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“MÁSOKBAN A SZERETET MELEGÉT KELTENI
CSAK A BENNÜNK LÉVŐ SZERETET 

MELEGE ÁLTAL LEHET.”
(CHARLES HADDON SPURGEON)
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IN MEMORIAM SZÉL KÁROLY

Fájó szívvel búcsúzunk a Visegrádi Hírek 
új főszerkesztőjétől Szél Károly grafi kus, 

festőművésztől, aki gyors lefolyású betegség 
kö vetkeztében 2020. február 6-án örökre 
eltávozott közülünk. 

Szél Károly 1957-ben született. Iskoláit és 
alapfokú művészeti tanulmányait Csurgón 
kezdte, a Képzőművészeti Egyetemet 1986-
ban fejezte be. 1973-tól éveken át részt vett a 
zebegényi művészeti szabadiskola nyári kurzu-
sain. Egyéni kiállítása volt többek között Bu-
dapesten, Münchenben, Helsinkiben, Londonban és 
Glasgow-ban. 2019. decemberében került a Visegrádi 
Hírek szerkesztőségének az élére, az újság 2020. januári 
és februári számai már az ő irányításával készültek.

Szél Károly 9 éve költözött Visegrádra és csendes, 
visszahúzódó életet élt. Napokra bezárkózott a műhe-
lyébe, fáradhatatlanul alkotott, mindig teli volt ötletek-
kel. Tavasszal vált volna valóra évek óta dédelgetett álma, 
megnyílt volna a több száz alkotását tartalmazó web-
galériája, és külföldi kiállításokra készült műveivel. A 
művész szemével látva a világot, a festmények és grafi kák 
mellett, rengeteg csodálatos fényképet készített. Élénk 
kapcsolatot ápolt neves művészekkel és nemzetközileg 
elismert tudósokkal, gondolkodókkal. Szabadidejében 
rendszeresen sportolt, szenvedélyesen kerékpározott és 
íjászkodott. 

Családjától kilométerekben mérve messze élt, mégis 
szoros volt a kapcsolatuk. Szüleiről mindig tisztelettel és 
mély szeretettel beszélt, kiemelve, milyen sokat köszön-
het nevelésüknek, erkölcsi tartásuknak. Édesapja példa-
kép volt számára, elvesztése megviselte, halála után még 
szorosabbá vált a kapcsolata édesanyjával és még élő test-

véreivel. Bátyja Visegrádon is rendszeresen lá-
togatta és támogatta művészi pályafutását. 

Karcsi mélyen hívő ember volt. Hitét, keresz-
tény voltát mindig felvállalta, és meg is élte. 
Ez többekre olyan hatással volt, hogy általa 
kerültek közelebb Istenhez. Webgalériájában és 
a névtábláján ez a három betű szerepel: S.D.G. - 
soli deo gloria - egyedül Istené a dicsőség - ezt 
teljes szívéből hitte, vallotta, élte.

Az önkormányzati választások kiírása után azt 
érezte, képviselőként sokat tudna tenni Visegrádért, így 
jelöltette magát. Édesapja mappájával a hóna alatt rótta 
a várost és bekopogtatott, ahová csak tudott. Órákon át 
beszélgetett az emberekkel. Nem nagyravágyás vezérelte, 
arra volt kíváncsi, mit szeretnének az itt élő emberek, 
hogyan tudná képviselőként a javukat, a köz javát szol-
gálni alázattal. Azt próbálta megértetni a többi indulóval 
is, hogy a képviselőség nem hatalmi pozíció, hanem 
alázatos közszolgálat. A sokszor eldurvuló választási 
kampányban hídemberként járt közbe és békített. Áll-
janak itt búcsúüzenetként a választási programjában sze-
replő gondolatai:

„Olyan Visegrádot vízionálok, ahol nem lövészárkok 
vannak a polgárok között, de sokkal inkább azokon 
átívelő hidak, gondolattól gondolatig, ahol kivirágzik a 
kíváncsiság és termőre fakad a tolerancia. Önmagáért 
tenni akaró és tenni tudó Visegrád a célom. Ahol a pol-
gárok szavainak súlya van, ahol a véleményét kikérik, azt 
megfontolják és ha érdemes azt megvalósítják.”

Kedves Karcsi, nyugodj békében!

Szerkesztőtársaid, ismerőseid és barátaid nevében, 
Vaik Dóra

Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója tiszteletére

2020. március 15-én, vasárnap 17 órakor
a 48-as emlékműnél rendezendő megemlékezésünkre.

Ünnepi beszédet mond Bozó Tibor dandártábornok,
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoka.

Az ünnepi műsort a visegrádi 823. számú Mátyás király Cserkészcsapat tagjai adják.
Közreműködik a Szentendre Helyőrségi Zenekar,

vezényel Rixer Krisztián.

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos)
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VÁROSHÁZI MOZAIK

A januári lapzártát követően három ülést is tartott 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Ezekről az alábbiakban tájékoztatunk.

A 2020. január 16-ai rendkívüli nyílt ülés első na-
pirendi pontjában arról döntött a testület, hogy befo-
gadja a Reha Invest Kft . által benyújtott telepítési tanul-
mánytervet a Visegrád, Rév utca 10. / Visegrád 92 hrsz-ú 
ingatlan (CBA üzlet) vonatkozásában, azzal a feltétellel, 
hogy a Tervtanács által megfogalmazott kritériumok 
és a Tervtanács által jóváhagyott látványtervek alapján 
kerül felújításra az épület. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-
testület elfogadta a Grafi TUS Építőipari és Szolgáltató Kft . 
által a CBA fejlesztéséhez kapcsolódó parkoló építéséhez 
készített kiviteli tervet és döntött az engedélyeztetési el-
járás megindításáról.

A megnövekedett hivatali teendők miatt státusz-
bővítésről döntött a Képviselő-testület a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. Az újonnan 
létrejött státusz két fő feladatot tartalmaz: Egyrészről 
egy pályázati referensi (pályázati felhívások fi gyelem-
mel kísérése; együttműködés a pályázati szakmai te-
vékenység lebonyolításában közreműködő szervezetek-
kel; kap csolattartás az önkormányzat által megbízott 
pályázatíró és projektmenedzsment szervezetekkel és 
személyekkel; közreműködés a pályázati dokumentáció 
összeállításában), másrészről egy polgármesteri asszisz-
tensi munkakört.

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel 
fordult a polgármesterhez, hogy a 2020. évi, szokásos 
költségvetési támogatás (a támogatást az önkormányzat 
és a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
2015. március 26-án létrejött együttműködési megálla-
podás 2.7. pontja alapján biztosítja) terhére, 200.000 Ft 
előleget folyósítson az önkormányzat a részükre, mivel 
a 2019. évi költségvetésüket több váratlan kiadás is érte. 
A kérelmet a Képviselő-testület a január 16-ai ülés utolsó 
napirendi pontjában tárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

* * *

Következő, munkaterv szerinti ülését 2020. január 
30-án tartotta a Képviselő-testület. Első napirendi pont-
ban a 2020. évre vonatkozó Munka- és ülésterv elfogadá-
sa következett; a dokumentum megtalálható a https://

www.visegrad.hu/ulesterv címen. E szerint a Képviselő-
testület minden hónap utolsó csütörtöki napján (kivéve 
február a költségvetési rendelet elfogadása miatt) tartja 
rendes üléseit, az önkormányzat bizottságai pedig az ezt 
megelőző napokon, hétfőn, kedden és szerdán.

Az ülés a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásával folytatódott, majd a 
polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
és az előző évben igénybe vett szabadsága mértének 
megállapítása következett. A közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló törvény alapján Eöry Dénes főállású 
polgármesterként 2020-ban 46 nap szabadság kivételére 
jogosult és ehhez jön még az előző évről áthozott 7 nap, 
azaz összesen 53 nap.

Visegrád Város Önkormányzatának jelenleg négy 
bizottsága van, ezek a bizottságok pedig minden év 
elején beszámolót készítenek az előző évben végzett 
munkáról. A beszámolók elfogadása ugyancsak ennek 
az ülésnek a napirendjén szerepelt.

Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület az idei 
évi Kulturális rendezvénytervet. A megváltozott 
körülmények és egy még színvonalasabb nyári program-
sorozat („Visegrádi Nyár 2020”) megszervezése és le-
bonyolítása érdekében az önkormányzat a rendelkezés-
re álló költségkerethez további 3.000.000 Ft-ot biztosít. 
Az eseménysorozatot a Mátyás Király Művelődési Ház 
feladatkörébe utalta.

A következő napirendi pontban a Reha Invest Kft -vel 
kötendő Településrendezési szerződés elfogadásáról 
döntött a testület. A témáról (CBA ügy) bővebben a 
„Tájékoztató a lakosságot leginkább érintő és érdeklő 
városi kérdésekről” című írásban olvashatnak.

Két évvel ezelőtt az esőzések következményeként leom-
lott a Csukavölgy és Kilátó utcákban található támfal. 
Az önkormányzat a támfalomlást vis maior káre-
seményként kezelte és a helyreállítás érdekében támogatá-
si kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. 
A Támogatói Okirat 2018. 10. 03-án kelt, BM-
VIS/450/2018 számon került megküldésre. A Támogatói 
Okirat 1 évet adott a megépítésre. Ezt nem sikerült 
tartani, így meghosszabbításra került 2020. 10. 03-ig. 
Nagyon szoros a határidő, ugyanis, ha 2020. 10. 3-ig nem 
történik meg a beruházás befejezése, elveszíti az Önkor-

TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
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mányzat a támogatást 44.100.000 forintot. A január 
30-ai ülésen a közbeszerzési eljárás megindításáról, 
valamint a saját forrás, azaz az önerő költségvetésben 
történő elkülönítéséről kellett dönteni. A határozati ja-
vaslatot a Képviselő-testület elfogadta. 

Számos egyeztetést követően, a Mátyás Király 
Művelődési Ház homlokzat-felújítási munkálatai-
ra kötött vállalkozási szerződést és a befolyásoló 
körülményeket alapul véve döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy 6.383.742 Ft-ban határozza meg az önkor-
mányzatot megillető kötbér mértékét, hiszen a kivi-
telező az általa vállalt határidőre nem készült el az intéz-
mény felújításával. 

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal felújítása során a 
jelenlegi tetőtéri munkahelyek az irattárnak tervezett 
területen lettek elhelyezve, ahol jelenleg 6 kolléga dol-
gozik úgy, hogy sem a világítás sem a gépészet nem em-
beri tartózkodásra lett tervezve és kialakítva, továbbá az 
információbiztonsági feltételeknek sem felel meg. Mivel 
az áttervezésre az eredeti terveket készítő Bártfai Tamás 
jogosult, ezért az önkormányzat tőle kért be árajánlatot. 
Az ebben szereplő, bruttó 1.060.500 Ft-ot a Képviselő-
testület elfogadta, az önkormányzat a tervezési költséget 
beépíti a 2020. évi költségvetésbe.

Döntés született a Fellegvár Óvoda régóta esedékes 
felújításáról, mely az Egészségház felújítására nyert 
pályázati összeg átcsoportosításával válhat lehetővé. 
Jelenleg várjuk a Belügyminisztériumtól az átcsopor-
tosításhoz szükséges támogatói okirat módosítását. 
A felújítási munkák eredményeként minden csoporthoz 
külön mosdó és wc blokk épül, valamint megújul a belső 
udvari homlokzat, új nyílászárók kerülnek beépítésre. 
A rendelkezésre álló összegből ezek a kisebb, de annál fon-
tosabb változtatások valósíthatóak meg, előreláthatólag 
a nyári óvodaszünet ideje alatt. A témáról bővebben a 
„Tájékoztató a lakosságot leginkább érintő és érdeklő 
városi kérdésekről” című írásban olvashatnak.

Ugyancsak a január 30-ai ülésen döntött arról a testület, 
hogy felhatalmazza a Polgármestert hogy tárgyaljon a 
Magyar Közút Zrt-vel a Visegrád, 11. sz. főút 41+639 
- 41+856 km szelvény között található parkolósáv 
vonatkozásában a felmerült üzemeltetési kérdések-
kel kap csolatban és a terület jogállásának tisztázása 
érdekében.

A következő napirendi pontban a bölcsődei feladatok 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés mó-
dosításáról szavaztak a képviselők. A módosításra azért 
volt szükség, mert a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 
vezetője jelezte, hogy 2020. február 1-től változik a téríté-
si díj, illetve javasolta, hogy a szolgáltatást terjessze ki az 

önkormányzat az ideiglenes lakcímmel rendelkezőkre 
is a férőhely kihasználtság biztosítása érdekében. 
A Képviselő-testület a módosítást egyhangúlag elfogadta.

Visegrád Város Önkormányzata még 2015-ben kötött 
együttműködési megállapodást a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal, mely megállapodást, il-
letve az abban foglaltakat törvényi előírás alapján évente 
felül kell vizsgálni. Mivel a megállapodás módosítását 
jelenleg semmi nem indokolja, így azt a Képviselő-
testület változatlan feltételek mellett továbbra is 
hatályban kívánja tartani. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is támogatja 
az Önkormányzat a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
programját, mely a határon túli magyar ajkú gyerme-
kek beiskolázásának támogatásáról szól. Az erről szóló 
határozati javaslatot hét igen szavazattal fogadta el a 
testület.

Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület Sziva Le-
vente önkormányzathoz benyújtott méltányossági 
kérelmét, mely az ingatlan-tulajdonos számára egy 2014 
óta húzódó ingatlan-nyilvántartási ügyintézés végére te-
het pontot.

A következő két napirendi pontban a „Visegrád” név 
használatához járult hozzá a testület, a városban talál-
ható két szálláshely vonatkozásában. A névhasználati 
engedély mindkét esetben határozatlan időtartamú.

A Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt található 
önkormányzati ingatlan bérlője azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy a 2019. december 31-én le-
járt lakásbérleti szerződést 2020. február 29-éig meg 
kívánja hosszabbítani. A Képviselő-testület a hosszab-
bítási kérelmet elfogadta és az ezt követően hozott 
határozatában ugyanezen ingatlannal kapcsolatban 
pályázat kiírásáról döntött. 

Pótnapirendi pontban fogadta el a Képviselő-testület, 
hogy az önkormányzat a Városgazdálkodási Csoport 
részére használt tehergépjárművet vásárol 16.000 euro 
értékben.

* * *

2020. február 7-én rendkívüli nyílt ülést tartott a 
Képviselő-testület, mert a Magyar László Tornacsarnok 
márciusban kezdődő felújítása miatt az Áprily Lajos 
Általános Iskolában folyó testnevelési órákat új helyszí-
nen kell majd biztosítani. Az önkormányzat a kérdés 
megoldásához felajánlotta segítségét a Váci Tankerületi 
Központnak. Különböző költségkalkulációk születtek, il-
letve több lehetséges helyszín is felmerült. A Kulturális 
Oktatási és Sport Bizottság a tanintézmény vezetőjének 
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részvételével tárgyalta a kérdést. A lehetőségek mérlege-
lése után a Képviselő-testület úgy határozott, hogy két al-
ternatívát is javasol az iskolának. Az egyik az Apátkúti 
Erdei Iskola és Komplex Művészeti Program tornater-
mének, a másik pedig a Dunabogdányi Tanuszodának 
a használata. Bármelyik alternatíva mellett dönt az isko-
la vezetése és az intézményfenntartó, az önkormány-
zat mindenben segíteni fogja a testnevelési tanórák le-
bonyolítását.

Összeállította:
Grósz Gábor,

kommunikációs referens

ISKOLA BŐVÍTÉSE

A február első napjaiban megjelent közbeszerzési 
pályázatra több kivitelező cég mutatott érdeklődést és 
jelentkezett. Az érdekelt felek részvételével 2020. február 
12-én került sor a helyszíni bejárásra. A közbeszerzé-
si eljárás lezárása március hónap folyamán várható, a 
szer ződéskötést követően kezdődhetnek el a kivitelezési 
munkák, amelyek tervezett befejezési határidejéről, az új 
épület átadásának napjáról a szerződés megkötése után 
tudunk információval szolgálni.

TORNACSARNOK FELÚJÍTÁSA

Az előző Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés 
terhére 73.000.000 Ft önrészt szavazott meg a Magyar 
László Tornacsarnok felújításához. Ez év januárjában ka-
pott az önkormányzat értesítést arról, hogy a Kormány 
1815/2019. (XII.30.) számú határozatában a tornacsar-
nok felújításához szükséges többletigény megítéléséről 
döntött. A tornacsarnok felújítására így 483.000.000 Ft 
áll rendelkezésünkre, melyből a tervezési folyamathoz 
kapcsolódóan 15.476.220 Ft került kifi zetésre. Az Önkor-
mányzat költségvetéséből felszabadult 73.000.000 Ft a 
jövőben más fejlesztési célra fordítható. A kivitelezői 
szer ződés megkötése még októberben megtörtént, a felú-
jítási munkák 2020. március 1-én kezdődnek.

