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„„ Akkor lehet sikeres Magyarország, ha 

ember és ember között nem a származás, 

nem a világnézet, nem a vallás, nem a pártállás, 

hanem a tudás, a tehetség, a munka tehet csak különbséget! ” 

Szent-Györgyi Albert 
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ELŐSZOBA

Nagy megtiszteltetés a számomra az a tény, miszerint Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy a Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének Szél Károlyt, azaz engem kér fel egyhangúlag 7 igen szava-

zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Férfi as kihívás megfelelni ennek a felém támasztott felemelő bizalomnak és az előttem álló közösségépítő feladatoknak. 
Nagy elköteleződéssel és örömmel állok az Önök, Hírolvasó Polgárok szolgálatába. 

Olyan Hírújságot vizionálok, ahol nem a lövészárkok mélyítése vethet gátat a kimondandó szóknak, de sokkal inkább 
az azokon átívelő hidak gerinces, feszes  íve, a rajtuk átfutó tolerancia teremthet mosolyt az Önök arcára, gondolattól 
gondolatig.

Megosztanám Önökkel az alábbiakban a vízióm „megtestesült” formáját, azaz a Visegrádi Hírek leendő szerkesztési 
arcának az általam kidolgozott mestertervét. Lépésről lépesre vezetem Önöket végig, maradéktalanul vegyék birtokba 
minden lehetőségét, ízlelgessék, próbálgassák esetleges írói szárnyaikat. Társszerzőnek hívom Önöket is. Tegyük együtt 
élővé a holtnak tűnő fehér ősanyagot, a papírlapot. Betűvető gondolatainkkal szőjük együtt a Jövőnk esélyét, hogy megte-
remhesse az élhetőbb jelenünk mélységesen vágyott pillanatait.

Íme a mesterterv:

Visegrádi Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

„ Akkor lehet sikeres Magyarország, ha

ember és ember között nem a származás,

nem a világnézet, nem a vallás, nem a pártállás,

hanem a tudás, a tehetség, a munka tehet csak különbséget!”

Szent-Györgyi Albert

Minden lapszámban a címlapon egy újabb idézet, egy újabb mottó kerül kinyomtatásra. Figyelembe véve annak az épp 
esedékes aktualitását is.

1. Iránytű: Böjte Csaba atya Egy Igaz Forrásból merítkező, lelket melengető rövid útmutató gondolatai szóljanak Viseg-
rád polgáraihoz minden hónapban.

2. Előszoba: Felelős főszerkesztői szösszenetek az éppen aktuális, élet adta helyzetekre.

3. Városházi Mozaik: Önkormányzati tájékoztatók, beszámolók, pályázatok, új helyi rendeletek. Minden, ami a város-
házán történik és megosztást igényel a lapunk hasábjain. 

4. Vendégkönyv: Fénylő, elmúlt korok és napjaink „ felkért” neves írói vallanak nemes egyszerűséggel Visegrádról,  an-
nak őket ért csodáiról, varázslatos múltjáról, dolgos jelenéről, remélt jövőjéről.

5. Donauschwäbische Nachrichten: Minden téma, ami SVÁB. Mi a visegrádi svábság eredetének az anatómiája.  
Történetének megismertetése hiteles források alapján. Jelenük, problémáik, örömeik, ünnepeik bemutatása. Népszoká-
saik, népviseletük, énekeik, zenéjük megelevenítése, felkarolása. A sváb identitás értékeinek erősítése, megőrzése, 
hagyomány kincsének ápolása. Fotódokumentálása, átmentése a jövőnek, mielőtt végleg, visszavonhatatlanul a múltba 
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enyész.

6. Kor-kép: Visegrád múltját dokumentáló megbarnult régi városképeket várunk a szerkesztőségbe, hogy  mellé illeszt-
hessük a jelen valóság fotóját, amennyiben fellelhető még ma is. Rövid ismertetését kérjük a beküldőtől a helyszínnek és 
a képeken szereplő beazonosítható személyeknek.

7. História: Visegrád múltját, történetét bemutató írások, tanulmányok, régészeti tudósítások, beszámolók ásatásokról.

8. Pár-beszéd: Interjú, a honnan jöttél, hová tartasz mélységében Visegrád prominens polgáraival. Nagy tanítás és a 
közös múltunkkal való szembenézés és megbékélés lehetősége rejlik mindannyiunk számára ezen tükörbe nézések és 
tanúságtételek során. Havonta egy polgárt érne ez a megtiszteltetés a saját életterében, amit reményeink szerint digitális 
portréfi lm „forgatással" rögzítenénk. Visegrád város honlapján lenne megtekinthető a fi lm az épp aktuális lapszámban 
leközölt link alapján.  Ennek a forgatásnak lenne a kivonatos részlete kinyomtatva a mesélő jóváhagyásával és egy port-
réfotóval.

9. Gyerekkuckó: Mezei Panni néni tradícióját folytatva. Minden iskola-óvoda mindenes fóruma, beleértve az Erdei 
Iskolát és a Cserkészetet is. Amit nagy örömmel vennénk, élettel telített élménybeszámolókat olvasni, képekkel illuszt-
rálva. Mi minden történik a hétköznapjaikban, az ünnepek kapcsán. Mindarról, ami az örömeik forrása és mindazt, 
ami segítségért kiált szolgálatuk során. A sikereikről a versenyeken, mind a sport és a zenei és egyéb kulturális meg-
mérettetéseken. 

10. Gyerekhang: Szülők vallanak gyermeknevelési stratégiáikról, jó és tanulságos tapasztalataikról. Hasznos tippekkel, 
tanácsokkal szolgálhatnak és nem utolsó sorban összejöveteleikről, rendezvényeikről értesíthetnek.

11. Emánuel (Velünk az Isten): Ökumenikus egyházi hírek a lélek táplálására, - dr. Györök Tibor atya és Vörös Ákos lel-
kész úr hírszolgálata. Szentmisék, istentiszteletek, egyházi ünnepek, egyházi rendezvények, koncertek, lelkigyakorlatok. 
Minden, ami Isten országát hirdeti.

12. Kikiáltó: Visegrádi polgárok nyíltszívű, őszinte jobbító szándékú észrevételeinek, javaslatainak a helye a lapunkban. 
Igazi polgárfórum politikától, álhírektől, fi kcióktól mentesen.

13. Öko-agora: Minden, ami a kertépítéssel, a természetjárással, a természetvédelemmel kapcsolatos. Fényképekkel il-
lusztrált élménybeszámolók a teremtett világ természetbe kódolt csodáiról. Fényképes dokumentációk problémás hely-
színekről mind az épített, mind a természeti környezetünkben. Zöldenergia és témaköre a fenntarthatóság reményé-
ben. Pilisi Parkerdő aktuális hírei. Vadászat, halászat, horgászat, turizmus, vendéglátás. Tudományos, nemzetközi cikkek 
- a világon első - megjelentetése öko-programokkal kapcsolatban itt a lapunkban, amelyek kimondottan Visegrádnak 
címezve íródnak a témában kutató nemzetközileg ismert, rangos külhoni és magyar kutatók, tudósok tollából.

14. Tanítanak a szépkorúak: Tanítanak élni, túlélni, embernek maradni a bölcsességükkel, türelmükkel, szeretetük-
kel. Halk, szűkszavú a tanításuk, de időtálló. Mi is segítsük őket örömtelibb jelenhez, élhetőbb hétköznapokhoz megfo-
gyatkozott egészségük, nagy magányuk elbírásában. Biztos a helye a segítségnyújtásnak a lapunk hasábjain. Szóljanak, ír-
janak róluk, hol és miben fontos a közösség segítsége, mi megosztjuk azt.  Az időseknek szóló tanácsokkal az egészségük 
megőrzésében, a veszélyre felhívó fi gyelmeztetésekkel és többek között az online világban történő kommunikációban 
segíthetünk hasznos tippekkel. Szívesen olvasnánk írásaikat, vallomásaikat az ő megélt kicsi és nagy csodáikról, túlélt, 
megnyert csatáikról, korabeli fotókkal is illusztrálva.

15. Pulzusszám: Sporttal kapcsolatos minden téma. Foci, síelés, kerékpározás, ritmikus sportgimnasztika, lovaglás, 
úszás, íjászat, stb. Itt a lehetőség, hogy az említett sportágak képzett művelőitől szakszerű támogatást és segítségnyújtást 
kaphassanak a lapunk olvasói kortól-nemtől függetlenül. Edzési, táplálkozási tanácsok kezdőknek és haladóknak egya-
ránt. Szívesen adunk helyet a háziorvosi szaktanácsnak és segítségnek az idősek sportolással kapcsolatos félelmeinek 
leküzdésében. Sporteseményekről várunk képes beszámolókat a résztvevőktől az elért eredményektől, helyezésektől füg-
getlenül.

16. Visegrádi ízek: Speciális visegrádi ételkülönlegességeknek a receptjei fotóval illusztrálva. Reméljük, nem marad 
álom. Havi egy különlegességet szeretnénk bemutatni. Városunk rangos éttermeit, vendéglátóhelyeit is hívjuk ebbe a 
témába, amennyiben hajlandóak felfedni egy-egy remeklő fi nomságuk titkát. Előre is nagy köszönet érte mindannyiunk 
nevében. Itt a visegrádi polgár tradicionális házi konyhája is remekelhet zseniális ízeivel. Szabad a pálya, hajrá Visegrád. 
Várjuk az ínycsiklandó recepteket fotómelléklettel.
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17. Meghívók: Aktuális kulturális, sport, egészségmegőrzési, lakossági és egyéb események naptára Visegrád és annak 
vonzáskörzetében. Programok részletesebb ismertetése. Élménybeszámolók.

18. Olvass, hogy láss: Kedvcsináló a betűkbe rejtett csodák kiolvasásához kicsik és nagyok számára. Azaz könyvajánló 
a gyermekektől a szépkorúakkal bezárólag mindannyiunk számára a könyvek értőitől, szerelmetes tisztelőitől. Lehet 
listázott ajánló, vagy egy konkrét írói remeklés részletesebb ajánló bemutatása.

19. Vetítő: Filmajánló Sergő Z. András fi lmkritikus, fi lmesztéta tollából minden hónapban, az éppen aktuális fi lmek 
közül a mozi programjából. 

20. Sziréna: Háziorvos, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség aktuális hírei, tájékoztatásai.

21. Közérdekű információk: Közérdekű telefonszámok, közérdekű weboldalak linkjei, közérdekű e-mail címek. Imp-
resszum. Fizetett hirdetések.

22. Mozi programajánló: A borító hátlapjának mindkét oldala. Vágójellel ellátva a lap könnyebb leválasztása végett.

Az új szerkesztőség elérhetősége, ahova várjuk megtisztelő írásaikat és a nyomdai megjelenítésre alkalmas, nagyobb fel-
bontású fotóikat. (Mobiltelefonnal/okostelefonnal történő fotózás lehetőleg a legnagyobb megapixel (Mp) szám beállítá-
sa szerint történjen.  

