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BABITS MIHÁLY: 

ÚJ ESZTENDŐ BEKÖSZÖN (részlet)

Új esztendő beköszön.
régi könyvben új lap
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót ígér,
minden napja cél és
minden éje kéj.

Vízkereszt: a világ vár
csillag ég az égen,
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
jönnek a tevéken.
Ej haj szép az év,
minden napja szép,
minden éj egy álom,
minden nap egy kép.

(1911.)
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A 2018. november 21-én megtartott rendes testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek:

.  Elfogadta a képviselő-testület a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját.

. Ugyancsak elfogadták a képviselők Visegrád Város 
Önkormányzatának 2018. évi III. negyedévi gazdál-
kodásáról szóló beszámolóját.

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rende-
letet. A rendelet Visegrád Város hivatalos honlapján az 
Önkormányzat/Rendeletek, szabályzatok/Hatályos ren-
deletek menüpontban megtalálható. 

. A képviselő-testület megbízta Gerstmayer Beátát a 
2019-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram elkészítésével.

. Elfogadták a képviselők a decemberi közmeghallgatás 
időpontját és napirendi javaslatait.

. Galszter Beátát jelölte meg nyertes pályázónak a 
képviselő-testület az önkormányzat által a Sziget u. 15. 
szám alatt lévő 1.em. 4. számú önkormányzati lakás bér-
beadására kiírt pályázaton.

. Érvénytelen lett az önkormányzat tulajdonában lévő 
MTZ 552 Belorusz traktor értékesítésére meghirdetett 
nyilvános pályázat mivel az ajánlattételi határidőig egyet-
len a pályázati felhívásnak megfelelő tartalmú ajánlat 
sem érkezett. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a traktort a vagyonrendeletnek megfelelő eljárás szerint 
ismételten értékesítésre jelöli ki.

. A beérkezett ajánlatok alapján a Hód Kft -t bízta meg 
a testület az Egészségház belső felújítási munkálatainak 
elvégzésével.

. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rende-
let 4.§ (1) és (2) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva a testület úgy döntött, hogy a Visegrád 793/2 
hrsz-ú ingatlant értékesíti Zséli Szilvia részére az előzetes 
ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított bruttó 
520 000 Ft értékben.

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési 
jogait gyakorló szerve úgy döntött, hogy Cseke Lászlót 

2023. november 27-ig ismételten ügyvezetővé választja, 
mivel az öt éves határozott időtartamra szóló megbíza-
tása lejárt.

. A beérkezett árajánlatok alapján a Szőke és Társa Kft -t 
bízta meg a testület az Áprily-völgy partfal alámosás és a 
művelődési ház területén található támfal megrongálódás 
okozta károsodások helyreállítása kapcsán a tervezési 
munkák elvégzésével bruttó 3.175.000.-Ft tervezési díj 
fejében.

. Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester alpolgármesteri tiszteletdíjának, 
100.000,-Ft-nak támogatásként történő felajánlását 
a Visegrádi Nyugdíjas Klub részér, a karácsonyi ün-
nepségük fi nanszírozására.

. Az elvégzett igényfelmérés ismeretében, továbbá fi -
gyelembe véve a Népjóléti Bizottság javaslatát Visegrád 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (3a) bekezdésében 
előírt bölcsődei szolgáltatást 2019. január 1-től 2019. de-
cember 31-ig a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület útján 
kívánja biztosítani. Ennek érdekében az önkormányzat a 
Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel a visegrádi gyerme-
kek részére három bölcsődei férőhely biztosítása érdeké-
ben feladat-ellátási szerződést köt. A bölcsődei ellátás 
érdekében az önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú 
Egyesületet 2019. január 1-től 2019. december 31-ig havi 
220.500,-Ft-tal támogatja.

. Elővásárlási jog lemondásáról döntöttek a képviselők a 
Visegrád, 151 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelé-
si ágú, osztatlan közös tulajdonban álló, 24/576 tulajdoni 
illetőségű ingatlanrész vonatkozásában.

A 2018. december 12-én megtartott rendes testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek:

. Elfogadták a képviselők Visegrád Város Önkormány-
zata 2019. évi belső ellenőrzési tervét, valamint Visegrád 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 
ülés- és munkatervét. Ez alapján a rendes testületi ülése-
ket az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden hónap 3. 
szerdáján, 18:30 órától tartják.

. A képviselők döntése alapján Visegrád Város Önkormány-
zata 2019-ben is együttműködési megállapodást köt a Da-
nubia  Televízióval. Elismerve a műsorszolgáltató helyi és 
kistérségi szinten végzett közösségi értékteremtő munká-
ját a televízió működését 3.000.000,- Ft-tal támogatja. 
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. Második körben érvényesen zárult a MTZ 552 Be-
lorusz traktor értékesítésére meghirdetett nyilvános 
pályázat. A testület úgy döntött, hogy a traktort a legma-
gasabb összeget megajánló Oláh József részére értékesíti 
a pályázatában megjelölt bruttó 2.000.000.-Ft összeg el-
lenében.

. Döntés született az Egészségház, a Polgármesteri 
Hivatal, a Mátyás Király Művelődési Ház, a Visegrá-
di Rendőrőrs és a Sziget utcai közösségi ház sikertelen 
garanciális felújításainak felmérésével és a kivitelezés 
műszaki ellenőrzésével kapcsolatban. A döntés értelmé-
ben a testület a Szabvány és Minőség Kft .-t bíza meg a 
munka elvégzésével bruttó 7.620.000.-Ft keretösszegben. 

. „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesít-
ményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korsze-
rűsítésének támogatása Pest megye területén” címmel 
pályázat benyújtásáról döntött a testület a Rákóczi utca 
– Sziget utca csapadékvíz elvezető rendszerének rekon-
strukciója tárgyában.

.  A Csukavölgy utcai támfal-megrongálódás kapcsán, a 
legkedvezőbb árajánlat alapján a Szőke és Társa Kft -t bíz-
ta meg a testület a tervezési munkák elvégzésével bruttó. 
4.000.500.-Ft tervezési díj fejében.

. Módosították a képviselők „a gyermekétkeztetési 
és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról” szóló 
6/2013 (III.22.) önkormányzati rendeletet. A módosított 
intézményi térítési díjakat is tartalmazó rendelet Viseg-
rád Város hivatalos honlapján az Önkormányzat/Ren-
deletek, szabályzatok/Hatályos rendeletek menüpontban 
megtalálható.

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A §. (3) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva 1 iskolás gyermek számára napi egyszeri speciális 
étkezést biztosít.

. Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Bálint 
Zsolt 4 havi, Bártfai István 9 havi és Mikesy Tamás 4 havi 
képviselői tiszteletdíj felajánlását.

. Döntés született arról, hogy az Egészségház 2018. de-
cember 17. napján induló belső felújítási munkálataihoz 
kapcsolódóan az épület állagmegóvásához szükséges 
vízszigetelés megoldására az önkormányzat a műszaki 
ellenőr által javasolt 3.000.000.-Ft-ot biztosítja. 

. Ugyancsak döntöttek a képviselők „a személyes gon-
doskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, val-
amint a fi zetendő térítési díjakról” szóló /2013 (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet Viseg-
rád Város hivatalos honlapján az Önkormányzat/Rende-
letek, szabályzatok/Hatályos rendeletek menüpontban 
megtalálható.

. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a „A visegrádi Magyar László Tornacsar-
nok felújítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen meghívásos 
közbeszerzési eljárást indít meg. A témáról bővebben a 
Városházi Mozaik rovatban olvashatnak.

. Az ülés végén elővásárlási jogról történő lemondás-
ról, valamint a tornacsarnok felújítása kapcsán kiírt 
közbeszerzési eljárás megindítása okán az önkormány-
zat közbeszerzési tervének módosításáról döntöttek a 
képviselők.

~  ~  ~

Tisztelt Olvasók! Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a 
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, valamint az 
önkormányzati rendeletek, szabályzatok, közbeszerzési 
dokumentumok megtalálhatók Visegrád Város hivatalos 
honlapján az „Önkormányzat” menüpontban.

VVÖ, VPH

VÁROSHÁZI MOZAIK

Megújul a Magyar László Tornacsarnok! Mint ar-
ról korábban már tájékoztattunk, a Makovecz Imre 
életművének gondozásáról szóló 1850/2016. (XII.23.) 
Kormányhatározat értelmében Visegrád Város Önkor-
mányzata 200 millió forint vissza nem térítendő állami 
támogatást nyert a Magyar László tornacsarnok felújítás-
ára, korszerűsítésére. Elkészültek a tanulmánytervek, 
valamint az épület korszerűsítéséhez szükséges komp-
lett tervdokumentáció is. Az ebben szereplő tervezői 
költségbecslés azonban jelentősen meghaladta az elnyert 

támogatási összeget, amit Visegrád Város Önkormány-
zata jelzett az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. 
A minisztérium kérésének megfelelően az önkormányzat 
benyújtotta a felújításhoz szükséges többletigényét. Ezt 
fi gyelembe véve a Makovecz Imre életmű gondozásának 
folytatásáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Kormányhatáro-
zat a Magyar László Tornacsarnok felújítására összesen 
413 millió forintot bocsájt Visegrád Város Önkormány-
zata rendelkezésére. A képviselő-testület a 2018. évi 
utolsó ülésén „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok 
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felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról 
döntött. A nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélkü-
li közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárás során az 
önkormányzat a következő 5 ajánlattevőt hívja fel aján-
lattételre: Hód Kft , BAU-VIP Kft , Kőművészet Kft , Balin-
da Építőipari Kft , Monting Kft . 

A tervek szerint a tornacsarnok felújítása a 2018/19-es 
tanév végén elkezdődhet.

Elkezdődött az egészségház felújítása: Visegrád Város 
Önkormányzata a „Kötelező önkormányzati feladatokat 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című pályá-
zaton 2018. elején 15.831.121. Ft támogatást nyert az 
egészségház belső felújítására. A támogatás intenzitása 
50%-os, az önerő – azaz 15.831.121. Ft – biztosításáról a 
képviselő-testület a pályázat benyújtásakor határozatban 
döntött. A polgármesteri hivatal munkatársai – egyez-
tetve az egészségügyi dolgozókkal – lebonyolították az 
előkészítő feladatokat, az önkormányzat a kivitelezéssel a 
Hód Kft -t bízta meg. Az ütemtervet a kivitelező igyekezett 
úgy összeállítani, hogy a felújítás alatt az egészségügyi 
ellátás zavartalanul működjön. A zeneiskolai és fejlesztő-
pedagógiai foglalkozásokat a munkálatok alatt a Mátyás 
Király Művelődési Házban tartják. Kérjük és köszönjük 
türelmüket!

Mobilfal szerelési gyakorlat: 2018 novemberére 
elkészült az árvízvédelmi beruházás második ütemének 
mobilfalas szakasza (370 m). Mint ahogyan az első ütem 
befejezése után, 2015 decemberében megtörtént, a kivi-
telezőnek ezúttal is összeállítva kellett átadnia a rendsze-
rt, azaz fel kellett állítania a mobil elemeket.  Miután a 
mobilfalas rendszert időszakonként ellenőrzés céljából 
egyébként is össze kell állítani, ezért az újonnan elkészült 
szakasszal együtt a teljes mobilfalas védmű-szakasz 
elem eit felállítottuk. Ezt a munkát a Városgazdálkodási 
Csoport munkatársai végezték 2018. november 20-a és 
november 30-a között.

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal elérhetőségei és 
ügyfélfogadási rendje

Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81.
Telefon:+36 26 398 255, +36 26 398 090 

Fax: +36 26 398 163
E-mail: jegyzo@visegrad.hu, visegrad@visegrad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő - 13:00-16:00
Kedd - -

Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Csütörtök -

Péntek 8:00-12:00
Ebédidő 12:15-12:45

Nyitva tartás:

Hétfő 7:45-12:15 12:45-17:00
Kedd 7:45-12:15 12:45-17:00

Szerda 7:45-12:15 12:45-16:00
Csütörtök 7:45-12:15 12:45-16:00

Péntek 7:45-12:45 -
Ebédidő 12:15-12:45

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint azt bizonyára tapasztalták, a Visegrádi Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai ügyfélfogadási időn kívül is 
igyekeznek a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére állni.

Kérjük azonban, hogy ha tehetik, szíveskedjenek 
kollégáinkat inkább ügyfélfogadási időben, vagy előzetes 
telefonos egyeztetés után keresni.

A félfogadáson kívüli idő – mint tudják – az Önök 
ügyeinek feldolgozására, valamint az önkormányzat 
döntéseinek végrehajtására hivatott szolgálni.

Köszönjük együttműködésüket!

VVÖ, VPH

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Visegrád Város Önkormányzata 
és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal nevében ez úton 

köszönjük

Répás Ferencné, Ili néninek és Polyák Orsinak

a tavaly év végi tüdőszűrés adminisztrációjában nyújtott 
segítséget!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL 
KAPCSOLATBAN

A Magyar Közlöny 2018. évi 186. számában (2018. 
november 27.) olvasható (http://www.kozlo-
nyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18186.

pdf) a Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határoza-
ta a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot fel-
használó háztartások egyszeri támogatásáról.

A Kormány elrendeli a Magyarország 2018. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 
81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő anyagot 
használó háztartások egyszeri támogatása címmel 
történő kiegészítését. A kiegészítés összege 4.465.440.000 
Ft, amit két költségvetési sorról csoportosítanak át.

A belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesz-
tése érdekében az átcsoportosított előirányzat terhére 
az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások 
számára természetbeni támogatás biztosítása céljából 
háztartásonként 12 000 forint összegű költségvetési 
támogatást nyújt az önkormányzatoknak a költségvetési 
támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, 
hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 
2019. december 31.

A belügyminiszter a költségvetési támogatást a 
támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül egy 
összegben folyósítja a Korm. határozat mellékletében 
meghatározott települési önkormányzatok számára 
(Visegrád esetében ez 1 millió 704 ezer Ft / 142 db 
támogatott háztartás) az alábbi feltételekkel:

a) csak a 2018. október 15-éig igénybejelentést tett ház-
tartások részesülhetnek a támogatásból;

b) a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogo-
sulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak 
biztosítása a támogatásban részesülőt terheli;

c) vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot ter-
mészetben biztosító gazdálkodó szervezettel, sze-
rvezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az érintett 
háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig biz-
tosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét;

d) a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét 
legkésőbb 2019. december 31-éig teljesíti a vállalkozó 
részére.

