskoláskorú polgárainkra nézve, akik bádog dobozokban 
kénytelenek tölteni iskolás éveik egy részét. Egyelőre nem 
látni a végét, de még az is lehet, hogy évekig eltart, amíg 
felmérnek, amíg pályáztatnak, amíg valamelyik kivi-
telező megnyeri, amíg idejön és nekikezd, és mi imád-
kozhatunk azért, hogy ne járjunk vele is úgy, mint azzal 
a céggel, amelyik belekezdett, azután itt hagyta félbe az 
egészet. 

Lesújtó és elszomorító látni, hogyan romlik a félig 
kész épület állapota, hogyan megy kárba az udvaron 
felhalmozott drága építőanyag, mert senki nem veszi a 
fáradságot, hogy legalább egy fóliával letakarja és meg-
védje az időjárás viszontagságaitól. Nem értem, hiszen 
lehet, hogy nem mi fi zetjük ezt a számlát, de mégis csak 
nagy érték, és valahol a mi pénzünk is, ami megy tönkre 
és mállik szét az esőben. 

Ha valamikor, akkor itt, ebben az ügyben lehetne 
értelme a közösségi összefogásnak és tiltakozásnak. Nem 
kellene hagynunk, hogy csak teljenek a hónapok esetleg 
évek és mi csak nézzük ezt a gyalázatos állapotot. Ne nyu-
godjunk bele! Adjunk hangot az elégedetlenségünknek! 
Gyűjtsünk aláírást mindenkitől Visegrádon, amelyben 
tiltakozunk ez ellen a helyzet ellen és adjuk be az illetékes 

hivatalnak. Ha nincs kielégítő válasz, akkor menjünk 
oda és tüntessünk a jelenlétünkkel. Vigyük a helyi TV-t 
is magunkkal. Biztosan célt érünk, hiszen nem mind-
egy, hogy az illető döntéshozó egy hivatalos nyelvezetű 
önkor mányzati levélben olvas néhány neheztelő monda-
tot, vagy személyesen száz dühös szülő és nagyszülő szá-
jából hallva szembesül vele, hogy sürgősen tennie kellene 
végre már valamit a visegrádi iskola építésének folytatása 
ügyében.

Hasonlóan járhatnánk el a sokak által csak „Visegrád 
szégyenének”  titulált CBA élelmiszer üzlet ügyében, 
vagy az évek óta húzódó gátépítési ügyben,

Ha nincs más megoldás, akkor ezekre a módszerekre, 
ilyen típusú akciókra lenne szükség az előrelépéshez 
ebben a mai világban, ha valóban célt akarunk érni a 
különféle cégek és hivatalok ellenében. 

Erre kellene összefogni az erőket. Ennek érdekében 
mindenekelőtt le kell győzni legfőbb ellenségeinket, a 
közömbösséget, a belenyugvást és a kényelmeskedést. 

Ha ezen túl vagyunk, akkor jöhet bármilyen kihívás 
meg tudunk felelni és célt érünk, ha valóban akarjuk. 
Remélem és bízom benne, hogy valóban akarjuk mind-
annyian. 

Abonyi Géza

Tisztelt Képviselő Úr!

Másodszorra ragadok tollat a „Visegrádi Hírek” olda-
lain a települést, tágabb értelemben a Dunabogdány-
tól Esztergomig lakókat (Kisoroszi, Visegrád, Dömös, 
Dunabogdány) sújtó közlekedési viszonyok miatt. 
Elsőként a lap 2015. novemberi számában „Csigajárat” 
címmel írtam az áldatlan állapotokról, a VOLÁN 880-as 
járatának tömöttségéről, ritka, óránkénti indíttatásukról, 
rekord lassúságáról stb.

Az utaztatási helyzetünk az óta sem javult, de mitől is 
lett volna jobb? Az eltelt időszak eseteiből csak két példát 
említek:

NYÍLT LEVÉL HADHÁZY 
SÁNDOR ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐ ÚRNAK



2019. FEBRUÁR

20

-             Budapestről, pontosabban Újpest Városkaputól 
a 7-es kocsi állásról indul a busz. A beállásra várakozók 
sora gyakorta a 8-as állás végétől is túlnyúlik. Bizony, volt 
már, hogy a sofőr vakargatta a fejét a már tömött busz 
mellet még fölszállni kívánó hosszú sor láttán.

-           Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha nem a 
GRY 569-es forgalmi rendszámú buszt fogjuk ki (mint 
december 17-én 12:35-kor), amelynek utastere koszos, 
rozsdafoltos, beázás nyomokkal, szemetes padlóval, 
beszakadt oldalpanellel indították, fűtés nélkül, had 
fagyoskodjanak az utasok!