• visegradihirek@gmail.com  

• A szerkesztőség címe: 2025 Visegrád, Fő utca 81. Telefon: + 36 26 398 255

• Lapzárta minden hónap 15-e.

Végezetül egy újabb örömhírt osztanék meg Önökkel. A mai napon, azaz 2019. 12.12. napján felállt és szolgálatra kész az 
általam felkért, négytagú szerkesztőség. Becses személyeik a következők: Bártfai Ildikó, Grósz Gábor, Kangas Kinga és 
Scheiliné Kékessy Herendi Ida. Scheiliné Kékessy Herendi Ida személyében, nem kis örömünkre egy képzett újságírót 
tisztelhetünk, ezzel is tovább erősítve és garantálva a gondos, szakszerű, hozzáértő lapszerkesztést.

Most arra kérem őket a fenti sorrendben, meséljenek önmagukról és vázolják lapszerkesztői terveiket Önöknek, ol-
vasóinknak.

BÁRTFAI ILDIKÓ

Kedves Olvasók!

Bártfai Ildikó vagyok, a családommal itt élek Visegrádon, biztosan mindenki ismer, hiszen több mint 20 éve a férjem-
mel együtt gyerekek, felnőttek és családok részére programok sokaságával igyekszünk színesebbé tenni az ünnepeket és 
a hétköznapokat. A Visegrádi Ifj úsági Sziget Egyesület alapító tagja vagyok, sok éves civil munkám során kialakult egy 
igen sokrétű és hatékony bázis, mely túl az önmaga számára szervezett programokon, hatékonyan segíti más szervezetek 
és az önkormányzat kulturális munkáját is.  Most az a megtiszteltetés ért, hogy felkértek a Visegrádi Hírek szerkesztő 
bizottságába munkatársnak. Örömmel vállaltam a feladatot és remélem, a sok év alatt összegyűjtött tapasztalataimat, a 
munkahelyemen és a civil szférában szerzett ismeretségeimet kamatoztatva nagy mértékben fogom tudni segíteni ezt 
a munkát a civil erők összefogásával, a velük kapcsolatos tájékoztatás sokszínű megjelenítésével. Azt gondolom, egy 
program akkor teljes, ha egymással összefogva szerveződik és a meghirdetésen, majd a lebonyolításon túl, valamiféle 
élménybeszámoló formájában is meghagyja a maga lenyomatát. Ezek a legfőbb céljaim az újság hasábjain a jövőben és 
ehhez kérem közreműködésüket, mindannyiunk örömére.  Sikeres, boldog szép új esztendőt kívánok mindannyiuknak! 

Bártfai Ildikó

GRÓSZ GÁBOR

Tisztelt Visegrádiak!

Grósz Gábor vagyok, Visegrád Város Önkormányzatának kommunikációs referense. Közel 5 éve dolgozom ebben a 
feladatkörben és ez idő alatt számos szegmensét megismerhettem a munkának. Feladataim közé tartozik többek között 
az önkormányzati és hivatali tájékoztatók összeállítása és közzététele a Visegrádi Hírekben, de készítettem már interjút 
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is, ami az újságban megjelent, például a Termelői Piac működése vagy a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület meg-
alakulása kapcsán. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az idősebbek közül is egyre többen használják az internetet, 
és keresik az információkat a városi honlapon, valamint a facebook oldalon, fontos, hogy egy településnek kézbe vehető 
lapja is legyen. Ezért is fogadtam el Szél Károly, felelős szerkesztő felkérését, hogy vegyek részt a szerkesztőbizottság 
munkájában, szeretném, ha a visegrádi polgárok még több információhoz juthatnának a közügyekkel kapcsolatban, és 
nem utolsó sorban egy, a korábbiaknál még színesebb még tartalmasabb lapot vehetnének kezükbe hónapról hónapra.

Grósz Gábor 
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata

KANGAS KINGA

Kedves Olvasók!

Nagy örömmel köszöntöm Önöket a megújult lapunk hasábjain. Ahogy az újság, én is „megújulok”, hiszen más területe-
ken dolgoztam eddig; tanítottam-tanítok, közben vendéglátással, idegenforgalommal is foglalkoztam.

Ha a Hírekre gondolok, egy régi kép jut eszembe. Állt egy piros pad a templommal szemben, nagyapám háza előtt. 
Az emberek jártukban-keltükben megpihentek ezen a padon, kicsit trécselni, elmélkedni. Megbeszélték, ki mit főzött 
ebédre, mi történt a szomszédban, ki rúgott gólt a hétvégi, Bogdány elleni meccsen, és milyen újdonságokról hallottak a 
rádióban.

Szeretném, ha a lap is teret adna egy ilyesfajta közösségi találkozónak, hacsak virtuálisan is, és bátran tollat-billentyűt 
ragadna minden Visegrádi, ha leülne mellénk erre a képzeletbeli padra egy kicsit beszélgetni, mesélni. Várjuk szeretettel 
írásaikat minden, minket, visegrádiakat érintő-foglalkoztató témában!

Kangas Kinga

SCHEILINÉ KÉKESSY HERENDI IDA

A Visegrádi Hírek szerkesztői közé kaptam felkérést, mely munkát szívesen vállalom.  Munkásságom nagy részét pub-
licisztikával és kiadványok, könyvek szerkesztésével töltöttem. Eredeti végzettségem könyvtár-népművelés, pedagógiai 
speciális kollégium.

Visegrád polgárai előtt nem vagyok ismeretlen, hiszen a város szülötte és állandó lakója vagyok. Közéleti munkámat 
2010 óta mint a német önkormányzat vezetője és 2010-2014 között mint a Visegrádi Hírek szerkesztőbizottságának 
egyik tagja végzem. Nemzetiségi munkámat a Visegrádi Dunai Svábokért és Németekért Alapítványban is végzem. Tagja 
vagyok a Magyarországi Német Óvoda-és Iskola Egyesületnek is, rendszeresen járok hazai és nemzetközi Interpedagó-
giai fórumokra.

Elkötelezett híve vagyok a pártatlan, tényszerű tájékoztatásnak. Munkámat a Visegrádi Hírek szerkesztőbizottságában 
ennek a szellemében fogom végezni.  

                                                                    Scheiliné Kékessy-Herendi Ida

Végezetül megkülönböztetett szeretettel kíván a Visegrádi Hírek szerkesztősége  2020-ra  áldott, boldog, örömökben és 
sikerekben gazdag új évet Visegrád város minden polgárának.

Szél Károly 
felelős szerkesztő
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A néhány napja beköszöntött új esztendő aktualitást, 
az egész 2020. évre szóló reményteljes várakozás 

pedig lehetőséget kínál számomra, hogy megszólítsam 
Önöket. 

A magyar nyelvben is megtalálható egy rendkívül 
jelentős emberi tulajdonságra utaló szó: a remény; ami 
egy-egy eljövendő, fontos időszak beköszöntése előtt 
mindig és minden emberben föltámad, amikor átlép 
az új időbe. Ilyenkor mindannyian azt reméljük, hogy 
a jövőben szebb és jobb lesz az életünk. Különösen 
reményteljes a várakozás egy olyan közösség életében, 
amely a maga otthonáért, szűkebb-tágabb környezetéért 
s az abban való boldogulásáért munkálkodik, vagyis saját 
jövőjét építi. 

Ilyen emberi közösséget alkotunk mi itt, a történelmi 
Visegrád városában, szűkebb pátriánk lakosai, egymás-
ra utaltjai. Akik reménykedve nézünk az új esztendő 
küszöbén jövőnk elé, amiért dolgozunk, s amiben 
hiszünk. 

Ám ha azt kívánjuk, hogy a remény ne csupán egy szépen 
hangzó szó legyen, akkor annak megőrzéséért fel kell is-
mernünk a közösségen belüli, egymás iránti tolerancia, 
megértés és elfogadás fontosságát. Békétlen közösségben 
nincs remény! Békétlen környezetben nem lehet jövőt 
építeni, de még egyénileg boldogulni sem! Ezért kérem, 
e szép város megválasztott polgármestereként Önök-
től, akiktől megbízást és felhatalmazást kaptam jövőnk 
építésére, segítsék elő, ahol ez szükséges, a polgáraink 
közötti békességet, ha kell, a kiengesztelődést. Legjobban 
talán ezzel segíthetik az önkormányzati testület munkáját 
s az én tevékenységemet. 

Mert eltökélt szándékom a város jövőjéért s nem utolsó 
sorban az Önök kívánalmainak megvalósulásáért min-
dent megtenni, természetesen az Önök bevonásával, ak-
tív részvételével. Ez vezérelt abban az elhatározásomban, 
hogy a városunk előtt álló kihívások, konkrét feladatok 
feltérképezésében kikérjem az Önök véleményét, s ily-
képpen azokat közösen megvitassuk. Ezt szolgálták azok 
a kérdőívek, melyeket kiküldtünk Önöknek, s amelyeket 
Önök közül sokan kitöltöttek s visszaküldtek. Megtörtént 
a válaszok kiértékelése, amely olyan iránytű számunkra, 
amelyet Önök vetítettek városunk vezetése elé. A követ-
kezőkben közlöm a kivonatos statisztikát. 

Városüzemeltetés: 

A válaszadók közül legtöbben a közterületek ál-
lapotában szeretnének javulást látni. Sokan szorgal-
mazzák az út, a járda és a közművek felújítását. A köz-
lekedési gondok megoldását jónéhányan egyebek közt 
a parkoló bővítésétől, a forgalomszervezéstől, útjelek 
felfestésétől és útjelző táblák kihelyezésétől várják. 

Városfejlesztés: 

1. Nagyon várja a lakosság az iskolai építkezés befe-
jezését. A legtöbb ember véleménye szerint különösen 
fontos a CBA, valamint a település központi részén talál-
ható épületek felújítása. 

2. Többen igénylik strand kialakítását a Duna partján, 
valamint a Duna-parti területek rendezését.  

3. Igény mutatkozik az óvoda felújítására, továbbá 
bölcsőde építésére. 

4. Játszótér és street workout pálya kialakításának igénye 
is felmerült. 

5. Sokan és nagyon várják a gátberuházás befejezését és a 
Lepence strandfürdő újjáépítését. 

Részletes statisztika a cikk után olvasható. 

Megköszönöm Visegrád polgárainak azt a megtisztelő 
fi gyelmet és türelmet, amellyel megosztották velünk gon-
dolataikat az előttünk álló közös gondjainkról. Ennek 
tükrében, s a kölcsönös bizalomra építve, megteremthet-
jük egyebek közt a fentiekben is megismert lakossági 
cselekvési terv megvalósulásának lehetőségét. Ígérhetem: 
az előttünk álló ciklusra vonatkozó gazdasági program 
tárgyalása során kiértékeljük valamennyi beérkezett ja-
vaslatot. 

Az új esztendő legyen a remény, a megvalósító cselekvés 
és a megbékélés éve, s hozzon mindnyájunknak boldog 
beteljesedést! 

 
Eőry Dénes 

Visegrád Város polgármestere

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

TISZTELT VISEGRÁDI POLGÁROK!
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A kérdőívekre adott válaszok részletes statisztikája az alábbiak szerint alakul.