Önkormányzatunk a támogatói okiratot még 
nem kapta meg a Belügyminisztériumtól, ennek 
megérkezéséről, valamint az önkormányzatra átru-
házott további intézkedésekről a megszokott felületek-
en tájékoztatjuk majd a Tisztelt Lakosságot.

2018 A VÁROSFEJLESZTÉSBEN

I. Az év általános értékelése

A Városfejlesztési Bizottság 2018. november 14-ei ülésén 
elővettük az év elején elfogadott, akkor még tervezett, a 
város 2018-as éves költségvetésében is megjelenő fejlesz-
téseink listáját, és végigmenve az egyes tételeken, kisebb 
meglepetéssel állapítottuk meg, hogy az ez évi tervein-
ket szinte maradéktalanul teljesítettük. Hogy miért a 
meglepetés? Mert a korábbi években ezt a megállapítást 
ritkán tudtuk megtenni; mert a körülmények azért most 
sem segítették a fejlesztési feladatok megvalósítását, 
elsősorban az építőipar leterheltsége és kapacitás-hiánya 
miatt; mert ebben az évben is inkább fogyott az a mun-
kaerő és lendület, ami a városfejlesztési feladatokhoz kell. 
Nem lettünk többen, de talán egy kicsit kijózanodott a 
tervezés ez év elejére és sikerült teljesíthető elvárásokat 
megfogalmaznunk magunkkal szemben. 

Közel 150 millió forintot fordított a város a tágabban 
vett fejlesztési feladataira, de a település fejlődését nem 
csak az önkormányzati közvetlen ráfordítások támogat-
ták, hanem a magántulajdonosok, vállalkozók, akik ki-
használva a tervezhető és jó gazdasági környezetet, a város 
szempontjából is jelentős beruházásokat valósítottak 
meg. Nagy öröm számunkra, ha évtizede kihasználatlan, 
romos, félbemaradt épületek egyszer csak életre kelnek, 
vagy parlagon heverő telkeken új épületek emelkednek- 
különösen, ha konstruktív egyeztetési folya mat végén a 
kialakuló építmények a városi elképzelésekbe illeszked-
nek, emelik a település rangját. 

Két, komolyabb előkészítést igénylő településrendezé-
si szerződést is megkötöttünk ebben az évben, az ebből 
származó, a település fejlesztésre fordítható forrás mel-
lett jelentős előrehaladásnak ítéljük, hogy a 2008-ban 
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félbehagyott Hilton szálló új befektetője megszerezte az 
építési engedélyt és remélhetőleg egy éven belül egy új 
szálloda nyithatja meg kapuit Visegrádon.

Tavaly megindított tervezési programjaink ebben az év-
ben lezárultak. A Virágzó Visegrád elnevezésű, a minisz-
terelnök kérésére összeállított programunk alapvető 
módosítások nélkül jutott végig a közigazgatási egyez-
tetés majdnem összes fázisán ez év februárjára, azonban 
döntés a választásokra tekintettel már nem született róla 
kormányszinten. Az időközben megvalósult kormány-
zati szerkezeti és személyi változások miatt bizonyos, 
hogy az előterjesztésnek újra végig kell lépkednie a közi-
gazgatási egyeztetés lépcsőin, és csak bizakodni tudunk, 
hogy hamarosan ismét a Kormány elé kerül a következő 
évtized Visegrádját alapvetően meghatározó progra-
munk és a megvalósulás útjára tud lépni.

A 2017-ben megszületett „Dunakanyar kormány-
határozat” két nagyobb, összességében 4 milliárd forint-
nyi támogatást biztosít a látogatómenedzsment és a 
különféle történeti emlékhelyek, látnivalók összekap-
csolására. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel 2018-ban 
több alkalommal egyeztetünk, ennek eredményeképp 
elkészült egy 10 oldalas koncepció, amit a TDM tagok 
is megismertek, véleményeztek. A koncepciót a tavasz 
során benyújtottuk az MTÜ-höz, ahol a koncepció alap-
ján folyik tovább az előkészítési munka. Decemberben 
beadtuk az igényünket az előkészítő tanulmányok, vizs-
gálatok lefolytatására, remélhetőleg 2019-ben már arról 
lesz szó, hogy a vizsgált változatok közül melyik változat 
részletes tervezése indulhat meg. 

II. Sikeres beruházás-előkészítések és szerződések

Azt is örömmel nyugtáztuk, hogy hosszas évek 
előkészítő munkája érett be azzal, hogy 2019-ben olyan, 
régóta várt beavatkozásokra kerülhet sor, amit számos 
alkalommal és számos helyen hiányoltak a város lakói: 

- megújulhat a Patika-ház tetőszerkezetének egy 
nagyobb része,

-   a Gyógyszertár sok évtizede változatlan belső terei 
teljes felújításon eshetnek keresztül,

-  sor kerül a Művelődési ház utcafrontjának külső 
megújítására,

- megvalósul az Egészségház belső felújítása, a 
nyílászárók cseréje, a korábban megkezdett, de különféle 
okok miatt félbemaradt felújítások befejezése,

-  tárolóépület épül a Rendőrségi épület udvarában, 
amely segíti a város raktározási gondjainak megoldását, 
különös tekintettel a városgazdálkodás gépeire, esz-
közeire.

 A felsorolt fejlesztésekre a szükséges forrást részben 
pályázatos úton biztosítottuk, a kivitelezői és műszaki el-
lenőri szerződéseket megkötöttük, így reméljük, hogy a 
megvalósítás elé nagyobb, elháríthatatlan akadályok nem 
gördülnek, sőt, egyes felsorolt fejlesztések már 2018-ban 
elkezdődnek.

III. Az év során kisebb-nagyobb fejlesztések egész 
sorát tudtuk megvalósítani:

- több utcában végeztünk útfelújítást, burkolatcserét, 
burkolatkorrekciót, így a Rákóczi utcában, a Fő utcában, 
a Mogyoróhegy utcában, a Doboshegyi utcában,

-  folytattuk a járdaépítéseket, megvalósult a Milleniu-
mi Kápolna és a Csuka patak hídja között az új járda, a 
Mátyás király úton egy hiányzó szakasz, itt az utcafásítás 
pótlására is sor került,

-  garanciális munkában kicseréltettük a Mátyás király 
utca Temető előtti szakaszának burkolatát, és ezzel együtt 
a Temetőn belül is megvalósult az aszfaltozott közlekedő 
utak burkolatának cseréje,

-  újabb köztéri bútorok kihelyezésére került sor, lassan 
az egész város területén egységesedik az utcabútorok ar-
culata,

- elkészült a buszmegálló egységes arculat szerin-
ti fejlesztése során a Városgazdálkodási csoport kivi-
telezésében és helyi vállalkozók közreműködésével 5 db 
buszmegálló (a tervezett 6. megálló a gátberuházás el-
húzódása miatt nem készülhetett el),

- elkészült az árvízvédelmi mű egyik, még hiányzó belső 
szakasza, amellyel a mobilfalas védelmi rendszer teljessé 
vált és az éves próba keretében a teljes szakaszon, mintegy  
2 kilométer hosszan fel is szereltük a művet november-
ben,

- folyamatban van és tavaszra elkészül a Duna parti 
sétány helyreállítása, így a teljes szakaszon ismét lehet a 
Duna mellett sétálni,

- beszereztünk egy újabb, a városgazdálkodást - és maj-
dan az árvízvédelmi mű külső szakaszának biztonságos 
kezelését is – szolgáló traktort és ahhoz szükséges 
adaptereket,

- sikerült olyan ingatlanvásárlásokat lebonyolítanunk, 
amelyek a közeljövő fejlesztéseihez szükségesek, így 
különösen a Városközpont térségében a Tornacsarnok, 
az új élelmiszer-áruház fejlesztését, a parkolási gondok 
megoldását segítik,

- megvalósult a Széchenyi utcai kemping terepren-
dezésének utolsó része, amely még akadályozta a terület 
fejlesztését, elkészültek egy játszótér tervei,
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- elkészült a Sziget utcai Közösségi Ház megközelítését 
segítő rámpa,

- a vételár 50 %-ával hozzájárultunk a Sportegyesület 
buszvásárlásához,

-  fejlődött a Sportcentrum, a központi épület hibáinak 
javításával, a kosárlabdapályával, a bejárati nagykapuval 
és egy kisebb rendezvényhelyszínnel (ez utóbbi kettő 
az Építésztábor kivitelezésében), és a Sportegyesülettel 
közösen új, műfüves pálya építésére adtunk be pályázatot

- evezős és kishajó kikötőhely létesült a Palotaházzal 
szemben a Duna parton,

-  az árvízi elemek tárolóépületéhez, a városgazdálkodás 
eszközeihez, a különféle eszközök, anyagok tárolásához 
folyamatban van a szükséges ingatlan megvásárlása,

- a Görgei-emlékév keretében szobrokat állítottunk a 
tábornok tiszteletére.

A város területén működő szolgáltatókkal, közszolgál-
tatókkal is sikerült olyan egyezségeket létrehozni - köszönet 
érte minden érintettnek - amelyek keretében megindult 
a különféle közműhálózatok vagy azok egyes részeinek 
rekonstrukciója:

-  megvalósult a 11-es főút rekonstrukciója 800 méteres 
szakaszon, ez elég érzékelhető minőségjavulást ered-
ményezett,

-  jelentős szakaszokon történt víznyomócső csere (a Rév 
utca - Nagy Lajos király utcában, ami az egész település 
számára jól látható és követhető volt; az Újkert utcában, 
ahol inkább a lakók szembesültek a munkavégzéssel,

-  kísérleti világítást kapott az ELMŰ-vel kötött megál-
lapodás keretében a Fő utca Templom és Nagyparkoló 
közötti szakasza,

-  megvalósultak az első elektromos autó töltőállomások 
a Nagyparkolóban,

- a folyamatos hibaelhárítás során szennyvízvezeték 
cseréjére került sor szakaszosan a Fő utcában, majd 
2019-ben a megkötött szerződés alapján az egész Fő utcai 
csatornarendszer cserélődik

IV. TRT

A településrendezési eszközök szükségessé vált 
felülvizsgálata harmadik éve tartó folyamat, amit nem 
nagyon segített az a tény, hogy ez idő alatt többször 
is alaposan változtak azok a jogszabályok, amelyek a 
tervezést befolyásolják. A településrendezési eszközök-
kel kapcsolatos munka nem látványos időszaka volt a 
2018. évi, a településrendezési eszközök felülvizsgálatával 
megbízott vállalkozás, személyesen Kálmán Kinga 

településtervező, a Polgármesteri Hivatal, a főépítész 
és az érintett bizottságok azonban a háttérben számos 
egyeztetést folytattak le, több hatósággal, szakhatóság-
gal is egyeztettek. Az előkészítő munka eredményeképp 
a Képviselőtestület szeptemberi ülésén elfogadta a 
településrendezési eszközök első változatát és elrendelte 
annak társadalmi egyeztetését. A település lakóinak 
október 15. és november 16. között volt lehetősége a 
tervet áttekinteni, véleményét megfogalmazni. Ebben 
az időszakban egy tájékoztatót is tartottunk a tervezési 
munkáról, a vélemények megfogalmazásának szüksé-
gességéről. 

A TRT-vel kapcsolatos észrevételek feldolgozása 
folyamat ban van, ennek eredménye lesz a végső anyag, 
amelyet azonban az országos főépítész még véleményez. 
Az országos főépítész véleményének ismeretében fogad-
hatja el a Képviselő-testület az új településrendezési esz-
közöket, valamikor 2019. első felében.  

A TRT a visegrádi honlapon továbbra megnézhető 
a társadalmi részvétel címszó alatt, de már nem 
véleményezhető.

V. Elakadt ügyeinkről

Ebben az évben is folyamatban van számos olyan fej-
lesztés, amelynek megvalósulása tervezett volt, és nem 
rajtunk múlott a megvalósulás:

-  az általános iskola kis épületének helyén megvalósuló 
új épület építése 25-26 %-os készültségi foknál megállt, 
a kivitelező számos, hasonló vagy ennél nagyobb beru-
házását is leállította, mivel a vállalási árat az építőipari 
áremelkedés miatt nem ítélte elegendőnek ahhoz, hogy 
az épületet befejezze. Várhatóan csak 2019 nyarán tud 
újraindulni az építkezés, már vélhetően másik kivi-
telezővel,

-  az élelmiszer-áruház fejlesztéséhez bár újabb látvány-
tervet, mi több, elfogadható koncepción alapuló tervet 
kaptunk, de nem sikerült a tulajdonossal abban meg-
egyeznünk, hogy valamilyen módon garantálja a terv 
határidőre történő megvalósítását. Közben az épület és 
az ingatlan kisajátítási eljárása ismét lezajlott, jelenleg 
bírósági szakaszban tart az eljárás, mivel mindkét fél 
elégedetlen volt a kisajátítási hatóság döntésével.

VI. Pár szó a jövőről

Amit biztosan tudunk, annak egy részét korábban már 
említettük, de azokon a fejlesztéseken túl folytatódni fog 
a járdafelújítás a Fő utcában a Schulek utca két behajtó-
ja között. A beruházás költségeinek 50 %-ára nyertünk 
pályázatos támogatást novemberben, így a szükséges 
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önrész biztosítása mellett megvalósulhat újabb „néhány 
száz méter” járdaszakasz felújítása.

Szintén ez év novemberében született belügyminisz-
tériumi támogató döntés három vis maior pályázatról 
(Áprily völgy, Művelődési ház, Csukavölgy utca) össze-
sen mintegy 80 millió forint értékben. A beruházások 
megvalósulásához szükséges előkészítő munkákat meg-
kezdtük, a tervezés a tél folyamán lezajlik és 2019-ben 
újabb támfalak állékonyságnövelésére kerül sor.

Terveink szerint folytatjuk a települési úthálózat felújí-
tását. Amennyiben költségvetési lehetőségeink engedik, 
akkor sor kerül az engedéllyel rendelkező Erdőalja utca 
felújítására, illetve olyan tervezési munkákra (Rákóczi 
út felső szakasz, Újkert utca alsó szakasz), ahol már nem 
halogatható sokáig a beavatkozás. Megvalósulhatnak 
a pénzügyi lehetőségek függvényében járdafelújítások, 
ezek között első helyen a Hentesbolt és a Csendőrlak-
tanya közötti járdaszakasz felújítása szerepel. 