FÓKUSZBAN A CBA 
  ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE

A 2020. január 30-án megtartott ülésén a Reha Invest 
Kft -vel kötendő Településrendezési szerződés elfoga-
dásáról döntött a Képviselő-testület. Fontos mérföldkő 
ez az úgynevezett „CBA-ügy” tekintetében, ami több mint 
egy évtizede húzódik és időszakonként a közhangulatra 
is komoly hatással van. A most elfogadott és a felek által 

aláírt szerződésben foglaltak szerint, burkolatcserével 
teljesen megújul a CBA üzlet előtti járdaszakasz, vala-
mint kerékpár tároló, utcabútorok és virágágyások is el-
helyezésre kerülnek az érintett területen. Nagy szüksége 
van városunk lakosainak egy olyan parkoló kialakítására, 
ahonnan az iskola, a tornacsarnok, a Rendezvény-
tér, a Rév utcában található összes üzlet (gyógyszertár, 
zöldséges, Pálinkamúzeum, dohánybolt, cukrászda, 
étterem) és nem utolsó sorban a CBA üzlet kényelmes 
sétával megközelíthető. Ezt az igényt fi gyelembe véve 
kerül kialakításra két ütemben egy „központi parkoló”, 
mely első körben 38 személygépjármű befogadására lesz 
alkalmas. A parkoló kialakításának költségeit az önkor-
mányzat a CBA üzlet tulajdonosával együtt vállalta. 
A kivitelezési munkálatok elvégzésére – a beérkezett ára-
jánlatok alapján – Ádám Tamás egyéni vállalkozó kapott 
megbízást. A parkolót az önkormányzat fogja üzemel-
tetni díjmentes formában, kivételt képezhet ez alól pl. a 
Palotajátékok három napja, de ebben az esetben is biz-
tosítani kell 1 óra ingyenes parkolást a CBA-ba érkező 
vásárlók számára. Lapzártánk idején még zajlik az üzlet 
belső felújítása. Ez a része nem, de a külső felújítás szere-
pel a Településrendezési szerződésben, aminek a Viseg-
rád Város Tervtanácsa által jóváhagyott látványtervek 
(ld. az írás alatti képeken) alapján kell megtörténnie. 
A teljes beruházás befejezésének céldátuma 2020. május 31.

Krizsán András tervei

TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGOT 
LEGINKÁBB ÉRINTŐ ÉS ÉRDEKLŐ 

VÁROSI KÉRDÉSEKRŐL
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ÓVODA FELÚJÍTÁS

Visegrád Város Önkormányzata még a 2018-as év elején 
kapott értesítést arról, hogy a Belügyminisztériumhoz 
benyújtott pályázata alapján a Kormány 15.831.121 Ft 
támogatásban részesíti, amely összegből az Egészségház 
belső felújítására nyílik lehetőség. Mivel a pályázat 50%-
os támogatottságú volt, ezért az önkormányzat ugyan-
ekkora összeget tett hozzá. Időközben kiderült, hogy az 
Egészségház állapota nem teszi lehetővé a tervezett felú-
jítást, ezért az önkormányzat azzal a kérdéssel kereste 
meg a Belügyminisztérium Gazdasági Főosztályát, hogy 
a támogatási összeg átvihető-e az önkormányzati fenn-
tartású óvoda fejlesztésére? A minisztérium tájékoztatá-
sa szerint a lehetőség megvan rá. A Képviselő-testület 
– remélve a pozitív döntést – úgy határozott, hogy a 
támogatást a Fellegvár Óvoda fejlesztésére kíván-
ja fordítani. Jelenleg várjuk a Belügyminisztériumtól 
az átcsoportosításhoz szükséges támogatói okirat mó-
dosítását. Az előzetes költségkalkuláció alapján a ren-
delkezésre álló összegből kisebb, de hosszú évek óta várt, 
fontos változtatások valósíthatóak meg, előreláthatólag 
a nyári óvodaszünet ideje alatt. A felújítási munkák 
eredményeként minden csoporthoz külön, új mosdó 
és wc blokk épül, valamint a belső udvari homlokzat is 
megújul, (hőszigetelést is kap). A rossz állapotban lévő 
nyílászárók helyett újak kerülnek beépítésre. 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT 
   TEVÉKENYSÉGE

A téli hónapokban a Városgazdálkodási Csoport dol-
gozói felépítették a révkikötő melletti buszmegállót, 
továbbá átalakították a rendőrség épülete mögötti 

tárolóépületet, melynek eredményeképpen a Visegrádi 
Tűzoltó Egyesület tűzoltó autója, valamint az árvízvédel-
mi gerendák, oszlopok és a Városgazdálkodási Csoport 
által szezonálisan használt eszközök is tető alá kerül-
hettek. Nagyon fontos volt az utóbbi építési munkákat 
mielőbb befejezni, hogy az eddig a szabad ég alatt tárolt 
árvízvédelmi gát elemeit, tömítő és csatlakozó részeit 
megóvhassuk a továbbiakban a napsugárzás, az eső és a 
közelgő fagyok káros hatásaitól. Decemberben elvégez-
ték a város ünnepi díszítését, gondoskodtak a templom 
melletti karácsonyfa felállításáról, majd az ünnepek után 
összegyűjtötték a fenyőfákat. A Magyar László Tornacsar-
nok március elején kezdődő felújítási munkái miatt kipa-
kolták és elszállították az épületben található berendezési 
és egyéb tárgyakat. A szeszélyes időjárásnak megfelelően 
takarították az utakat, járdákat, ónos eső idején már kora 
hajnalban gondoskodtak az utcák jégmentesítéséről, a 
viharos-szeles időszakokban megtisztították az utcákat 
a letört ágaktól, gallyaktól, a szél által széthordott sze-
méttől. A Bányatelepen kicserélték a régi gyalogos hidat, 
támfal javítási munkálatokat végeztek a Mátyás király 
utcában a régi „Tilcsi kocsma” előtt, valamint korláto-
kat festettek több utcában. Mindezeken kívül részt vet-
tek az iskolában rendezett farsangi bál előkészületeiben 
és a rendezvény utáni feladatok elvégzésében. A polgár-
mesteri hivatal épületében a tetőtéri irattár bővítésének 
eredményeképpen a régi irattár felszabadul és egy új tár-
gyalóhelyiség kerül kialakításra.

Visegrád Város Önkormányzata
Visegrádi Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

TISZTELT VISEGRÁDIAK!

Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Pol-
gármesteri Hivatal fontos feladatának tekinti az in-
formáció megfelelő áramlását a városvezetés, a hivatal és 
a lakosság között. A hivatalos kommunikációs csatornák 
az elmúlt években bővültek, erősödtek. Megújult a Viseg-
rádi Hírek, létrejött a város hivatalos Facebook oldala, 
illetve a város hivatalos honlapján keresztül már elérhető 
a „Hírlevél” funkció is. 2020-tól a képviselő-testületi 
ülések napirendje és a korábbi ülések jegyzőkönyvei mel-
lett az aktuális ülések napirendjéhez tartozó előterjesz-
tések (https://www.visegrad.hu/testuleti-ulesek), illetve 
az üléseket követően a meghozott határozatok (https://
www.visegrad.hu/hatarozatok) is elérhetők a város hon-
lapján.

Az alábbiakban olvasható egy összefoglaló arról, hogy 
mely kommunikációs felületeken kaphatnak hiteles tá-
jékoztatást a Visegrádot érintő kérdésekről, ügyekről, a 
városi programokról, eseményekről, testületi döntések-
ről, a tervezett és folyamatban lévő fejlesztésekről: 

• Visegrádi Hírek (havilap)
• Visegrád Város hivatalos honlapja és hírlevele
• Visegrád Város hivatalos facebook oldala
• A Danubia Televízió közvetítései, hírösszeállításai
• Közmeghallgatás
• Lakossági fórumok
• Társadalmi egyeztető fórumok 

• A Visegrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása
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A honlap kezdőoldalán az állandó menüpontok, fülek 
mellett az aktuális programajánlók jelennek meg, illetve 
a jobb oldali sávban az úgynevezett „Bannerek”, melyek 
közvetlenül egy-egy almenübe irányítják a böngészőt. 
Ilyen például a Duna mozi, vagy az elektronikus ügyin-
tézés.

A bal oldali menüsoron található egyebek mellett a 
„Városházi Hírek”, mely a hivatal és az önkormányzat ak-
tuális híreit, tájékoztatóit tartalmazza, illetve „Visegrádi 
Hírek” fül is, mely alatt az összes lapszám megtalálható 
2001-ig visszamenőleg.

A felső menüsoron az „Önkormányzat” menüpontban 
böngészve találhatóak többek között az aktuális rende-
letek, a képviselő-testület tagjai, bizottságai, a testületi 
ülések napirendje, előterjesztései, határozatai, valamint 
az ülések jegyzőkönyvei.

A honlap bal oldali menüsorának alján található a 
„Hírlevél” funkció.  A hírlevélre feliratkozók – jelenleg 
358 fő – e-mailben kapnak tájékoztatást egyes új tartal-
mak, hírek, programajánlók megjelenéséről.  Ebben az 
írásban természetesen nem tudjuk a honlap teljes szer-
kezetét bemutatni, de arra buzdítjuk az internet fel-
használó lakosokat, hogy böngésszék a honlapot, mert a 
tájékoztató jellegű tartalmak folyamatosan frissülnek, a 
programajánlók és a hírek mindig naprakészek.

A Facebook oldallal kapcsolatban korábban már jelez-
tük, hogy azt a gyors tájékoztatás, hírközlés, a váratlan 
események gyors kommunikálása céljából hoztuk létre. 
Mindezek mellett ez az a felület, ahol „elférnek” a kevésbé 
hivatalos és a nem feltétlenül szigorú hivatali és önkor-
mányzati feladatokkal kapcsolatos hírek, megosztások. 
Ismételten jelezzük, hogy – bár az oldalon megjelenő 
tartalomhoz hozzá lehet szólni –, a facebook oldal nem 
hivatalos kommunikációs felület, tehát hivatali és önkor-
mányzati ügyintézés ezen keresztül nem végezhető. 

Fentiek mellett érdemes fi gyelni a polgármesteri hi-
vatalban, a hivatal előtt és az egészségház udvarán talál-
ható hirdetőket, ahová kollégáink rendszeresen kiteszik 
az aktuális információkat, legyen az lakossági tájékoztató 
vagy programajánló.

A programajánlókkal kapcsolatban ez úton kérünk 
minden kedves programszervezőt, hogy az ese-
mény meghívóját, tájékoztatóját küldje el az aláb-
bi elérhetőségekre annak érdekében, hogy minél 
több felületen tudjuk a programokról tájékoztatni az 
érdeklődőket!
• Visegrádi Hírek szerkesztősége: visegradihirek@gmail.com
• Honlap, facebook, hírlevél: kronikas@visegrad.hu 

(Grósz Gábor)

ELÉRHETŐSÉGEK ÉS ÜGYINTÉZÉS:

Visegrád Város Önkormányzata, Visegrádi Polgármes-
teri Hivatal

Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81.

Telefon: 06 (26) 398-255

Honlap: www.visegrad.hu

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

Elektronikus ügyintézés: Az elektronikus ügyintézés a 
honlap kezdőoldaláról a megfelelő banner-re kattintva, 
vagy a https://www.visegrad.hu/nyomtatvanyok linken, a 
letölthető nyomtatványokkal együtt elérhető.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét a lap előző 
számában tettük közzé, de megtalálható a város honlap-
ján is az alábbi elérhetőségen:

https://www.visegrad.hu/ugyfelfogadas

Összeállította,
Gerstmayer Beáta önkormányzati képviselő

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Abonyi Géza: 2020. március 23. hétfő, 18:00 – 19:00, 
Városháza

Gerstmayer Beáta: 2020. március 24. kedd, 18:00 – 19:00, 
Városháza

TISZTELT VISEGRÁDIAK!

Bár korábban többször is felmerült az igény a lakosság 
részéről arra vonatkozóan, hogy a nyilvános fórumokon 
kívül legyen lehetőség a képviselőket személyesen is 

felkeresni bármilyen javaslattal, problémával, januári 
fogadóóráinkat nem kísérte túl nagy érdeklődés. Azaz: 
senki nem jött el.

Ettől függetlenül mi nem adjuk fel, márciusban is vár-
juk Önöket a megadott időpontokban!

Gerstmayer Beáta, 
Abonyi Géza
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ELŐZETES ÉRTESÍTÉS LOMTALANÍTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is április végén tartjuk a lomta-
lanítást városunkban. A pontos időpontról és az egyéb részletekről a Visegrádi Hírek áprilisi számában olvashatnak 
bővebben.

ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 16-án, hétfőn 
megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását. 
A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra 250 
forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük 
Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt 
zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként reg-
gel 7 óráig. A más típusú zsákban lévő anyagot nem áll 
módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri hi-
vatalban, vagy a barkácsboltban szerezhetik be. A zsák-
ban nem gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű anyagot 

továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával 
átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfőn reggel 7 
óráig. A kötegekre a polgármesteri hivatalban, vagy a 
barkácsboltban ugyancsak 250 forintért megvásárolható 
öntapadós matricát kell felerősíteni. A nagyobb mennyi-
ségű fás szárú zöld anyag elszállítása előzetes egyeztetés 
alapján lehetséges; érdeklődni a 06 20 456-1841-es tele-
fonszámon lehet.

Összeállította:
Grósz Gábor kommunikációs referens

ELKEZDŐDNEK A TAVASZI MUNKÁLATOK A VÁROSBAN

A tavasz érkezésével és a melegedő idővel összhangban, 
márciusban megkezdődik a zöldfelületek karbantartá-
sa. A Városgazdálkodási Csoport munkatársai első kör-
ben az úgynevezett központi területeken (a Millenniumi 
kápolnától a postáig; a Révtől az Áprily parkig) végzik 
el a lombok összegereblyézését, a téli idő okozta károk 
felszámolását, a fák és cserjék metszését, a zöldsávok 

frissítését és megtisztítását, valamint a buszmegállók 
környezetének rendezését. A közterületen található, régi 
virágtartó edényeket is begyűjtik, ezek helyett a tavasz 
folyamán újak kerülnek kihelyezésre.

Összeállította:
Csitneki Szilvia városi főkertész és

Grósz Gábor kommunikációs referens

KOR-KÉP

A PILLANGÓS-HÁZ TÖRTÉNETE 
(NIEDERMÜLLER-HÁZ)

Cseke László Visegrád ezer éve c. almanachjában 
a népi építészeti emlékek felsorolásánál így em-

líti a Nagy Lajos 8. sz. alatti lakóházat: „Az utcavonalba 
épített földszintes öttengelyes rovátkolt falpillérrel. Ka-
puja kőkeretes, kosáríves. Épült a 19. sz. elején.”. Scheili 
Pál visszaemlékezése szerint Niedermüller Antal sza-
bómester háza volt, a hátsó lakásban pedig a Zöld Kereszt 
polgári egészségügyi szervezet irodája volt a múlt század 
közepén. Jelenlegi lakója, Kováts Ildikó 20 éve vásárolta 
meg, a helyiek által „Betti néniként” emlegetett hölgytől, 
aki fi ai születésekor ültette - körülbelül 60 éve- az udvar 
arculatát meghatározó tiszafákat. A néni idős korában 
felnőtt gyermekei életének támogatása miatt vált meg 
szeretett otthonától. 

Ildikó Budapestről járt le, egy multi cég területi vezető-
jeként 1700 fős hölgyekből álló értékesítési csapatát 
irányítani a Dunakanyarba. A kedves emberekkel, a 
csodás természeti környezetben töltött munka után, már 
nem érezte jól magát a fővárosban, és így talált rá az eladó 
épületre. A Pilis túloldalán született, természetben felnőtt 
nő úgy érezte, Ő nem itt lakik, hanem itt Él, hazatalált. 
És, hogy minden idejét Visegrádon tölthesse, odahagyta 
az üzletasszonyi létet és megvásárolta a közös udvarban 
lévő másik épületet, a „Labancz házat” is. Kölcsön igény-
bevételével kialakította a település egyik emblematikus 
magánszálláshelyét, amelyet 13 éve Pillangós-ház néven 
ismerünk. A jellegtelen épület homlokzatát a patinás 
főépülethez igazította, amelyben Szkok Iván festőművész 
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volt a segítségére. A városban élő művész felajánlotta, 
hogy megfesti a Pillangós-ház homlokzatát, ha Ildikó a 
festő segédje lesz a mozi felújításakor végzett alkotása 
elkészítésénél. 

A szálláshelyből az évek során a ház, a hely szelle-
mének megfelelően gyógyító hely lett, testi-lelki harmo-
nizáló kezelések és képzések folynak benne. A ház anno 
a Zöld Keresztes Védőnőknek is otthona volt, mindig 
is az egészség megőrzésében tevékenykedőket vonzza 
magához.  A leendő tulajdonosok is elvonuló helyként 
üzemeltetik tovább. Amelyre, egy külföldön már elter-
jedt, támogatói rendszer keretében gyűjtik a pénzt. Az 
„Elvonulóhely és Zarándokház a Pilis szívében Give-

MyChance” projektet mi is támogathatjuk. A támogatás 
ezer forintja, a szolgáltatásokra ajándék utalványként fel-
használható lesz.

Ildikó egy természetközelibb helyen folytatja szol-
gálatait, ahol egy állatmenhelyet is üzemeltet majd, mert 
a város közepén a sok befogadott állatkájával már nem 
férnek el.  

Sok sikert kívánunk neki a jövőre, és köszönjük eddigi 
tevékenykedését!

Kováts Idlikó beszámolója nyomán lejegyezte:
 Kangas Kinga

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

AUS DER UNGARNDEUTSCHEN KÜCHE

 HA FARSANG AKKOR FÁNK VAGY HÁJAS TÉSZTA…

Schmerkipfel aus Moor - Hájaskifl i Mórról

Zutaten:

1kg Mehl  - 0,5kg Schmer – 5dkg Hefe – 3Eigelb – 3dl 
Milch – Salz – Marmelade zum Füllen – Staubzucker

Zubereitung:

Den durchgedreten Schmer mit 20dkg Mehl und ei-
ner Prise Salz verkneten. Aus dem restlichen Mehl, dem 
Eigelb, der Hefe, der lauwarmen Milch und etwas Salz 
einen festen Teig kneten. Danach 30Minuten gehen las-
sen. Den Schmerteig und den Hefeteig anschließend aus-
rollen, aufeinander legen und danach falten und ausrol-
len. Das dreimal wiederholen. Anschließend 15 Minuten 
ruhen lassen. Den Teig etwa 5 mm dick ausrollen und 

in Quadrate schneiden. Auf jedes Stück 1 TL Marmelade 
geben und Kipfel formen. Die fertigen Kipfel auf dem 
eingefetteten Backblech noch 15 Minuten vor dem Back-
en gehen lassen. Die Oberfl äche mit Eigelb bestreichen. 
Im vorgeheizten Ofen goldbraun backen und noch warm 
Staubzucker bestäuben.