VÁROSFEJLESZTÉS

• Iskola befejezése 64%

• CBA felújítása 49%

• Településközpont átgondolása, rendbetétele, homlokzatfelújítás (ELTE üdülő környezetrendezése, gyógyszertár, 
hentesüzlet, stb) 40%

• Dunai strand létesítése 36%

• Egészségház újjáépítése 24%

• Óvoda felújítás 20% 

• Lepence strand újranyitása 20%

• Duna-parti területek rendbetétele 18% 

• Bölcsőde építése 16%

• Gát beruházás befejezése 16%

• Régi Camping területére közösségi tér és játszótér, valahol játszótér kialakítás 16%

• Kerékpárút kialakítás 15%

• Szentgyörgypuszta fejlesztése 15%

• Kresz park felújítása 7%

• Szabadtéri fi ttneszpark, futópálya (street workout pálya) kialakítása 7%

• Buszmegállók felújítása, hiányzók pótlása 7%

• Tornacsarnok felújítása 7%

• Drótkötélpálya kiépítése a Fellegvárba 7%

VÁROSÜZEMELTETÉS
 

• Virágosítás, több szemétgyűjtő edény kihelyezése, gyakoribb utcaseprés, patkányírtás, közterületek fokozottabb 
ápolása 33%

• Parkolás, forgalomszervezés, táblák kihelyezése, burkolati jelek hiánya 22%

• Csatornafejlesztés 15%

• Járdafelújítás 15%

• Parkolófejlesztés 11%

• Légkábelek kiváltása 7%

• Fafelmérések, belógó ágak levágása 7%

• Fő utca vízelvezetésének megoldása 7%

• Hiányzó közvilágítás fejlesztése, meglévők megújítása 6%

• Úthálózat felújítása 6%

• Útmutató, tájékoztató táblák fejlesztése 6%

• Honlap fejlesztés 6%
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VÁROSHÁZI MOZAIK

1974-ben születtem Miskolcon. Középiskolába 
Mis kolcon jártam a Fáy András Közgazdasá-

gi Szakközépiskolába. 1992-ben érettségiztem számvitel 
szakon (mérlegképes könyvelő, vállalati tervező, statisz-
tikus szakmákban). 1993-től a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen tanultam, és 1998-ban végeztem történelem 
szakos középiskolai tanár – szociológus szakon. Ezt 
követően 5 évig tanárként dolgoztam, három évig a Debre-
ceni Szent József Katolikus Gimnáziumban, közben elvégez-
tem a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karát. 
A közigazgatásban 2003-ban kezdtem dolgozni. Kisoro-
sziban 2003. szeptemberétől 2008. december 31-ig voltam 
Jegyző. Ezekben az években közigazgatási és anyakönyv-
vezetői szakvizsgákat tettem le. 2009. január 1-től kaptam 
kinevezést Diósdon Aljegyzőként, majd 2010. december 
1-től Diósd Város Jegyzőjeként dolgoztam 2015. január 
végéig. Diósdon tettem le a jogi szakvizsgát, és aljegyzői 
munkám mellett bejegyzett jogtanácsosként is segítettem 
az önkormányzat munkáját. 2015. március 1-től kaptam 
a kinevezésemet Biatorbágy Város Aljegyzői tisztségébe, 
melyet 2019. december 15-ig láttam el. 2019. december 
16-tól Visegrád Város Jegyzőjeként dolgozom.

Fontosabb munkáim:

• Kisorosziban sikeres árvízvédelemben való részvé-
tel.

• Diósdon új óvoda, új bölcsőde építésében való köz-
reműködés, 3 milliárd forint beruházási értékű csa-
torna, és útépítési projekt.

• Biatorbágyon új iskolaszárny építésében köz-
reműködés, új iskolák építésének előkészítése, új 
óvoda építésének előkészítése, TÓPARK projekt 
megvalósításában önkormányzati/hivatali oldalról 
részvétel.

• Számos önkormányzati/országgyűlési választás 
lebonyolításában részvétel.

• Önkormányzati hivataloknak jó színvonalú 
működtetése.

Dr. Szabó Ferenc,
jegyző

A VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI ÉS 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

BEMUTATKOZIK VISEGRÁD VÁROS JEGYZŐJE

Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

Telefon:+36 26 398 255, +36 26 398 163

E-mail: jegyzo@visegrad.hu, visegrad@visegrad.hu 

Ügyfélfogadás:

Hétfő – 13:00-16:00

Kedd – nincs ügyfélfogadás

Szerda – 8:00-12:00 13:00-16:00

Csütörtök – nincs ügyfélfogadás

Péntek 8:00-12:00

Nyitva tartás:

Hétfő – 7:45-12:15 és 12:45-17:00

Kedd – 7:45-12:15 és12:45-17:00

Szerda – 7:45-12:15 és 12:45-16:00

Csütörtök – 7:45-12:15 12:45-16:00

Péntek – 7:45-12:45

(Ebédidő: 12:15-12:45)

Képviselői fogadóórák:

Abonyi Géza: 2020. január 20. hétfő 18:00 – 19:00, 
Városháza

Gerstmayer Bea: 2020. január 21. kedd 18:00 – 19:00, 
Városháza
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2020. január 1-től a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés ütemterve

(Visegrád családi házas övezet)

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft .

Fenyőfagyűjtés

A Városgazdálkodási Csoport munkatársai az ünnepek 
után, 2020. január 13-án, 20-án és 27-én összegyűjtik 
az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfákat. Kérjük, a kihe-
lyezésről az Önök által választott fent megjelölt napok 
valamelyikén, reggel 7 óráig gondoskodjanak!

TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN 
TÖRTÉNTEKRŐL

Visegrád Város Önkormányzatának képviselő-
testülete november 28-án tartotta a 2019-es év 

utolsó előtti ülését. A polgármesteri beszámoló elfog-
adását követően az önkormányzat 2019. III. negyedévi 
gazdálkodásáról tárgyaltak a képviselők. Az ezzel kapc-
solatos beszámoló adatai megegyeznek a Magyar Állam-
kincstár felé benyúj tott költségvetési jelentés számaival. 
E szerint az önkormányzat a 2019. III. negyedévben 
1.528.947 e Ft bevételt és 697.142 e Ft kiadást teljesített, 
pénzkészlete a tárgyidőszak végén 850.346 e Ft volt. 
Második napirendi pontban a Képviselő-testület elfog-

adta az önkor mányzat és intézményei 2019. évi költség-
vetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) számú önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló önkormányzati ren-
deletet, majd a kö vetkező napirendi pontban a helyi 
adókról szóló 19/2012. (XI. 30.) számú önkormány-
zati rendelet módosítását. Ugyan csak jóváhagyta a 
Képviselő-testület a Dunaka nyari Család- és Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulással kötött Társulá-
si megállapodás módosítását, amire az önkor mányzati 
választások eredményeként történt változások (pl. 
polgármester személye változott) miatt volt szükség. 
A következő napirendi pontban a „vis maior 394 548 
számú Áprily-völgy mederoldal II. re konstrukció” kivi-
telezésére érkezett árajánlatok elbírálására került sor. 
A legkedvezőbb árajánlatot (6.198.900,-Ft +27% Áfa, 
mindösszesen 7.872.603.-Ft összegben) a GEOSZOLG 
Kft . adta, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadott. A következőkben Visegrád Város Szabályozási 
Tervének – Alsó-Diós és Doboshegy területére vonat-
kozó – hibajavító módosítását fogadta el a testület. 
A módosításra azért volt szükség, mert a Szabályozá-
si Terven a kétféle Üh-2 övezet megkülönböztetése el-
maradt, továbbá az övezetjelben hibás betűjelek sze-
repelnek. Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület a 
decemberi közmeghallgatás időpontjára és helyszínére 
vonatkozó javaslatot, annak meghirdetése a helyben 
szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtáb-
la) megtörtént. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 
elküldte a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 
beszámolóját, amit a Népjóléti Bizottság megtárgyalt és 
elfogadásra javasolt a testületnek. A Képviselő-testület 
a beszámolót 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadta. Mint ismeretes, a Visegrádi Hírek 
korábbi szerkesztőbizottsága lemondott mandátumáról, 
így az újság szerkesztői feladatainak ellátására új szer-
kesztőbizottság felállítása vált szükségessé. A Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság 2019. november 12-én meg-
tartott ülésén foglalkozott a leendő szerkesztőbizottság 
összetételével és a beérkezett jelölések alapján Szél Ká-
rolyt javasolta felelős szerkesztőnek. Szél Károly a fela-
datot elvállalta, a Képviselő-testület pedig ellenszava-
zat nélkül elfogadta az új felelős szerkesztő megbízását. 
A következő napirendi pontban az Apátkúti Erdei 
Általános Iskolával kötendő Egészségügyi Feladat Ellátá-
si Megállapodásról döntött a testület a védőnői feladatok 
ellátására. Ugyancsak a november 28-ai (zárt) ülésen 
került sor a még hiányzó külsős bizottsági tagok meg-
választására. A döntés értelmében, a Pénzügyi Bizottság 
munkájában Ágoston-Schandl Andrea, a Kulturális, Ok-
tatási és Sport Bizottságéban Szabó Judit és Sickerling 
Ralf fog részt venni. Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság 
novemberi ülésén foglalkozott a napelemes perek ügy-
ével. Az ott megfogalmazott álláspontot, miszerint a 
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

Iskolánkban, ebben a tanévben a Nemzetiségi Projek-
tnap éppen Szent Miklós ünnepnapjára került. Kollé-

ganőimmel színes programot állítottunk össze. Az alsó 
tagozatban a legkisebbek a nemzetiségi viselettel ismerked-

tek meg (színező és 
puzzle formájában), 
karácsonyi mesét 
néztek és rajzoltak 
hozzá, mazsolafűzért 
készítettek. A 2. és 3. 
osztályosok a „Strahle 
helles Kerzenlicht” c. 
dalt tanulták meg és 

játszottak el. A 4. osztályosok a „Hänsel und Gretel” mesét 
dolgozták fel: dallal, színdarabbal és mézeskalács házikót 
készítettek.

A helyi Német Nemzetiségű Önkormányzat meghívására 
Visegrádra érkezett a szekszárdi „Deutsche Bühne”, Mag-
yarország egyetlen német nyelvű színtársulata. A 4., 5. 
és 6. osztály nézhette meg a színvonalas előadást. A „Fi-
scher und seine Frau” c. mesét hozták el nekünk. Ötletes 
díszlettel láthattuk német és magyar nyelvű színdarabot. 
Az interaktív előadásba folyamatosan bevonták iskolánk 
tanulóit, ezért végig izgalmas, élvezetes, érthető és mű-
fajából eredően, tanulságos volt.