Rendőrségi jelzés alapján be kell avatkoznunk a Rév ut-
cai parkolási rendbe, ami nem az iskolaépítés miatt vált 
fenntarthatatlanná, de kétségtelenül rontott a helyzeten. 
A közút szélessége sok helyen nem teszi lehetővé még az 
egyik oldalon történő megállást-várakozást sem, azt meg 
különösen nem, hogy mindkét oldalon várakozzunk, 
még akkor sem, ha csak egy perce beugrunk valahova. 
Megnövekszik ezért a CBA és a Városi rendezvénytér 
közötti parkoló szerepe, és egy megvásárolt lakóház el-
bontásával, közút létrehozásával igyekszünk olyan for-
galmi rendet kialakítani, hogy a parkolóba való be- és ki-
jutás különösebb nehézségek nélkül megoldható legyen.

Folytatni szeretnénk a buszmegálló felújítási programot, 
amennyiben lehetséges, akkor további 4-6 buszmegálló 

kapna az idei évben megvalósított megállókkal egyező 
típusú új várakozóépületet.

Erős forgalomzavaró hatása lesz annak, hogy 2019 
folyamán a teljes Fő utcai szakaszon kicseréli a DMRV 
által megbízott vállalkozó a szennyvíz gerincvezetéket. 
A gerincvezeték cseréje miatt szakaszos lezárások, for-
galmi rend módosulás lesz, és igyekszünk úgy alakítani 
a felújítást, hogy a kapcsolódó települési javításokat, 
pótlásokat is segítse.

2019-ben reményeink szerint pont kerülhet az árvíz-
védelmi beruházás hosszú történetének végére azzal, 
ha elkészül a földmű átépített változata és az Apátkú-
ti-patak torkolata melletti ingatlanok védelmét szolgáló 
zsilipmű. E két beruházásrész tekintetében a tervezés-
engedélyez etés folyamatban van, reményeink szerint ez 
a téli időszakban le is tud zárulni és nem lesz akadálya a 
kivitelezésnek sem- ehhez még a támogatási szerződést 
is módosítani kell. Ugyancsak bízunk abban, hogy 2019-
ben megépülhet az árvízi elemek tárolóépülete is.

A Tornacsarnok felújításának tervezése megtörtént; 
ebből kiderült, hogy az évekkel korábbi költségbecslés 
alapján kapott támogatásból nem lehet megvalósítani a 
felújítást- a Kormány Mikulás napján közzétett határoza-
tában döntött a támogatás megemeléséről (mintegy 210 
millió forinttal emelte a korábbi támogatási összeget) és 
így a fejlesztés 2019-től megvalósulhat. A közbeszerzési 
eljárást megindítottuk a döntést követően, remélhetőleg 
a felhívott vállalkozások alkalmasak és képesek lesznek a 
fejlesztés megvalósítására.

Hintenberger András 
bizottsági elnök

BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI, NEVELÉSI, IFJÚSÁGI 
ÉS SPORT BIZOTTSÁG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Visegrád Város Önkormányzatának Köz-
művelődési, Oktatási, Nevelési, Ifj úsági és Sport 
Bizottsági tagságában az év során változás nem 

áll be, így a bizottság az alábbi tagokból áll:

Mikesy Tamás elnök, Bártfai István, Schüszterl Károly, 
Gróf Péter, Grósz Gábor

Állandó meghívottként szakértői minőségben Mezei 
Anna, segítette feladataink ellátását.

A bizottság referense: Gerstmayer Bea 

A bizottsági ülések állandó meghívottai: Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Áprily Lajos Általános 
Iskola, Fellegvár Óvoda, Áprily Iskoláért Alapítvány, Má-
tyás Király Múzeum, Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesület, Visegrádi Városfejlesztő Kft .

A bizottság 2018-ban 13 ülésen összesen 101 határo-
zatot hozott (2017-ben 12 ülésen összesen 93 határozat 
született).

A Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifj úsági és Sport 
Bizottság önálló hatáskörében dönt az Ifj úsági Alap, a 
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Testvérvárosi Alap, valamint a Civil Alap keretössze-
gének felosztásáról. Ez 2018-ban összesen 5.5 millió fo-
rint volt.

2018-ban 2 olyan tétel szerepelt a bizottság költség-
vetésében, ami nem rendszeres költség. Az egyik a Gör-
gei-emlékévhez kapcsolódóan könyvkiadásra elkülönített 
3 millió forint, a másik pedig a Visegrádi Hírek arculati, 
megújításának költségeire, valamint a nyomdai többlet-
költségekre elkülönített 1,4 millió forint volt. A könyvki-
adásra szánt összeg nem került felhasználásra, a Visegrá-
di Hírekhez rendelt összeg pedig kis mértékben ugyan, 
de meghaladta a betervezett költséget. A bizottság azt 
javasolja, hogy a jövőben a Visegrádi Hírek kiadásának 
költségei kerüljenek át a Mátyás Király Művelődési 
Ház költségvetéséből Visegrád Város Önkormányza-
ta költségvetésébe tekintettel arra, hogy a lap Visegrád 
Város Önkormányzatának hivatalos lapja.

Összességében elmondható, hogy a 2018. évi keretekkel 
a bizottság felelősen gazdálkodott. A támogatási alapok 
esetében nem lépte túl a tervezett forrásokat, ugyanakkor 
biztosítani tudta, hogy a beérkezett igények, kérelmek 
szin te mindegyike hozzájuthasson a szükséges, vagy i gé -
ny elt forráshoz. 

A bizottság a nevéből adódó témakörökön túl 
foglalkozik még a nemzetiségi, örökségvédelmi, test-
vérvárosi ügyekkel, kulturális és sport vonatkozású 
támogatási kérelmekkel, illetve minden olyan kérdéssel, 
amit év közben a jegyző, vagy a polgármester megvitatás-
ra a bizottság elé terjeszt. 2018-ban a bizottság a fentiek 
mellett a következő kérdésekben hozott döntést:

-   a 2018. évi kulturális rendezvényterv elfogadása

-   a Visegrádi Hírek arculati és nyomdai megújítása

-   Görgei-szobor – posztamens tervek áttekintése, szo-
boravató ünnepség szervezése

-   Visegrád Város Önkormányzat részvétele a nemzet-
közi RURITAGE pályázaton

-  egy tanuló integrált nevelésével kapcsolatos iskolai 
kérelem megvitatása

-   a VSE, a Városi Sportcentrum, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a Fellegvár Óvoda, a Mátyás Király 
Művelődési Ház, a helyi civil szervezetek, a Rendőrőrs, 
a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2017. évi 
beszámolóinak elfogadása

-   az Áprily Lajos Általános Iskola és a Fellegvár Óvoda 
folyamatban lévő ügyeinek, problémáinak megtárgyalása

-   nyári gyermekfelügyelet megszervezése

-   a Rendezvénytér működésével kapcsolatos feladatok 
megvitatása

- városi ünnepségek és az Idősek Karácsonyának 
előkészítése

-   kulturális célú támogatási kérelmek elbírálása

-  szabadidős és sport programokkal, fejlesztésekkel 
kapcsolatos kérelmek elbírálása

-    marketing megkeresések megvitatása

-    a városi kitüntetésekre szóló jelölések összegyűjtése

- a testületi döntések előkészítőjeként a bizottsági 
hatáskörbe tartozó önkormányzati határozatok, rende-
letek illetve rendeletmódosítások megtárgyalása 

2018-ban a bizottság nagyrészt munkaterv szerint tar-
totta üléseit. Három rendkívüli ülésünk volt; az egyik 
a szokásos januári, ami a költségvetés benyújtása mi-
att szükséges, a második a Görgei-szobor posztamens 
terveinek áttekintése, a harmadik pedig a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói pályáza-
tainak megvitatása tárgyában került összehívásra.

A Bizottság gondoskodott a város civil szerveződé-
seinek és a civil szervezetek keretein kívüli kulturális 
tevékeny séget végzőknek nyújtandó, valamint a test-
vérvárosi kapcsolatok megerősítését célzó támogatási 
alapok - közismert nevén a Civil -, Ifj úsági – és Test-
vérvárosi Alap – működtetéséről, így a pályázati fel-
hívások előkészítéséről, a támogatások elbírálásáról, a 
támogatási szerződések és beszámolók segédleteiről, 
valamint ellenőrizte a beszámolókat. Az Ifj úsági és Test-
vérvárosi Alapban 2018-ban két körös, fél évre előre 
tervezhető támogatási rendszert működtettünk. A Test-
vérvárosi Alap létrehozása óta eltelt időszak tapaszta-
latai alapján azonban a bizottság úgy döntött, hogy ez az 
alap a jövőben egy körben, 1 millió forintos keretösszeg-
gel kerül kiírása tekintettel arra, hogy a második körre 
egyet len pályázat sem érkezett. Az innen felszabaduló 1 
millió fo rintot a bizottság jövőre a Visegrádi Nyár prog-
ramsorozat fi nanszírozására kívánja átcsoportosítani.

A Fellegvár Óvoda - mint az egyedüli önkormányza-
ti fenntartásban lévő oktatási intézmény - ügyei is több 
alkalommal szerepeltek a napirenden, az óvodavezető 
beszámolóján túl évi két alkalommal is foglalkozik a 
bizottság az intézmény ügyes-bajos dolgaival.

Bár az iskola nem önkormányzati fenntartású intézmény, 
a bizottság az ő ügyeit is minden évben napirendre tűzi.
Bár a konkrét bizottsági munkát nem érintette, de ér-
demes említést tenni arról, hogy a tervekkel ellentétben 
az alsó tagozatosok továbbra is konténer tantermek-
ben tanulnak, mert az iskola kis épületének fejlesztése 
elakadt. Mivel a beruházás állami fi nanszírozású és lebo-
nyolítású, önkormányzatunknak a beruházás jelenlegi 
állásában nincs operatív szerepe. 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzatot ezévben is 
Schandl Jánosné nemzetiségi önkormányzati tag képvi-
selte a bizottsági üléseken. Meghívásukra obergünz-
burgi testvérvárosunk képviselői 2018 novemberében 
Visegrádra látogattak, a programok lebonyolításának 
fi nanszírozására a Visegrádi Dunai Svábokért és Néme-
tekért Alapítvány pályázati támogatást nyert a Test-
vérvárosi Alapból. 

A bizottság 2019-re vonatkozóan – az idei évhez hason-
lóan – a képviselő-testület munkájához igazítva alakítja 
ki üléstervét, melyek időpontjai és napirendi pontjai iga-
zodnak a képviselő-testületi ülésekhez. 

Mikesy Tamás 
bizottsági elnök
Gerstmayer Bea 

bizottsági referens

GÖRGEI ARTÚR TÖRTÉNELEMVERSENY VISEGRÁDON

2018. november 29-én került sor a 
királyi palota nagytermében a 
dunakanyari iskolák számára 

meghirdetett történelemversenyre, amely két intéz-
mény- a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola és a Magyar Nemzeti Múzeum 
Mátyás Király Múzeuma- szervezésében valósult meg. 
Hetedik-és nyolcadik osztályos diákok adtak számot 
tudásukról. A téma az 1848-49. évi forradalom és sza-
badságharc története és Görgei Artúr élete, működése 
volt. 

A verseny feladatainak összeállításakor a kreativitásra 
és a játékosságra helyeztem a hangsúlyt. Ezért arra kér-
tem a feladatsorok összeállítóit, Kiss Ágnest, a Szent-
endrei Móricz Zsigmond Gimnázium történelem tanárát 
és Nagy Lászlót, a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázi-
um igazgatóhelyettesét, történelemtanárát, hogy ezt az 
elvet tartsák szem előtt munkájuk során. A diákok el-
mondása szerint sikerült megvalósítanunk célkitűzésün-
ket, ugyanis igen élvezetes volt számukra a versengés. 
Váci, pilisszentkereszti, tahitótfalui, verőcei és visegrá-
di csapatok mérték össze tudásukat, az első fordulóban 
egy írásbeli feladatlap kitöltésével, majd a szóbeli 
vetélkedő keretében. A zsűri tagjai a történész szakma 
neves képviselői voltak, Dr. Kedves Gyula  történész, az 
Országgyűlési Múzeum szakmai főtanácsadója, Bán-
hidy Vajk  történész, tanár a Temesvári Pelbárt Ferenc-
es Gimnázium igazgatóhelyettese, Gróf Péter a Magyar 
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum főmuzeo-
lógusa, régész-történész. Elmondásuk szerint nagyon 
élvezték a csapatok által előzetesen elkészített feladatok 
értékelését. Power Point bemutató, prezi és kisfi lm is 
készült, amelyekben a diákok idegenvezetők bőrébe búj-
va mutatták be a Dunakanyarban található ’48’-as és Gör-
gei  emlékhelyeket. A szóbeli vetélkedőn activityztek a 
csapatok, és egymást túllicitálva küzdöttek a kivetítőn 
megjelenő kérdések megválaszolásáért. Talán ez utóbbi 
feladat volt a legnépszerűbb, ahol a történelmi tudás mel-
lett a logikai készségekre is szükség volt a pontszerzéshez. 

A tevékenység- és élményközpontúság jellemezte a szó-
beli fordulót, ahol a diákok képessé váltak ismereteiket, 
készségeiket, képességeiket problémamegoldó cselekvés-
be fordítani.  A vetélkedő során megtapasztalhatták a 
támogatást, együttműködést, bátorságot, a kockázatvál-
lalást, a találékonyságot és a kreativitást. 