Quelle: Die Küche unserer Ahnen von Moor

A hájas tészta nagyon kedvelt süti volt Visegrádon is a 
dédik és nagyik konyhájában, a mi családunkban gyakran 
sütöttük a hűvösebb húsvéti ünnepekre is. 

Farsang után nagyböjt - Tejleves ….Milchsuppe

Nagyszüleink, dédszüleink a böjti időszakot komolyan vet-
ték és az ételek készítését is ehhez igazították. Kedvelt böj ti 
és pénteki  vacsora-étel volt a tejleves, ami nagyon fi nom és 
laktató volt, kiváltképp a gyerekek körében volt népszerű.
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Hozzávalók: 

1,5l tej – só /izlés szerint/ - 1 tojás – liszt

Elkészítése:

A tejet felforraljuk, 1 tojást villával kicsit felverünk, majd 
annyi liszt megy hozzá, hogy kemény tészta legyen.Majd 
ezt a kemény tésztát, liszt hozzáadásával két tenyerünk 
között elmorzsoljuk. Amikor a tej felforrt belefőzzük a 

tésztát, megsózzuk, pár perc kevergetés közben a tésztát 
puhára főzzük.

A tejlevesnek van egy édes változata is: annyiban külön-
bözik a sóstól, hogy izlés szerint cukorral, vaniliás cukor-
ral édesítjük és házilag gyúrt  4 tojásos szélesmetéltet 
főzünk bele, a végén fél citromhéjat reszelünk a tetejére.   

Kékessy-Herendi Ida

GYEREKKUCKÓ

A SCHEILI CSALÁD MESÉJE - LENCSI SZÜLETÉSE

Szeretném megosztani az újság olvasóival az első 
mesét, melyben a gyerekek megismerkedtek a sváb 

családdal- s elkezdődött a történetmesélés. Talán volt 
óvodásaink is emlékeznek majd a szereplőkre!

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer a Dunakanyar-
ban, a Duna partján egy takaros kis sváb falu. Úgy hívták, 
hogy Plintenburg. Ebben a faluban szorgalmas, dolgos 
sváb emberek éltek. Fehérre meszelt házaikban rend és 
tisztaság, a házak körül konyhakertek, az ablakokban 
muskátli virított.

A Scheili családban, melyről a történetünk szól, Opa 
és Oma voltak otthon három unokájukkal. Hansi a leg-
kisebb már óvodás. A nagylány, Liszi ősszel kezdte az 
e lemi iskolát. Szepi a családban a nagyfi ú, sokat segített 
a ház körül. 

Hansi, aki éppen akkora, mint ti, nagyon szeretett 
Opával lenni. Leginkább azt kedvelte, ha nagyapja a 
térdén lovagoltatta őt: 

"Hotte Resl, hot
Kheme in di Stott,
Um a Klasl Wai,
und a Seml nai. "
(Itt meglovagoltatom a térdemen a gyerekeket.)

Amikor Opa nem ért rá, a kisfi ú a falovacskával nyargalt 
körbe- körbe, amit nagyapa készített neki. Sokszor együtt 
kalapáltak, barkácsoltak a sufniban. Faragott nagyapa egy 
bodzasípot is unokájának, amivel Hansi a kert madarait 
bosszantotta. Most is éppen a sufniban szorgoskodtak: 
Opa megjavította a bölcsőt, melyben Hansit, Liszit és 
Szepit is ringatták. Igyekeztek a munkával, mert hama-
rosan megszületik a család negyedik csemetéje, Hansiék 
testvérkéje.  A gyerekek már nagyon várták, hogy a kar-

jukban tarthassák. Hansi fi ú testvért szeretett volna, hogy 
sokat  fogócskázhassanak, bújocskázhassanak együtt. 

– A lovacskámat is odaadom majd neki – gondolta. 

Míg a “férfi ak “a bölcsővel foglalatoskodtak, Oma a 
nyárikonyhában éppen a Sparherd mellett állt, bablevest 
főzött, s hozzá a gyerekek egyik kedvencét, palacsintát 
sütött.  Mindig valami fi nomságot készített, Liszi tőle 
tanult főzni. A sámlira állva keverte a rántást, szaggatta 
a nokedlit. Együtt sütötték a hólabdafánkot is (Schneep-
alekrapfe-Schneeballkrapfen), amit a kismamáknak volt 
szokás készíteni, hogy legyen elég tejük. Hansi titkon 
remélte, ők is megkóstolhatják majd.

Mikor jött a hír, hogy megszületett a legkisebb Scheili 
gyerek, Hansi kicsit elszomorodott, hiszen nem kislány 
testvérre vágyott: 

– Így kivel fogok játszani majd?

Liszi viszont nagyon boldog volt, reggeltől estig ringat-
ta volna kishúgát. Aludni sem igen hagyta. Oma ezért 
meglepte őt egy kis fa pólyással, akit a nagylány a játék-
bölcsőben ringathatott. Találjátok ki, hogyan nevezte el? 
(Lencsi) 

Mikor anya a kis Lencsit ringatta, Lisi utánozta őt és 
énekelt a pólyásnak: 

"Haia, Popaia,
sama uns so traia.
Andri Maln spüln khen,
i‘ muss pa de Wien sthen.
Wien mocht schllipp-schlapp,
schloft  te klane Ponesack."  
(A lányok ringatják a bölcsőben vagy a karjukban a pólyást.)
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A kis Lencsivel pedig még sokáig nem lehetett játsza-
ni, hisz előbb meg kellett nőnie, meg kellett tanul-
nia járni. Így hát addig Hansi szaladt a fi úkhoz a rét-
re, sótörést, bakugrást játszani, lovacskázni. Liszi 
pedig az utcabeli lányokkal ugróiskolázott, koszorút 

kötött, vagy a tisztára meszelt disznóólban babázott.
(A gyerekekkel kipróbáljuk a sótörést, ugróiskolát.)

 Imre Gáborné
német nemzetiségi óvodapedagógus

MINDEN KOROSZTÁLYBAN AZ ÉLEN AZ ÁPRILY 
A FÁBIÁN ZOLTÁN MESE- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYEN

Az elődök teljesítményéhez hűen, erős csapat in-
dult 2020. január 30-án a XXV. Fábián Zoltán 

mese- és prózamondó versenyre az Áprily képviseletében 
Kisorosziból és Visegrádról egyaránt.

Öten versenyzőink közül a zsűri szerint is kimagas-
lóan szerepeltek. A kisoroszi Szakos Dóra megnyerte a 
3-4. osztályosok versenyét, s két szintén kisoroszi társa, 
a harmadikos Balla Bodza és a negyedikes Mátyók Maja 
különdíjat kapott. A kisoroszi gyerekeket Szárazné Fehér 
Tímea és Balogh Dóra készítette fel. Az 5-6. osztályosok 
versengését a visegrádi Müller Bernadett ötödik osztá-
lyos tanuló nyerte (felkészítő tanára Jeneiné Vörös Mar-
git). A legidősebbek között pedig, nemcsak a zsűri, de a 
közönség hangos elismerését is kiérdemelve a hetedikes 

Félegyházi Mátyás győzedelmeskedett (felkészítő tanára 
Gyetvai Ildikó). Gratulálunk nekik!

Dicséretet érdemelnek természetesen azok is, akik, u -
gyan most nem értek el helyezést, becsülettel felkészültek 
a versenyre és magabiztos szövegtudással, bátran képvi-
selték iskolánkat: Oláh Panni 6. osztályos, Nagy Lujza 5. 
osztályos (felkészítője Jeneiné Vörös Margit), Ott Luca 4. 
osztályos (felkészítője Csonka Józsefné), Hegedűs Frida 
3. osztályos (felkészítője Muckstadt-Juhász Veronika) ta-
nulók.

Ezúton is köszönjük a gyerekeknek és a felkészítő fel-
nőtteknek a félév környéki pluszmunkát.

Bozóki Marianna 
intézményvezető

"FASSANG, FASSANG..."

Magyarországon a farsangi szokások a középkor-
ban honosodtak meg. A farsang lényege – bár 

módosulások kétségtelenül voltak a hosszú évszáza-
dok során – nem változott. A legkorábbi időszakokban 
ijesztő jelmezeket öltöttek magukra eleink nemcsak 
Magyarországon, de szerte a világon is, hogy nagy zajt 
csapva elűzzék a gonosz szellemeket. Az emberek az álar-

cok névtelensége mögé bújva rúgták fel a szabályokat, 
s mértéktelen étkezéssel, italozással tarkított táncmu-
latságokat tartottak, temették a telet.

Bár kevésbé féktelenül, de mi is megrendeztük farsan-
gi mulatságainkat az Áprilyban. Január 31-én a felsősök, 
február 7-én az alsósok, másnap pedig a felnőttek mu-
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latsága zajlott. Az ételek és italok tekintetében mindenhol 
rendkívül nagy volt a bőség, s a jókedv és a hagyományos 
farsangi fánk sehol nem maradhatott el. 

Az alsósok mulatságára valamennyi résztvevő 
maskarában érkezett, s az őket körülvevő felnőttek is 
felöltötték  a csak e napra szóló jelmezüket. Az bizton 
állítható, hogy e jelmezek már nem minden esetben 
voltak oly ijesztőek, mint középkori elődeik. Közös tán-
cok, a negyedikesek előadása és nagy kajálások tarkítot-
ták a jókedvű, harsány szórakozást, s az idő rendkívül 
gyorsan haladt.

A felsősök tematikus bulijára két osztály érkezett komp-
lett műsorral, az ötödikesek és a hetedikesek, akik jóked-
vű előadásukkal nagy sikert arattak. A buli hangulatához 
sokat adott hozzá a hivatásos dj, aki a legújabb slágerek-
kel szórakoztatta a nagyérdeműt. A hetedikes szülők 
fi nomságokkal várták a fáradt mulatozókat a büfében, s 
mire az est leszállt, a fi atalok kifosztották a falodát.

Az idei évi felnőtt farsang számos szempontból csúcsot 
döntött, s itt megjelent már a régi farsangok egy szintén 
fontos eleme, az adománygyűjtés is. 

Fergeteges volt a hangulat a bálon, amely most is az Ápri-
ly-iskola szülői szervezete főszervezésében és az Ápri-
ly Iskoláért Alapítvány kuratóriumával összefogásban 
valósult meg. Köszönetet mondunk Visnyovszki And-
rásnak, Rózsavölgyi Noéminek és Muckstadtné András 
Enikőnek a folyamatok megtervezéséért és vezetéséért, 

a rengeteg munkáért, az önzetlen, elkötelezett tenni-
akarásért. Hálásan köszönjük minden szülő, egyéni és 
közösségi támogató, a fellépő gyerekek tevékenységét, 
akik valamennyien segítettek abban, hogy ez a nagysza-
bású rendezvény létrejöjjön és sikerrel megvalósuljon. 
Köszönjük a résztvevőknek, hogy velünk együtt mulat-
tak, s ezzel is hozzájárultak iskolánk fejlesztéséhez.

 A tavalyi évben, mint ismeretes, 1.000.000 forint 
gyűlt össze a bálon, amely összeg nagyrészét 11 tab-
let vásárlására fordította a szülői szervezettel szorosan 
együttműködő Áprily Iskoláért Alapítvány. Annak is-
mertetését, hogy mennyi pénzt sikerült az idei évben 
összegyűjteni, a főszervezőkre bízom, az azonban köz-
tudott, hogy idén szabadtéri sportszerekre és játékokra 
gyűjtöttünk a csarnokfelújítás előtti utolsó nagy rendez-
vényen.  Márciusban ugyanis több mint félmilliárd forin-
tos felújítás kezdődik a Magyar László Sportcsarnokban, 
ami a tervek szerint bő egy évig tart majd.

Bízom benne, hogy az újjáépült iskolaépületben ug-
yanilyen jókedvűen zajlik majd az élet, mint ahogyan za-
jlott most a farsangi vidámságok időszakában.

Bozóki Marianna
 intézményvezető

FELVÉTELI EREDMÉNYEINK 
2020. JANUÁR 18-ÁN

Magyar Magyar Matematika Matematika
Pontszám % Pontszám % Összpontszám

Nyolcadikosaink 
átlaga

28,3 56,6 28,9 57,9 57,2

Országos átlag 26,6 53,2 22,7 45,4 49,5
Eltérés az 
országos átlagtól

1,7 3,4 6,2 12,4 7,7
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NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLNEK A NÉMETESEK

2020. február 11-én iskolánkban került 
megrendezésre a DSD I. nyelvvizsgát 

megelőző, úgynevezett Pilotprüfung.                                  

Gencsi Debóra, 7. osztályos tanulónk vállalta a meg-
mérettetést és próba nyelvvizsgát tett. A szóbeli vizsga 
három részből állt: egy kötetlen beszélgetésből, egy sz-
abadon választott téma bemutatásából és a témához 
kapcsolódó beszélgetésből. A vizsgáztatást Szentivánsz-
ky Katalin némettanár és Bujáki Tibor vizsgaelnök, 
pécsi középiskolai tanár (szakértő, vizsgáztató) végez-
ték.  A DSD I. nyelvvizsga előtt álló 8. osztályos diák-
jaink így ízelítőt kaphattak a szóbeli vizsga felépítéséről, 
lebonyolításáról. A vizsgán jelen voltak az esztergomi 
Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola igazgatóhelyettese, Bindics Krisztina, 
mint felkészítőtanár és Szendy Judit némettanár, valamint 
az iskola tanulói, hogy betekintést nyerjenek a nyelv-
vizsga folyamatába. Esztergomban kerül megrendezésre 
a valódi megmérettetés, ahol tanulóink március 12-én 
írásban, március 23-án szóban bizonyíthatják tudásukat. 

Borka úgy gondolja, hogy érdemes volt ennyi munkát 
fektetni a felkészülésbe, mert a tanulásra fordított idő 
sokszorosan megtérül. Reméljük hamarosan a nyelvvizs-

gázó tanulóink is büszkén, elégedetten tekintenek vissza 
erre az időszakra. Addig is kitartó munkát, jó felkészülést 
kívánunk nekik.

Köszönjük a részvételt!

Szentivánszky Katalin
 némettanár

ZOLLER-DÍJ 2020.

„A zenében nem létezik rabság. A zene ajtó, és a 
lélek a dallamon át elmenekülhet. Még ha csak 

néhány percre is. És az is felszabadul, aki hallgatja. Fele-
mel mindenkit, aki csak hallja.” (Amy Harmon)

Aki belép ezen az ajtón, igazi mesevilágba érkezik, 
elámul, szeme tágra nyílik azon a pompán és sokszínűsé-
gen, amit e különös világban talál. Egy igazi kincses 
sziget tele csupa rejtéllyel, kihívásokkal, örömmel - szo-
morúsággal, vigasszal, reménnyel - reménytelenséggel, 
mosollyal néha könnyekkel, diadallal, vereséggel, küzde-
lemmel egy életen át, fáradságos, de csodás küzdelem-
mel.

Ha hangszert ragadsz, elmondhatom neked, hogy 
sosem fogsz unatkozni, a zenélés egy igazi elixír, hiszen 
muzsikálsz, ha szomorú vagy és önfeledt játszol, ha 
boldogság gyúl szívedben. 

Mindegy minek is mondják, vagy mely műfajjal azo-
nosítják játékod gyermekét, dallamaidat klasszikus, 
komoly vagy tán könnyű zenének, netán dzsessznek, 
rocknak rock n rollnak. Hiszen mind-mind egy tőről 
fakadnak. Hiszem, hogy a hangok, a ritmusok egységé-

ben a zene egy híd az emberek között, láthatatlan módon 
összekapcsol bennünket. 

Zoller Attilát, akinek neve fémjelzi e neves díjat, zenész-
ként, tanárként és hangszertechnikai újítóként is elis-
merték. Úgy tartotta: a zene belső dolog.

Idézem:

 „Szeretek olyan eredeti dolgokat készíteni, amelyeket 
az emberek szeretnek. És ha tetszik nekik, tetszik nekem 
is. Tetszik, ha más emberek szeretik, de nem érdekel, ha 
nem. Ami nem az én világom, azt inkább nem játszom.”

A zene kertjében millió virág millió sokszínűségben 
pompázik és ennek a fényűzésnek lehetünk részesei. 
Időnként ellátogatunk ide feltöltjük lelkünket boldogság-
gal és sziporkázunk. Megesik, hogy mi magunk gon-
dozzuk a virágokat, metszőollót ragadunk és formáljuk 
őket, hogy a legszebb formákkal kápráztassuk el kertünk 
látogatóit. Fáradságos mindennapi munkát igényel ez a 
virágos kert, s ha egy kicsit is lankadunk, felütheti fejét 
a gaz, az az undok, aki belerondít munkánkba így hát 
szorgoskodnunk kell, de megéri bizony mondom nék-
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tek egy pillangókkal teli jó illatú kertért igazán megéri a 
fáradságot.

Idén újra a zenetanárok közössége, egy olyan hangsze-
res nebulót választott ki a Zoller-díj tulajdonosául, aki 
legnagyobb gondoskodással, tehetséggel és szorgalom-
mal, gondozta a zene kertjét, ezzel emelkedett ki diák-
társai közül. 

Szabó Regő éppen azon a hangszeren fejleszti tudását, 
gitáron játszik, melyen Zoller Attila is és bízunk benne, 
hogy ő is oly sok embernek okoz majd örömet, mint 
maga a mester.

Hangszeres tanulmányait Gável Gellért növendékeként 
kezdte meg intézményünkben. Jelenleg Kosztin Lász-
ló (jazz-gitár előadóművész/tanár)  tanítványaként fej-
leszti tudását. Regő igazán szeret gitározni, amit mi 
sem bizonyít jobban, hogy számos zeneiskolai rendez-
vényen szerepel sikerrel, aktívan közreműködik zenekari 
formációkban, és a különböző ünnepi eseményeken is 
jelen van. 