A felső tagozatosok számára is nagyon színes programot 
sikerült az idén összeállítani. Mikulás ablakdíszt barká-
csoltak a fi ú technika teremben, a konyhában „Spitz-
buben”-t sütöttek csoportmunkában, fi nom lekváros 
linzer illat töltötte be az iskolát. A visegrádi nemzetiségi 
kórus is erősítette programunkat. Német Tamás kar-
nagyúr elhozta tangóharmónikáját, bemutatta a hangszer 
sokszínű működését és sváb népdalokat, karácsonyi 
dalokat tanultunk, segítve ezzel is az ünnepre hangolódást. 
Nagyon jól fogadták a gyerekek az „Ulmer Schachtel” 
(ulmi dereglye) című foglalkozást. Ezzel a járművel érkez-
tek Magyarországra a német telepesek kb. 200-250 évvel 
ezelőtt. Egy rádióbeszélgetést meghallgatva megismer-

hették a költözés indító okait, a hajó építésének részleteit. 
Ezeket a vízi járműveket egyszeri útra tervezték, viszont 
partraszállásnál minden egyes deszkáját felhasználták és a 
közepén lévő házikóban máris lakhatott egy család. Érde-
kes volt megtudni a hajóra szállás, és a kb. 3 hetes utazás 
körülményeit. Gyönyörű alkotások kerültek ki a gyerekek 
kezei alól pasztellkréta, grafi ka vagy festés technikával. 
A legnagyobbak még egy „Winter Quiz”-t is megoldottak, 
amit Szentivánszky Kata tanárnő állított össze.  

Ezúton szeretném 
megköszönni kollé-
ganőm, Izsákné 
Illés Gabriella 
odaadó munkáját, 
melyet a programok 
kigondolásában, 
összeállításában és 
lebonyolításában 
végzett. Köszönet 
jár kollégáimnak, akik megtartották a foglalkozásokat; 
Németh Tamásnak és a nemzeti kórus tagjainak. Projekt-
napunk nem jöhetett volna létre Scheiliné Kékessy-Herendi 
Ida és a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat szel-
lemi és anyagi támogatása nélkül, hálás köszönet érte. Úgy 
gondolom, hogy az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb 
Nemzetiségi Napját sikerült iskolánkban megvalósítani. 

Mikor ez a cikk leadásra kerül, már javában készülünk 
városunk nemzetiségi napjára, melyet Visegrádon minden 
év december 18-án tartunk a Mozi színpadán. A helyi óvo-
da, a nemzetiségi kórus és a fúvós zenekar mellett iskolánk 
tanulói is fellépnek. Karácsonyi dallal, népi játékkal –és 
tánccal, verssel és a zeneiskola növendékei pedig hangsze-
res előadással szereznek örömet a város lakóinak.

Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten:
Bene Éva

NEMZETISÉGI PROJEKTNAP 2019

Polgármester vegye fel a kapcsolatot az önkormányzat 
jogi képviselőjével annak érdekében, hogy a felperes jogi 
képviselőit keresse meg, a folyamatban lévő napelemes 
perek szüneteltetése érdekében közös megegyezéssel a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Az ülés pót 
napirendi pontjában új helyszín kijelöléséről döntött 
a testület a Dunai strand vonatkozásában, ugyanis az 
előkészítő munka során kiderült, hogy az Alsó öböl 
területére tervezett strand megvalósítását sem a Du-

na-Ipoly Nemzeti Park, sem a Magyar Országos Horgász 
Szövetség nem tudja támogatni. Az új, a Képviselő-
testület által most elfogadott terület adottságai ked-
vezőek, mert itt egy limányos partszakasz van, így az 
alacsony vízállás sem veszélyezteti a víz minőségét. A ko-
rábban javasolt területhez képest ugyanolyan távolságra 
van a most vizsgálandó szakasz a sportpályától, így a szo-
ciális helyiségek, büfé továbbra is elérhető távolságban 
találhatók.
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VISEGRÁDI ÉRDEKESSÉGEK
(METZKER KÁROLY KÖZSÉGI JEGYZŐ VISSZAEMLÉKEZÉSEI 

GÖRGEI ARTHUR VISEGRÁDI ÉVEIBŐL)

„GÖRGEI”  s nem „GÖRGEY”.

„I”-vel és nem „y”-nal írta nevét. 1848-ban, a nemesi 
jogok eltörlésével a polgári egyenlőségnek külsőleg azzal is 
kifejezést akartak adni, hogy a magyar nemes is „i”-vel írta 
a nevét „y” helyett. Görgei is akkor kezdte így írni a nevét, 
s ezt haláláig meg is tartotta, számos sajátkezű névaláírá-
sa van birtokomban, mindenütt „Görgei” szerepel. Budán 
a várban elhelyezett szobortalapzaton látható „Görgey” 
név tehát nem felel meg a tábornok saját névhasználatán
ak.                                                                                                                                                      

A VESZETT EB

A múlt század nyolcvanas éveinek közepén, valahon-
nan egy veszett eb jött Visegrád községbe s több állatot 
harapott meg. E sorok írója behívatta a községházára 

a községi erdőőrt, s utasítást adott neki, hogy a mellé-
je rendelt községi szolgával együtt keressék meg a 
veszett kutyát, s ha megtalálták kellő óvatossággal,  - 
nehogy emberben kárt tegyenek - lőjjék le az ebet.                                                                                                                                            
Görgei irodámban tartózkodott s hallotta utasításaimat. 
Fölajánlotta, hogy ő is a kutya keresésére indul s ha 
megtalálja, a nála lévő, állandóan magával hordott erős 
kampósbottal le fogja ütni.  A kutyát nem találták sehol.                                                                                                            
Görgei később hazament.  Alig lépett be a kertbe, látja, 
hogy a kapott leírásnak megfelelő idegen kutya a kert 
kerítésénél meghúzódott. Ezért kampós botjával hatal-
mas erővel 2-3 ütést mért az eb fejére, mire az állat élet-
telenül terült el a földön. Nagy személyes bátorságának 
számos más esetben is tanúságát adta.

GYEREKKUCKÓ

ÚJRA AZ ÉLMEZŐNYBEN VÉGEZTEK A VISEGRÁDI DIÁKOK

Már négy éve rendszeresen viszem tanítványaimat 
történelmi tanulmányi versenyekre. Idén is ellá-

togattunk hat diákommal Budapestre, a Haza és Haladás 
elnevezésű tanulmányi versenyre. A téma igen átfogó 
volt, ugyanis a reformkortól indulva magába foglalta az 
1848-49-es forradalom és szabadságharcot, a leverést 
követő megtorlást valamint a kiegyezéshez vezető utat, 
a dualista berendezkedést, külön kiemelve Kossuth La-
jos, Batthyány Lajos és Deák Ferenc életét és működését. 
Olvasva a megjelölt szakirodalmat kissé elbizonytalan-
odtam, mert úgy éreztem, hogy a rendelkezésünkre álló 
kevesebb, mint két hónap nem lesz elegendő az öt szak-
könyv feldolgozására.  

Lázas munka kezdődött, mert tudtuk, az idő nagyon 
szorít bennünket. Felosztottuk a tananyagot egymás 
között és indulhatott a közös tanulás. Leginkább 
délutánonként, szabad időnkben tudtunk találkozni, 
hogy átbeszéljük és feldolgozzuk a tetemes szakirodal-
mat. Jó volt látni, ahogyan egyre többet és többet sajátí-
tottak el a tananyagból a gyerekek.

Aztán végre eljött a verseny napja. Ismét Szendrey Lajos 
vállalta, hogy kisbuszával elszállít bennünket Budapes-
tre. Köszönjünk, hogy idén is vele utazhattunk! És nagy 
köszönet illeti az Áprily Iskoláért Alapítványt is, mivel 
utazásunk költségét magára vállalta!

A verseny az írásbeli fordulóval indult. A két fős csa-
patok 45 percig írhatták a feladatlapot, amely nagy 
meglepetésemre teljesen eltért az előző évek feladat-
soraitól. Ezúttal nem az eseményekre, évszámokra fó-
kuszáltak, hanem az idézetek felismerésére. Többségében 
olyan kérdések voltak, amelyek arra kérdeztek rá, hogy az 
adott idézetet ki mondhatta. Erre nem számítottunk. Saj-
nos a három csapatból kettő nem jutott tovább a második 
fordulóba. Mucsi Bence, Pataki Zsigmond, Csékei Patrik 
és Waldmann Lili számára véget ért a versenyzés. Patrik 
és Lili igen csalódott volt, mert csupán 1 pont kellett 
volna a tovább jutáshoz. Hatodikok lettek a verseny-
ben, míg Bence és Patrik nyolcadikok. Bosnyák Vanda 
és Gencsi Debóra nagy örömünkre bejutott a következő 
fordulóba, nem is akármilyen eredménnyel. A több mint 
40 csapat közül, amelyeknek körülbelül egyharmada 
középiskolai csapat volt, a második legjobb pontszámot 
érték el. Így jó eséllyel kezdhették meg a versengést. 
A szóbeli fordulóban villámkérdésekre, plakát rajzolására 
és szituációs játékokra került sor. A szerencse elpártolt 
mellőlük, ugyanis legtöbbször klasszisokkal nehezebb fe-
ladatokat húztak, mint társaik. Ennek következtében nem 
tudták megtartani kezdeti előnyüket. Végül 5. he lyezést 
értek el.  Kissé csalódottan fejezték be a versenyzést. Hiá-
ba igyekeztem vigasztalni őket, nem sok sikerrel jártam. 
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Szaktanárként igazán büszkeséggel tölt, el, hogy egy 
olyan országos tanulmányi versenyen, ahol több 

mint 40 csapat van jelen az ország minden szegletéből, és 
ahol ilyen tetemes mennyiségű szakirodalom van meg-
jelölve, az élmezőnyben tudtunk végezni. Nem beszélve 
arról az óriási tudásról, amellyel a gyerekek gazdagodtak 
felkészülésük során. 

Hazafelé tartva feltettem a gyerekeknek a kérdést, hogy 
jövőre ki tart velem majd, hogy ismét megmérkőzzön 
az ország minden részéből érkező diáktársaival. Nagy 
meglepetésemre azt a választ kaptam, hogy mindannyi-
an. Ekkor éreztem azt, hogy megéri ennyi energiát belefe-

ktetni ebbe a munkába, mert sikerült úgy fellelkesíteni 
a diákokat, hogy átélt kudarcik ellenére sem veszítsék el 
versenyzési kedvüket.

Gratulálok az összes versenyzőmnek, akik vállalták, 
hogy kilépnek a kötelezően előírt tananyag keretein és 
belevágnak egy számukra ismeretlen munkába, ahol ön-
feláldozásra, kitartó és verejtékkel teli erőfeszítésekre van 
szükség a sikerhez és ahol a befektetett energia nem min-
dig hozza meg a hőn áhított és várt eredményeket. 

Bosnyák Endréné,,
történelemtanár

ISMÉT TÖRTÉNELEM VERSENY VISEGRÁDON

Második alkalommal került sor a Visegrádi Ápri-
ly Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

ti Iskola és a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeuma által meghirdetett Történelmi Tanulmányi 
Versenyre, amelyet azzal a céllal hirdettünk meg, hogy 
méltó módon emlékezzünk az 1848. március 15-i forra-
dalomról és az azt követő szabadságharcról, a megtorlás 
áldozatairól, az aradi vértanúkról és tisztelegjünk a sz-
abadságharc fővezére, Görgei Artúr előtt, aki életének 
utolsó 4 évtizedét Visegrádon töltötte.