Munkám során igen sokan voltak segítségemre, de hogy 
kik is voltak ők? Mezei Anna, az Áprily Iskoláért Alapít-
vány elnöke, Gróf Péter és Kárpát Ildikó a Magyar Nemzeti 
Múzeum Mátyás Király Múzeumának munkatársai, akik 
megkeresésükkor azonnal támogatásukról biztosítottak. 
De a Mátyás Király Művelődési Ház és a Váci Tankerületi 
Központ is rögtön mellénk állt, hogy hozzásegítsen ben-
nünket a verseny színvonalas megrendezéséhez. A Mo-
zaik Kiadó is vállalta, hogy nagy értékű nyereményeket 
biztosít a nyertes csapatoknak és szakmai előadást tart 
a kollégáknak. A helyi vállalkozók, mint Zeller Tibor, a 
Sirály étterem tulajdonosa, és Eőry Dénes a Visegrádi 
Ásványvíz Kft . ügyvezetője, Muckstadt Enikő a városi 
konyha vezetője, Dudás Anikó a helyi virágbolt tulaj-
donosa, a Th ermál Hotel Visegrád és a Pilisi Parkerdő 
Zrt. is nagylelkű támogatóink közé tartoznak. És persze 
kollégáimról, Bozóki Mariannáról, Jeneiné Vörös Margitról 
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és Hábel Józsefről sem feledkezem el, akik a szer vezés 
során nagyon sokat segítettek nekem. Köszönet illeti 
Kacsán György grafi kusművészt, aki az igen színvonalas 
oklevelet tervezte, és a zsűri tagjait, önzetlenül nyújtott 
szakmai segítségükért. És hálás köszönet illeti a feladat-
sorok kidolgozóit, Kiss Ágnest, valamint Nagy Lászlót.

 Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen kis közösség, mint 
Visegrád, ilyen példaértékű összefogásra képes a jövő 
nemzedékéért, a gyerekekért. 

Az első három helyezést a visegrádi diákok szerezték 
meg.

1. helyezett lett a Márciusi ifj ak csapata: Szabó Luca, 
Pataki Hanna, Péter Panka Viola

2. helyezett lett a Kings of revolution csapata: Karakas 
Emese, Tóth Balázs, Vadászi László Bálint

3. helyezett lett a Pilvax csapata: Bocsi Laura, Mucsi 
Réka, Vanyák Flóra

Gratulálok nekik! Igazán sokat készültek és szépen tel-
jesítettek!

Bosnyák Endréné
történelemtanár

ZENEISKOLÁNKBAN TÖRTÉNTEK

Az év vége mindig sok feladattal vár bennünket, 
nem volt ez másképp idén sem. A Filharmónia 
Magyarország Kft . koncertsorozatának keretében 

az In Medias Brass  fúvósegyüttes látogatott el hozzánk, 
hogy megismertesse diákjainkkal a fúvós hangszereket 
és közel hozza számukra a klasszikus zenét. Interaktív 
előadásukkal élvezetessé tették a 45 perces előadást. A 
gyerekek igen közlékenyek voltak, megtudhattuk, me-
lyikük édesapja erdész, kinek van otthon vadászkürtje. 
Bebarangoltuk a zenei műfajok sokaságát, amelyek közül 
hallhattunk Bach korált, Weber Bűvös vadászát, a Monti 
csárdást és opera részletet. Nagyon élvezetes és színvo-

nalas koncertélményben volt részünk. Köszönjük a Mag-
yar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának azt a 
lehetőséget, hogy a királyi palota lovagtermében kerül-
hetett sor a koncertre.

Decemberben került sor az immáron hagyománynak 
számító adventi ablaknyitásokra is, amelyek alkalmával 
zeneiskolánk növendékei örvendeztették meg városunk 
lakosságát egy kis adventi muzsikával. Felléptek zon-
gorás, furulyás, klarinétos kis zenészeink, de gyerekeink 
kis kórusa is hozzájárult a karácsonyi hangulat megter-
emtéséhez.Az adventi készülődést a katolikus templom-
ban megtartott koncertünk zárta, amelyen zeneiskolánk 
legügyesebb növendékei muzsikáltak. Az egyéni produk-
ciók mellett gitár-cselló és szaxofon együtteseink zeneszá-
mai hangoztak el, de gyönyörködhettünk a karzatról 
felhangzó trombitaszóban is, amelyet zongoratanárunk 
orgonán kísért. Lelkes diákjaink kobozkísérettel karácso-
nyi dallamokat szólaltattak meg. Igazán meghitt, örömte-
li élményben volt részünk. 

Reméljük, hogy növendékeink és zenetanáraink pro-
dukcióival sikerült megörvendeztetnünk kis városunk 
közönségét, segítve a ráhangolódást az ünnepre advent 
időszakában.

Bosnyák Endréné
intézményegység- vezető

A 2018. DECEMBER 5.-I ÉVZÁRÓ SZMK GYŰLÉSEN A 
KÖVETKEZŐKRŐL VOLT SZÓ, ÉS SZÜLETTEK DÖNTÉSEK

Az SZMK gyűlés napirendi pontjai a következők voltak:

-  A 2018. november 17.-i Áprily emléktúra kiértékelése. 
A rövid túrán közel 250, míg a hosszú túrán 50 ember vett 
részt. A jelenlévők egyhangúan  sikeresnek ítélték meg a 
túrát, és fontosnak tartották a túra évenkénti megismétlését.

-  A 2018. december 1-i Adventi vásár kiértékelése. Az 
Adventi vásáron mind a 8 osztály részt vett. A gyerekek, 
a szülők, a pedagógusok és nem utolsó sorban az SZMK 
tagok, MAXIMÁLISAN odatették magukat. Az osztály-
ok nagyon sok osztálypénzt gyűjtöttek, mindenki meg 
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volt elégedve. A gyűlésen megjelentek véleménye, hogy 
sikeres volt az Adventi vásár, és hasonló felállásban kell 
megrendezni jövőre is. Az Adventi vásárról készült 8 
perces kis videó, interjú megtekinthető a Danubia Tele-
vízió Facebook oldalán. 

Szeretnénk köszönetet mondani Mikesy Tamásnak 
az Adventi vásár hangosításáért,   Zeller Tibornak a 
sátraiért, Visegrád Város Önkormányzatának a piactér 
ingyenes használatáért, az összes szülő, gyerek és pe-
dagógus munkáját.

- Az Áprily iskola játszóterének a megvalósítása. 
A játszóteret mindenki nagyon szeretné, szülők és 
gyerekek egyaránt. Azonban  először  az önkormányzat-
tal kell egyeztetni, engedélyt kérni, mivel az ő területükre 
szeretnénk építeni. 

- A 2019. február 8.-i Áprily Est forgatókönyve. Az Ápri-
ly Est új néven fog futni, Farsangi bál az Áprily iskola meg-
rendezésében. Ismét a sportcsarnok lett megszavazva 
a bál helyszínéül (100% igennel). A Bananas zenekart 
választottuk, és már le is foglaltuk őket erre az időpontra.

- A 2019. május 18.-i Áprily gyereknap forgatókönyve. 
A gyerek napnak is új nevet szavaztunk meg, Áprily La-
jos Családi Nap lett belőle. A rendezvényen komplett 
családokat szeretnénk ha részt vennének. A programok is 
úgy lettek kialakítva, hogy a szülők a gyerekekkel együtt 
részt tudjanak benne venni. Visegrád Város Önkormány-
zatánál a beadott pályázatunkkal nyertünk 176.000. 
Forintot. A rendezvény költségeire hozzávetőlegesen 
840.000.Forintot kalkuláltunk. Néhány szülő már most 
felajánlotta a segítségét, hozzájárulását. Várjuk a további 
felajánlásokat. 

- Az Áprily Lajos Általános Iskola SZMK szervezete 
kezdeményezésére, az iskola tantestületével és az Áprily 
Iskoláért Alapítvánnyal karöltve, a környezetünkben lévő 
gyerekek és felnőttek érzékenységére alapozva és számít-
va adománygyűjtést indítunk a nágocsi Árvácska Anya- 
és Csecsemőotthon számára.

Mint ahogyan a híradásokból bizonyára sokan 
értesültek, december 1-jén leégett a 23 éve működő So-
mogy megyei intézmény  jobb szárnya,  31 anya és 
gyermekeinek otthona.   Néhány családnak mindene 
odaveszett.  Nekik szeretnénk segíteni. És továbbadni a 
példát gyermekeinknek is!  Összegyűjtött adományain-
kat az erre vállalkozók személyesen szállítják a helyszínre 
terveink szerint december 18-án. Zárószóként szeretném 
megköszönni az SZMK szervezet összes tagjának az egész 
éves munkáját. Remélem jövőre is egy csapatként tudunk 
együtt dolgozni. Ezúton szeretnék boldog karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánni.

Visnyovszky András (SZMK elnök)

KÖZÖS CSODAVÁRÁS

Márai Sándor szerint az ajándékozás művészet és 
vallomás. Vajon hogyan fogalmazta volna meg az 
ajándékozásra való készülődést? Ráadásul akkor, ha min-
dez egy óriási összefogásban, sok munkával és nevetéssel, 
késő esti lefekvéssel és forró csokival elegyítve jön létre? 
A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola december ele-
jén ismét megrendezte az immár hagyománnyá váló ad-
venti vásárát. A befolyt összeget minden osztály maga 
dönti el, mire költi, vannak, akik kirándulást, színház- 
vagy múzeumlátogatást szerveznek, mások játékokat, 
eszközöket vásárolnak. Az egyszeri látogató, aki decem-
ber elsején délután a visegrádi Rendezvény térre tévedt, 
egy hamisítatlan, ünnepi kavalkádban találhatta magát. 
Számtalan - heteken, hónapokon át készült - kézműves 
portéka, rengeteg fi nom étel és ital várta a vásárlókat. 
Ragyogtak az ünnepi fények, az iskola minden osztálya 
részt vett a készülődésben és a vásár lebonyolításában 
is, és nem csak a gyerekek, hanem a tanárok és szülők is 
kivették a részüket a munkából. A rendezvényt az iskola 
kórusa nyitotta meg, megalapozva a karácsonyvárás iga-
zi, feledhetetlen hangulatát.  Az idei adventi vásár, az ujjá 
alakult szülői munkaközösség segítségével a tavalyinál is 
nagyobb sikert aratott. Az egyszeri látogató ezt láthatja. 
És amit nem lehet látni, de annál inkább lehet érezni, 
megérezni: a gyerekek és szülők lelkesedését, amint 
ötletelnek, hogy ki mit készítsen eladásra. A kezdetben 
nem túl ügyes, de gyorsan ügyesedő gyerek-kezeket, 
amint éppen ékszert, díszt vagy süteményt gyártanak. 
A délutáni, téli sötétben összegyűlő szülők közös kéz-
műveskedését. Visnyovszky András, SZMK elnök min-
dig, mindent kézben tartását. A -5 fokban több órányi 
álldogálás utáni forralt bor melegét a tenyerekben. Azt, 
hogy ha végignézünk a portékákon látni, hogy a minőség 
a fontos, nem a mennyiség. Az a felemelő érzés, amikor 
a teljes iskola – tanárok, gyerekek, szülők, nagyszülők, 
olykor dédik – egyöntetűen összefognak, rengeteg 
munkát tesznek bele, és ezáltal létrehoznak valami 
egyedit, utánozhatatlant. 

Van valami, ami azt hiszem, nem is most lesz látható. 
Hanem sok-sok év múlva, ha a gyerekeink felnőnek. 
Talán akkor érik be az a gyümölcs. Bár sok gyerek már 
most tudatosítja magában, hogy mennyit kell dolgozni 
ahhoz, hogy az osztály elmehessen valahová, vagy megv-
egyen valamit. Bízom abban, hogy az adventi vásárból a 
gyerekeink nem csak a megvásárolt és elfogyasztott ter-
mékeket viszik magukkal, hanem azt a tudást is, hogy a 
szeretettel készített dolgok sokkal nagyobb örömet tud-
nak okozni, hogy ha összefogás van, akkor nagy dolgokra 
vagyunk képesek, és végül, de nem utolsó sorban, hogy a 
karácsonyt együtt várni a legjobb. 

Fodor Gabriella (SZMK tag)
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KULTURÁLIS HÍREK

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk mindenkit
a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

2019. január 22-én kedden 18 órára
a visegrádi Duna Moziba
Petőfi  Sándor útirajzok

Egy fi atalember visszaemlékezései 
című irodalmi estre

Előadók: 
Jánosi Ferenc 

és Szemerédi Bernadett 

A belépés díjtalan.

„Együtt” Kulturális Egyesület

MEGHÍVÓ

A Visegrádi Hírek Szerkesztőbizottsága
2019. január 14-én hétfőn 17 órától

NYILVÁNOS SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉST
tart, a könyvtárban,

 melyre tisztelettel várja a kedves Olvasókat!

FELHÍVÁS

A korábbi évek hagyományának megfelelően 
2019-ban is meg kívánjuk jelentetni Visegrád Város 
Eseménynaptárát. Az eseménynaptárnak most is két 
változata lesz, egy olyan, melyben minden program 

helyet kap, és egy olyan, melyben csak a nagyobb 
érdeklődésre számot tartó, turisztikailag érdekesebb 

eseményeket szerepelnek majd.
Kérünk minden magánszemélyt, civil szerveztet,

 céget és intézményt, hogy amennyiben olyan 
esemény szervezését tervezi, melynek helye van egy 

nyilvános eseménynaptárban, akkor azt időpont, 
helyszín, elnevezés és a szervező megadásával 

juttassa el
2019. január 20-ig

a művelődési házba

A naptár megjelenését 2019. február elejére tervez-
zük. Előre is köszönjük mindenki közreműködését!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

Vörös Viktória
Virágot üzenj, szülj madarat

című verseskötetének bemutatójára

2019. január 11-én, pénteken
18 órára a könyvtárba

Közreműködnek
az Esztergomi Diákszínkör tagjai

M E G H Í V Ó

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

2019. január 18-án pénteken 18 órára
a DON VITO pizzériába,

ahol a 2019. évi
ZOLLER DÍJ

átadására kerül sor.
A díjátadást követő emlékkoncerten

a zene Zoller Attila emlékére szól.
Fellép:

Göod Times Blues 
Gier Gabriel ének, gitár
Gáhy Kornél szaxofon,

Horváth István ének, basszusgitár

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,

gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2019. január 26-án szombaton
15-19 óráig a művelődési házba egy

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA
Most is mint minden alkalommal

közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők,
hogy mit próbálnának ki!

A játékot Horváth Zoltán játékmester,
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.
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A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

a péntek esti előadás-sorozat 
következő alkalmára, mely

2019. január 25-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

Ebben a hónapban

A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAI, 
ÉLETTÉRHÁBORÚI

A FÖLDÉRT, A VÍZÉRT, AZ ÉLELEMÉRT, 
A … LÉTEZÉSÉRT! 

 Terrorizmus, migrációs paktum, területelfoglalás,
mesterséges intelligencia, túlnépesedés,
vízháborúk, gyarmati paktum – 2019

címmel
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy

háborús hadműveleti szakértő
c. egyetemi tanár

tart vetítettképes előadást.