Ezennel szeretnék gratulálni neki a magam és a 
zeneiskolai tanárok nevében ehhez a rangos díjhoz, ami 
nagyon szép teljesítmény és kívánok neki további sok si-
kert, örömöt a muzsikálásban és hogy még sokat hallhas-
suk őt a színpadon. Gratulálok.

Kosztin László
zenetanár

ÁPRILY-BÁL 2020.

“Számos tradícióban a kilences rivalizál a misz-
tikus hetessel, mert amíg a mágikus hét a 

történések spirituális oldalát jeleníti meg, a kilences az 
isteni triász háromszorosaként maga az abszolút tökély.”

 Ilyen előjelek mellett, nem is lehetett volna másmilyen, 
mint kimagaslóan sikeres az idei, immáron kilencedik 
Áprily Alapítványi bál. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a frontvonalon vehet-
tem részt az előkészületekben, olyannyira a megszokott 
csapattal, hogy kedves műsorvezető társammal, Mészáros 
Péterrel dupláztunk és rendhagyó módon elvállaltuk 
a megtisztelő feladatot és együtt, egymást kiegészítve 
vezettük az estélyt. Péter szakmai profi zmusa, sportcsar-
nokot betöltő zengő baritonja és markáns humora ismét 
átsegített pár nemvárt helyzeten. 

Sokan voltak jelen, akiknek sem igazán személyes kap-
csolódása sem szoros kötődése nincs az iskolánkhoz, 
ennek ellenére megtiszteltek jelenlétükkel és magukkal 
hozták táncos lábukat és fergeteges jókedvüket.

Az estélyt Fekete Péter, volt Áprily-s diák nyitotta meg 
szemkápráztató szólótáncával, aki jelenleg a békéscsa-
bai művészeti szakközépiskola ötödikes tanulója. Őt 
követték iskolánk büszkeségei,  a Zöldág és a Kanyargó 
néptáncegyüttes közös produkcióban Rábaközi táncokat 
adtak elő. Ismételten végtelen hálával köszönjük Bozóki 

Mariann-nak és Borkó Bálintnak, felkészítő tanáraiknak 
áldozatos munkáját. 

Az est folyamán ekkor gerilla akcióként iskolánk 
ötödikes diákjai foglalták el a táncparkettet és freneti kus 
fl ashmobjuk garantáltan buli-hangulatba hozta az est 
résztvevőit. 

Megtartva a jól beváltat, idén már harmadjára a Bananas 
zenekar gondoskodott a talpalávalóról, a vacsora pedig 
Rózsavölgyi Noémi és Visnyovszky András önzetlen 
felajánlása volt, a menüben érezhető volt szívük-lelkük, 
köszönjük szépen végtelen erejüket és elkötelezettségüket! 

Az est folyamán táncoslábú fi ataljaink tombolajegyeket 
árusítottak, amelyeket éjfélkor kisorsoltunk, így sokan  
távozhattak értékes nyereményekkel az igen gazdag fela-
jánlások eredményeként. 

Akik pedig a tánc hevében megszomjaztak, a szülők 
által működtetett büfében válogathattak bőséges 
italkínálatunkban. 

Farsangi bálunkon nem maradhatott el a jelmezverseny,  
ötletesebbnél ötletesebb átváltozásokkal  találkozhat-
tunk, egyik kedvencem konferansziétársam jelmeze volt, 
mely stílusosan a zenekarra hangolódva egy rózsaszín 
szemüveges majom volt. 
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Ismét sikeres volt a szelfi gép, mely viccesen megörökítette 
esténk varázslatos pillanatait, és ezzel egyidőben  a mel-
lette elhelyezett adománydobozban az alapítvány javára 
gyűjtöttünk. 

Estélyünk egyik fő eseménye a műtárgy árverés,  talán 
egyik csúcspontja is estünknek. Ilyenkor környezetünk 
művészei, alkotó ismerőseink, barátaink bocsájtanak 
árverésre értékes alkotásokat. Idén rendkívül gazdag 
műtárgy-kínálatot sikerült prezentálnunk. Az én sze-
mélyes kedvenceim a faragott puttó fejek voltak, de a 
Bolyki alkotásokat is a szívembe zártam. Szerencsére 
elmondható, mindegyik mestermű jó helyre került és 
hiszem, hogy hangulatuk még melegebb otthont teremt 
az új helyükön.      

Mivel a szülői munkaközösség tagja vagyok, ezért a he-
tek óta zajló előkészületekben, az ötletelésekben is részt 
vehettem,  kevesen gondolnák mennyi átdolgozott nap-
pal és éjszaka, mennyi háttérmunka és mennyi szorgos 
segítő kéz szükségeltetik ahhoz, hogy közel 300 ember 
jól érezhesse magát és elégedetten távozhasson. Remek 

és vidám csapattá alakultunk, jó érzés a részének lenni, 
jó érzés beletenni és jó érzés azt látni, hogy egyre több - 
akár kérés nélküli - segítség is érkezik, sokszor olyanoktól 
is, akiknek már nem is jár ebbe az iskolába gyermeke, ám 
mégis jön, segít, hozzátesz. 

Hálás vagyok ezért a csapatért, ezért a közösségért, külön 
köszönet illeti Visnyovszky Andrást, aki fáradhatatlan vi-
talitásával és erejével összekovácsolja ezt a  szervezetet, 
melyet a kölcsönös tisztelet, odafi gyelés és túlzás nélkül 
állíthatom, hogy a szeretet és a tenniakarás is motivál 
már. 

A rendezvény pedig elérte a célját, nagyon szép kerek 
összeg domborodik az alapítvány javára, ami nagyrészt 
Visegrád és a Dunakanyari térség polgárainak összefogá-
sa által valósulhatott meg, melyet teljes mértékben gyer-
mekeinkre szánhatunk.  

Jövőre találkozunk! 

 Fodor Gabriella

EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG JANUÁR-FEBRUÁRI PROGRAMJAIRÓL

Plébániai közösségünk nagy feladat előtt áll ebben 
az évben. A Magyar Falu Program pályázatán 

elnyert összegből kialakítunk a plébánia kisépületé-
ben egy közösségi helyiséget. Néhány vállalkozó nyúj-
tott be árajánlatot az elvégzendő munkákról, az egy-
házközségi képviselőtestület fogja kiválasztani, hogy 
ki kapja meg a megbízást. Azután indulhat a munka!
A programok szervezése ezzel párhuzamosan halad. 
A hagyományos rendezvényeket megtartva szeretnék új 
közösségi programokat szervezni, a hívek segítségével 
új hagyományokat teremteni. Újra indítottuk a gitáros 
éneklést minden hónap 3. vasárnapján, a 9 órai szent-
misén. Egyelőre csak néhány dallal kezdtük, gitár és 
fúvós kísérettel. A gyerekekkel folyamatosan tanulunk új 
énekeket, és szeretnénk kialakítani egy egész misére való 
repertoárt, és egy kis kórust. Szeretettel hívjuk a fi atalokat 
is énekelni, vagy a hangszeres kíséretben közreműködni. 
A gitáros misék után pedig mindenkit várunk egy kis 
vendégségre, beszélgetésre a plébániára.

A szeptemberben Budapesten megrendezésre kerülő 
Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés egyik 
eseménye volt a Vigadó Galériában megrendezett Agnus 
Dei, az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon című 

kiállítás. Január 19-én egy 10 fős kis csapattal elindul-
tunk, hogy megnézzük. Az ország különböző egyház-
megyei gyűjteményeiből származó liturgikus ötvöstár-
gyak, gazdagon hímzett miseruhák, zászlók nemcsak 
a gyerekeket, hanem a felnőtteket is ámulatba ejtették. 
Érdekesek voltak az ostyakészítő eszközök, és a népi 
faragásokon megjelenő szimbólumok. Kíváncsian fi -
gyeltük az úrnapi körmenetekről, virágszőnyegekről 
készült videókat, fotókat… A sok nézelődésben elfáradva 
a gyerekek egy óriás kirakóval próbálkozhattak. Egyikük  
így foglalta össze a látottakat:”Szerintem nagyon jó volt 
ott lenni. Nekem a miseruhák, és a kódexek tetszettek. 
A szentségmutatók is nagyon szépek voltak.”

A január 20-szal kezdődő ökumenikus imahéten együtt 
imádkoztunk református testvéreinkkel, hétfőn a kato-
likus, kedden a református templomban, s utána szere-
tetvendégségen, fi nom sütemények fogyasztása mellett 
beszélgettünk közös dolgainkról.

Február 1-én délelőtt gyertyamártással készültünk a 
vasárnapi gyertyaszentelési körmenetre. A 9 gyermek és 
4 felnőtt kitartóan, és türelemmel kézműveskedett, s köz-
ben vidám szójátékokkal múlatták az időt.
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Február 15-én családi madáretető sétára indultunk a 
Bertényi Miklós Füvészkertbe. A szép tavaszi napsütés-
ben 18-an vágtunk neki az útnak, 9 felnőtt és 9 gyermek. 

A bejárat után hamarosan megtaláltuk azt a bizonyos 
bükkfát, amelynek kérge arról tanúskodik, hogy 1923 
telén a Magyar Királyi Honvédség katonái itt táboroztak 
a Telgárthy réten. A trianoni békediktátum, amelynek 
sajnos ismerjük tragikus következményeit, a honvédség 
létszámának csökkentését is előírta. Érthető módon 
ezt igyekeztek kijátszani, és amikor várható volt egy el-
lenőrzés az Antant hatalmak részéről, akkor az adott 
laktanyákból máshová szállították a katonák egy részét. 
Akkor éppen ide, az erdő aljába. Belegondolva, hogy ak-
koriban milyen lehetett a felszerelésük, bizonyára nem 
volt egy kellemes kempingezés… A magunkkal hozott 

napraforgómagot szétosztottuk az út menti madáretetők-
be, s a kis cinkék vidám tavaszhívó dalolással köszönték 
meg gondoskodásunkat. A séta közben volt alkalom is-
merkedésre, beszélgetésre és a következő kirándulások 
tervezésére.

Február 22-én este A szentségimádás iskolája címmel 
egy 12 alkalomból álló lelki iskola kezdődik, ahol fi lm-
vetítés, ének, beszélgetés segítségével sajátítjuk el az 
Oltáriszentségben velünk lévő Jézussal való párbeszédet.

Február 23-án gitáros mise, 26-án, hamvazószerdán 
véget ér a farsang, és elkezdődik a nagyböjti időszak.

Február 29-én, a szökőnapon papírsárkányokat 
készítünk és szöktetünk, röptetünk.

A MÁRCIUSI TERVEZETT PROGRAMOK:

• Március 14-én, szombaton 10 óra: mécses festés a 
plébánián.

• Március 14-én , szombaton 19 óra:”A szent-
ségimádás iskolája” a templomban

• Március 17-én, kedden 17 óra: Csíksomlyói passió/
színházlátogatás előzetes jelentkezés alapján/

• Március 21-én, szombaton 19 óra: Bemutatkozik a 
MÉCS, beszélgetés a Jakabos házaspárral

• Március 22-én, vasárnap 9 óra: Gitáros mise

• Március 28-án, szombaton 10 óra: Barkakereső séta

• Március 28-án, szombaton 16 óra: Beszélgetés 
Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspökkel.
(A cserkészeket is várjuk szeretettel! )

• Március 29-én, vasárnap 9 óra: Dr. Beer Miklós 
püspök tartja a szentmisét

A programokra minden érdeklődőt szeretettel várok!

    Szabóné Mayer Katalin
plébániai programszervező

JÉZUS KRISZTUS TUNIKÁJA VISEGRÁDON?

1500 körül Kölnben,  Ludwig von Renchen 
nyomdájában jelent meg egy kicsiny, la-

tin nyelvű munka, melynek címe magyar fordításban a 
következő:  Jézus Krisztus tunikája átvitelének története 
Magyarországról a nemes Köln városba, a Fehér 
úrasszonyok kolostorába, ahol mind a lakosok, mind az 
idegenek hihetetlen tisztelettel imádják. A műnek ez az 
egyetlen kiadása, hazánkban csak két példányban ismert, 

az egyik gróf  Apponyi Sándor gyűjteményével került 
be az Országos Széchényi Könyvtár ősnyomtatvány 
gyűjteményébe, a másik pedig Sárospataki Református 
Kollégium Könyvtárában található, ahová  hatvanegy 
évi „hadifogság” után Nyizsnyij Novgorodból térhetett 
vissza 2006 februárjában. Ebből az alkalomból jelent meg 
a mű hasonmás kiadása a szerző tanulmányával, melynek 
rövidített változata az alábbi szöveg.   
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A mindössze négy levélből álló, kicsiny nyomtatvány 
címoldalán egy három fadúcból összeállított illuszt-
ráció látható: legfelül két angyal tart egy kis ingecskét, 
a nevezetes tunikát, alatta, bal oldalon a Kisdedet tartó 
Szűz Mária egész alakos képe, jobbra pedig a köpenyes 
kis Jézus áll bal kezében országalmával.

A szerzőről, Th omas Frempergerről csupán annyit tu-
dunk, amit ő maga mond el magáról munkájának utolsó 
bekezdésében: „Én, Th omas Fremperger, a művészetek és 
az orvostudomány bakkalaureusa, a fényességes herceg-
nek és úrnak, Miksa úrnak, Ausztria, Stíria, Karintia stb. 
fejedelmének ez idő szerinti káplánja, megvallom, hogy 
Jézus eme tunikácskájának, amely le van téve a szerzetes 
kanonokok rendjéhez tartozó kölni fehér úrasszonyoknál, 
a Szent Mária Magdolna-kolostorban, László király idejé-
ben, Buda városban, amelyet Szigetnek neveznek, a Boldog 
Margit Szűz kolostorában láttam a bal ujját. Én és sokan 
mások, akik látták, és akik jelen voltak Kölnben a felséges 
Frigyes császárral és  legjelesebb fi ával, Miksával, az 1474. 
évben." (Kulcsár Péter fordítása, ld. Krónikáink ma-
gyarul, 95.) Munkájában e híressé vált tunika a történetét 
írja le, ami röviden a következő:

IV. Béla királyunk idején a királyné, Laszkarisz Mária 
udvari káplánja aszkétikus életet élve 33 éven át böjtölt, 
s azt kérte Istentől, hogy láthassa Jézus Krisztust emberi 
alakjában. Álmában választási lehetőséget kapott:  gyer-
mekként vagy a szenvedése idején szeretné-e látni az 
Üdvözítőt? A káplán a gyermek Jézust választotta, s kék 

selyemből csináltatott egy kis ingecskét, tunikát, amit 
misézéskor az oltárra helyezett. „Jézus Krisztus testének 
és vérének fölemelésekor Üdvözítőnk gyermeki ruházat-
ban, az említett tunikát felöltve megjelent ennek a papnak. 
Tehát ez a pap ettől a látomástól földerült, és napi szokássá 
tette, hogy Magyarország királynéjának a jelenlétében 
a mise bemutatása közben mintegy háromórás szünetet 
tartott, és ezért Magyarország királyné asszonya ezen a 
késedelmen csodálkozva, tapintatosan és jóindulatúan 
megkérdezte tőle, hogy miért tartja az eff éle szertartást 
ilyenkor tovább, mint máskor.” (Kulcsár Péter ford.)  
A káplán elmondta látomását, a királyné pedig elkérte 
a tunikát és eltette. Néhány év elteltével Jeruzsálemi 
Német Lovagrend egyik lovagja, aki a magyar király 
szolgálatában harcolt hazánkban tatárok ellen (a szöveg-
ben tévesen törökök vannak), szolgálataiért cserébe 
ezt a tunikát kérte, hogy ezzel örömet szerezhessen a 
kölni Boldog Mária Magdolna kolostorában élő apáca 
nővérének. A királyné azt kérte, hogy a ruhácska e gyik 
ujját megtarthassa, ezért a bal ujjat levágták, a ruhát pedig 
aranyozott dobozkába csomagolva, lepecsételve a lovag 
Kölnben átadta nővérének, lel kére kötve, hogy nem sza-
bad mindaddig kinyitnia, amíg ő vissza nem tér. Halála 
viszont  megakadályozta ebben, s hamarosan a nővére 
is távozott az élők sorából - az ara nyos ládikába elrejtett 
ereklye így mintegy százötven éven át őrizte titkát. 1412-
ben aacheni zarándoklatuk során magyarok érkeztek 
a kölni kolostorba, s kérték, hogy mutassák meg nekik 
a tunikát. „Nekik hírből és az isteni sugallat jeladásából 
a tudomásukra jutott, hogy a kék színű selyemtunika, 
melynek a bal ujja bizonyítékképpen hiányzik, ahogy ők 
maguk állították, ebben a klastromban van elhelyezve, 
ennek a tunikának pedig a bal ujját Magyarországon, 
Buda közelében a Dunán levő szigeten, bizonyos Boldog 
Margit-kolostorban áhítattal és alázattal tisztelik, határo-
zottan kérték a nevezett kolostor szüzeit, hogy nekik ezt 
a tunikát méltóztassanak megmutatni, mondván, hogy 
semmi szín alatt el nem távoznak a templomból, amíg 
ezt az ott elhelyezett tunikát nem látták.” (Kulcsár Péter 
ford.)  Hosszas keresés után az apácák végül megtalálták 
az ereklyék között a tunikát rejtő ládikát, s nagy lett az 
öröm, amikor kinyitották. Az esemény pontos dátumát 
is megadja Fremperger: 1412. június huszadikán történt. 
S ettől kezdve a tunikát magyarok és más nemzetiségűek 
is nagy tisztelettel tekintették meg, s mint az elején idéz-
tük, maga a szerző is látta a róla korábban levágott ru-
haujjat Boldog Margit kolostorában a szigeten V. László 
uralkodása idején, illetve a tunikát 1474-ben Kölnben II. 
Frigyes császár és fi a, Miksa főherceg kíséretének tag-
jaként.