Ismét a királyi palota lovagterme adott otthont a ren-
dezvénynek, ahová 2 fős csapatok jelentkezését vártuk 
a hetedik és nyolcadik évfolyamból. Nagy örömömre 
ismét részt vettek versenyünkön a verőcei és a pilisszent-
léleki intézmények diákjai. De új résztvevők is érkeztek 
Buda pestről, a tizenharmadik kerületi Hermann Ottó 
Általános Iskola és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai személyében.

A verseny feladatainak összeállításakor ezúttal is a krea-
tivitásra és a játékosságra helyeztem a hangsúlyt. Ezért 
arra kértem a feladatsorok összeállítóját, Sári Évát, az 
AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium szakmai vezetőjét, történelemtanárát, hogy 
ezt az elvet tartsa szem előtt munkája során. 

A csapatok versengése az első fordulóban egy írás-
beli feladatlap kitöltésével, majd a szóbeli vetélkedőn 
játékos feladatok keretében folytatódott. A zsűri tagjai 
a történész szakma neves képviselői voltak, Dr. Kedves 
Gyula történész, az Országgyűlési Múzeum szakmai 
főtanácsadója, Dr. Süli Attila őrnagy, történész és Gróf 
Péter a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum 
főmuzeológusa, régész-történész.

A verseny szervezésekor több olyan probléma is fel-
merült, amelyeket csak Gróf Péter és Kárpát Ildikó a 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 
munkatársai segítségével és közbenjárásával sikerült 
meg oldani, ezért hálás köszönettel tartozom nekik. 
Örömmel és büszkeséggel tölt el az, hogy számos szer-
vezet és magánszemély állt mögénk, hogy támogatásával 

hozzájáruljon a rendezvény magas színvonalú meg-
valósításához. De kik is voltak ők? Visegrád Város Önkor-
mányzata, a Váci Tankerületi Központ, akik bőkezű a nya-
gi támogatást nyújtottak, a Mozaik Kiadó, amely vállalta, 
hogy nagy értékű nyereményeket biztosít a nyertes csapa-
toknak és szakmai előadást tart a kollégáknak. A helyi vál-
lalkozók, 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 tulajdonosa, valamint a Th ermál Hotel 
Visegrád és a Pilisi Parkerdő Zrt. akik a nyerteseknek 
szóló nyereményeket biztosították számunkra. És persze 
kollégáimról, Jeneiné Vörös Margitról, Hábel Józsefről, 
Rácz Tamásról és Kálmánné Dénes Viktóriáról sem fe-
ledkezem meg, akik a szervezés és lebonyolítás során 
nagyon sokat segítettek nekem. Köszönet illeti Kacsán 
György grafi kusművészt, aki az igen színvonalas okleve-
let tervezte, és a zsűri tagjait, önzetlenül nyújtott szak-
mai segítségükért. És hálás köszönet illeti a feladatsorok 
kidolgozóját, Sári Évát is.Ismét bebizonyosodott az, hogy 
e kis közösség, amelyben élek képes ilyen példaértékű 
összefogásra a jövő nemzedékéért, a gyerekekért. 

Az első három helyezést a következő diákok szerezték 
meg:

1. helyezett lett a Wasa gyalogezred csapata: Izsák Vendel 
és Léb Gábor (Visegrád)
2. helyezett lett a Görgei Artúr csapata: Tóth Ambrus 
Mátyás és Erőss Simon Iréneusz ( Fazekas Mihály Ált. 
Isk. Bp.)
3. helyezett lett a Pesti hóhérok csapata: Orbán Benedek 
és Bodócs Tamás ( Fazekas Mihály Ált. Isk. Bp.)

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

Bosnyák Endréné,
történelemtanár
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A ZENE AZ KELL

Annak ellenére, hogy a térség legkisebb zeneiskolá-
ja vagyunk, igyekszünk tevékenyen részt venni 

mind intézményünk, mind a város, mind a térség zenei 
életében egyaránt. Ékes bizonyítéka ennek, hogy az eltelt 
három hónapban mennyi zenei programon vettünk részt. 
Ott voltunk a pilismaróti Ének Ünnepe rendezvényen, a 
Zsitvay emléktáblánál szervezett megemlékezésen, kon-
certet szerveztünk iskolánkban a Zene világnapján. 

Novemberben Várnagy Andrea zongoraművész adott 
koncertet diákjainknak a Filharmónia Magyarország Kft . 
szervezésében, akinek missziója a komolyzene megis-
mertetése a gyerekekkel. Ehhez új utakat keres, segítségül 
hívva a költészetet és a képzőművészetet. Interaktív 
hangversenyén elhangoztak Grieg, Dvořák, Chopin és 
Weiner Leó művei, valamint Lackfy János és Eőry István 
költeményei. 

Másodjára került sor a Vass Henrietta kolléganőm által 
megálmodott csellótalálkozóra, amelyen a környékbeli 
intézmények diákjai és zenetanári vettek részt. 

Decemberben kinyíltak iskolánk ablakai, hogy advent 
időszakában egy kis muzsikaszóval örvendeztessük meg 
városunk lakóit. Elhangoztak énekes, hangszeres szóló és 

kamaradarabok egyaránt. Ott voltunk a szülői szervezet 
által szervezett adventi vásáron is, ahol karácsonyi dal-
lamokkal igyekeztünk hozzájárulni a meghitt hangu-
lathoz.

Az év zárásaként pedig megtartottuk adventi kon-
certünket a Keresztelő Szent János Római Katoli-
kus Plébániatemplomban. Igazán meghitt hangulatot 
varázsoltak növendékeink karácsonyi darabjaikkal. 
De örömteli pillanatokkal ajándékoztak meg bennün-
ket akkor is, amikor nagyzenekari felállásban népszerű 
mesék, mint például a Vuk, a TV maci, Mézga Géza, a 
Nagy Ho-ho-ho, Mátyás király , Süsü, vagy a Magyar 
népmesék slágerei csendültek fel, amelyeket Tóth Sándor 
zongoratanár kollégám hangszerelésében hallhattunk.  

Mint ahogyan a fentiekből is látható, nem unatkoztunk 
az eltelt három hónapban. Mostanra jól elfáradtunk, 
de ez a fáradtság jóleső érzéssel tölt el bennünket, mert 
koncertjeink, rendezvényeink által adhattunk valamit 
másoknak. 

Bosnyák Endréné,
intézményegység- vezető

EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Visegrádi Keresztelő Szent János Templom Kóru-
sa Egyesület – mint minden évben – idén is az év 

vége felé egy közös vacsora keretében emlékezett meg Sz-
ent Cecília, az egyházi zene védőszentjéről és az adventi 
időszak, a karácsonyvárás ünnepéről. Ebben az évben 
2019. december 3-án, a Pik nik Falatozóban töltöttünk el 
egy nagyon kellemes estét. Vendégeink voltak Tibor atya 

és Dr. Szigeti János, aki több alkalommal is segítségünkre 
volt az elmúlt év során. Köszönjük Scheili Palinak és fe-
leségének, Szilvinek a nagy lelkű megvendégelést, a fi nom 
és bőséges vacsorát!

a Visegrádi Keresztelő Szent János Templom Kórusa 
Egyesület, azaz az egyházi énekkar vezetője és tagjai

KIKIÁLTÓ

AZ "ÉV TŰZOLTÓJA"

Pest Megye Közgyűlése – Visegrád Város Önkor-
mányzatának 2019. október elsején hozott határo-

zatában megfogalmazott javaslatára – az „Év Tűzoltója” 
kitüntetésben részesítette Meggyesi Balázst a Visegrádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapítóját és vezetőjét, aki 
mind anyagi értelemben, mind az elvégzett munka tekin-
tetében hatalmas áldozatot hozott és hoz az egyesület 
tárgyi és személyi állományának kiépítése és működése 

érdekében. Mára az Egyesület első kategóriás együtt-
működő partnere a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokságnak. Működési területük: Visegrád, 
Dunabogdány, Tahitótfalu és Pilisszentlászló. Vonulá-
si kötelezettségük nincs, de Visegrádon és Dunabog-
dányban az egyesület minden bejelentett káreseményhez 
kivonul. Különösen fontos ez annak fényében, hogy a 
szentendrei parancsnokságról induló egységekhez képest 
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a visegrádi egyesület kiérkezési ideje sokkal rövidebb; 
emellett az egyesület olyan beavatkozó szerekkel ren-
delkezik, amelyek a keskeny hegyi utakon sokkal nagyobb 
hatékonysággal érik el a kár események helyszínét, mint a 
parancsnokság egységei. Meggyesi Balázs az elmúlt négy 
évben nagy hangsúlyt fektetett mind a tagok, mind az 
utánpótlás képzésébe. Vezeti az iskolai tűzoltó szakkört, 
aminek köszönhetően megalakult az egyesület ifj úsági 
tagozata is, biztosítva személyi állomány tekintetében is 
a hosszú távú és stabil működést.

Szívből gratulálunk a kitüntetettnek, és köszönjük 
Visegrád közösségéért végzett munkáját!

ELISMERÉS

2019. november 15-én, a szentendrei Altiszti 
Akadémia Alakulat Napja ünnepségén 

Félegyházi András Visegrád Város leköszönt polgármes-
tere „A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia érdekében 
nyújtott támogatása és együttműködése elismeréseként” 
egy bronz Görgei mellszobrot vehetett át Bozó Tibor dan-
dártábornoktól. Félegyházi András a kitüntető ajándék 

átvétele kapcsán hangsúlyozta: „az elmúlt években Gör-
gei Artúr tábornokra emlékező és értéket teremtő ünne-
peink, szoboravatásaink, az együtt elvégzett munkánk 
elismerése ez a kitüntetés”. 

Ezzel együtt köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki 
ebben az éveken át ívelő munkában részt vett.

ÖKO-AGORA

PILISI PARKERDŐ AZ EMBERÉRT ÉS A TERMÉSZETES ERDŐKÉRT
(VISSZATEKINTÉS AZ 50 ÉVES PILISI PARKERDŐ ZRT. JUBILEUMI ÉVÉRE)

A Pilisi Parkerdő idén is folytatta immár fél évszáza-
dos szakmai küldetését a természetesebb erdők és 

az erdők értékeire nyitott emberek érdekében: bővítette 
a fővárosi erdők ökoturisztikai funkcióit, fejlesztette a 
gyermekek környezeti nevelését szolgáló intézményeket, 
kutatásokat és különféle szakmai programokat szervezett 

a veszé lyeztetett állat- és növényfajok védelmében, vala-
mint az 50 éves évfordulóra erdészek főszereplésével fi l-
met készített. 