Meggyőződésem, hogy a menetrend szervezők 
egyáltalán nem ismerik, vagy nem akarják ismerni 
azokat a körülményeket, ami erre a járatra jellemző. 
Az alábbiakban –az utazási tapasztalataim alapján- a 
miértek soka ságát tudom fölvetni, egy pár hozzáfűzni-
való kíséretében:

1.       A járatok budapesti két megállójában (TUNGS-
RAM, Fóti út) miért állnak meg kifelé a leszálló, befelé 
a fölszálló utasoknak? Ezekről a megállókról igénybe 
vehető a helyi közlekedés, miért kell lassítani ezzel a 
menetidőt? Van rá példa, hogy az M3-as felé közlekedő 
VOLÁN járatoknál így járnak el. (pl. a Szerencs utcai 
megállónál!)

2.       A járatok miért nem térnek be Budakalász bevá-
sárló központjához? Mint az alábbiakban láthatjuk, a 
sok feleslegesen beiktatott megálló helyett ez a kis kitérő 
lega lább a lakosságot szolgálná!

3.       Egy helyközi buszjáratnak miért kell megolda-
nia egy 27 ezres város, Szentendre helyi közlekedését? 
Hogy a menetidőt növeljük, nem gondolva a távolabbra 
utazókra? Ehhez a kérdéshez több hozzáfűznivalóm van! 
A „csigajárat” 38. megállóhelyeként érkezik Visegrád, 
nagymarosi rév megállójához, Visegrád központjához. 
Átellenben Nagymaros a vonatoknak a negyedik, illetve 
a nemzetközi járatoknak a második megállója a Nyu-
gati pályaudvarról. És micsoda különbség a vonatok jó 
részének kényelme a buszokhoz képest! Térjünk vissza 
Szentendre helyi közlekedésére! A 880-as járatnak a 
városban 12 (Leányfalun 7) megállása van. Szinte min-
denkori eset, hogy a kedves szentendrei lakos fölszáll az 
autóbusz pályaudvaron, s máris jelzi leszállási szándékát 
az Egyetem megállónál. Miért nem oldja meg egy város 
a helyi közlekedését, miért kell a távolabbra közlekedők 
életét megnehezíteni?

4.    A Budapest felől érkező buszok miért kanyarodnak 
vissza az autóbusz pályaudvarra? A három közlekedési 
lámpára várakozás (kettő be-, egy kiálláskor) a pályaud-
vari időtöltés kizárása lényegesen rövidítené a menetidőt 
egy 11-es út melletti beálló öböl kialakításával. Utóbbi 

építésére meg van a hely! No, egy ilyen megállás helyett 
mennyire ésszerűbb lenne a budakalászi betérő!

5.    A busztípusokkal, értve rajta befogadóképességüket, 
miért nem alkalmazkodik, igazodik a VOLÁN az 
utaslétszámhoz, a csúcs- és, nem csúcsidőhöz, illetve a tu-
ristaforgalomhoz? Csak részigazság, hogy Dunabogdány 
és Esztergom között kihasználatlanság van! A csúcs idők 
és a hétvégi kirándulások ugyanis megkívánnák a nagy, 
csuklós buszokat, más esetekben viszont fölösleges a 
nagyméretű járatok „rongyoltatása”.

6.    Miért nincsenek gyorsjáratok, és sűrűbb indíttatások 
legalább Szentendre autóbusz pályaudvarától? Ismert, 
hogy már a II. világháború előtt meg kívánták hosszab-
bítani a HÉV vonalát, részben, egy szakaszon buszjáratok-
kal. Nem új gondolat, hogy az érkező HÉV vonatokhoz 
igazodva és hozzájuk kapcsolódva gyorsjárati buszok in-
duljanak! Itt jegyzem meg a gyakori baleseteket, melynek 
eredményeként a Megyeri-hídtól araszolva, órás késéssel 
érnek be a buszok Szentendrére, amelyet a buszpályaud-
varról indulással kizáródnának. (Ide kívánkozik egy 
megjegyzés: megérné egy interpelláció a belügyminiszter 
felé, hogy miért tartanak balesetek esetén hosszú órákon 
át az útlezárások, helyszínelések?) Bizony ez is emberibbé 
tenné a lakosság életét!

Helyzetemből adódóan hetente többször, köztük hét-
végeken utazom be Budapestre, s onnan tovább az agglo-
meráció különböző irányaiba, így tapasztalatból isme-
rem, hogy ilyen rossz közlekedési viszony egy irányt sem 
érint. Mindezek mellett a médiában gyakran hírt hallunk 
új szakaszok átadásáról, a gödöllői térségnek vásárolt új 
buszokról, stb., csak éppen a mi térségünk szunnyadja 
Csipke Rózsika álmát.