Wojtilláné Salgó Ágnes

(Folytatása következik az áprilisi Visegrádi Hírekben.)
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VISSZATEKINTŐ

BALASSI-KARD SZENTELÉS VISEGRÁDON

Január 23-án egy szép esemény részesei lehettünk a 
Keresztelő Szent János templomban, a Balassi-kardok 

szentelésén. A Molnár Pál által 1997-ben alapított irodal-
mi díj a 16. századi magyar költőóriásnak emléket állító 
elismerés magyar költőket, valamint a magyar irodalmat 
fordító külföldieket jutalmazza. A kardszentelésre idén 
városunkban került sor; a misét Varga Lajos váci segéd-
püspök celebrálta, majd megáldotta a  Fazekas József 
kardkovács által készített kardokat. Díszőrséget a Szent 
György Lovagrend katonai hagyományőrző tagozata biz-
tosított, a zenei aláfestésről pedig mint minden évben, 
a Misztrál zenekar gondoskodott, kiegészülve templo-
munk kórusával, melyet Németh Tamás vezényelt.

A szertartás után városunk polgármestere, Eőry Dénes 
a Városházán megvendégelte az egybegyűlteket. A dí-
játadásra Budapesten került sor, Bálint napján.

 

Az idei díjazottak: László Noémi és Vahram Martiroszján 
örmény költő és műfordító.

Kangas Kinga
szerkesztő

EGY KIS SZOMSZÉDOLÁS

Egy februári szombaton került megrendezésre a 
II. hagyományőrző disznóvágás és kolbásztöltő 

verseny Kisorosziban. A versenyen 5 helyi csapat és a 
környező települések polgármesterei vettek részt. Öten 
kísértük el Eőry Dénest erre az eseményre, ahol nagy 
szeretettel fogadott Kisoroszi alpolgármestere, Surányi 
Péter. Amikor megérkeztünk, már szólt a zene, a Szigeti 
Muzsikusok húzták a talpalávalót, főtt az abálé, sült a 
husi a sparhelteken. Megkaptuk az öt kiló húst, amiből 
elkészíthettük kolbászkáinkat. Egy háromtagú szakértő 
zsűri értékelte a remekműveket: Zoltai Anna, aki koráb-
ban a NÉBIH vezetőjeként dolgozott, Némedi József és 
Ambrózi Zoltán, akik a nemrég alakult Szakmai Zsűri 
Szervezet tagjai . Kifaggattak a kolbász készítésének mű-
helytitkairól, majd kóstoltak. Picit megszaladt a kezünk a 
csípős paprikával, no meg Rózsi isteni paprikája idén jó 
erősre sikeredett, így helyezést nem értünk el, de a leg-
szebb és legerősebb oklevélre is nagyon büszkék vagyunk.

A rendezvény megszervezése, lebonyolítása példaértékű 
volt, családias hangulat és barátságos légkör jellemezte. 
Ne felejtsük el azt sem, hogy mindezt minimális hul-
ladéktermeléssel oldották meg, műanyagmentesen.

Köszönjük Kisoroszi polgármesterének, Molnár 
Csabának és a többi szervezőnek, hogy itt lehettünk, és 
nem kérdés: Visegrád csapata a következő évben is meg-
méretteti magát!

Kangas Kinga
szerkesztő
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 SZARVAS JÓZSEF SZÍNMŰVÉSZ ESTJÉRŐL

Szívesen látogatjuk az "Együtt" Kulturális Egyesület  
jóvoltából szervezett előadásokat és sosem 

csalódtunk. Volt már zenés, verses, vidám és ko moly, 
mind kivétel nélkül színvonalas, szórakoztató vagy 
elgondolkodtató. Nem volt ez idén sem másképpen 
Szarvas József előadásán január 27-én a Duna Mozi-
ban. Elkezdődött egy történet, nem lehetett tudni merre 
tart, egy kisgyerek világa, ami rövid idő után egy igazi 
időutazássá változott. Egy életút bontakozott ki a kis fa-
lusi tanyától a "világot jelentő deszkáig". A sokszor 3-4 
szálon és ugyanennyi idősíkban zajló, egymással azon-

ban szorosan összekapcsolódó történet között nem 
veszett el a fi gyelem, a művész fantasztikus fordulatok-
kal kapcsolta össze ezeket, utalt vissza és hozta a jelen-
be az eseményeket. Két óra jól eső feszült, de örömmel 
teli, elgondolkodtató fi gyelem. Mosolyogtató poénok-
kal, torok kaparó igazságokkal fűszerezve. A hatvanas 
és régebbi korosztályoknak gondolom, mint nekem is 
emlékképeket vetített a gondolataiban, a fi atalabbaknak 
egy szépen összefoglalt  ízelítő a múltból. Köszönjük az 
élményt és a lehetőséget! 

Bártfai Ildikó

KIKIÁLTÓ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Visegrád Város Önkormányzat

Képviselő-testülete a 27/2020. (I. 30.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki

a Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatt (Visegrád 195/10 hrsz.) található lakóház és udvar bérleti jog-
viszonyára

Az ingatlan jellemzői: 

• a lakóház alapterülete: 102 m²  

• komfortfokozata: összkomfortos 

A bérleti szerződés időtartama: 3 évre szóló határozott idejű szerződés, a határozott idejű szerződés lejártával, a bérlő 
minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni az ingatlant, a vele ott élőkkel együtt.

A lakbér összege: 102.000,- Ft/hó

A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt óvadékot kell fi zetnie. 
Az óvadék mértéke a lakás mindenkori havi bérleti díjának kétszerese.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16. (hétfő) 16.00 óra

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve 
kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkor-
mányzati bérlakásra”. 
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A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. március 31.

A pályázatok elbírálásának módja: 

A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a 
Képviselő-testületnek, aki dönt. A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell bírálni. 
Érvénytelen az a pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. 
(12.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével 
vagy megtévesztésével nyújtottak be.

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázat elbírálásától számított 5 napon belül, a Képviselő-testület 
döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti 
szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg. 

Pályázati feltételek: 

A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult:

• aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas saját 
tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és

• egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több tagú háztartásnál az 
egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot és,

• legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon 
fenn álló munkavégzésre irányuló jogviszony.

A lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. életévüket 
be nem töltött személyek. 

A pályázati adatlap mellé 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolást kérünk becsatolni, nettó havi jövedelem 
feltüntetésével.

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 

A lakás megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. 
Tel.: 06-26-398-255

A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 
szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Visegrád, 2020. 02. 14. Eőry Dénes
polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE 2020.

Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást 
nyújt összesen 1.500.000 forintos keretösszeg felosztásával 
a városban működő civil szervezetek, alapítványok 
részére: folyamatos működésük és programjaik meg-
valósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, prog-
ramjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és a 
programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van.

1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak 
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az 
alábbi témakörökben:

• Működésre általában, évi maximum 50.000 Ft 
erejéig (működési költségek például: könyvelés, 
irodabérlet, telefonköltségek, szervezet tulaj-
donában álló mobiltelefon költségei, bankszám-
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lavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és 
papírköltségek).

• Visegrádon megrendezésre kerül programok meg-
valósítására, konkrét programok és időpontok meg-
nevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak 
a szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, 
színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportren-
dezvény azonban támogatható. Egy program meg-
valósulása esetén a számlával igazolt kiadások 
max. 20%-a, vagy eseményenként max. 20.000.-Ft 
számolható el vendéglátásra. 

• Kis érték eszközök vásárlására, maximum 50.000 
Ft/eszköz értékhatárig

• Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati ön-
részhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással 
és egyéni elbírálással.

2. A pályázat benyújtásának feltétele:

• A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése

• Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt 
tevékenység

• Tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló 
beszámoló benyújtása és elfogadása

3. A pályázat benyújtásának határideje: 
       2020. április 1. (szerda) 16 óra

4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:

• A szervezet éves programtervét

• A szervezet éves költségvetésének tervezetét

• A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához 
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve 
az önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért 
támogatási összeget. A programok önrészének be-
mutatása során a pályázónak azt kell megjelölnie, 
hogy az egyes tervezett programokhoz mi lyen 
összeg önrészt biztosít és azt milyen formában 
(például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshon-
nan kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész ren-
delkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes mun-
ka formájában is.

A pályázók részére Visegrád Város Önkormányza-
ta a pályázat benyújtását segítendő, elektronikusan 
kitölthető táblázatot bocsát rendelkezésre. A pályázók a 
pályázat benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó 
programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben 
szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla 
stb.) meghirdetik.

5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkor-
mányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifj úsági és 

Sport Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás 
kérdésében 2020. április 7-éig. A bizottság az igények 
elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csök-
kenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától 
eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a 
támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban be-
jelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés ismereté-
ben mely programok tényleges megvalósítását vállalja. 
Az így bejelentett program a szerződés mellékletét ké-
pezi és az elszámolás leadásakor e programok meg-
valósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a pályázó köteles szer-
ződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó 
ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a 
támogatástól való elállásként kezeli.

6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben 
a programok tekintetében módosítás válik szükségesé, 
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a 
szerződés módosítását kezdeményezni!

7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a 
tárgyévet követő év január 10-ig kell elszámolni a 
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két rész-
ből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénz-
ügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a 
pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartal-
maznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak 
megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által 
kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénz-
ügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tün-
tetni a programokra, a működésre és a kis értékű tárgyi 
eszközökre fordított támogatás felhasználását bizonyító 
számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállí-
tott számlák másolatait is. A beszámolóhoz mellékel-
ni kell továbbá az önrész, ill. az egyéb támogatásokból 
megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, 
számláinak másolatait is. 

A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez 
kérdés esetén szívesen nyújt segítséget a civil szervezetek 
részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy 
beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben 
szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelező 
adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás 
összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezet-
nek a fennmaradó összeget vissza kell fi zetnie az önkor-
mányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő 
évi támogatásból kizárja magát a szervezet.

9. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki azon civil 
szervezetekre, melyek költségvetési soron részesülnek 
támogatásban

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE 
2020. I. KÖR

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet össz-
esen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi 
ifj úsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren 
megvalósuló programok támogatására. A pályázati fel-
hívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi sze-
mély stb., amely Visegrád Város költségvetéséből címzet-
ten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására 
egyébként jogosult.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2019. 
május 1. és 2019. december 31. között megvalósítandó 
célok támogatására hirdetjük meg.

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szer-
veződések, közösségek és magánszemélyek:

1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifj úsá-
gi korosztály, valamint fi atal felnőttek számára kulturális, 
szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, 
ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános 
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szer-
vezett programokat. Nem feltétel, hogy a program Viseg-
rádon valósuljon meg.

2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, 
de visegrádi gyermek és ifj úsági korosztály, valamint fi -
atal felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok, 
kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak, 
ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános 
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szer-
vezett táborokat.

A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, széles 
korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a fi atal 
felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató műso-
rok szervezését támogatja a bizottság. 

Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy 
röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden 
fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, 
várható eredménye, költségvetése, közreműködők, ko-
rosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek 
anyagi fedezetét az Ifj úsági Alaptól várják. Ezt konkrét 
(becsült) összeg meghatározásával tegyék, illetve amennyi-
ben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a 
program megvalósításának kezdeti és befejező időpont-
ját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is 
pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan 
támogatást. 

Az ifj úsági programokra elnyert összeg nem fordítható 
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve, ha en-
nél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül 

sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja 
meg a 30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázók-
kal Visegrád város támogatási szerződést köt. A döntés 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó 
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben 
a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automati-
kusan a támogatástól való elállásként kezeli.  

Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a prog-
ramok vagy a támogatott tartalom tekintetében módosítás 
válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írás-
ban jelezni és a szerződés módosítását kezdeményezni! 
Felhívjuk a pályázók fi gyelmét, hogy a pályázati összeg 
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó 
nevére kiállított számlát kér a közművelődési, oktatá-
si, ifj úsági és népjóléti bizottság. A nyújtott pénzügyi 
támogatásról a számlákat minden esetben legkésőbb 
a tárgyévet követő év január 10-ig le kell adni a pol-
gármesteri hivatalban. Csak olyan bizonylat fogadható 
el, amelyet a pályázat benyújtását követően állítottak ki. 
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő év-
ben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint 
a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten 
kell visszafi zetni. A pályázat előfi nanszírozású, ez azt 
jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerződés aláírását 
követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.

Keretösszegek: Ifj úsági programok szervezése: 900.000.-
Ft (I. kör 600.000.-Ft + II. kör 300.000.-Ft) Táborok szer-
vezésére: 500.000.-Ft; a rendezvénytéren megvalósuló 
prog ramok szervezése 600.000.-Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 1 
(szerda) 16:00 óra.

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll mó-
dunkban elbírálni. 

A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
címre lehet beküldeni, vagy személyesen beadásra a 2025 
Visegrád Fő u. 81. címen van mód. 

A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormány-
zat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifj úsági és Sport 
Bizottsága Ifj úsági Alap pályázat, valamint a választott 
céltól függően: Ifj úsági programok támogatása/Táborok 
szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program 
támogatása.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága



23

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS 
ELNYERÉSÉRE 2020.

Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályáza-
ti alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a 
város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és 
az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhas-
sák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. 
Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi 
támogatást nyújt összesen 1.000.000 forintos keretösszeg 
felosztásával – a városban működő civil szervezeteknek 
és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költség-
vetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem 
pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyeket 
a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek meg, 
és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és 
lakosságának érdekeit szolgálja. A programok helyszíne 
egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano.

Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente 
egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás 
elnyerésére témakör megkötése nélkül. A pályázat keretein 
belül azonban támogatás nem kérhető szállásra és étkezés-
re.

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 1. 
(szerda) 16:00 óra

3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:

• A megvalósítandó program részletes tervét és in-
doklását

• A megvalósítandó program részletes költségvetését

• A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és jel-
legét tételesen

• A testvérvárosban működő partner szervezet 
vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó 
szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra le-
fordítva

• A testvérvárosban működő partner szervezet vagy 
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni 
vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó levelét 
eredetiben, és magyarra lefordítva

A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a meg-
valósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a 
helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hir-
detőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.

4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormány-
zat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifj úsági és Sport 
Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésé-
ben 2020. április 7-éig. A bizottság az igények elbírálása 

során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, 
vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni.
A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szer-
ződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a 
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely prog-
ramok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett 
program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás 
leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámol-
ni. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. 
Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a 
tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.

5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a 
prog ramok tekintetében módosítás válik szükségesé, köte-
les ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szer-
ződés módosítását kezdeményezni!

6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés 
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi 
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a 
szerződésnek megfelelően kifi zetésre kerüljön.

7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tár-
gyévet követő év január 10-ig kell elszámolni a pol-
gármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből 
kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi 
beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott 
cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. 
A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfe-
lelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidol-
gozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi 
beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a 
programokra fordított támogatás felhasználását bizonyító 
számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállí-
tott számlák másolatait is.

A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez 
kérdés esetén szívesen nyújt. Az önkormányzat fenntartja 
a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, 
amennyiben szükséges, az érintett szervezet bevonásával 
és kötelező adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes 
támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil 
szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fi zetnie az 
önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a követ-
kező évi támogatásból kizárja magát a szervezet.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága
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ÖKO-AGORA

ILLEGÁLIS A HULLAJTOTT AGANCSOK ENGEDÉLY NÉLKÜLI GYŰJTÉSE

Tél végétől április elejéig, amikor a szarvasok leve-
tik agancsukat, óriási problémát jelent az engedély 

nélküli gyűjtés. Az úgynevezett agancsozók, illegális 
agancsgyűjtők engedély nélkül tevékenykednek, ami 
eleve törvénybe ütköző cselekedet, de még ennél is jóval 
nagyobb kárt tudnak okozni. 

Az agancsgyűjtés két ok miatt is törvénytelen. Egyrészt 
lopásnak minősül: a vadászati törvény előírja, hogy a 
hullajtott agancs a területen vadászatra jogosult szer-
vezet tulaj dona. Csak írásos engedély birtokában lehet 
össze szedni; ha valaki ennek hiányában gyűjt agancsot, a 
jogsza bályok szerint bizony lopást követ el! 

Másrészt az illegális agancsgyűjtés a vadállományban 
és az erdőben is kárt okoz. Az agancsozók sokszor ugyanis 
nagyobb csoportban, szabályos csatárláncot alkotva hajt-
ják a szarvasokat a nappali pihenőhelyeikről az agancshul-
lajtás reményében. Ezzel viszont nemcsak megzavarják, 
hanem agyonhajszolják a tél végére amúgy is legyengült ál-
latokat. „Nemsokára február végén járunk, olyan időszak-
ban, amikorra a tél természetes szelekciót hajt végre a 
vadállományban. Az állatok kondíciója romlik, amit majd 
tavasszal bőséges mennyiségű táplálékkal tudnak pótolni. 
A tél végén tehát természetes, hogy az erdei ökoszisztéma 
ezen eleme fokozottan sérülékenyebb” – magyarázta Dr. 
Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkod-
ási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese, miért 
jelent problémát ilyenkor a vadon élő állatok megzavarása. 

A szarvasok űzése-hajtása azzal a céllal történik, hogy 
közben levessék az agancsukat. Az illegális gyűjtőknek 
az sem számít, hogy a tél végére legyengült, megzavart 
szarvasok teljesen kimerülhetnek, kerítéseken akadhatnak 
fenn, nagyobb csapatokban az utakra rohanva balesetet 
okozhatnak. „Az állatok összetörik magukat az agancsért 
folytatott küzdelemben, el is pusztulhatnak” – emelte ki 
Dr. Csépányi Péter. A Pilisi Parkerdő Zrt. területén elő-
fordult már, hogy az agancshullajtási szezonban kergetés 
miatt elpusztult szarvasokat találtak az erdészek. De 
sajnos arra is volt példa – konkrétan a Bajnai Erdészet 
területén, a Gyarmatpuszta melletti Jancsári-tónál –, hogy 
egy gímszarvas a befagyott tó vékony jegére futott, ami 
beszakadt alatta, az állat halálát okozva. 