A fél évszázados jubileumát ünneplő Pilisi Parkerdő 
működését fennállása óta az erdőgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem integrációjára építi, a manapság mind 
nagyobb jelentőségű természetvédelmi erdőkezelés 
keretében az erdőállományok természetességének 
megőrzése, javítása érdekében végzi feladatait. E szem-
lélet és szakmai gyakorlat eredményeként mára a 
Parkerdő kezelésébe tartozó 65 ezer hektár közel 40 
százalékán folyamatos erdőborítást biztosító módsze-
rek segítik a biológiai sokféleség megőrzését. 

A 2019-es jubileumi év tartalmas és eredményes volt a 
Parkerdőben:

• A városi erdők kezelése, klímavédelmi és rekreációs 
funkcióik fejlesztése a Pilisi Parkerdő elkövetkező 
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szakmai időszakának legfontosabb feladatai közé tar-
tozik. 2019-ben több fővárosi kerületi önkormányzattal 
együttműködve számos leromlott állapotú budapesti 
erdőterületet alakított parkerdővé, korszerűsítette in-
frastruktúráját, bővítve ezzel a városi erdők közjóléti, 
ökoturisztikai funkcióját. Ilyen együttműködés ered-
ményeként újult meg a XVII. kerületi Keresztúri-erdő, a 
kispesti Kúttó-erdő, a XVI. kerületi Sashalmi-erdő, a II. 
kerületi Macis játszótér, valamint kézilabdapálya épült a 
hűvösvölgyi Nagyréten és kutyafuttató létesült a XVIII. 
kerületi Halmi-erdőben. 

• Számtalan természeti értékét komplex programok-
kal óvja a Parkerdő. Génmegőrző programja elősegíti 
a klímaváltozás negatív hatásaival szemben ellenálló, 
egészséges, fenntartható erdők fennmaradását. 
A cél a speciális természeti adottságok között tenyésző 
kocsánytalan tölgy, olasz tölgy, valamint a molyhos 
tölgy főfafajú, elegyes erdők génkészletének megóvása. 
A Visegrádi-hegységben élő, tavaly az év vadvirágának 
választott kornistárnics fajmegőrzésére ebben az év-
ben külön kezelési tervet dolgoztak ki. A madárvédel-
mi program keretében idén is több erdészet területén 
létesültek odútelepek, a Visegrádi-hegységben folyó 
Dunazugi Denevérkutató Programról pedig külön 
kiadvány készült. 2019 kétéltűje, a foltos szalaman-
dra fennmaradását és szaporodását a természetközeli 
erdőgazdálkodás és a természetvédelmi fejlesztések biz-
tosítják. 

• A Pilisi Parkerdő aktívan részt vesz az Agrármi-
nisztérium által novemberben elindított Országfásítá-
si Programban, amely hivatalosan a Parkerdő területén, 
Esztergomban kezdődött. Az erdőgazdaság Pilisjászfalu 
térségében mintegy 10 hektár erdő, 120 ezer őshonos 
facsemete telepítésével járul hozzá a programhoz és fela-
jánlotta, hogy a résztvevő önkormányzatok számára meg-
bízás esetén akár teljes körűen el is végzi az erdőtelepítési 
és fásítási munkákat. 

• Az UNESCO-projekt részeként novemberben megál-
lapodást írt alá a Pilisi Parkerdő, a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság és a pilismaróti önkormányzat. A Pilisi 
Bioszféra Rezervátum fejlesztéséért létrejött együtt-
működés célja az ember és a természet összhangjának 
megteremtése, a környezeti nevelés, az ökoturisztikai 
szolgáltatások bővítése, valamint a természeti értékek 
megőrzése.

• A Parkerdő kiemelten fontos feladata a környezeti 
nevelés, melynek egyik alappillére az idén fennállása 40. 
évfordulóját ünneplő Budakeszi Vadaspark, ami má-
jusban korszerű parasztudvarral bővült, így a hazánk-
ban őshonos háztáji állatokat is testközelből ismerhetik 
meg a látogatók. 

• A szakképzésben is részt vállal a Parkerdő: idén hiva-
talos OKJ-s képesítést nyújtó erdészeti szakmunkáskép-
zést indított, és terepi foglalkozás keretében is fogadja a 
piliscsabai AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasá-
gi, Erdészeti Szakgimnázium diákjait. 

• Évről évre egyre környezettudatosabbak az erdőkben 
túrázók, akik sok esetben már magukkal viszik a kirán-
dulás során keletkezett hulladékot. Idén lakossági java-
slatra szerelt le a Parkerdő kukákat olyan kirándulóhe-
lyekről, ahová a szemetesek megléte miatt háztartási 
hulladékot hordtak a környékről. Az erdőgazdaság idén 
is mintegy 100 millió forintot költött a területén talál-
ható, illegálisan lerakott szemét és veszélyes hulladék 
elszállítására. Ennyi pénzből körülbelül 2 millió 
facsemetét lehetne elültetni. 

• A Parkerdő az októberi jubileumi ünnepségén több 
elismerést is kapott a természetvédelem és a természe-
tjárás összhangjának megteremtéséért, a fél évszázados 

munkáért: a Magyar Természetjáró Szövetség és a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága is emlékplakettel, 
emléktárggyal köszöntötte. Az 50 éves évforduló al-
kalmából rendezett ünnepségen vetítették le a „Türelem 
az erdőhöz” című fi lmet, ami több erdészgeneráció 
életét ábrázolva mutatja be a Pilisi Parkerdő történetét 
és szakmai munkáját. 
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PULZUSSZÁM

KEZDŐDIK A SÍSZEZON!

Örömmel értesítjük a Kedves Visegrádiakat, hogy önkormányzatunk 
és a Visegrád Nagyvillám Sípálya Kft . együttműködésének köszönhetően
 az állandó visegrádi lakcímmel rendelkezők a 2019/2020-as szezonban is 

jelképes áron válthatják meg a sípályára szóló bérletüket!

A teljes szezonra szóló síbérlet ára

14 év alattiaknak 3.000 Ft

14 év felettieknek 4.500 Ft

Már csak a havazásra és a hideg időre kell várnunk.
Amint megérkezik, irány a Nagy-Villám-hegy 

árnyékában meghúzódó mini gleccser!

Visegrád Város Önkormányzata

Mindemellett a Parkerdőben idén is folyt a megszokott 
szakmai munka: az erdészek 90 hektár idegenhonos 
erdőt alakítottak át őshonos fafajokból álló erdővé, 
de fontos feladat volt a 2014-es jégkárban sérült erdőál-
lományok rehabilitációjának befejezése és az erdők bi-
odiverzitásának növelését célzó beavatkozások is. Ér-
demes kiemelni, hogy a Parkerdő szakmai tevékenysége 
1200 család számára biztosít megélhetést, az erdők 
gondozásához szükséges fakitermelések révén évente 
15 000 háztartás jut megújuló energiaforrásból szár-
mazó téli tüzelőhöz, a kormány szociális tűzifapro-
gramjának keretében pedig a Parkerdő 3600 köbméter 

mennyi ségben szolgálta ki az önkormányzatokat, 
amelyek rászoruló családok téli fűtését tudták segíteni.

A Pilisi Parkerdőt bemutató, „Türelem az erdőhöz” 
című fi lm az alábbi linken tekinthető meg:

https://youtu.be/wNjqhL54_cA

Bővebb információ: 
Pilisi Parkerdő Zrt. 

sajto@pprt.hu 
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M E G H Í V Ó

Scheili Péter és Scheili Richárd,
az Áprily Iskoláért Alapítvány

és a Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

2020. január 24-én pénteken 18 órára
a DON VITO pizzériába,

ahol a 2020. évi
ZOLLER-DÍJ

átadására kerül sor.

A díjátadást követő emlékkoncerten
a zene Zoller Attila emlékére szól.

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓK

KULTURÁLIS HÍREK

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk mindenkit
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA

ALKALMÁBÓL
2020. január 27-én hétfőn 18 órára a visegrádi 

Duna Moziba
Szarvas József 

színművész
KUSTOL A HÓ

című
önálló estjére!

A belépés díjtalan.
„Együtt” Kulturális Egyesület

KOCSMA KVÍZ

A Mátyás Király Művelődési Ház Kocsma kvíz ver-
senyt szervez, melyre 4-6 fős csapatok jelentkezését 
várjuk! Egy-egy csapatot alkothat egy család, baráti 
kör, de akár munkahelyi közösség is.
A verseny megrendezéséhez legalább 7 csapat 
nevezése szükséges. Februártól májusig 7 fordulót 
rendezünk. Minden forduló győztes csapata a napi 
nyereményen túl plusz pontot kap, és így jobb e séllyel 
indul az összetett győzelemért, és a különdíjért.
Egy-egy fordulóban nem kötelező csapat minden 
tagjának részt venni, sőt az egész csapat is kihagyhat 
akár egy fordulót is, de így sokkal kisebb esélye lesz 
a végső győzelem megszerzésére.
Minden egyes forduló két részből áll, egy általános 
műveltségi kérdéssorból, és egy tematikus sorozat-
ból. Egy-egy forduló kb. 1,5-2 órát vesz igénybe.
A nevezés díjtalan.
Nevezni a mikesytamas@gmail.com e-mail címen 
le-het 2020. január 20-ig. A verseny keddi napokon 
kívánjuk megrendezni, kellő számú jelentkezés ese-
tén a tervezett kezdő nap: 2020. február 4.
Előre is jó szórakozást és kellemes időtöltést kívá-
nunk mindenkinek!
Várjuk a csapatok jelentkezését!

Mikesy Tamás

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,

gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2020. január 25-én szombaton
15-19 óráig a művelődési házba a szokásos

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.

A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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VENDÉGKÖNYV

A visegrádi könyvbarátok fi gyelmébe ajánlom a köze-
li Leányfalun élő Fucskó Miklós 2020 januárjában 

megjelent, válogatott – de a szó legnemesebb értelmében 
vett válogatott – kötetét. A szerző 40 év versterméséből 
szemezget Édenkerthelyiség című könyvében, s mint-
hogy több mint négy évtizede dolgozik újságíróként, 
könyv-, lap-, és kiadványszerkesztőként is, ez valamelyest 
garancia arra, hogy nem csak egy szép küllemű és gon-
dosan tervezett, de tartalmilag is szigorúan megrostált, 
letisztult és egyben a megtisztulás élményét kínáló 
verses kötetet vehet kezébe az olvasó.

Fucskó alkotói négy évtizedét egyszerre jellemzik 
klasszikus formák és szabadversek, disztichonok, szonet-
tek, epi- és epegrammák, tizenhét szótagos haikuk és 
akár százsoros költemények, de képversek, versképes-
lapok és egészen egyedi versformák is. A kísérletező 
kedvű szerző verseinek formai változatossága azonban 
összes ségében nagyon is egységes világképet; az élet 
nemes és nemtelen dolgaihoz, a morálhoz, s végső soron 
a Legfőbb Alkotóhoz való, igencsak határozott és követ-
kezetes hozzáállást takar.