KÖNYVTÁRI HÍREK

Köszönjük az alábbi lelkes személyeknek, hogy 
könyvadományaik kal gyarapították a könyvtárat:

Bánó László, Barabás Gábor, Bernula Ilona, Biaker 
Márk, Botsis-Bak Andrea, Illés Dániel, Kotz Eszter, Lénárd 
Napsugár, Rüll Tamás, Schmidt Anna, Szép László.

Könyvélményekben gazdag, sikeres, boldog újévet kívá-
nok mindenkinek!

Kotz Eszter könyvtáros

Ruzsics Ferenc, Keszt-
hely városának pol-
gármestere egyedülálló 
ötletet indított útjára 
akkor, amikor széles 
körű jótékonysági ak-
cióra hívta az ország 
minden lelkes pol-
gárát, civil szervezeteit és 

vállalkozóit. A városvezető kezdeményezésére Keszt-
hely főterén hatalmas adventi koszorú épült tűzifából 
a „Lelkünk melege” – a keresztény Magyarország 
megmaradásáért” elnevezésű program keretében. 
A békés demonstráció célja kettős volt. A koszorúval 
egyrészt arra kívánták felhívni a fi gyelmet, hogy Keszt-
hely városában és egész Magyarországon kiállnak az 
emberek a keresztény kultúra több ezer éves öröksége, 
európai mivoltunk egyik legalapvetőbb gyökere mellett, 
másrészt az eseményen a jótékonyság is szerepet kapott. 
A kezdeményezéshez Visegrád is csatlakozott; a Rendez-
vénytéren állítottuk fel a keszthelyihez hasonló, de annál 
kisebb méretű, tűzifából készült adventi koszorúnkat. 
A helyi civilek hagyományos adventi vendégvárásához 
csatlakozva, 2018. december 15-én 19 órától rövid ün-
nepség keretében gyújtottuk meg a tűzifából készült ad-
venti koszorú 3 gyertyáját jelképező fáklyákat. Köszöntőt 
és rövid beszédet mondott Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó, 
valamint Vörös Ákos református lelkipásztor. Az ünne-
pi műsorban közreműködött Kenézné Csizmadia Ilona, 
Érc hegyi Hanna, Kálazy Lászlóné, a Keresztelő Szent 
János Római Katolikus Plébániatemplom és a Visegrá-
di Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkara. Ezt 
követően a civilek a Templomkertben várták karácsonyi 
ízekkel és illatokkal vendégeket. Az ünnepek után a tűzi-
fa, melyből az adventi koszorú készült, rászorulók ottho-
nait melegíti tovább. Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki bármilyen módon csatlakozott a kezdeményezéshez 
és önzetlenül hozzájárult embertársai megsegítéséhez.

Visegrádi civil szervezetek és magánszemélyek

“LELKÜNK MELEGE”
- a keresztény Magyarország megmaradásáért

A belépés valamennyi programunkra ingyenes.
Mindenkit szerettel várunk!

KÖNYVAJÁNLAT:
Felnőtteknek:
Byrne, Rhonda: A Titok – Th e Secret
Fiorato, Marina: A Botticelli-titok
Gavalda, Anna: Életre kelni
Huisman, Marijike: Matahari - a legenda él
Iengar, B. K. S.: Jóga új megvilágításban
Leine, Kim: A Végtelen-fj ord prófétái
Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig
Gyerekeknek, fi ataloknak:
Berg Judit: Lengemesék – Nádtengeri nyár 
Berg Judit: Lengemesék III. – Ősz a Nádtengeren
Berg Judit, Agócs Írisz: Maszat játszik
Jeney Zoltán: Rév Fülöp Fajszföldön
Leiner Laura: Ég veled – iskolák versenye I. kötet
Nöstlinger, Christine: Frici a nyeregben
Preußler, Ottfried: Torzonborz megjavul
Vadadi Adrienn: Dorci, a legkisebb 
Vadadi Adrienn: Leszel a padtársam?
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EGY „ELSZALASZTOTT” NOVEMBER 
/LAPZÁRTÁTÓL-LAPZÁRTÁIG/ 

Az elmúlt néhány évtizedben számomra novem-
ber kiemelt hónap volt a naptárnak. Nem a 
magánéletemben, hanem inkább a hivatásom-

ban, munkámban: Áprily Lajos 100. születésnapján, 1987. 
november 14-én kaptunk engedélyt a költő névfelvételére, 
szinte az utolsó pillanatban, de annál nagyobb lelkesedés-
sel. Azóta minden évben már nemcsak a „Napját”, hanem 
az egész hónapot ennek jegyében szervezzük az iskola – 
sőt talán nem túlzás –,  Visegrád kulturális életét. A 31 év 
alatt megvoltak a hagyományos programok, de frissítésül 
több új elem is gazdagította a rendezvény-sorozatot. 

Számomra mégis „elszalasztott” november maradt a 
2018-as Áprily Nap, … Hét, … Hónap … Nem tudtam 
részt venni, sem szervezőként, sem hallgatóként, sem 
elégedett kollégaként, … csak néma megfi gyelőként, a 
hozzám eljuttatott események visszhangjaként „élvezhet-
tem” az élményeket. Mégis, hogy tudott ez a november is, 
az idei Áprily hagyomány is maradandó nyomot hagy-
ni? Tanúja voltam a felkészítés fázisainak, a versenyek 
meghirdetésének, hogyan tudták az utódok feltölteni az 
Áprily hét eseményeit, kik vettek részt stb. Mindez már 
elegendő is lehet egy iskola életében!  A hírek mégis töb-
bet jelentettek! 

Újdonság és nagy siker volt az „Áprily Emlék-
túra” meghirdetése. Ehhez a sikerhez kétségtelenül 
hozzásegített a gyönyörű, késő őszi napsugár, a költő 
sugallata: „Hív a pirók. Egyhangú, bús a dal./ November 
hangja. Vajon hova csal?/ Egy mélabús meseországba 
tán,/ ahol ezer pirók süvölt a fán./   Hosszúra nyúlt az 
út anyám,/ sok volt a seb, s a béke késett./ S ma mégis, 
mégis köszönöm/ világra szülő szenvedésed. (November 
II.) Ez a túra első próbálkozásként is sikeres volt és arról 

szólt, ami Áprily Lajosnak is életeleme volt: a természet, a 
madarak, az évszakok és az élet szeretetéről.

A „Hónap utolsó péntek esti előadása” is Áprilyról 
szólt: Kada Erika tanulmány kötete bemutatásával, 
Áprily vallásos költészetéhez kapcsolódóan – én ezt is 
elszalasztottam. Öröm volt hallanom az est sikeréről, a 
vidám hangulatról, az előadók és közönség összhang-
járól. Talán megbocsátható elfogultságom a három viseg-
rádi versbarát szereplésével kapcsolatban /ezt is csak 
TV-ben láthattam/: Berkesi Gabriella négy négysoros 
vers tolmácsolásával, Szilágyi Gábor „A kertbe ment” 
című „anyabúcsúztató” vers elmondásával, Kukor Imre 
„A csavargó a halálra gondol” c. Áprily verssel okozott 
meglepetést közönségének olyan átéléssel, amivel 12 éves 
korában kisdiákként szerzett felejthetetlen élményt egy 
járási szavalóversenyen. Elszalasztottam ezt a novemberi 
eseményt is, de tudom, hogy eljutott a hallgatósághoz a 
könyvbemutató üzenete is: „Szállj, Ábel füstje, terjedezve 
szállj,/ mindenfelé, ahol szívet találsz./ Szűnjék harag, 
gyűlölség és viszály,/ a béke lelkét vidd, amerre szállsz. 
/1965. május/

Szerettem volna megosztani az én „elszalasztott” no-
vemberi élményeimmel a Visegrádi Hírek olvasóit, hisz 
a fi zikai jelenlét nem mindig szükséges a lelki élmény 
megéléséhez. Azt is szükségesnek tartom, hogy köszöne-
tet mondjak mindenkinek, aki ehhez  az eseménysorhoz 
idejével, munkájával szívvel-lélekkel létrehozott.

Bízom abban, hogy 2019 novemberében együtt gon-
dolkodhatunk Áprily Lajos kimeríthetetlen költészetéről, 
meríthetünk írásainak kincseiből, üzenetéből.

Mezei Anna

KI A LEGÉNY A GÁTON…

Választási és az előtte való évben  egy kicsit min-
den másról is szól mint valójában. Nagyobb 
az odafi gyelés és a napi történések értékelése 

gyakran alárendelődik a választásokra kihegyezett poli-
tikai érdekeknek.  Ezt lehet szeretni, nem szeretni, de 
így van. Kiemelten vonatkozik ez az olyan „nagyberu-
házásokra” mint a mobilgát. Ez mindenkit érint, hiszen a 
legtöbben átéltük a 2002-es, 2006-os és a 2013-as árvize-
ket. November 20. után látványos munkálatok zajlottak 
a Duna parton. Az önkormányzat városüzemeltetési 
csoportjának dolgozói a mobilgát elemeit szerelték fel. 

Jóleső érzéssel nézhettük, amint a gát minden eleme a 
helyére került és érzékelhetővé vált, hogy ez a védmű fog 
megvédeni bennünket egy újabb áradástól. Úgy gondo-
lom a novemberi esős, nyirkos időben dolgozók sok min-
denre gondoltak, csak nem a választási évre. Végezték a 
munkájukat, tisztességgel, olykor fázva, bőrig ázva. 

Köszönet nekik és mindenkinek, aki bármilyen módon 
segítette munkájukat.

Gróf Péter
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Mielőtt bármit is papírra vetnék, köszönetet 
szeretnék mondani mindazoknak, akik köz-
reműködtek Visegrád plébániatemplomának 

egykori főoltárképének, Keresztelő Szent János-oltárkép 
újjávarázsolásában – a képre rátalálójától, a restaurálás-
ban tevőlegesen részt vevőkön keresztül egészen a temp-
lomban elhelyezett kép újraszenteléséig. 

Nagyon sajnálom, hogy Kalász István plébános úr, aki 
az oltárkép életrekeltését elindította, már nem élhette 
meg a Keresztelő Szent János-kép megáldását. 

Az egyes írások – Visegrádi Hírek, internet, a kép 
történetét, restaurálását ismertető füzetecske – elvezet-
tek ahhoz az örömhöz, amely akkor ért engemet, amikor 
magát az oltárképet is megláttam. 

Magam elé képzeltem valamennyi ősömet – a szüleimig 
bezárólag – akik Keresztelő Szent János oltárképe előtt 
áldozhattak, imádkozhattak Istenhez, élő és holt szerette-
ikért.                

Bízom abban, hogy a mellékelt kép látványa örömöt 
okoz mindazoknak, akik betegségük, öregségük mi-
att nélkülözni kénytelenek a „személyes templomi 
találkozást” a csodálatos oltárképpel.

Sok-sok szeretettel, 
Scheili Béla

EGY OLTÁRKÉP, MELYRE EGÉSZ VISEGRÁD BÜSZKE LEHET 

MIKOR KÉSZÜLT A GÖRGEIRŐL 
SZÓLÓ FILMHÍRADÓ?

Ritka, talán soha vissza nem térő alkalom volt, 
hogy az elmúlt két évben Görgei Artúr tábor-
nok személyéhez köthető két kerek évfordulóról 

is megemlékeztünk. 2016. január 30-án volt a tábornok 
születésének kétszázadik, 2018 május 21-én halálának 
századik évfordulója.

Az évfordulók által kiváltott országos érdeklődés mi-
att felkerült az internetre „Görgey Artúr Budapesten és 
Visegrádon (1908)” címen egy régi fi lmhíradó, amelynek 
digitalizált változatát a Vimeon és a YouTube-on is meg 
lehet nézni. A Vimeon látható 2:19p hosszúságú fi lmet a 
Ma gyar Nemzeti Filmalap Zrt. - Filmarchivum (mnf), a két 
másodperccel rövidebbet a 2:17p hosszúságút a Ma gyar 
Nemzeti Digitális Archivum és Filmintézet (MANDA) 
töltötte fel a YouTube-ra. A rövid fi lmhíradó négy rész-
ből áll. A fi lmrészletek előtti feliratok szövege az alábbi:

1. A katonaság Görgey Artur tábornok Kossuth Lajos le-
gendás hírű hadvezérének születésnapját ünnepli.

2. Görgey Artur lakása erkélyéről fogadja az elvonuló 
huszárok tisztelgését.

3. Hajón Visegrádra megy családjához.

4. Családja körében. (záróképsor)
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A Filmalap honlapján (vimeo görgey) a fi lmről a követ-
kező ismertető szöveget közölték: „Görgey Artur Buda-
pesten és Visegrádon (1908). Görgey 90. születésnap-
jának megünneplése, illetve képek róla a Visegrád felé 
tartó hajón, majd családja körében.”

Azt, hogy a fi lm első felében olvasható feliratok tartal-
ma és a képeken látható jelenetek nincsenek összhang-
ban, már néhány évvel ezelőtt Pálff y Lajos publicista is 
észrevette. Kritikáját a MANDA honlapján 2016. júni-
us 5-én feltett „Hová lett a perzsaszőnyeges erkélyről a 
tábornok?” c. írásában közölte. A két különböző részből 
összeállított fi lm készítője a Goldenweiser vállalat volt, és 
1916. május 21-től, a tábornok halála napjától, „Epizódok 
Görgey tábornok életéből” c. kezdték vetíteni a mozik-
ban. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Görgei halála 
miatt megnőtt érdeklődést kihasználva a Goldenweiser 
vállalatnál meglévő két különböző témájú fi lmdarabot 
összeillesztették és feliratozták. Amíg a hajóútról szóló 
rész elfogadható felvételekkel készült, addig a huszárok 
felvonulását bemutató rész csapnivaló, mivel például az 
operatőr nem vette észre, hogy a katonaságot köszöntő 
tábornok és családja lemaradt a képről, az erkélyről, ahol 
a tábornok állt, csak a korlátra terített perzsaszőnyeg 
látható. A gyenge minőségű, két részből álló felvétel-
hez készített feliratok is megtévesztőek, mivel nem a 
valóságot tartalmazzák. Az első feliraton szereplő 

Múzeum körút 39.sz épület, amelynek az erkélyéről üdvözölte 
Görgei a tisztelgő huszárokat.

születésnap kapcsán mindenki a tábornok 90. születésnap-
jára gondolhatott. A tábornok ezt a születésnapot 1908. 
január 30-án, egy Erzsébet tér 2. alatti lakásban érte meg, 
ahol számos felköszöntője is volt. 