Hogy az illegális gyűjtőknek semmi sem szent, az is 
mutatja: az utóbbi évben több sajtóorgánum is megír-
ta, kutyával, motorral, quaddal hajtják az állatokat, vagy 

hurkokat helyeznek el, drótokat feszítenek ki az erdő-
ben, amibe beakadva letörik a szarvasok agancsa. Fontos 
azonban tudni, hogy ha például a szarvasok esetében az 
agancstővel – az agancs koponyacsonthoz csatlakozó részé-
vel – együtt törik le az agancs, vagy ha egy állat drótba 
gabalyodva, kínlódva múlik ki, akkor az ezt okozó illegális 
agancsgyűjtő állatkínzást követ el. Ez pedig a törvény sze-
rint szabadságvesztéssel büntethető. 

Dr. Csépányi Péter még egy dologra felhívta a fi gyelmet 
az agancsgyűjtők káros tevékenységét illetően. Tél végen a 
vadállománynak fokozott nyugalomra van szüksége, a le-
hető legkevesebb mozgásra és zavarásra. A folyamatosan 
zavart állat nem a megszokott pihenő- és táplálkozóhelye-
it használja, hanem az erdő olyan részein is táplálkozik, 
ahol egyébként nem fordulna meg, így több kárt okoz az 
erdőben a fi atal facsemeték fokozottabb megrágásával, 
például a vékonykérgű elegyfák, a kőrisek és gyertyá-
nok kérgének fokozottabb hántásával, mely ilyenkor 
táplálékuk egy részét képezi. Az erdőgazdaságnak az 
agancsgyűjtők okozta elsődleges problémák mellett a 
vadállományban és az erdőben is kára keletkezik.

AZ AGANCS MINT „INFORMÁCIÓFORRÁS”

Lehet, hogy jó ötletnek, csábító gondolatnak tűnik, ha egy 
tél végi-tavasz eleji túra, kirándulás alkalmával, az erdőben 
hullajtott agancsra bukkanva felmerül, hogy szedjük fel és 
vigyük haza, mert mutatós dísz lehet belőle a lakásban, de 
mégse tegyük! Persze megvizsgálhatjuk, lefotózhatjuk, de 
hagyjuk az erdőben! A hullajtott agancs úgynevezett állati 
eredetű erdei melléktermék, ami a szakemberek számára 
egyfajta információforrásként szolgál. A vadgazdálkodók 
rengeteg dologra tudnak következtetni belőle. Képet ad az 
állomány létszámáról, kondíciójáról, fő mozgási irányáról, 
és korbecslésre is remekül alkalmas.

TANÁCSOK KIRÁNDULÓKNAK, TÚRÁZÓKNAK AZ 
AGANCSHULLAJTÁSI SZEZONRA

1.  Ne vigyünk haza tehát hullajtott agancsot az erdőből! 
Az agancsokat az erdészetek szakemberei, vadászok, vagy 
az erdőgazdaságok engedélyével rendelkező személyek 
gyűjthetik össze.

2. Ha kirándulás, túrázás közben agancsot feltehetően 
illegálisan gyűjtő embert, embereket látunk, értesítsük 
a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészeit, vagy a rendőség körzeti 
megbízottját!
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3.  Azért, hogy a tél végére legyengült állatokat ne za-
varjuk, ebben az időszakban lehetőleg a túrákra kijelölt 
utakon közlekedjünk az erdőben, ne menjünk a sűrűbe!

EGYEDÜLÁLLÓ JELENSÉG AZ ÁLLATVILÁGBAN

Az agancs másodlagos nemi jelleg, mely a hím állat 
ivarérése folyamán alakul ki. A szarvasfélék sajátossága, 
hogy évente új agancsot növesztenek, majd mintegy fél év 
múlva elhullajtják. Néhány nap után aztán az agancstőn 
újraindul a növekedés, ami hozzávetőleg 120 napig tart. 
A fejlődő agancsot vérerekben gazdag bőr (háncs) borít-
ja, amely igen érzékeny, ezért növekedése alatt a szarvas-
bikák védik minden sérüléstől. Az agancs naponta 2-2,5 
centimétert nő és 4-5 hónap múlva eléri (az adott évi) 
végleges méretét. A szarvasbikák agancsa a 10-12 kilo-
grammos súlyt is elérheti; az állat dísze, egyben fegyvere 
is a riválisok ellen, a szarvastehenek birtoklásáért folytatott 
küzdelemben. A nőstény állatok számára a hímek agancsa 
szolgáltat információt a bika egészségéről, termékenyítő 
képességéről, sikerességéről.

Az agancshullajtás a gerincesek között egyedülálló 
szerv regenerálódási folyamat része. Az agancs levetése 

fajonként eltérő időpontban történik: az őzbakok ősszel, a 
gím- és dámszarvasok tél végétől tavasz közepéig vetik le 
agancsukat. 

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

AZ ERDŐK ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: A VÍZKÉSZLETEK MEGŐRZÉSÉVEL IS 
SEGÍTENEK AZ ERDŐK A KLÍMAVÉDELEMBEN

A klímaváltozás miatt egyre nagyobb fi gyelmet kell 
fordítani az erdők vízvisszatartási, víztárolási kapa-

citásának növelésére. A Pilisi Parkerdő a vizes élőhelyek 
napja alkalmából arra kívánja felhívni a fi gyelmet, hogy a 
klímavédelem és az erdőkezelés szempontjából mekkora 
jelentősége van az erdők vízvisszatartó képességének és az 
erdei vizes élőhelyeknek.

Az, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az erdők 
természetes vízháztartására, a Pilisi Parkerdő területén 
is érzékelhető. A csapadékeloszlás szélsőségessé vált: 
rövid idő alatt olyan nagy mennyiségű csapadék hullik, 
amit a talaj nem képes azonnal befogadni így a lezúduló 
víz amellett, hogy eróziót okoz, kárt tesz az ilyen extrém 
időjárási körülményeknek ellenállni képtelen erdei infra-
struktúrában. A csapadékban gazdag, intenzív és rövid 
időszakokat pedig hosszú aszályok és kánikula váltja fel, 
ami egyre növekvő kihívást jelent az erdei ökoszisztéma 
élővilága számára. 

„A megoldás a csapadék minél hatékonyabb megtartá-
sa az erdőterületeken, víztartalékok kialakítása a nyári 
forró, aszályos időszakokra, illetve az erdei infrastruktúra 
fejlesztése és megerősítése” – hangsúlyozta az általánossá 
váló jelenséggel kapcsolatban Dr. Csépányi Péter, a Pili-

si Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi 
vezérigazgató-helyettese. Mint mondta, az erdei infra-
struktúra korszerűsítésével összhangban egyre több fi -
gyelmet kell fordítani az erdők vízvisszatartási, víztárolási 
kapacitásának növelésére, ezért a klímaváltozás miatt a 
fenntartható vízgazdálkodás fejlesztése az erdőgazdálko-
dás részévé válik.

Az erdők vízvisszatartási képessége azért is fontos a 
klímavédelem szempontjából, mert a fák a talajban össze-
gyűlő víz, csapadék egy részét elpárologtatják, és vissza-
juttatják a levegőbe. Ennek számos, a klímánkra nézve 
pozitív hatása van: javul a levegő minősége, csökken a 
hőmérséklete, fenntarthatóvá válik a víz körforgásának 
folyamata, ráadásul az erdők szűrik és tisztítják is a vizet. 
Az erdők ezen túlmenően a víz visszatartásával növények 
és állatok számára hasznosíthatóvá teszik a csapadékot.

„Az erdők a Föld vízgazdálkodásának kiemelkedő sze-
replői; elég csak arra gondolni, hogy az erdősült vízgyűjtő 
területek a világon hozzáférhető víz 75 százalékát adják. 
Beszédes példa az is, hogy a világ nagyvárosai egyhar-
madának ivóvízkészlete jelentős részben erdőterületekről 
származik” – mondta a Pilisi Parkerdő vezérigazgató-he-
lyettese. 
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Dr. Csépányi Péter az előremutató víztározás jó példá-
jaként említette a Pilisben és Visegrádi-hegységben talál-
ható erdei kistavak rehabilitációs munkálatait, amelyek 
még 2008 és 2015 között valósultak meg. A vízvisszatartás-
ban – ezért a klímavédelemben – ugyanis ezek a vizes 
élőhelyek egyaránt szerepet játszanak, azonkívül kétéltűek 
és hüllők kedvelt lakóhelyei közé tartoznak.

A Pilisi Parkerdő területén több mint száz, rendkívüli 
értéket képviselő, 100 négyzetmétert meghaladó vízfelületű 
tó található. Állapotmegőrzésüket vízgazdálkodási szem-
pontokon túl igen gazdag állatviláguk is indokolja. 
A Miklós-deák-völgyi tavaknál például a vizes élőhely-
et természetvédelmi szempontból megfelelő műtárgyak 
építésével állították helyre. A munkáltok célja a vízfelület 

létesítése, a vízvisszatartás, azaz a tározó szerep és a víz-
folyás átjárhatóságának biztosítása volt.

A Visegrádi-hegység egy másik, a kirándulók által köz-
kedvelt tavának rekonstrukcióját tavaly ősszel kezdték a 
Pilisi Parkerdő szakemberei. Az Apátkúti-tóban felhal-
mozódott hordalékot a víz leeresztése után kikotorták. 
A tó rendezése a hordalék eltávolításán túl természet-
védelmi jelentősége, a benne élő kétéltűállomány miatt 
vált halaszthatatlanná. Az ilyen vizes élőhelyek, tavak 
időszakos jellegének javítása azért szükséges, mert a párzá-
si időben még peterakásra alkalmas vízállások egy része 
nyár elejére teljesen kiszáradt.

VIZES ÉLŐHELYEK NAPJA

1971. február 2-án írták alá az iráni Ramsarban a Ramsa-
ri Egyezmény néven ismertté vált nemzetközi megálla-
podást a vizes élőhelyek védelméről. A dokumentum vizes 
élőhely ként határoz meg többek között minden o lyan ál-
landó vagy időszakos, sós vagy édesvízzel borított területet, 
amely őshonos vagy veszélyeztetett fajoknak ad otthont. 
Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez, 
hazánkban jelenleg közel 30 ramsari terület található. 
Az egyezmény elfogadásának évfordulóján tartják a vizes 
élőhelyek világnapját.

Forrás és bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

ITT A TAVASZ! (REMÉLJÜK)

A régi szép időkben, amikor még annak rendje és 
módja szerint követte egymást a tavasz a nyár, az ősz 

és a tél a Kárpát medencében, ezidőtájt február végére már 
megereszkedett a hótakaró és március első napjaiban a szél 
már igazi tavasz illatot hozott magával felpezsdítve az em-
berek lelkét és testét.

Az utóbbi években sajnos valaki nagyon összekeverte a 
lapokat, mert van úgy, hogy húsz napig egyfolytában eső 
esik hó helyett télvíz idején, vagy ősszel, amikor eső kellene, 
két hónapos szárazság tör ránk. Újabban meg időnként 
szin te trópusi erejű ciklon süvít végig az országon.

Persze amennyire lehet, azért mi próbáljuk magunkat 
tartani a régi időjárási rendhez, úgy hogy a tavaszt várva, a 
természet megújulását várva, így március elején nekilátunk 
az otthoni nagytakarításnak, a kerti munkáknak a 
virágültetésnek.

Városi szinten is elhatároztuk, hogy ahogy csak le-
het, és ahol csak lehet a megújulást, tisztaságot, a köz-
területek szépítését, díszítését helyezzük előtérbe. Főállású 
kertész szakembert alkalmaztunk, ő segíti ezután a város 

szépítését. Közel tízmillió forintot szán az idén a képviselő 
testület közterületi bútorokra, virágosításra, parkren-
dezésre. Ebben az összegben 1 fő takarító alkalmazásának 
költségei is benne vannak, aki az utcák, buszmegállók, 
aluljárók tisztaságát biztosítja nap, mint nap.

A Turisztikai és Városszépítő Egyesület, mint lakossá-
gi civil mozgalom is jelentős, egymillió forintot kapott a 
várostól arra a célra, hogy tagságát és a lakosságot bevonva 
kisebb városszépítő, virágosító, festési fenntartó munkák 
anyagköltségét biztosítsa.

A városgazdálkodási csoport olyan új utcaseprő adapt-
er vásárlására kapott lehetőséget, amellyel sokkal hatéko-
nyabban tudja végezni ezt a munkát a jövőben.

Az Önkormányzat tehát igyekszik megtenni a magáét 
ezen a területen is, és az adófi zetők pénzéből a legtöbbet 
kihozni a közterületek tisztaságának fenntartásában, az 
utcák, sétányok, parkok virágosításában, díszítésében.

Ám ez önmagában még nem elég ahhoz, hogy városunk 
valóban minden ízében és szögletében hasonlítson ahhoz 
az „ékszerdoboz”-hoz, amiről oly gyakran esik szó Viseg-
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ráddal kapcsolatban, és amitől még azért messze vagyunk.
Az igazán nagy áttörés akkor következne be, ha a lakosság, 
a civil szervezetek is mind nagyobb részben is tudnának 
csatlakozni ehhez a városszépítési munkához és tudnának 
vállalni egy kevés önkéntes feladatot, ha nem többet, le-
galább, mint egy utcai virágláda naponkénti locsolása. Kis-
gyerekes szülők, akik a gyerekükkel a parkokban játszanak, 
akik sétálnak az utcákon, kell-e nagyobb és szebb példa-
mutatás a kicsinek a természet szeretetére, a gondoskodás-
ra, mint vele közösen ápolni egy kis park részletet, locsolni 
rendszeresen néhány virágot, nézni, ahogy fejlődik, ahogy 
nyílik, érezni, ahogy illatozik.

Civil szervezetek, baráti társaságok, klubok, ahol nyolc-
tíz, vagy még több ember jár össze rendszeresen, szintén 
igazi örömüket lelhetnék abban, hogy „örökbe fogadnak” 
egy parkot, egy teret, egy sétányt. Beosztva egymásközt 
az időt és a munkát gondozhatnák, öntözhetnék, ápol-
hatnák a növényeket, virágokat és gyönyörködhetnének 
saját munkájukba, büszkék lehetnének arra, hogy mint 
kis közösség ők is hozzátesznek valamit ahhoz, amit ott-
honnak, hazának hívnak. Jelenleg is vannak erre igen szép 
példák. Van néhány visegrádi, akik teljesen önkéntesen, 
minden ellenszolgáltatás nélkül takarítanak hozzájuk 
közel eső közterületet. Virágosítanak, ápolnak, öntöznek  
park részleteket, tereket, utca szakaszokat. Eddig semmi-
lyen elismerést sem kaptak a munkájukért, mégis évek óta 
csinálják. Azt gondolom, hogy városunk közösségének el 
kellene ismernie nyilvánosan ezeknek az embereknek a 
munkáját és igenis példaként állítani főképpen a fi atalabb 
nemzedékek elé, mert az önzetlen, úgynevezett „társadal-

mi” munka fogalma, mintha kiveszett volna a szótárból 
az elmúlt évtizedekben és ez nem vezet jóra az emberi 
közösségi élet jövőjét illetően.

Persze természetes, hogy nem mindenkiben folyik 
„közösségi vér” és szeretne megmaradni a kerítésén belül, 
a saját dolgával törődve. Nincs is ezzel semmi baj. De azért 
teljesen mégsem lehet így élni, hiszen vannak szabályok, 
amelyek mindenkire kötelezőek. Ilyen például, hogy min-
denki köteles az utcafrontjához tartozó járdát tisztán tar-
tani. Köteles a járdán való közlekedést biztosítani, azaz a 
területéről kilógó zöldnövényzetet eltávolítani. A jövőben 
erre nagyobb fi gyelmet fog fordítani a város vezetése.

Amit viszont már nem lehet törvénnyel, rendelettel sza-
bályozni, hogy ki, hogyan tartja rendben, hogyan tartja 
karban a kertjét, az ingatlanát, a háza homlokzatát, a kapu-
ját, kerítését. Ez már mindenkinek a magánügye. Itt csak 
kérni, ösztönözni, példát mutatni lehet. És remélni, hogy 
a példamutatás révén előbb, vagy utóbb mind több porta 
lesz díszére városunknak és javára minden lakójának.

Hiszen egy város értéke a területén álló házak és kertek 
szépségének és értékének összessége. És ez fordítva is igaz: 
minden külön városi ingatlan értéke nagyobb lesz azáltal, 
hogy a város egésze rendben van, tisztán, szépen, virágo-
san, díszesen.

Itt a tavasz. Önkormányzat és lakosok együtt. Álljunk 
neki!  Legyen valóban szép a mi városunk!

Abonyi Géza 

VIRÁGOSÍTÁSI PROGRAM VISEGRÁDON – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KEDVES VISEGRÁDIAK!

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen igényelnének díjmentesen egynyári virágpalántákat az utcafrontjuk vagy 
utcafrontra néző ablakuk, erkélyük, illetve az utcáról jól látható előkertjük díszítésére!

A programba magánszemélyek jelentkezését várjuk, a jelentkezést követően helyszíni egyeztetésen kerül sor az igényelt 
növények fajtájának és mennyiségének meghatározására. Az önkormányzat biztosítja a virágpalántákat, a jelentkező pedig 

előkészíti a helyet a virágoknak és vállalja azok gondozását.

Jelentkezni lehet

név, pontos cím és telefonos elérhetőség megadásával,
személyesen a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban

vagy a kertesz@visegrad.hu e-mail címen.

Jelentkezési határidő

2020. április 20. hétfő, 16 óra.

A virágosztással arra szeretnénk ösztönzi a visegrádiakat, hogy tevőlegesen is vegyenek részt a városszépítő munkában. 
A virágpalánták korlátozott számban igényelhetők. 