Korai verseiben éppúgy, mint a pár évvel ezelőtt kelet-
kezettekben, biztos kézzel választja el a búzát az ocsútól, 
az értékest a talmitól, – így döbbent rá újra és újra hiá-
nyainkra, megalkuvásainkra, tévedéseinkre:

Ebben a békés népnemzeti csalunklopunkban,

A morálról némi emlék még a falon fakeretben vásik.

Tisztes polgári házban leporolják olykor titokban,

Vagy hálósodik még kicsit a sufniban – lomtalanításig.

Nem lesz oly marha guberáló egy se,

ki lelkendezve ragyogna láttán –,

Jól tudja mind, véle semmire sem menne,

s balga volna púpot nevelni púpja hátán.

Így lesz majd történet s vers belőle,

s ha emlékeinkben olykor feltolakszik,

hogy kedélyünkre árnyat ne vetne,

majd hanyagul kisöpörjük azt is.

/Kacat – 1990./

*

…hitünk: a szónak rendje, rangja van,

bár állunk térdre rogyva rend- és rang-

talan.

/… és megfoszták őt ruháitól – részlet/

A létezésnek ebben „a cukormentes cukor, / a koff ein-
mentes kávé, / az alkoholmentes sör, / a nikotinmentes 
cigaretta korszakában”; ebben a gyakran érték(té)vesz-
tett, ezért „próbaidős”, még éppen „porhanyós” „placebó” 
világában Fucskó konokul igyekszik elhelyezni, mérlegre 
tenni magát, az embert, az ember(i)séget:

Nem vagy több

mint egy fűszál roppanása

mint sikolya a megszelt kenyérnek

nem vagy több

a fehérre hulló hópehelynél

de mindig ez vagy

semminek se mása.

/Történet II./

*

Légy te az első,

kinek arcán

nem mutatja ki

semmi diagnózis,

hogy szivárog belőle

a lélek… 

/valóságshow/

*

gyermekeimben leszek az emlék

a nem-vagyok csupán az leszek

Isten kertjében örökös vendég

leszek – életre holtan – ha voltam

/Pazar kilátásaim – részlet/

ÉDENKERTHELYISÉG
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A mérlegelés, az értékkeresés, az önmagával, a világgal 
és az emberrel szembeni szigorúság hatja át az alkotás 
folyamatát kutató, a teremtés, az írás abszurd logikáját 
boncolgató sorait, és egyben verseinek sorát: 

Tanárúr?!

Örök a tétel,

a képlet: v=s/t,

a vers mivel is?

/t = ? – részlet/

*

Versét kőbe vésni reméli a balga,

ám lelkekbe róva a szót, nem rontja víz s az idő.

/halhatatlan/

*

A versnél egy lényegesebb van: megírni a verset!

De még ennél is fontosabb, hogy kicseréljük

a pisis pelenkát a nyivákoló gyerek alatt,

aki szenved az ürüléktől. Vagy ezzel egyenrangút kell cselekedni…

/Második próbazuhanás – részlet/

Ez a fajta, az emberi hívságokkal, hiábavalóságokkal 
és esendőségekkel szembeni szigorúság feloldásra talál 
abban az őszinte és hálás ámulatban, amellyel Fucskó a 
teremtett világ csodáira, véletlenül elkapott szépségeire 
tekint. Így a mindennapok fájdalmait, csalódásait elvisel-
hetővé teszik, katarzissá oldják és verssé nemesítik világ-
képében és világrajzolataiban a rácsodálkozás áldott és 
ihletett pillanatai:

Pipázik a hegy.

Nézzük itt: Isten meg én.

Író, olvasó...

/író-olvasó találkozó/

*

A fákra friss rügyeket költ az Isten,

Verset ír: ezernyi rímmel danászgat.

Zsong a lét, némán kushad a nincsen,

S glóriát röppent az égre egy madárhad.

/tavasz/

Így biztos irányérzékkel és ritka alázattal fordul és fordít 
bennünket is újra meg újra Isten felé:

Negyvenöt éve

Hozzád növekszem, Uram

térdemig érek –

/imádság/

*

Nézd meg, mivé lettél általam: Isten –

én kicsiny bogárka, Te maga a Nagyság.

Valóságomba lényed csak álomként libben,

a Te valódban létem reszkető potomság.

/Szárnyasoltár III. (általam) – részlet/

*

miként a nagy rendezőben a kezdet és a vég –

az Alfa és Omega egyazon arcban tündökölnek,

visszatér ős forrásához a lét, teljessége e kettős egy körnek.

/Origó/

Jó ezt a kötetet kézbe venni. Jó lapozgatni, csak kiragad-
ni egy-két sort, vagy elmerülni egy-egy hosszabb versben. 
Jó belefeledkezni az ízekbe, gondolatokba… Babits Mi-
hály, Szabó Lőrinc, Nagy László, Weöres Sándor, Pi linszky 
János emberi és alkotói igényessége sejlik föl, a hogy olvas-
suk, hallgatjuk… 

Aki  kedvet kapott   hozzá, megmerítkezhet Fucskó Miklós 
versvilágában január 31-én, pénteken 18 órakor a leányfa-
lui Ravasz László Könyvtárban, a könyv első bemutatóján. 

A kötet megvásárolható 
a leányfalui könyvesbolt-
ban, kedvezményesen a 
könyvbemutatók hely-
színein és előrendelhető 
az Orpheusz kiadónál: 

1062 Budapest, Bajza 
u. 18. 

E-mail: 

orpheusz.kiado@gmail.
com.

FSA
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SZIRÉNA

FELHÍVÁS - ORSZÁGOS VASTAGBÉLSZŰRÉSI PROGRAM
Tisztelt Visegrádi Lakosok!

Valószínűleg már több, 50 és 70 év közötti visegrádi 
lakos kapott (vagy kapni fog) postai úton levelet a Kor-
mányhivataltól, amelyben az országos vastagbélszűrési 
programba való becsatlakozásra kérik fel. 

Tisztelettel kérem az érintetteket, hogy ragadják meg 
ezt a kiváló lehetőséget, mivel Magyarországon a vas-
tagbélrák a 2. legyakoribb daganatos megbetegedés, 
amely késői felismerés esetén halálhoz vezet. Azonban 
kellő odafi gyeléssel, szűrővizsgálaton való részvétellel 

ennek a kockázata jelentősen csökkenthető. A tennivaló 
nagyon egyszerű. A kapott levéllel be kell fáradni a viseg-
rádi háziorvosi rendelőbe, ahol mintavételi tartállyal lát-
juk el Önöket, és a további teendőkről is felvilágosítást 
adunk. A vizsgálat fájdalommentes és ingyenes.

Mindenkit buzdítok a szűrővizsgálaton való részvételre, 
tegyünk együtt az Önök egészségéért!

Dr. Balogh Mónika, 
háziorvos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS – EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK
Visegrád Város Önkormányzata ez úton köszöni a Szent 

Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház dolgozóinak, 
Pappné Pintér Klára körzeti nővérnek, Balogh Zoltán-
né védőnőnek és Id. Schüszterl Károly alpolgármes-

ternek a 2019 novemberében és decemberében lezaj-
lott egészségügyi szűrővizsgálatok előkészítését és 
lebonyolítását!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Pol-

gármesteri Hivatal nevében ez úton köszönjük Répás 
Ferencné, Ili néninek és Balogh Marionnak a december-

ben lezajlott tüdőszűrés adminisztrációjában nyújtott 
segítséget!

Baleset,  segélyhívás,  bejelentés esetén  ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-23/427-536
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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

HIRDETÉSEK

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  
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KOZMETIKA AJÁNLATA!

Mélyhámlasztás kúra
(6 alkalmas kezelés)

minden korosztálynak,
ráncatalanító,

pattanásos

Kis- és nagykezelések, tini kezelés,
szempillafestés, szemöldökfestés és formázás,

alkalmi sminkek, stb.

a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850

Honlap ahol a munkáimat
és árlistámat megtekintheti:

http://adrienne-smink.hupont.hu/
Rovó Adrienne

mesterkozmetikus, sminkmester

V I S E G R Á D I  H Í R E K  
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata 

Megjelenik havonta, 850 példányban   
Felelős szerkesztő: Szél Károly 
A szerkesztőbizottság tagjai: 
Bártfai Ildikó, Grósz Gábor,  

Kangas Kinga, Scheiliné Kékessy Herendi Ida  
Kéziratleadás: minden hó 15-ig  
 ISSN 1587-7477 (nyomtatott);  

ISSN 2416-0350 (online)   
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 

Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Fő u. 81.  
Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert 

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Nyomda, Vác 

A kéziratok, illetve hirdetések leadásának határideje 
minden hónap 15-e. 

Az anyagokat a visegradihirek@gmail.com 
email-címre várjuk köszönettel.
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Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Január 2. csütörtök, 19:15  
KONTROLL NÉLKÜL 
feliratos, német dráma, 110’, 2019 
Rendező: Nora Fingscheidt 
Főszereplők: Helena Zengel, Albrecht Schuch 
 

A szívszorító történet kis hőse a 9 éves Benni. Szeretetéhes, 
nehezen kezelhető kislány, aki nem találja a helyét a szülők 
nélkül felnőni kénytelen gyerekek között. Az állami szerve-
zetek tanácstalanul egymás között adogatják őt, agresszív 
természetével ugyanis folyamatosan veszélyezteti környeze-
tét és saját magát. Pedig a kislány csak egyetlen dolgot sze-
retne: visszakapni az édesanyját, aki azonban lemondott róla.  
 

Január 3. péntek, 17:00 
KONTROLL NÉLKÜL 
feliratos, német dráma, 110’, 2019 
 

Január 3. péntek, 19:15 
JUMANJI – A KÖVETKEZŐ SZINT 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 114’, 2019  
Rendező: Jake Kasdan 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Danny DeVito, Jack Black 
 

A barátok akaratuk ellenére visszakerülnek a következő pá-
lyára, de a felállás már más. Miután Spencert beszippantja a 
program, haverjai kötelességüknek érzik, hogy kimentsék, de 
nem számolnak vele, hogy néhány új játékos mindent meg-
változtat. Az avatárok összekeverednek, behavazott hegyeken 
és forró sivatagban kell megoldaniuk a feladatot, ráadásul 
kiderül: egy játékos nem kerülhet ki élve Jumanjiból.  
 

Január 4. szombat, 15:00 
SARKVIDÉKI AKCIÓ 
magyarul beszélő, angol-dél-koreai animációs film, 92’, 2019  
Rendező: Aaron Woodley 
 

Az ifjú sarki róka, Fürge hatalmas álmot dédelget: a Villám 
Futárszolgálat híres szánhúzó kutyáival együtt akarja kézbe-
síteni a különleges postai küldeményeket az Északi-sark 
lakóinak. Hogy bebizonyítsa rátermettségét, főnöke tudta 
nélkül kézbesít egy csomagot. De belebotlik a gonosz Otto 
von Walrusba, aki nem kisebb ördögi tervet eszelt ki, mint a 
sarkvidék felolvasztása. Fürge minden bátorságát összeszed-
ve felkerekedik a legjobb barátaival, hogy együtt nézzenek 
szembe a galád Ottóval, és megmentsék a világot a káosztól.  
 