A következő feliratban „Görgey Artur a lakása erkélyéről 
fogadja ...” valótlanságot közölnek, mert a látott képsor 
alapján jól felismerhető, hogy a huszárok a Múzeum 
körúton vonulnak fel, és annak a bizonyos feldíszített 
erkélyű háznak a földszintjén a cégtábla felirata szerint 
Pfeifer Manó kereskedése látható. 

Az 1912. évi Budapesti Czím- és Lakásjegyzék sze rint 
Pfeifer Manó „ódonkönyv kereskedő” üzlete a IV. ker. 
Múzeum krt. 39. sz. alatt volt található. (Ma ugyanitt az An-
tikvár.hu, Antikvárium cég üzlete van.) Az előbbiekben em-
lítettem, hogy Görgey István és családja, akikkel közös ház-
tartásban élt a tábornok, 1908-ban még az Erzsébet-téren 
laktak. A következő évben 1909-ben a Görgey-család át-
költözött a Mária Valéria utca 17. sz. alá, ahol a ház tulaj-
donosától Weisz Zsigmondtól béreltek egy második emeleti 
lakást. Ebben a Mária Valéria utcai lakásban köszöntette fel 
a tábornokot 91. születésnapja előtt néhány nappal Kube-
lik János (1880-1940) hegedűművész, aki Mozart és Hubay 
darabokat játszott az ünnepelt tiszteletére. A cseh szár-
mazású, eredeti nevén Jan Kubelik világhírű hegedűművész, 
aki a felesége révén Polgár János néven magyarrá lett, utol-
jára 1915 februárjában látogatta meg a Mária Valéria utcai 
lakásban Görgeit. A meggyengült emlékezetű tábornok 
eleinte nehezen ismerte fel világhírű tisztelőjét. Ezen Kube-
lik úgy segített, hogy oda ült a betegágyban fekvő tábornok 
ágya szélére, és másfél órás hegedűhangversenyt adott, a 
zongoránál Haupt-Stummer Gertrud bárónő ült. Megható 
volt látni, ahogy az aggastyán játékáról egyre jobban felis-
merte tisztelőjét, barátját. A kilencvenkét éves Görgei Artúrt 
1910-ben a Mária Valéria utcai lakásban tisztelői és barátai 
kedves hangversennyel lepték meg. Előadók Bosnyákné 
Sándor Erzsi volt, aki magyar dalokat énekelt, és Jászai Mari, 
aki Petőfi  verseket szavalt.

Ez év tavaszán a korábbi tulajdonostól a Mária Valéria u. 
17. sz. házat május 9-én kelt un. adásvevési szerződéssel 
366.000 koronáért megvette a csepeli Wiesz Manfréd. Az 
új háziúr a házat renováltatta, és az időközben Visegrádra 
kiköltözött Görgey-család lakását is teljesen felújította. A fes-
tés és mázolás után lassan száradó lakásba csak késő ősszel, 
november közepén tudott a Görgey-család visszaköltözni. 
Azért, hogy ez a költözés az agg tábornok számára a leg-
kevésbé kényelmetlen legyen, a dunai hajóstársaság, mi-
vel a menetrendszerű járatok már leálltak, különjáratként 
Visegrádra érte küldte a Leányfalu nevű gőzhajót. A felújí-
tott lakásba a tábornok öccse, Görgey István nem költözött 
vissza, a következő évben, 1911-ben a tulajdonában lévő 
Iza bella u. 52. alatti ház egyik lakásában élt egyedül.
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Az 1911-es esztendő rosszul kezdődött Görgei Artúr 
számára, mert januárban és februárban heteken át 
betegeske dett. Tavaszra meggyógyult, és kiköltözhetett a 
család visegrádi nyaralójába, amely ismét a Duna partján 
álló Dedinszky-villa lett. A korábbi években a Visegrád-Mo-
gyoróhegyen, a szőlőtelepen lévő nyaralóként is használt 
„Bulgária”-nak nevezett villát ugyanis 1910-ben a család 
eladta a magyar államnak.

A családtól különvált testvéröcs, Görgey István közjegy ző 
1912. január 13-án meghalt. A Mária Valéria utca 17. szám 
alatti lakásban január végén a tábornok 94. születésnapját 
köszöntők az elhunyt testvérről is megemlékeztek.

Ennek az évnek az elején Móricz Zsigmond és felesége 
meglátogatta Görgeit a Mária Valéria utcai lakásban, ahol 
Návay Lenke fogadta a házaspárt. Móricz azzal a kéréssel 
indokolta látogatást, hogy a tábornokról cikket szeretne 
írni a Nyugat című folyóiratba. A beszélgetés végén állítólag 
Görgei meghívta Móriczékat, hogy Visegrádon is látogassák 
meg őt, de erre nem került sor. A búcsúzáskor az író felesége 
tiszteletből és a meghatottságtól a megcsókolta a tábornok 
kezét. Az ígért cikk végül meg is jelent „Görgey Artúr” 
címmel a Nyugat 1930/13. számában. Az, hogy 1912 után 
Móriczék többször is vendégeskedtek a visegrádi Görgei 
villában, az író családja által utólag gyártott legendák közé 
tartozik. 

Az 1913-as esztendő február és március hónapjaiban 
Görgei ismét betegeskedett. Tavasz végére, nyár elejére 
egészsége részben helyreállt, és a 96. életévében járó Gör-
geit június 6-án mentővel kihozták Visegrádra. A magate-
hetetlen tábornokot két ápolónő kísérte, az egyik éjszaka, a 
másik nappal teljesített szolgálatot. 

Ennek az évnek a tavaszán a Mária Valéria u. 17. alatti 
lakásban látogatta meg Görgeit gróf Tisza István, aki régi 
tisztelője volt a tábornoknak. A lakásban tartózkodott Koz-
ma Andor (1861-1933) költő, író, országgyűlési képviselő, 
aki közelebbről ismerte a Görgey-család gondjait. Kozma 
Andor elmondta a grófnak, hogy a család az utóbbi időben 
komoly anyagi gondokkal küzd, mert a tábornok foko-
zatosan romló egészségi állapota miatt állandó ápolósze-
mélyzetet kénytelenek alkalmazni. A jelentős vagyont 
hátrahagyó, 1912-ben elhunyt Görgey István közjegyzőtől 
származó örökséghez egyelőre nem lehet hozzájutni, mert 
a bonyolult szövegű végrendelet miatt az örökösök még 
mindig nem tudták, hogy mikor kapják meg a rájuk eső 
hagyatékrészt. A nehéz anyagi helyzetbe került család már 
azon gondolkozott, hogy a kiadások csökkentése érdeké-
ben felmondják a Mária Valéria utcai lakást, és kiköltöznek 
Visegrádra. 

Tisza István a nagybeteg Görgei állapotáról és a család 
anyagi helyzetéről tájékoztatta Lukács László miniszterel-

nököt, akitől olyan intézkedést kért, hogy a tábornok ak-
kora  összegű segélyt kapjon, amelyből hátralévő napjaira 
minden kényelem biztosítható legyen szánára. Lukács 
László, aki támogatta a kérést, a minisztertanács elé ter-
jesztette az ügyet, amely úgy határozott, hogy május 1-től 
havi 1000 korona segélyt utaljanak ki Görgei számára, 
amely összeg ből az ápolása, gyógyíttatása és a költözködés 
költségei fedezhetők. Görgei nyugdíja 1902. február 1-től 
évi 8000 korona volt. Állítólag a gróf ezt a segély-ügyet úgy 
intézte, hogy Görgeit és a családtagokat előzetesen nem tá-
jékoztatta. Ezt kétségesnek tartom, mert a család egyik il-
lusztris tagja, Latinovits Endre, Frigyes idősebb fi a, a néhai 
Görgey István mostohaunokája, ekkor Tisza István sze-
mélyi titkára volt. Latinovits Endre korábban Lukács László 
pénzügy miniszter titkárságán dolgozott, és onnan került 
át a miniszterelnökségre. Lukács László (1850-1932) rövid 
ideig, 1912. április 22. és 1913. június 10. között miniszterel-
nöki, belügyminiszteri és a király személye körüli miniszteri 
tisztséget viselte. Támogatásának megszerzésében bizonyára 
szerepe volt Latinovits Endrének is.

Görgei évjáradéka felemelésének hírét azzal a változattal, 
hogy az gróf Tisza István közbenjárásának volt köszönhető, 
a Pesti Hírlap 1913. június 3-i száma közölte. Érdekes mó-
don az ugyanezen a napon megjelenő Az Újság című hír-
lapban viszont arról olvashatunk, hogy a betegség miatt 
megnövekedett költségekre való tekintettel a család kérésére 
Görgei 8000 koronás nyugdíját a duplájára, vagyis évi 16.000 
koronára emelték. Ennek az emelt nyugdíjnak első részletét 
Görgei saját kezű aláírással ellátott nyugtája alapján június 
2-án a család már megkapta.

Arra a kérdésre visszatérve, hogy a Görgei tiszteletére 
meg rendezett huszár felvonulás mikor és hol történt, a 
választ Az Újság című napilap 1912. március 23-i számában 
a rövid hírek között találjuk meg. A tudósításban arról ol-
vashatunk, hogy azon a napon, vagyis szombaton 11 órakor 
a Galíciából (Dél-Lengyelország) Tolna megyébe áthelyezett 
császári és királyi 13. huszárezred három százada vonult vé-
gig a Múzeum körúton, hogy a tábornok előtt tisztelegjen. 
Görgei és családja a huszárokat Latinovits Frigyesné a körút 
39. sz. ház emeleti lakásának perzsaszőnyeggel díszített 
erkélyén várta. Az agg tábornok lelkesen üdvözölte a haza-
tért katonákat, az erkélyen társágában lévők virágokat szór-
tak a huszárok elé.

A tudósító szerint a 13. huszárezred három százada Ko-
rossy Albert kapitány vezetésével azért vonult végig a 
Múzeum körúton és tisztelgett Görgei előtt, mert a tábornok 
ebben az ezredben kezdte tényleges katonai pályafutását, és 
akkor éppen két Görgei is szolgált, Görgei György és Görgei 
József főhadnagyok. 
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A rövid tudósításból kiderült, hogy a fi lmhíradó feliratai 
tévesek, mert a felvonuló huszárok nem a tábornok 
születésnapját ünnepelték, az január 30-án volt. Az 1908-
as évszám sem helyes, mert az esemény 1912-ben történt, 
tehát a fi lmfelvétel is ekkor készült. 

Az sem helytálló, hogy Görgei a lakása erkélyéről nézte 
végig a katonák felvonulását. A tábornok ekkor a Mária 
Valéria u. 17. alatt lakott. Görgeit öccsének, Istvánnak az 
egyik mostohalánya, Návay Jolán, Latinovits Endréné látta 
vendégül a lakásán. Jolán férje, a bácsborsodi földbirtokos 
ekkor a Bristol szállóban (Mária Valéria u. 4.) lakott.

Latinovits Frigyest, aki az előző évben az országgyűlés 
felsőházában Bács-Bodrog vármegyét választott tag-
ként képviselte, 1912-ben a király örökös felsőházi tagnak 
nevezte ki. Az nagyon valószínűnek tűnik, hogy a huszárok 
felvonulása a Belvárosban és a 92 éves tábornok nyilvános 
szerepeltetése nem állami keretek között, hanem csalá-
di szervezésben történt. Az ötlet feltehetően Korossy Al-
bert kapitánytól származott, aki vette a bátorságot, hogy a 
korábban „árulónak” bélyegzett tábornokra a honvédek 
ismét egykori fővezérként tekintsenek. Korossy egyébként 
rokonságban állt a Návay és Görgey családokkal. Görgey 
István mostohafi a, Návay Emil ugyanis feleségül vette Ko-
rossy Zsófi át, akinek testvére volt Korossy Albert kapitány.

A Görgey, Návay és Latinovits családokból álló rokonság 
1908-ban tovább bővült a Pest vármegyei nemes Gulner 
családdal. Szeptember 19-én ugyanis a bátaszéki plébáni-
atemplomban esküdött örök hűséget Gulner Pál fi a, Elemér, 
Návay Katusnak, Návay Emil és Korossy Zsófi a lányának. 
A vőlegény részéről Gulner Gyula, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye és Kecskemét szabad királyi. város főispánja, 
nyugalmazott államtitkár volt a násznagy, a menyasszony 
részéről Korossy Albert, a 13. számú császári és királyi 
ezred kapitánya. A vendégek között természetesen ott volt 
a nagymama, Dedinszky Aurélia és férje, Görgey István is. 
A névsorból viszont valami ok miatt hiányzott Görgei Artúr 
és Latinovits Frigyes neve. 

A pontosság kedvéért ki kell igazítanom a hírlapírónak 
azt a tévedését is, hogy a 13. huszárezredben szolgált Gör-
gei Artúr is. A valóság az volt, hogy 1842-ben Görgei a 12. 
(Nádor) huszárezredhez került főhadnagyi rendfokozat-
ban, innen szerelt le 1845-ben, és ment Prágába egyetemre 
vegyészetet tanulni.

A fi lmhíradó második felének harmadik és negyedik 
része a feliratok szerint Görgei „Hajón Visegrádra megy a 
családjához” és „Családja körében” eseménysort mutatja. 
Azt, hogy ezt a fi lmhíradó részletet mikor készítették, nem

Görgei egy rokon hölgy társaságában a hajón.
 

tudtam megállapítani. A fi lmen jól látható, ahogyan a hajó 
Visegrádon történt kikötése után Görgei a vele együtt utazó 
hölgyek társaságában a hajóállomással szemközti villa 
kerítéskapuján lép be. 

Dedinszki Aurélia Duna partján álló villáját (Fő u. 9. ma 
Hotel Vár) a család újra nyaralóként csak 1910 után kezdte 
használni, ugyanis a korábbi években a nyarakat a Mo-
gyoró-hegyen, az ottani szőlőtelepen, („Bulgária”) álló 
villában töltötték. Görgey István 1910-ben az előbbi terüle-
tet eladta a magyar államnak, ezért a következő években az 
agg tábornokkal együtt a hölgyek nyári lakhelye a hajóál-
lomással szemben álló emeletes villa volt.