Visegrád Város Önkormányzata
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HISTÓRIA

"METZKER KÁROLY VISSZAEMLÉKEZÉSEI GÖRGEI ARTHURRÓL...
SZEMELVÉNYEK A SZABADSÁGHARC IDEJÉBŐL"

TÖRVÉNYES ALAP
Egy alkalommal Görgei Arthur a következőket mon-

dotta:  „ A szabadságharc kitörését megelőzően Széche-
nyi oldalán küzdöttem. Evoluciót és nem revoluciót 
akartam. Mindig a meglévő törvény fejlesztésével 
akartam az új viszonyokhoz alkalmazkodni. Mindig 
ez volt a törekvésem később is. Vallottam, hogy ha fi -
atal uralko dónk rossz befolyásra, valamint a magyar 
kormánynál is elkövetett hibák folytán  -   Ausztriának 
akkoriban elfoglalt helyzete miatt,  - letért a magyar 
törvényes a lapról, a nemzetnek nem szabad őt követnie. 
Ha szilárdan és következetesen kitartunk a törvényes 
jogaink mellett, lehetett volna módot találni,  hogy az 
uralkodóval megértsük egymást. Én a szabadságharc 
kitörésekor a törvény védelmére fogtam fegyvert. Ezt az 
alapot sohasem hagytam el. Mindig hű maradtam a váci 
proklamációmban is hirdetett elvekhez. Vallottam, hogy 
a törvényes rend és jogfolytonosság bizonyosan ismét 
hely re fog állni. Biztam, hogy a mi szláv nemzetiségeink s 
különösen a horvátok, csak a francia februári forradalom 
hatása alatt fordultak ellenünk, s idővel le fognak csende-
sedni. Láttuk később, hogy 1867-ben Deák Ferencnek is 
sikerült a horvátoknak nyújtott fehér lappal a jogfoly-
tonosságot biztosítani.”

A VÁCI CSATA
Egy alkalommal együtt utaztam a tábornokkal vasúton 

Budapestre. Mikor Vácot elhagytuk egy kúpalakú hegyre 
és egy vasúti őrházra hívta fel fi gyelmemet és említette, 
hogy ide nevezetes emlékek fűzik.  Azt mondta, hogy itt 
harcolt első ízben az oroszokkal. Az ütközetről érdekes 
részleteket mondott el. 1849 július közepén Komárom 
mellől a Duna bal partján Ceglédre akart vonulni, hogy 
találkozzék az ott álló seregünkkel. Mikor Vácra jutott, 
előbb kevésszámú, majd mind több orosz katona mutat-
kozott, akikkel ütközetbe bocsájtkozott.      

A harc váltakozó szerencsével egész nap folytatódott. 
Este az oroszok Sződ irányába vonultak vissza, Görgei 
pedig Vác városába húzódott. Másnap reggel néhány 
törzstiszttel szemlére indult a hegyre, hogy távcsővel 
körülnézzen, de a magával hozott huszárok a hegy lábánál 
maradtak. Egyszerre közeledő lovas vált láthatóvá, aki-
nek öltözete és fegyverzete csillogott az erős napfényben 
és akiről hamar megállapították, hogy orosz tiszt. Most 
megtorpant a lovas, észrevette Görgei csoportját, meg-
fordult és nagy sebességgel elvágtatott. A tábornok utá-
na szalasztotta huszárjait azzal a paranccsal, hogy fogják 
el a tisztet. Az orosz lova gyors volt és távolodott, mire 

az egyik huszár utána lőtt, de nem találta el. Ez a tiszt 
később fogságukba került és kihallgatása során említet-
ték neki, hogy Görgei az elfogatására adott parancsot, de 
lövésre nem. Az orosz azt vallotta, hogy ő tudja, hogy a 
lövés csak az egyik huszár túlbuzgóságából eredt.                                                                                                                    

Görgei délben akart tovább indulni, hogy az esetleg   
Gödöllőnél található orosz seregen áttörjön.  Azonban 
már most mutatkoztak az oroszok s csakhamar élénk harc 
keletkezett ismét. Ezen küzdelmek azt iga zolták, hogy itt 
nem az orosz főerővel folyik a harc, a beérkezett kém-
jelentések azonban arról tanúskodtak, hogy Paskie vics 
főseregével nem nagy távolságban hely ez ke dett el. Az oro-
szok a délután folyamán beszüntették a tüzelést, védelmi 
állásba húzódtak vissza és várták a támadásunkat. Erre 
a magyar sereg is abbahagyta a lövöldözést. A tábornok 
törzstisztjeivel az említett vasúti őrházba ment, és ott el-
határozta, hogy okvetlenül elkerüli a nagy túlerővel való 
mérkőzést és sürgősen még az éj leple alatt Losonc-Mis-
kolc irányában kerülő úton elmenekül. Nem volt vesz-
tegetni való idő. A megállapított terv szerint a sötétség 
beálltával csendben, titokban, gyorsan kivonult a had-
sereg a városból s megerőltetett menetelésben ment 
mindegyik oszlop a kijelölt úton. Ekkor azonban várat-
lan akadály merült fel: az ország lakosainak egy része, 
állandóan beláthatatlan hosszú sorokban, szekereken, 
hintókon követte a hadsereget mert csak itt érezte magát 
biztonságban. Ezek a szekerek Vác terein, utcáin, a házak 
udvarán, de legnagyobb része a várostól északra vezető 
országúton helyezkedett el. A katonai visszavonulás fo-
lyamán a felébredt szekeresek kocsijaikkal betolakodtak 
a katonaság közé, megakadályozták ezek menetelését 
s várostól északra lévő hídnál oly torlódás keletkezett, 
a mely minden előrehaladást lehetetlenné tett. A katonaság 
kénytelen volt a szekereket az úttestről lefordítani, ami a 
szekeresek kétségbeesését, s lármájukat fokozta. 

A hangoskodásra  felfi gyeltek az oroszok és a vissza-
vonuló honvédséget megtámadták és igen erős éjjeli harc 
keletkezett. Ez oly nagy és kínos zavart okozott, hogy a 
legnagyobb szigorúságra volt szükség ahhoz, hogy biz-
tosítani lehessen a hadsereg elvonulását. A híd védelmé-
vel valamint a hátvéddel megbízott katonák hősiesen 
helytálltak, és ennek volt köszönhető, hogy mire a hidat 
is az ellenséges golyózápor dacára szétrombolták, már 
ismét csatarendben folytathatta Görgei serege az erőlte-
tett menetelést, amit aztán siker is koronázott.      

 Közreadja: Kékessy-Herendi Ida
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VSE HÍRADÓ – HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK A VISEGRÁDI SPORT EGYESÜLETRŐL

TISZTELT VISEGRÁDI LAKOSOK, KEDVES 
SPORTBARÁTOK!
Az Egyesület február 11-én tartott Közgyűlésén célul 

tűztük ki, hogy szeretnénk rendszeres tájékoztatást adni 
Egyesületünk életében történő fontosabb eseményekről, 
eredményekről, illetve sportolási lehetőségekről.

Újonnan megválasztott elnökként fontosnak érzem, 
hogy közel vigyük a Lakossághoz a sportolási és 
versenyzési lehetőségeket, eseményeket, illetve bemutas-
suk az Egyesület céljait, lehetőségeit és felépítését. Éppen 
ezért rendszeresen fogunk szerepelni a Visegrádi Hírek 
hasábjain, megújítjuk honlapunkat és igyekszünk min-
den lehetséges fórumon aktív tájékoztatást adni, hogy 
minél szélesebb körben jussunk el, jussanak el híreink és 
a lehetőségek a Lakossághoz.

Bevallom őszintén, hogy számomra sem volt ismert, 
hogy mekkora az Egyesület, hány szakosztálya van, és 
hány aktív sportolót számlál, így célszerűnek látom egy 
rövid összegzéssel képet adni a jelen helyzetről.

Az Egyesület alapvető célja, hogy tagjainak és a város 
lakosainak sportolási lehetőséget biztosítson, közössé-
gi sportéletet szervezzen és versenyeken való részvételt 
biztosítson sportolóinak, illetve szervezzen maga is 
versenyeket. Az Egyesületnek 7 működő Szakosztálya 
van, élükön a Szakosztályvezetőkkel az alábbiak szerint.

• Jégkorong szakosztály – Visnyovszky András
• Kerékpár szakosztály – Müller Antal
• Labdarúgó szakosztály – Szedlacsek János
• Lovas szakosztály – Eőry Sarolta
• Sakk szakosztály – Gróh Dániel
• Tenisz szakosztály – Zeller Tibor
• Túra szakosztály – Bártfai István
Az Egyesületet szakosztályaiban összesen kb. 240 fő 

sportol rendszeresen, jár versenyekre, képviseli Váro-
sunkat a különböző eseményeken. Az egyes szakosztá-
lyokat hónapról hónapra be fogjuk mutatni, hogy min-
denki lássa a szakosztályok nyújtotta lehetőségeket és 
pontosabb képet kapjon az egyes sportágak tevékeny-
ségéről.

Bízunk abban, hogy ezzel felhívjuk a fi gyelmet Váro-
sunk sportjában rejlő lehetőségekre és buzdítunk min-
denkit az aktív részvételre sportolóként, szurkolóként és 
támogatóként. 

Ne feledkezzünk meg a szakosztályvezetőkön túl azokról, 
akik aktívan, napi szinten részt vesznek az Egyesület életé-

ben. Ők alapvetően a Szakedzők, a Felügyelőbizottság 
tagjai Zeller Márton, Csékey Róbert és Dr. Szabó Ferenc 
személyében, valamint a vezetőség részéről Herold Mária 
titkárságvezető, Zeller Róbert gazdasági tanácsadó, és 
akinek a tevékenysége, az Egyesületért folytatott min-
dennapi munkavégzése naponta szemünk előtt zajlik az 
Szen drey Lajos elnökhelyettes. Külön köszönet mind-
annyiuk támogatásáért és munkájáért!

Az Egyesület szorosan együttműködik Visegrád Város 
Önkormányzatával, aki az Egyesület költségvetésének 
túlnyomó részét biztosítja. Sajnos a költségvetés adta le-
hetőségek limitáltak, így célunk a rendelkezésre álló for-
rások bővítése.

Erre két alapvető lehetőség van, az egyik a pályázatokon 
való részvétel, ahol azonban mindig szükség van önerőre, 
illetve az oly sokat emlegetett Tao pályázatok, ahol azon-
ban csak látványsportokra, a mi esetünkben labdarúgás-
ban és jégkorongban lehet Tao pénzhez jutni, ami azon-
ban csak az utánpótlás nevelésre fordítható.

Ahhoz, hogy fejlődni tudjunk az Egyesület céljainak 
megvalósítására fordítható bevételeket növelni szükséges, 
amelyre alapvető lehetőség a támogatások gyűjtése, me-
lyet mind magánszemélyektől, mind vállalkozásoktól tu-
dunk fogadni.

Szeretnénk toborozni Pártoló tagokat, akik szin-
tén lehetnek cégek, ill. magánszemélyek, és anyagi 
támogatásukkal segíthetik Egyesületünk működését.

Sajnos az adó 1%-ának fogadására idén még nem va-
gyunk jogosultak, de jövőre ezt is meg fogjuk valósítani. 
Addig kérjük az adózókat, hogy a Visegrád Ifj úságáért és 
Sportjáért Alapítványnak ajánlják fel adójuk 1%-át, ahol 
fontos megjegyezni, hogy ez az alapítvány a VSE-től tel-
jesen független szervezet, de az Egyesület és az Alapít-
vány célkitűzéseiből, illetve nevéből fakadóan is nagyon 
hasonló, mondhatni társszervezetei egymásnak.

Buzdítunk mindenkit, hogy olvassa híreinket, tá-
jékozódjon a lehetőségekről, versenyekről és vegyen részt 
sportolóként, szurkolóként vagy éppen támogatóként 
azért, hogy minél többen tartozzunk az Egyesülethez, 
kötődjünk a sportélethez és alkossunk egy jó csapatot, 
mert nyerni csak jó csapattal lehet.

Sportra fel!

Üdvözlettel,
Lelkes László, elnök

Visegrádi Sportegyesület
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VISEGRÁDI ÍZEK

A FŐZÉS TÖBB, MINT FŐZÉS

Gasztronómia – amely összefűzi a kultúrát és az 
ételt, a jelent és a múltat, a családot. Lehet még 

kommunikációs csatornának is tekinteni, hiszen ezen 
keresztül követhető leginkább nyomon a családi kapocs.  
Innen ered a „nagymama főztje”, „anyukám húslevese”,  a 
„nagypapa fi nom hurkái és kolbászai”……és innen nem 
is lépnék tovább, hiszen baráti, családi  beszélgetések-
ből biztosan tudom, hogy szinte mindannyian keressük 
ezeket a régi, gyerekkori, általában egyszerű, de még is 
felejthetetlen ízeket. Sok már csak az emlékünkben él és 
sajnos sokszor már nincs is kitől megkérdezni…. pedig 
nagyon fontos lenne gasztro-identitásunk megőrzése és 
továbbadása.  Biztosan minden családnak megvannak a 
saját kedvenc „érzelmi” ételei, ami több mint egy süti vagy 
leves, hiszen tartozik hozzá egy kis emlék vagy történet. 
Ezek többnyire csak szájhagyomány útján maradtak meg, 
hiszen emlékszem, az én nagymamámnak sem volt re-
cept gyűjteménye, szakács könyve, mégis mindent tu-
dott és fantasztikus ízű volt a legegyszerűbb étel is, amit 
elkészített. Ezt megtanulni nehéz, hiszen a nagyik legked-
veltebb mértékegysége a „majd érzed mennyi kell”.  Hát, 
sokszor nem érzem biztosan, de próbálkozom és sokat 
beszélek róla, próbálom tovább adni azt, amit sikerült 
megjegyeznem és a sok beszélgetés alapján jönnek elő 
a már rég nem készített ételek is……húú, tényleg anya, 
milyen régen nem volt már…. Így került elő mostanság a 
rántott tejbegríz.  Gondolom sokan ismerik, de aki nem 
annak ajánlom kipróbálásra, végtelen egyszerűsége mel-
lett felér egy fi nom sütivel. Kicsit sűrűbb vaníliás, reszelt 
citromhéjas tejbegrízt kell készíteni és egy tepsi hátulján 
kiteríteni , hogy kihűljön. Ez után kockákra felvágni és 
bepanírozni, kisütni. Lekvár, porcukor, ki hogyan szereti. 
Nagyszüleink nálunk nagyobb összhangban éltek a ter-
mészettel, ösztönösen tudták, mikor, mire van szükségük. 
Betartották a böjtöket, melyek testüknek, lel küknek 
segítség volt a megújuláshoz, megtisztuláshoz. Most, a 
nagyböjtre készülve azon gondolkodtam, hogyan is volt  
régen 40 napig, míg hús nem került az asztalra, azonban 
minden nap olyan fi nom ételeket ettünk, hogy ez nagyon 
nem is hiányzott. Így jutott eszembe a tojásos krumpli, 
amit nagyon szerettem. Dinsztelt hagymán le pirított hé-
jában főtt reszelt krumpli, jó sok tojással nyakon öntve, 
mint a tojásos nokedli. Káposzta salátával nagyon fi nom. 
És a burgonya fasírt, ami minden főzelék mellett megállja 
a helyét. Ugyan úgy készül, mint a rendes, csak reszelt 

főtt krumpli van benne hús helyett. Vagy a sajtos noked li, 
ami gondolom mindenhol a gyerekek kedvence: szalon-
na zsíron hagymát, fokhagymát kell pirítani, majd bele 
a reszelt sajt és a tejföl, hogy jó krémes legyen. Ezt kell 
rétegezve lerakni egy tepsiben a kifőzött nokedlivel, 
reszelt sajttal megszórni és összesütni. Nem is folytatom 
tovább, hiszen nem szakácskönyvet írok, hanem egy kis 
gondolatébresztőt szerettem volna kreálni ebből az írás-
ból azért, hogy fellelkesítsem azokat a háziasszonyokat – 
főleg az idősebbeket – akik őrizgetnek régi, hagyományos 
recepteket, ünnepi ételeket, szokásokat, szíveskedjenek 
megosztani velünk itt az újság hasábjain, hogy minél 
többen megismerhessük ezeket. Hogy megtanulhas-
suk, a millióféleképpen variálható kelt tészta elkészítése 
nem „mumus”, és hogy egy levél tészta meggyúrása nem 
annyi ra bonyolult dolog, mint amennyire hisszük. Aki-
nek van története, receptje, de nincs kedve vagy ideje 
arra, hogy ezt leírja, annak szívesen segítek ebben, mert 
nagyon szeretném, ha minél több hagyományt, szokást 
és receptet tudnánk összegyűjteni és megőrizni a fi atal 
generációk számára.        

Bártfai Ildikó
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KÖZTÉR

SZERETNÉNK ÚJ EMBEREKET IS A KÖZÖSSÉGÜNKBE

Közösségünk, egyesületünk, a Visegrádi Szövetség  
16. évében jár. Ez alatt az időszak alatt számos 

programot tudott szervezni és sok olyat is, amelyen 
városunk lakói is részt tudtak venni. Velünk együtt örül-
hettek, szórakozhattak – például busz kirándulásainkon 
(kb.: húszat szerveztünk), kulturális találkozókon (két 
Kis-Visegrád nemzetközi- ,  három Dunakanyar kulturá-
lis gála találkozón), de a Zsitvay gyalogtúrákon is együtt 
voltunk, vagy éppen – a társadalmi fórumainkon – el-
mondhatták véleményüket, javaslataikat, észrevételeiket 
a várossal  és a város  jövőjével kapcsolatosan, de voltak 
kiállítások és más rendezvények is.

Az egyesület 2020. február 8-án újból elnökségválasz-
tást tartott. Az elnök (régi-új) Kiss Károly lett, az elnökség 
tagjai: Abonyi Géza, Berinszki  Józsefné Ica,  Dubniczki 
Tiborné Erzsi és Makai Győzőné Éva lettek.

Itt szeretnénk megköszönni, Varga Brigittának több 
éves elnöki munkáját, aki az elmúlt három évben vállalta 
a Visegrádi Szövetség vezetését és így biztosította a folya-
matos egyesületi tevékenységünket.