Január 4. szombat, 17:00 
MONOS 
feliratos, kolumbiai- svéd-uruguayi thriller, 102’, 2019  
Rendező: Alejandro Landes 
Főszereplők: Sofia Buenaventura, Julian Giraldo 
 

Egy távoli hegyvidéken, valahol Latin-Amerikában, egy 
kamaszokból álló fegyveres különítmény azt a parancsot 
kapja a Szervezettől, hogy egy külföldi túszt és egy fejős 
tehenet tartsanak életben. Könnyűnek hitt, paradicsomi kül-
detésük azonban pokoljárásba fordul, és nemcsak a feladat 
teljesítése, de az életük is veszélybe kerül. A film a Sundance 
Filmfesztiválon robbant be a zsűri különdíjával.   
 

Január 4. szombat, 19:15 
JUMANJI – A KÖVETKEZŐ SZINT 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 114’, 2019  

Január 9. csütörtök, 19:15  
TŐRBE EJTVE 
magyarul beszélő, amerikai krimi-vígjáték, 130’, 2019  
Rendező: Rian Johnson  
Főszereplők: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis 
 

A gazdag krimiírót 85. születésnapján holtan találják villájá-
ban. A tetthelyre érkezik a híres detektív, Benoit Blanc, akit 
egy titokzatos személy bérelt fel. És bár a családtagoknak, és 
a személyzetnek is van alibije, mindenkinek volt indítéka a 
tett elkövetésére. A família minden tagja bizonygatja a maga 
igazát, de Blanc egy csellel mégis tőrbe csalja a gyilkost.   
 

Január 10. péntek, 17:00 
MONOS 
feliratos, kolumbiai- svéd-uruguayi thriller, 102’, 2019  
 

Január 10. péntek, 19:15 
MACSKÁK 
magyarul beszélő, amerikai-angol musical, 120’, 2019  
Rendező: Tom Hooper 
Főszereplők: Judi Dench, Idris Elba, Laurie Davidson  
 

Andrew Lloyd Webber közkedvelt musicalének meglepő és 
szenzációs filmes adaptációja, melyet T.S. Eliot Macskák 
könyve címen megjelent versei ihlettek. Az Oscar-díjas ren-
dező egy új technológia segítségével alakítja át előadóit, akik 
az úttörő Wayne McGregor koreográfiáit táncolják el.  
 

Január 11. szombat, 15:00 
SARKVIDÉKI AKCIÓ 
magyarul beszélő, angol-dél-koreai animációs film, 92’, 2019  
 

Január 11. szombat, 17:00 
MACSKÁK 
magyarul beszélő, amerikai-angol musical, 120’, 2019  
 

Január 11. szombat, 19:15 
TŐRBE EJTVE 
magyarul beszélő, amerikai krimi-vígjáték, 130’, 2019  
 

Január 16. csütörtök, 19:15  
A KÉT PÁPA 
feliratos, angol-olasz-argentin-amerikai dráma, 125’, 2019  
Rendező: Fernando Meirelles 
Főszereplők: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce 
 

A Vatikán falai között a konzervatív Benedek pápának és a 
leendő egyházfőnek, a liberális szemléletű Ferenc pápának 
egyezségre kell jutnia azzal kapcsolatban, hogy mely irányba 
vezessék tovább a katolikus egyházat.  
 

Január 17. péntek, 17:00 
A KÉT PÁPA 
feliratos, angol-olasz-argentin-amerikai dráma, 125’, 2019  
 

Január 17. péntek, 19:15 
ÁROK 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 95’, 2020  
Rendező: William Eubank 
Főszereplők: Kristen Stewart, Vincent Cassel 
 

Miután egy földrengés elpusztítja mélytengeri állomásukat, 
hat kutatónak versenyt kell futnia az idővel, hogy megtegye-
nek két mérföldet a veszélyekkel teli, ismeretlen mélységben 
a biztonság felé.   



Január 18. szombat, 15:00 
TERRA WILLY 
magyarul beszélő, francia film, 90’, 2019  
Rendező:  Eric Tosti 
 

Willy elszakad kutató szüleitől az űrben, de mentőkapszulája 
szerencsére egy vadregényes bolygón landol. Míg a felmentő 
seregre vár, a kisfiú fedélzeti droidjával vág neki a titokzatos 
világnak, ahol hamarosan Flash, egy bájos helybéli is 
hozzájuk csapódik. A lélegzetelállítóan gyönyörű táj vicces 
és furcsa élőlények hazája, de az ismeretlen felfedezése nem 
várt izgalmakat is tartogat Willy számára.  
 

Január 18. szombat, 17:00 
MACSKÁK 
magyarul beszélő, amerikai-angol musical, 120’, 2019  
 

Január 18. szombat, 19:15 
ÁROK 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 95’, 2020  
 

Január 22. szerda, 18:00 
VADONVILÁG –  
GRÓF SZÉCHENYI ZSIGMOND NYOMÁBAN 
magyar dokumentumfilm, 96’, 2019  
Rendező: Lerner János 
 

1964-ben Széchenyi Zsigmond a magyar kormány megbízá-
sából trófeagyűjtő expedíción vesz részt Kenyában, hogy 
kiegészítse az 1956-os forradalom idején megsemmisült 
múzeumi állattár anyagát. Utolsó útinaplójában a 30 évvel 
korábbi utazása óta bekövetkezett óriási változásokat elemzi 
ki, és megrázó módon eleveníti meg a teljesen átalakult kon-
tinenst, az eltűnő vadállományt, a civilizáció térhódítását.  
 

Január 23. csütörtök, 19:15  
PORTRÉ A LÁNGOLÓ FIATAL LÁNYRÓL 
feliratos, francia romantikus, történelmi film, 119’, 2019  
Rendező: Céline Sciamma 
Főszereplők: Adèle Haenel, Noémie Merlant 
 

Héloïse-ról portrét rendel családja, hogy annak segítségével 
házasítsák ki. A lány mindent megtesz a házasság ellen, így a 
festőnő, Marianne társalkodónőnek adja ki magát, hogy meg-
figyelhesse. A séták során nemcsak arra kell vigyáznia, hogy 
ne derüljön ki igazi feladata, de egyre nehezebben tud ellen-
állni a lány vonzerejének is. A film Cannes-ban hatalmas 
sikert aratott, az Indiewire pedig festői mesterműnek titulálta.  
 

Január 24. péntek, 17:00 
PORTRÉ A LÁNGOLÓ FIATAL LÁNYRÓL 
feliratos, francia romantikus, történelmi film, 119’, 2019  
 

Január 24. péntek, 19:15 
BOTRÁNY 
magyarul beszélő, kanadai-am. életrajzi dráma, 108’, 2019 
Rendező: Jay Roach 
Főszereplők: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie 
 

Roger Ailes, az USA egyik legbefolyásosabb médiabirodal-
mának vezetője nem válogatott az eszközökben, legyen szó 
szaftos sztorikról, vagy a női alkalmazottak megalázásáról. 
Hatalma egy pillanat alatt összedőlni látszott, amikor 
Gretchen Carlson, az egykori műsorvezető szexuális zaklatás 
vádjával beperelte őt. Az eddig hallgatásba burkolózott nők, 
köztük a népszerű riporter, Megyn Kelly is nyilvánosságra 
hozta, hogy Alies többször inzultálta őt. A botrány egyre 
nagyobb méreteket öltött, ami Alies bukásához vezetett.  
 

Január 25. szombat, 15:00 
TERRA WILLY 
magyarul beszélő, francia animációs film, 90’, 2019  

Január 25. szombat, 17:00 
CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 100’, 2019 
Rendező: Fabrice Bracq 
Főszereplők: Michèle Laroque, Thierry Lhermitte 
 

Marilou és Philippe végre elérte a nyugdíj időpontját, és alig 
várják, hogy Portugáliába költözzenek. Végre eljöttek az 
idilli évek, legalábbis ők így gondolták. Csak eggyel nem 
számoltak: a minduntalan szívességet és az idejüket kérő 
családtagjaikkal, így egyre furfangosabb kifogásokat kell 
kitalálniuk, hogy ne mindig hozzájuk forduljanak segítségért.  
 

Január 25. szombat, 19:15 
BOTRÁNY 
magyarul beszélő, kanadai-am. életrajzi dráma, 108’, 2019 
 

Január 30. csütörtök, 19:15  
JOJO NYUSZI 
feliratos, német-új-zélandi háborús film, vígjáték, 108’, 2019 
Rendező: Taika Waititi 
Főszereplők: Roman Griffin Davis, Sam Rockwell, T. Waititi  
 

A második világháború idején a magányos német kisfiú, Jojo 
elképzelései a világról alapjaiban rendülnek meg, amikor 
felfedezi, hogy egyedülálló anyukája egy zsidó lányt rejteget 
padlásukon. Csupán tökkelütött képzeletbeli barátjára, Adolf 
Hitlerre támaszkodva, Jojo kénytelen átértékelni megrögzött 
nacionalista gondolkodásmódját. Waititi a tőle megszokott 
stílusban készítette el humorral és érzelemmel teli filmjét.  
 

Január 31. péntek, 17:00  
JOJO NYUSZI 
feliratos, német-új-zélandi háborús film, vígjáték, 108’, 2019 
 

Január 31. péntek, 19:15 
1917 
magyarul beszélő, angol-amerikai háborús film, 119’, 2019  
Rendező: Sam Mendes 
Főszereplők: Dean-Charles Chapman, George MacKay  
 

Az I. világháborúban, két fiatal brit katonát egy lehetetlennek 
tűnő küldetéssel bíznak meg: az ellenséges vonalon kell átha-
tolniuk, hogy egy üzenetet kézbesítsenek bajtársaiknak. Egy 
napjuk van, hogy célba érjenek, különben 1600 társuk oda-
vész. A gyönyörűen fényképezett, elképesztően feszült atmo-
szférájú film különlegessége, hogy látszólag vágás nélkül 
kerül a nézők elé a két katona élet-halál harca, olyan érzést 
keltve, mintha valós időben követnék nyomon az akciókat. 
 

Február 1. szombat, 15:00 
DOLITTLE 
amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 102’, 2020  
Rendező: Stephen Gaghan 
Főszereplők: Robert Downey Jr., Rami Malek,  A. Banderas 
 

A különc Dolittle, a híres orvos 7 éve veszítette el feleségét. 
Azóta remeteként él, társasága csupán egzotikus állatainak 
seregletéből áll. Ám amikor a királynő súlyos beteg lesz, 
kénytelen-kelletlen útra kel egy titokzatos sziget felé, hogy 
megtalálja a gyógymódot. Útja során új erőre kap bátorsága 
és fürge észjárása; régi ellenfelekkel találkozik, és csodás 
lényeket fedez fel. Kalandjaiban segítőtársai is akadnak: 
önjelölt segédje mellett elkíséri őt egy lármás állatsereglet is.  
 

Február 1. szombat, 17:00 
CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 100’, 2019 
 

Február 1. szombat, 19:15 
1917 
magyarul beszélő, angol-amerikai háborús film, 119’, 2019  
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