Fentebb említést tettem a turistaforgalomról, hiszen 
a Duna-kanyar Visegráddal az ország második idegen-
forgalmi központja. Ám, jómagam inkább a dolgozni- 
iskolába járni, mindennap közlekedő helyi lakosság 
érdekében teszem föl utolsó kérdésem: ilyen út és közle-
kedési viszonyokat érdemlünk?

Tisztelt Képviselő Úr?

A 2018. április 8-i választások előtt interjú jelent 
meg Önnel „Meg kell védeni a jövőnket!” címmel, egy 
különkiadású lapban. Szavaival érinti a térség javuló út és 
közlekedési viszonyait is. Szíves válaszát várnám, hogy 
mikor kerül sor a Duna-kanyarra, illetve a Duna jobb 
partjára, a térségünkre is?

Köszönettel: 
Jancsó Ottó (cím a szerkesztőségben)
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TURISZTIKAI EGYESÜLET

Teljes és hivatalos nevén Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete, amely huszonöt éve alakult és azóta 
működik Visegrádon. Annak idején az utcák virágosításával, a köztéri hidak, korlátok, padok festésével, karban-
tartásával, a karácsonyi díszkivilágítás megindításával, különféle közösségi rendezvények megszervezésével vette 

ki részét a város szépítéséből, a közösségi élet jobbításából. Jelenleg ez utóbbit tartja fontosnak az Egyesület vezetősége, 
amelynek több terve és elképzelése van ilyen irányban.

Egyik ezek közül egy Tavaszköszöntő rendezvény megszervezése, amelyen városunk intézményei, egyesületei, kisebb 
csoportjai vennének részt egy-egy rövid produkcióval ének, zene, tánc, vers, jelenet, vagy bármilyen más előadás formá-
jában. Megkezdtük ennek szervezését és reméljük, hogy minél több résztvevőre számíthatunk a város minden lakójának 
érdeklődésével és támogatásával.

Tervezzük továbbá egy közvetítési szerep felvállalását egy elmérgesedett ügyben, amely rontja a közhangulatot és feszült-
séget okoz a lakosság köreiben. Úgy gondoljuk, hogy egy szakképzett békéltető, azaz mediátor bevonásával megoldható 
lenne az úgynevezett „napelem ügy” oly módon, hogy mind az Önkormányzat, mind a „napelemesek” számára közös 
tárgyalás és megegyezés révén megnyugtatóan rendeződjön az ügy. Ennek is folyik az előkészítése, szervezése.

Nyitottak vagyunk arra, hogy az Önkormányzattal együttműködve részt vegyünk akár közterületi szépítési, akár ren-
dezvény szervezési feladatok elvégzésében, mert azt gondoljuk, hogy a lakosság bevonása ezekbe a helyi feladatokba 
minden szempontból csak javára válik a közösségnek, javára válik a városnak. 

Ehhez a munkához kérjük és várjuk mind az Önkormányzat, mind a visegrádi lakosság támogatását, segítségét.

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületének vezetősége
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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Kozmetika ajánlata! 
 

Mélyhámlasztás kúra 
(6 alkalmas kezelés) 

minden korosztálynak, 
ránctalanító,  bőrmegújító, pórusösszehuzó, 
pattanásos bőröknek gyulladáscsökkentő. 

Kis- és nagykezelések, 
tini kezelés, szempillafestés, 

szemöldökfestés és formázás, 
alkalmi sminkek, stb. 

 

Visegrád, Újkert utca első háza, 
a Régi Világ Galéria mellett. 

 

Bejelentkezés: +36302057850 
Honlap ahol a munkáimat 

és árlistámat megtekintheti: 
http://adrienne-smink.hupont.hu/ 

 

Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztőségi közlemény 
 

Tájékoztatjuk mindazokat, akik a 
Visegrádi Hírekben írást kívánnak leközölni, 

hogy aktuális témákban – havi lap lévén – 
mindig a két lapzárta közötti eseményekről 
(értelmezhető ráhagyással) szóló anyagokat 

fogunk ezután leközölni. 
 

Megértésüket köszönjük! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 

Hirdessen  
a VISEGRÁDI HÍREK-ben 

immár színesben! 
 

Kedvező tarifák! 
Ha többször hirdet, kedvezményt kap! 

 

Anyagleadási határidő minden hó 15-e, 
e-mail cím: mikesytamas@freemail.hu 
További információ: 06-30/210-8580 

HIRDETÉS
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