A fi lmhíradó részlete feltehetően 1910 után készült. 
A pontos évet nehéz lenne meghatározni. Esetleg az meg-
kockáztatható, hogy mivel a záróképen („Családja köré-
ben”) nincs jelen a tábornok öccse, István, aki 1912 
januárjában meghalt, a felvétel az év tavaszán készült. 
Ez természetesen csak feltételezés, mert az is lehet, hogy a 
közjegyző nem utazott a hajón, és ezért nem szerepel a csalá-
di képen. Végül, hogy a címben feltett kérdésre választ adjak, 
a fi lmhíradó első fele 1912. március 23-án délelőtt tizenegy 
órakor készült a Múzeum körút 39. előtti utcaszakaszon. 
A huszárok felvonulása tehát nem Görgei születésnapján, és 
nem a tábornok lakása előtt történt. 

A visegrádi hajóútról látható felvételek készítésének időpont-
járól csak annyit tudok biztosan állítani, hogy az 1910 után, 
esetleg 1912-ben lehetett.

Szőke Mátyás

 
c. igazgató
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FONTOS DOLGAINK - FOLYAMATOS VÁLTOZÁSBAN

Bevallom őszintén, Abonyi Géza decemberi 
cikkét olvasva kicsit Nemzeti konzultáció érzésem 
támadt. Lehet-e nemet mondani a sok szép 

általánosságra?
De lehet-e általánosságokban várost vezetni, vagy bármi 

mást csinálni? Erre mindenki maga válaszoljon.
Aztán végigérve az íráson két téma ragadott meg. Mind 

a kettőt olvastam már korábban is, csak másként. De 
a hogyan mondani szokták: Változik a világ, mi is válto-
zunk. Néha igen gyorsan!

A Visegrádi Hírek októberi számában még ezt olvashat-
juk Abonyi Gézától: „… bármi egyéb saját testületi fej-
ből kipattant új fejlesztési gondolat megvalósítása, amely 
újszerű, amely nagy ívű, egyszóval amely méltó Viseg-
rádhoz (nem pattant ki)” Ezzel szemben decemberben 
már ezt olvashatjuk: „Reménykedünk a fejlesztésekben, 
de hogy lesznek-e és mikor, ez még egyelőre a jövő tit-
ka. Valóban nagy dolog lenne, ha létrejönne a régi le-
pusztult strand helyén egy modern wellness központ, ha 
végre teljesen felépülne a félbe maradt „Hilton szálló”, 
ha a Fellegvár és a Salamon torony újra a régi fényében 
ragyogna, és ha minden más fejlesztés is megvalósulna, 
amelyet a jelenlegi testület megfogalmazott és elküldött 
az ország kormányának. Számunkra egyedül elérhetetlen 
fejlesztésekről van szó, amelyek valóban hatalmas lépést 
jelentenének városunk történetében.” Na, micsoda válto-
zás két hónap alatt! Ezek szerint mégis csak volt, jobban 
mondva van olyan önálló gondolata ennek az önkor-
mányzatnak, mely „nagy ívű” és „méltó Visegrádhoz”.  
Sőt úgy tűnik erre a „vonatra” kívánatos a felszállás is. 
Én többször végigolvastam azt a 130 oldalas tanulmányt, 
melyet megküldtünk a kormánynak, és valóban úgy gon-
dolom, hogy méltó Visegrádhoz. Azt nem tudom, Abonyi 
Géza elolvasta-e. (Gyanítom nem, mert nem tudok róla, 
hogy kikérte volna a teljes anyagot az önkormányzattól.) 
De ha netán olvasta is, nem tudom hogy sikerült kiol-
vasnia belőle azt, amit így summáz: „A most kilátásba 
helyezett beruházásokra - noha igazán nagy kaliberűek 
és költségesek – sok esetben inkább a kőkemény üzleti 
érdekek jellemzőek, mint városunknak és lakosságának 
a java és előnye.” Én ezt nem találtam benne sehol. Való 
igaz, hogy az utolsó 30 oldal megvalósíthatósági, fenn-
tarthatósági és egyéb gazdasági számításokat tartalmaz 
– melynek egy részét bevallom nem értettem -, de hogy 
„kőkemény üzleti érdek” jellemezné a tanulmányt, az 
egyszerűen nem igaz. Irodalmilag szép a gondolatmenet 
ellenpontozása: Madas Laci bácsi „ember központú, ter-
mészet központú, Visegrád központú gondolkodása”. De 

ha a valóság földszagú szintjéről nézzük a dolgokat, vall-
juk meg, egyrészt igen nehéz lenne összehasonlítani az 
„akkori” világot a maival. Másrészt nem hiszem, hogy a 
megszépítő múltba gyökerező álmok kergetésével előrébb 
lennénk. Sőt azt sem gondolom, hogy Madas Laci bácsi 
az általa levezényelt beruházásokat „óh, én lelkem fehér 
hattyú” módjára valósította volna meg. Egészen biz-
tos vagyok benne, hogy minden esetben ezek a fejlesz-
tések abszolút racionálisak voltak, precízen alátámaszt-
va gazdasági érdekekkel és számításokkal. Az valóban 
szerencsésnek mondható, hogy általában ezek a fejlesz-
tések találkoztak a lakosság érdekeivel, (de nem mindig, 
hiszen emlékezzünk csak a város körül ölelő vadkerítés 
felszámolására), és így sok esetben népszerűek lehettek.  

A másik gondolat, melyben változást látok a korábbiak-
hoz képest, az az a számomra tulajdonképpen megtisztelő 
eszmefuttatás, melyben kimondatlanul, de mégis nekem 
szentel majd egy egész bekezdést Abonyi Géza. Kifej-
ti, hogy a képviselőtestület „helyi lakosok problémáira 
érzékeny, segítőkész, empatikus, visegrádi lakosokból” 
kell, hogy álljon. Én azt gondolom - és ezt az előző három 
választás is alátámasztja, hogy nem a lakhely a fontos, ha-
nem sokkal inkább az, hogy valaki tesz-e a közösségért, 
vagy sem. Nem tudom, hogy egy Visegrádon lakó, de 
napjait mondjuk Dunabogdányban töltő ember mitől 
lesz alkalmasabb képviselő attól, hogy Visegrádon alszik? 
Mitől jobb egy olyan, aki Visegrádon lakik és dolgozik, 
de a közügyektől távol tartja magát. De tovább megyek: 
A köz oldaláról szemlélve szerencsésebb az az attitűd, 
hogy  a választások előtt valaki igen aktív, majd amennyi-
ben nem választják meg a következő választásokig 
passzivitásba vonul? És valljuk meg több ilyet láttunk 
már.De a bennem bujkáló kisördög még ennél is tovább 
fűzi ezt a gondolatmenetet, mert ugye a lényeg az mégis 
csak az, hogy „visegrádi lakos” legyen. Ezt pedig kétféle 
képpen lehet érteni: Ha betű szerint nézzük, akkor ez egy 
közigazgatási kategória: visegrádi lakos. Ha jól tudom, 
ennek Abonyi Géza sem felel meg. De ha úgy nézzük, 
hogy Visegrádon kell laknia, akkor meg azt nem értem, 
hogy Abonyi Géza miért bízott és támaszkodott éveken át 
egy olyan képviselőre – az amúgy általam igen tisztelt és 
nagyra becsült Zeller Tiborra – aki dunabogdányi lakos. 
Száz szónak is egy a vége, nekem ez az egész gondolat-
menet valahogy nem áll össze.

De ne bonyolódjunk bele ebbe ennél jobban.Törjük a 
fejünket egyszerűbb kérdéseken, például azon: Ki is az a 
Rózsa úr?

Mikesy Tamás
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MIÉNK ITT A TÉR

Az LGT 1973-as slágere. Egy kis nosztalgia koro-
sztályomnak. A címe pont illik ahhoz a témához, 
amiről szólni szeretnék, és amely szorosan 

kapcsolódik Visegrád közösségi életének jobbításához, 
élénkítéséhez. Olyan területre, olyan térre gondolok, 
ahol akár hétköznap, akár hétvégén különösebb ren-
dezvény, vagy tanfolyam nélkül is össze lehet találkozni, 
leülni egy rövid beszélgetésre, vagy akárcsak megpihen-
ni, ismerősök, barátok között lenni. Furcsának tűnik, de 
én nem nagyon találok jelenleg ilyen helyet Visegrádon 
a még üzemelő büféken, kocsmákon, vagy az orvosi 
rendelő váróján kívül. Ott is inkább csak szűrővizsgála-
tok alkalmával. Persze van néhány mondatra alkalom a 
CBA-ban sorállás alatt, vagy az utcán megállva, össze-
találkozva, de ezek inkább személyes információcserének 
tekinthetőek és nem közösségépítő perceknek. De pon-
tosabban milyen térre is gondolnék?

Mit szólnának hozzá, ha lenne egy igazán ízlésesen 
és szépen megtervezett, díszkő burkolatú, szép szobor-
ral, esetleg szökőkúttal büszkélkedő, padokkal, kecses 
kandeláberekkel ellátott, virágokkal, dísznövények-
kel ékesített pihenő parkunk a Községkert területén? 
Olyan, mint amilyen manapság már annyi más városban 
látható és megtalálható. Mindez a szemet gyönyörköd-
tető kis terület szervesen hozzákapcsolva egy új, korsze-
rű élelmiszerüzlet, esetleg néhány más kisebb üzlet, 
kávéház, cukrászda környezetéhez, közeléhez. Ezen a kis 
téren lehetne egy kicsit leülni, akár vásárlás után is össze-
jönni, vagy találkozni, szót váltani, csodálni a Fellegvár 
látványát, érezni a Duna közelségét.  Itt a Községkertben. 
Városunk legfrekventáltabb területén, amelyet jelenleg 
murva és fű borít, és amelynek évek óta egyetlen funk-
ciója, hogy parkolóhelyül szolgál az év három napján a 
Palotajátékokra látogatók autóinak. (Az ide telepített 
iskola konténerek remélhetőleg a jövő iskolaévre már 
nem lesznek ott.) Megbocsájthatatlan ezt a területet par-
lagon hagyni, nem kihasználni, nem belevonni a város 
vérkeringésébe, nem odaadni a visegrádi lakosságnak.  

Egy másik, ilyen közösségi célra kiválóan alkalmas 
területünk a volt kemping területe, az Apátkúti-patak 
mellett. Külön értéke ennek a helynek, hogy eldugott 
fekvése révén szinte csak a visegrádiak ismerik, ezen 
kívül teljesen biztonságos, autóforgalomtól elzárt terület. 
Amellett gyönyörű szép fekvésű ez a hegy és patak által 
határolt része városunknak, amely szinte kiállt, hogy 
itt egy pihenő-, szabadidő park, játszótér, találkozó-, 
sütögető hely, családi, baráti programoknak otthont adó 
elzárt kis sziget legyen gyereknek felnőttnek, fi atalnak, 

idősnek egyaránt. Évek, évtizedek óta kihasználatlan. Sok 
ötlettel, kevés beruházási költséggel, akár helyi lakossági 
összefogással igazi kis Paradicsomot kell, kellene mielőbb 
oda varázsolni.

A megvalósítás szempontjából kicsit keményebb dió, 
de mindenki számára csak élvezetet és hasznot hozó 
közösségi létesítmény lenne, lehetne egy városi strand. 
Valahol a közelben, talán a Duna parton, a sportpálya 
közelében. Ugye nincs értelme bizonygatnom Önöknek, 
hogy mit vesztett el Visegrád a Lepencei strand eladásával 
és mennyit is jelentene a városnak egy mindenki által 
megfi zethető közösségi nyílt strand, kezdetben akár csak 
két medencével? Nincs értelme részleteznem, hiszen 
mindannyian jól tudjuk ezt. Inkább arra kell most súlyt 
helyeznünk, hogy milyen forrásból, hogyan tudnánk 
leggyorsabban megvalósítani egy saját strandot, meg-
valósítani ezt az álmot, amely a Dunakanyar szinte minden 
településén valósággá vált, az egyedüli Visegrádot kivéve. 
Én jelenleg azt nem tudom megmondani, hogy egészen 
pontosan hol lenne erre lehetőség, lehetséges lenne-e 
pályázni, vagy sem, tudnánk-e a vizünket erre felhasznál-
ni, vagy sem, milyen költséggel járna a felépítés és az üze-
meltetés, de azt gondolom, hogy mindennek utána kellene 
járni, osztani, szorozni és a lakosság elé tárni a számokat, 
a lehetőségeket. Átgondolni, hogy a puszta számokon 
kívül mit jelenthet egy ilyen vízi létesítmény a visegrádi 
gyerekek számára, mit jelenhet az egész helyi lakosság, 
a közösség számára és mit jelenthet a turizmus to vábbi 
fejlődése szempontjából. És most mutatnék rá arra, 
hogy a közeljövőben valószínűleg milliárdos wellness 
szállodaépítések indulnak meg egyrészt a félbemaradt 
„Hilton” másrészt a volt strandunk területén. Wellness 
létesítmények, nem elsősorban a mi pénztárcánkra sza-
bott belépődíjakkal. De ezek a nagyberuházások talán 
lehetőség adnak arra, hogy a tulajdonosok, a beruházók 
bevállalják részben, vagy akár egészben strandunk meg-
valósításának költségét, mint ahogyan szokás széles kör-
ben, hogy egy nagyberuházáshoz kapcsolódó település 
is profi tál valamelyest abból a tényből, hogy a nevét, a 
hírét, a múltját adja az új létesítményeknek. Nem tartom 
kizártnak ezt a lehetőséget, mint ahogyan egy előnyös 
pályázat lehetőségét sem. Csak lenne már valami!

Hát ez volna néhány javaslat, amely megvalósítása 
talán hozzájárulhatna az itt lakók kellemesebb életéhez, 
barátibb, összetartóbb kapcsolatához. Biztosan vannak 
még más ötletek, javaslatok, amelyek hasonló irányba 
hatnának. Gondolkodjunk ezeken együtt, de lehetőleg ne 
túl sokáig, hiszen az évek olyan gyorsan szállnak és mi a 
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csodás, de meg nem valósított lehetőségeinkkel cselekvés 
helyett csak kesereghetünk hiába a sor végén.  

Nem kapcsolódik szorosan ide, de mégis köthető koráb-
bi cikkeimhez és a Visegrádi Hírekhez, ezért még kérem 
egy percre szíves fi gyelmüket. Szeretnék néhány szót 
ejteni Mikesy képviselő úr azon szokásáról, hogy min-
den megjelenő cikkemre mintegy válaszolva ír valami 
„kedveset” rólam, vagy az általam leírtakról a következő 
számban. Természetesen ehhez joga van. A barátaim 
azt mondják, hogy ezzel a nem túl eredeti ötlettel és be-
hízelgőnek távolról sem nevezhető stílussal csak le akar 
járatni a visegrádiak előtt. Lehet, hogy igazuk van, ami 
a szándékot illeti. Én mégis biztatnám a Képviselő urat, 
hogy ne hagyja abba ezt a jó szokását, mert a negatív 
reklám is reklám, és amikor a novemberi számban négy 
oldalon keresztül több mint húsz alkalommal írta le a 
nevem, ennél jobb hírverést még fi zetett hirdetéssel sem 
tudnék magamnak megteremteni a Visegrádi Hírekben a 
jövő évi választásokkal összefüggésben. Tisztelettel meg-
köszönöm igyekezetét és kérem, hogy folytassa szerény 
személyemmel kapcsolatos gondolatainak közlését a lap 
hasábjain a jövőben is, lehetőleg havi rendszeresség-
gel. Ami a polgármesteri ténykedésemmel kapcsolatos 
kritikáit illeti, készséggel elismerem, hogy követtem el 
hibákat. Többek között valóban nem volt helyes, hogy 
kitértem bizonyos kérdések megválaszolása elől. Most 
ezt szeretném korrigálni, és a feltett kérdéseire válaszolni:

Az első kérdés, hogy ki is volt az a Rózsa úr? Nos, Róz-
sa úr az én személyes ismerősöm volt, és meglehetősen jó 
kapcso latokkal rendelkezett megfelelő döntéshozó szin-
teken. Őt kértem meg, hogy lobbizzon a „magasabb 
körökben” Visegrád érdekében, hátha lehetőség nyílik 
az Öböl és környékének városi tulajdonba adására. Ő ezt 
meg is tette, de a választást követően, az új városvezetéssel 
már nem óhajtott együttműködni. Személyes adatairól az 
ő beleegyezése nélkül nincs jogom bármit is közzétenni.

A második és harmadik kérdésében szó van a városi 
busszal kapcsolatos állítólagos hamis igazolásról, vala-
mint egyéb valótlan tartalmú igazolásról, amelyeket én 
adtam volna ki. Közel hét év távlatából már nem em-
lékszem pontosan ezekre az esetekre, de annyit tudnék 
válaszolni, hogy amennyiben a Képviselő úrnak van-
nak bizonyítékai bármilyen általam elkövetett törvény-
telenség alátámasztására, akkor forduljon a megfele-
lő hatóságokhoz. Úgy ahogyan azt korábban már más 
ügyben testületileg megtették, egyelőre úgy tűnik, hogy 
különösebb eredmény nélkül.

Az én lelkiismeretem tiszta, hivatali időm alatt min-
dig, minden ügyben csak és kizárólag Visegrád város 

és lakosságának érdekeit tartottam szem előtt és ennek 
megfelelően jártam el. Ha a Képviselő úr ezzel ellenkező 
tényeket tud előadni, bármikor készséggel állok elébük. 

Tisztelettel, 
Abonyi Géza

Először is szeretném megköszönni a segítségét, 
amit irántam tanúsított. Beadtam egy kérvényt 
támogatásra a kis és nagykapu és a kerítés 

kicserélésére, mert 40 éve lett csináltatva és sajnos tönk-
rement. Négy hónap alatt senki se jött ki, hogy megnézze 
a munkát...

Amikor már megvoltak a pillérek és a kapu és a kerítés 
egy része, akkor jött ki a Főépítész Asszony és közölte, 
hogy ez a hálós rész nem jó, hogy pálcásnak kell lennie. 
Levettük a hálót, ami nem kis pénzembe került és megc-
sináltuk, ahogy mondta. Még azt is megbeszéltük, hogy 
a pillérek nem lesznek rikító színűek. Utána abba is bel-
ekötött, hogy miért nem maradt az eredeti pillér. Mond-
tam, hogy az már el volt öregedve. Az egész pillér és 
kerítés alja sablonról készült, de már ilyen sablon nincs. 
A Főépítész Asszony erre közölte, hogy nem adja meg a 
támogatást.

Jó közmondás, hogy szegény embert az ág is húzza. Ha 
gazdag nyugdíjas lennék, nem szorulnék senkire. Ők hi-
báztak és én iszom a levét, de nem baj, majd meg lesz old-
va a család segítségével. Nem fogok könyöradományért 
folyamodni. 

Mindenkit intek, ha saját erőből nem tud egy szegény 
nyugdíjas boldogulni, ne csináltasson semmit, mert a 
támogatást nem a szegények kapják, hanem csak akiknek 
van mit aprítani a tejbe. 

A Főépítész Asszony még sehol sem volt, amikor ezek 
a házak épültek. Szomorú dolog, ha csak az a gondja, 
hogy az én kerítésem nem illik bele a környezetbe, mert 
érdemes körülnézni, hogy mi hová nem illik, milyen sz-
abálytalanságokat nem vesz észre és nem ilyen kis sem-
miséggel foglalkozni. 

Üdvözlettel, 
Pintér Istvánné

IGEN TISZTELT 
FŐÉPÍTÉSZ ASSZONY 
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Január 3. csütörtök, 19:15 
AZ ÚR HANGJA 
magyar dráma, 108’, 2018  
Rendező: Pálfi György 
Főszereplők: Polgár Csaba, Kate Vernon, Marshall Williams 
 

A Stanislaw Lem regénye alapján készült film az eredeti mű 
gondolatvilágát adaptálja egy családi krimi keretei közé. 
Péter egy titokzatos balesetekről szóló filmben felismerni véli 
a 70-es években disszidált, azóta nem látott apját. Kalandos 
nyomozás után talál rá Amerikában az új családot alapított 
apára. A találkozás számtalan fordulatot és tanulságot hoz 
életükbe, és ennek köszönhető az is, hogy a világ értesül 
arról: az univerzum megszólalt, nem vagyunk egyedül a 
világmindenségben. 
 
Január 4. péntek, 17:00 
PÁRIZS CSÁSZÁRA 
magyarul beszélő, francia kalandfilm, 110’, 2018 
Rendező: Jean-François Richet 
Főszereplők: Vincent Cassel, Olga Kurylenko, August Diehl 
 

Napóleon uralkodásának idején François Vidocq többször is 
megszökött az ország leghírhedtebb börtönéből, ezzel 
legendás hírnévre tett szert. Utolsó szökése után 
kereskedőként próbál láthatatlanná válni, de múltjától nem 
szabadulhat. Volt fegyenc-társa gyilkossággal vádolja meg. 
Ártatlanságát bizonyítandó egyezséget köt a rendőrséggel és 
vállalja, hogy levadássza Párizs szélhámosait és gyilkosait.  
 
Január 4. péntek, 19:15 
PÓKEMBER – IRÁNY A PÓKVERZUM 
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 117’, 2018 
Rendező: Rodney Rothman, Peter Ramsey 
 

Nem sokkal azután, hogy Peter Parker ellen összefogtak 
ellenségei és legyőzték, egy átlagos srácot újra megcsíp egy 
genetikailag módosított pók. Miles fekete és spanyol szülők 
gyereke, békés családban él, bár az egyik nagybátyja bűnöző. 
Még az eredeti pókembernél is több különleges képességgel 
bír: ha akar, láthatatlanná válik, az érintése bénító hatású. De 
ellenségei is vannak. Köztük a legveszélyesebbet Skorpiónak 
hívják.  
 
Január 5. szombat, 15:00 
ASTERIX – A VARÁZSITAL TITKA 
magyarul beszélő, francia animációs film, 83’, 2018  
Rendező: Alexandre Astier, Louis Clichy 
 

Amikor Csodaturmix fagyöngyszedés közben leesik egy 
fáról, ráeszmél, hogy reflexei már nem olyan jók, mint régen. 
Úgy dönt, hozzálát megkeresni utódját. Asterixszel és 
Obelixszel az oldalán útnak indul keresztül Gallián, hogy 
találjon egy druidát, aki méltó a varázsital receptjének meg-
ismerésére.  

Január 5. szombat, 17:00 
PÓKEMBER – IRÁNY A PÓKVERZUM 
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 117’, 2018 
Rendező: Rodney Rothman, Peter Ramsey 
 
Január 5. szombat, 19:15 
PÁRIZS CSÁSZÁRA 
magyarul beszélő, francia kalandfilm, 110’, 2018 
Rendező: Jean-François Richet 
Főszereplők: Vincent Cassel, Olga Kurylenko, August Diehl 
 
Január 10. csütörtök, 19:15  
CREED II.  
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, sportfilm, 130’, 2018  
Rendező: Steven Caple Jr. 
Főszereplők: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan 
 

Az élet kötéltánccá vált Creed számára. Kötelezettségei és a 
következő nagy meccsre való felkészülés között megtalálni 
az egyensúlyt komoly kihívásnak bizonyul. Az, hogy 
ellenfele családja és a sajátja közös múlttal bír, csak 
feszültebbé teszi a közeledő megmérettetést a ringben. Rocky 
Balboa viszont mindvégig ott van mellette. Együtt néznek 
szembe régi sérelmeikkel, együtt jönnek rá, miért is érdemes 
küzdeni. 
 
Január 11. péntek, 17:00 
AZ ÚR HANGJA 
magyar dráma, 108’, 2018  
Rendező: Pálfi György 
Főszereplők: Polgár Csaba, Kate Vernon, Marshall Williams 
 
Január 11. péntek, 19:15 
ŰRDONGÓ 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, sci-fi, 114’, 2018  
Rendező: Travis Knight 
Főszereplők: Hailee Steinfeld, John Cena, Glynn Turman 
 

1987-ben Űrdongó menekülni kényszerül a Cybertronról és egy 
tengerparti városka roncstelepén rejtőzik el. Charlie éppen 18 
éves és keresi a helyét a világban. Ő talál rá az ütött-kopott 
Űrdongóra. Amikor Charlie életre kelti, hamar ráébred, hogy ez 
az autó nem csak egy közönséges Volkswagen Bogár.  
 
Január 12. szombat, 15:00 
RALPH LEZÚZZA A NETET 
magyarul beszélő, am. családi animációs vígjáték, 112’, 2018 
Rendező: Phil Johnston, Rich Moore 
 

A Rontó Ralph folytatásában a videojátékok bajkeverője és a 
szintén kívülálló Vanellope von Cukk kockázatos utazásra 
indulnak a világhálóra, hogy kerítsenek egy pótalkatrészt egy 
játékhoz, a Sugar Rushhoz. Ez a hely azonban cseppet sem 
olyan lesz, mint amire számítanak.  
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Baleset,  segélyhívás,  bejelentés esetén  ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-26/398-273
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255 

06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036 

06-26/585-038
Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh.  06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312
Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft . ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099         

06-26/398-020
Dunakanyar Takaréksz. ...............................06-26/398-150

DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-80/224-488

ELMŰ hibabejelentő.....................................06-80/383-940

Az idei esztendőt is felkészülési edzésekkel 
kezdtük terem ben, majd gyönyörű, tavaszi tere-
pen.

Versenyszezonunkat. Szilvásváradon indítottuk, egy 
igazán embert próbáló hegyikerékpáros maratonon. 
Szakadó esőben, csúszós terepen zajlott a megmérettetés, 
a versenyt teljesítők büszkén, de átfagyva, mosollyal az 
arcukon érkeztek a célba.

A nyár sem szűkölködött versenyekben. A Duna. il-
letve Bükk Maraton a tikkasztó melegtől, poros nyomvo-
nalú pályáktól volt igazán kemény falat a bringásoknak. 
Az indulók igazán rá csodálkozhattak kis hazánk 
szépségére, mert két keréken is gyönyörű erdőkben, 
mezőkön vezetett a versenyek nyomvonala.

Szeptemberben zárult a maraton sorozat a Mátrában, 
egy teljesen új helyszínnel. A szervezők profi  színvonalú 
rendezvénnyel zárták a versenyszezont, egy izgalmas, 
lendületes, kihívásokkal teli pályán.

Egyik kedvenc őszi programunk a Pilisi Tekerő, szep-
temberben nyújtott kellemes élményt a bringásoknak 
több Szentendre környéki településen rengeteg játékos 
feladattal. 

Csapatunk idén is egy hétvégi programmal zárta a 
kerékpáros szezont. Ebben az évben a Velencei-tó megke-
rülése adott tökéletes kikapcsolódást. 

Decemberben ismét közzé tették a Top Maraton sorozat 
összesített eredményét. Idén Bálint Blanka másodikként 
zárta kategóriáját, míg Bálint Zsolt kilencedikként vég-
zett. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani a 2018-as 
támogatásért Visegrád Város Önkormányzatának, illetve 
Bálint Zsoltnak a felajánlott képviselői tiszteletdíjáért! 

Köszönjük egyesületünk, és a többi szakostály 
szorgalmas munkáját a tökéletes működésért! 
Boldog új esztendőt, és sok sportolást szeretnénk kívánnni 
Mindenkinek!   

                                                                                  
Müller Antal

VISEGRÁD SE KERÉKPÁROS SZAKOSZTÁLY
2018-AS ÉVI BESZÁMOLÓJA

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

Az MNM Mátyás Király Múzeuma 
pályázatot hirdet 

 

MÚZEUMI PORTÁS munkakör betöltésére.  
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 

A munkavégzés helye: 2025 Visegrád, Fő utca 29.  
Ellátandó feladatok: 

Portaszolgálati tevékenység ellátása havi beosztás 
alapján, egynapi 12 órai szolgálattal és két szabadnappal 
Illetmény: 

Az illetmény megállapítására a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2019. február 1. 
Jelentkezési határidő: 2019. január 15.  
Elvárások: Büntetlen előélet, öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltése előtti életkor 
Előnyt jelent: Személy- és vagyonőr szakképesítés 
 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben érdekli Önt a fenti munkakör, kérem, jut-
tassa el önéletrajzát az alábbi címek egyikére: 

Személyesen: MNM Mátyás Király Múzeuma 
(Gazdasági iroda), 2025 Visegrád, Fő u. 23. 

E-mailen: info@visegradmuzeum.hu 
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