A Visegrádi Szövetség 2020-ra is olyan programokat 
tervez, amelybe várja a visegrádi polgárok részvételét, 
bekapcsolódását is.  Néhány ezek közül:

• Zsitvay gyalogtúra (visegrádi környék):  2020. 
április 18-án, szombaton 9 órától,

• a Férfi  Dalkör fellépése a városi „Tavaszköszöntő” 
programon: 2020. április,

• Majális (hagyományosan):  2020. május 1-sején, 
pénteken – 10 órától,

• VSZ és városi buszkirándulás (Mezőkövesd, Eger): 
2020.május 23-án, szombaton,

• Katona-dalos, - táncos találkozó: 2020. szeptem-
ber 26-án, szombaton 10-15 óráig,

• VSZ és városi buszkirándulás (Budapest/Cegléd, 
Ócsa): 2020.október17., szombat,

• Koszorúzás – Zsitvay emléktábla, I. és II. v.h. em-
lékmű: 2020.november 10., kedd. 16 óra,

• Első advent, karácsonyváró közösségi est:  2020. 
november 29-én, vasárnap 17 óra,

• Szilveszteri gyalogtúra (a „gombához”): 2020. de-
cember 31-én, csütörtökön 13 órától.

Továbbá:

• Színházlátogatások – évi három, négy alkalom-
mal: lehetőség szerint, később egyeztetve,

• a Virágos Visegrádért Díj kiadása (önkormányzat-
tal): 2020.- május, - július, - szeptember.

Szeretnénk, kérjük a visegrádiakat, hogy kapcsolód-
janak be a Visegrádi Szövetség egyesület munkájába: 
mindenkit – a fi atalabbakat különösen is – szívesen 
látunk és várunk!

(Kár lenne, ha idővel az egyesület stabil szervezeti 
állandósága, tartalmi tevékenysége az „elmúlás”  
homályába veszne. Ezért is kellenek a fi atalabbak, 
hogy átadhassuk a még meglévő értékeinket, - és 
azért is, hogy már közben érvényesülhessenek a fi -
atalok célkitűzései, érdekei és távlati elképzelései 
egyesületünk tevékenységében.)

Persze azt is szívesen vesszük, ha elfoglaltság miatt 
csak a programjainkhoz csatlakoznak.

Az érdekélődést, a jelentkezést várjuk: a 06 20 415 
00 20 (Kiss Károly) telefonszámon, vagy e-mailben:  
kisskaroly@t-online.hu  címen, és személyesen is a fel-
sorolt elnökségi tagoknál.

Visegrádi  Szövetség  
elnöksége nevében
Kiss  Károly  elnök

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki Grósz Mihályné Nusikát utolsó útjára elkísérte!
Grósz család
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MEGHÍVÓK

A Mátyás Király Művelődési Ház
és az Együtt Kulturális Egyesület

szeretettel hív mindenkit,
2020. március 17-én kedden 18 órára

a Duna Moziba
a

PÉNZFOLYÓ 2020
című előadásra, melyben

"Nagyon könnyű, érthető dalok a
nagyon nem könnyű és érthetetlen dolgokról..."

hangzanak el.

Előadja
Dörner György színművész,

és a HUNGARO Zenekar
valamint Antal Gábor trombitaművész.

 Az előadást  szinkronban végigkísérik
Bedő Máté videóinstallációi.

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,

gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2020. március 28-án szombaton
15-19 óráig a művelődési házba egy ingyenes

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 Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2020. március 21-én szombaton 16 órára
a művelődési házba

MEZŐS BÉLA
és

MEZŐSNÉ BEDNÁRIK MÁRIA
„ÚTKERESÉSEK”

című kiállításának megnyitójára
A kiállítás 2020. május 4-ig tekinthető meg

a könyvtár nyitva tartása szerint.

A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2020. március 27-én pénteken
18 órától lesz a könyvtárban.

Ez alkalommal a tavasz beköszöntével
JANCSÓ OTTÓ

tart vetítettképes előadást
TURISTAUTAK ITTHON ÉS KÜLHONBAN

címmel.

KOCSMA KVÍZ

2020. február 4-én a terveknek megfelelően elin-
dult a Kocsma Kvíz első évada. A fordulókat keddi 
napokra tervezzük, és kb. háromhetente tartjuk a 
Holló Kávézó & Borozóban.
Továbbra is várjuk ideálisan 4-6 fős csapatok csat-
lakozását, de egy-egy csapat létszáma ettől akár el is 
térhet. Egy-egy csapatot alkothat egy család, baráti 
kör, egyesület, de akár munkahelyi közösség is.
Minden forduló győztes csapata a napi nyereményen 
túl plusz pontot kap, és így jobb eséllyel indul az 
összetett győzelemért, és a különdíjért. Egy-egy for-
dulóban nem kötelező csapat minden tagjának részt 
venni, sőt az egész csapat is kihagyhat akár egy for-
dulót is, de így 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 
lehet, vagy el kell jönni bármely fordulóra. A követ-
kező alkalom 2020. március 24-én lesz.
Előre is jó szórakozást és kellemes időtöltést kívá-
nunk mindenkinek!
Várjuk a csapatok jelentkezését!

Mikesy Tamás

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!
Minden pénteken 17 órától

szeretettel várok mindenkit a művelődési házban.
GYERE EL, PRÓBÁLD KI

MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.
Érd.: 06-20/5454-788 (Králik Liza)
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HIRDETÉSEK

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

  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

  ELADÓ 
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

A VISEGRÁDI NAGYVILLÁM ÉTTEREM 
SZAKÁCSOT, FELSZOLGÁLÓT FELVESZ

Érdeklődni:  Lázár Tímea üzletvezetőnél.
Tel.: 30 278 3253
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"[...]Görgey nyugodtan alhatott, lelkiismeretét sem-
mi sem bánthatta. Kötelességét híven teljesítette s az 
a büszke öntudat élhetett benne rendületlenül, hogy 
a magyar kardnak, a magyar vitézségnek ő volt utolsó 
legendás hőse.

Tisztelet adassék a nagy katonának, akinek nem ada-
tott meg, hogy örömét érezhesse hősiességének."

Móricz Zsigmond: Görgey Artúr

ÁPRILY LAJOS

Fellegek játéka

Esendő voltam és beteg,
és szálltak fenn a fellegek.

Vándoroltak a kék uton,
gondolkoztam játékukon,

s szóltam: Ha én itt elveszek,
felhők között felleg leszek.

Gyöngyház- és rózsaszín hajó,
magas szelekben suhanó.

Megszólítasz: Ne szállj - maradj -
súlyos voltál, most könnyü vagy...

De én nem szállok már alább,
csak lebegek némán tovább.

Oszladozom, foszladozom,
haloványabbra változom.

Árnyékolom a kék eget
és te csak nézel engemet,

s én meg foglak tanítani,
hogyan kell szertefoszlani.

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

Megjelenik havonta, 850 példányban   
Főszerkesztő: Szél Károly 

Ideiglenes felelős szerkesztő: Grósz Gábor 
A szerkesztőbizottság tagjai: 
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Március 5. csütörtök, 19:15 
AMANDA 
feliratos, francia film, 107’, 2018 
Rendező: Mikhaël Hers 
Főszereplők: Ophélia Kolb, Vincent Lacoste, Stacy Martin 
 

A huszonéves David Párizsban él, bedolgozik egy airbnb la-
kásban, és segít nővérének, Sandrine-nak, aki egyedül neveli a 
hétéves Amandát. Mindeközben románc bontakozik ki közte 
és Lena, egy zongorista lány között. A gondtalan hétköznapok 
azonban egyszeriben véget érnek, amikor terrormerényletet 
hajtanak végre, amely során Sandrine meghal, Lena pedig 
megsebesül. Davidra hirtelen rászakad a gyász és a felelősség. 
Egyedül kell megbirkóznia a fájdalommal, gondoskodnia a kis 
Amandáról, és ápolni Lena lelkét. Korábbi életét elveszíti, az 
élet azonban nem áll meg, a veszteségekkel együtt is élnie kell 
a mindennapokat, amely új boldogságot is tartogat a számára.  
 

Március 6. péntek, 17:00 
ELŐRE 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 103’, 2020 
Rendező: Dan Scanlon 
 

Egy városi fantáziavilágban két tizenéves elf-fivér nem min-
dennapi küldetésre indul, hogy kiderítsék, maradt-e még némi 
varázslat a világban. 
 

Március 6. péntek, 19:15 
A VÁGYAK SZIGETE 
magyarul beszélő, amerikai misztikus horror, 110’, 2020 
Rendező: Jeff Wadlow 
Főszereplők: Portia Doubleday, Lucy Hale, Michael Peña 
 

Valahol a Csendes-óceán egy elhagyott részén egy különleges 
intézmény működik egy csodálatos szigeten. Az itt dolgozók-
nak csupán egy feladatuk van: hogy aki a szigetre jön, annak 
megvalósuljon élete legelérhetetlenebb, legmerészebb álma. 
Mindenki csupán egyetlen lehetőséget kap, de aki eljut ide, az 
nem marad ki abból, amire vágyik - nincs határ, nincs korlát, 
nincs szabály. Mert az álmok valóra válhatnak – de rettentés 
árat kell fizetni értük.  
 

Március 7. szombat, 15:00 
ELŐRE 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 103’, 2020 
 

Március 7. szombat, 17:00 
AMANDA 
feliratos, francia film, 107’, 2018 
 

Március 7. szombat, 19:30 
A VÁGYAK SZIGETE 
magyarul beszélő, amerikai misztikus horror, 110’, 2020 
 

Március 12. csütörtök, 19:15  
EGY ESŐS NAP NEW YORKBAN 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 92’, 2019  
Rendező: Woody Allen 
Főszereplők: Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jude Law 
 

Woody Allen romantikus komédiája egy főiskolás szerelmes-
pár, Gatsby és Ashleigh történetét meséli el. A pár tervei a 
New Yorkban töltött romantikus hétvégéről egy csapásra füst-
be mennek, amikor a napos idő esősbe fordul. Hamarosan 
elsodródnak egymás mellől, ami csak a kezdete a véletlen 
találkozások és furcsa kalandok hosszú sorának, amit külön-
külön megélnek.  
 

Március 13. péntek, 17:00 
NYOMORULTAK 
feliratos, francia bűnügyi dráma, thriller, 102’, 2019 
Rendező: Ladj Ly 
Főszereplők: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Issa Perica 
 

Stephane vidéki rendőr, és nemrég költözött Párizsba és egy 
civil ruhás bűnüldöző egységhez kerül a város legproblémá-
sabb negyedébe. A törvénytisztelő férfi számára sokkolóan hat, 
hogy kollégái az erőszaktól sem riadnak vissza, és teljesen 
szabadon értelmezik a törvényeket. A csapat tagja a rasszista 
Chris és az afrikai származású, muszlim Gwanda, akik nem 
kímélik a külváros lakóit, s maguk is elsüllyednek a korrupció 
és bűn mocsarában. A férfinak rá kell döbbennie, hogy a kör-
nyéken sajátos igazságszolgáltatás működik, ahol a békét a 
bűnbandák tartják fenn, törékeny alkuk és pillanatnyi megálla-
podások alapján. S elég egy szikra, hogy fellángoljon a megál-
líthatatlan erőszak.  
 

Március 13. péntek, 19:15 
A LÁTHATATLAN EMBER 
magyarul beszélő, amerikai-ausztrál horror, thriller, 110’, 2020 
Rendező: Leigh Whannel 
Főszereplők: Elisabeth Moss, Johnny Depp, Aldis Hodge 
 

Cecilia egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik egy 
gazdag és briliáns tudóssal, de egyszer csak úgy dönt, hogy 
megszökik és elrejtőzik. Ám amikor Cecilia exe öngyilkossá-
got követ el, és hatalmas vagyonának egy jelentős részét fele-
ségére hagyja, a nő arra gyanakszik, hogy férje halála csak 
színjáték volt. Amikor a hátborzongató események sora halálos 
fordulatot vesz, és szerettei életét veszélyezteti, Cecilia elméje 
kezd megbomlani, és kétségbeesetten próbálja bizonyítani, 
hogy kísérti őt valaki, akit senki sem lát.  
 

Március 14. szombat, 15:00 
ELŐRE 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 103’, 2020 
 

Március 14. szombat, 17:00 
EGY ESŐS NAP NEW YORKBAN 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 92’, 2019  
 

Március 14. szombat, 19:30 
A LÁTHATATLAN EMBER 
magyarul beszélő, amerikai-ausztrál horror, thriller, 110’, 2020 
 

Március 19. csütörtök, 19:15 
NYOMORULTAK 
feliratos, francia bűnügyi dráma, thriller, 102’, 2019 
 



Március 20. péntek, 17:00 
TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE 
magyarul beszélő, holland-német családi vígjáték, 82’, 2019  
Rendező: Steven Wouterlood 
Főszereplők: Josephine Arendsen, Sonny Coops Van Utteren 
 

A vakáció első napján a bátyám eltörte a lábát. Szóval elég 
rosszul járt, de nekem pont ez volt a szerencsém, mert a rende-
lőnél találkoztam Tess-szel. Tess szeme barna, és arany pöty-
työcskék vannak benne. Sosem kér bocsánatot és szeret paran-
csolgatni. Az apja nem is tud arról, hogy létezik. Csak egy hete 
van, hogy megismerje az apját. Nekem is csak egy hetem van, 
hogy vele legyek. Úgyhogy segítek neki. Hét napig vagyunk a 
szigeten, de ez életem legfurcsább és legboldogabb hete.  
 

Március 20. péntek, 19:15 
WASP NETWORK – AZ ELLENÁLLÓK 
magyarul beszélő, francia-spanyol-belga thriller, 123’, 2019  
Rendező: Olivier Assayas 
Főszereplők: Penélope Cruz,  Ana de Armas,  Edgar Ramirez  
 

Havanna, a kilencvenes évek eleje. A pilótaként dolgozó René 
González ellop egy repülőgépet, és elrepül Kubából, maga 
mögött hagyva szeretett feleségét és lányát. Miamiban kezd új 
életet, de nemsokára más kubai disszidensek követik, és szép 
lassan kialakítanak egy kémhálózatot. Azt tűzik ki küldetésük 
céljául, hogy épüljenek be az erőszakos, Castro-ellenes szerve-
zetekbe, amelyek a sziget elleni terrortámadásokért felelősek.  
 

Március 21. szombat, 15:00 
AILO – EGY KIS RÉNSZARVAS NAGY UTAZÁSA 
magyarul beszélő, finn-francia családi kalandfilm, 86’, 2018  
Rendező: Guillaume Maidatchevsky 
Narrátor: Reviczky Gábor 
 

A film egy apró rénszarvas életének első évét követi nyomon: 
hogyan tanul meg életben maradni a sarkvidéki vadon egyszer-
re zord és gyönyörű, farkastörvények uralta világában. A kö-
lyöknek fajtársaihoz hasonlóan életre-halálra szóló kihívások-
kal kell nap, mint nap szembenéznie. Felnőtté válásának törté-
nete a legértékesebb tanulságokat felmutató, szívhez szólóan 
igaz mese Lappföld lélegzetelállító, varázslatos vidékeiről.  
 

Március 21. szombat, 17:00 
TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE 
magyarul beszélő, holland-német családi vígjáték, 82’, 2019  
 

Március 21. szombat, 19:30 
WASP NETWORK – AZ ELLENÁLLÓK 
magyarul beszélő, francia-spanyol-belga thriller, 123’, 2019  
 

Március 25. szerda, 18:00 
A MI KODÁLYUNK 
magyar dokumentumfilm, 90’, 2020  
Rendező: Petrovics Eszter 
 

A filmben Ránki Fülöp zongoraművész és Devich Gergely 
csellóművész szemszögéből és egy száz éve elhangzott koncert 
apropóján ismerhetjük meg a 20. század egyik legjelentősebb 
muzsikusának egy kevéssé ismert arcát. A fil Kodály Zoltán 
gyermekkorát és fiatalkorát dolgozza fel, az 1910-es szerzői 
estet állítva középpontba, amelyen az I. vonósnégyes, a Kilenc 
zongoradarab, valamint a Szonáta gordonkára és zongorára 
című mű hangzott el. A főszereplők és barátaik a 2019-ben 
újból megrendezett hangverseny során nemcsak megszólaltat-
ják Kodály darabjait, de a K fiatal éveihez köthető helyszíne-
ken barangolva izgalmas gondolatokat is megosztanak egy-
mással és a nézőkkel a zeneszerző életéről és műveiről.  

Március 26. csütörtök, 19:15  
SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK OTTHON 
feliratos, angol-francia-belga filmdráma, 101’, 2019  
Rendező: Ken Loach 
Főszereplők: Kris Hitchen, Debbie Honeywood 
 

Rick családja a gazdasági válság óta egyre nagyobb adóssá-
gokkal küzd. A munkanélküli családfő egyéni vállalkozásba 
kezd, egy szállító cég alvállalkozójaként csomagkézbesítőnek 
áll. Nap, mint nap keményen dolgozik, a munkanapok fárasz-
tóak, a határidők szorosak. Az elcsigázott Rick mindenáron 
próbál talpon maradni az embertelenül  kizsákmányoló vállala-
ti rendszerben. Ám felesége munkája is veszélybe kerül, ami-
kor kénytelenek eladni az autóját, s kamasz fiuk lázadásával 
szemben is egyre tehetetlenebbek.  
 

Március 27. péntek, 17:00 
SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK OTTHON 
feliratos, angol-francia-belga filmdráma, 101’, 2019  
 

Március 27. péntek, 19:15 
MULAN 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 117’, 2020 
Rendező: Niki Caro 
Főszereplők: Yifei Liu, Jason Scott Lee, Jet Li,  Donnie Yen 
 

Egy nagyívű kalandfilm egy félelmet nem ismerő fiatal nőről, 
aki férfinak álcázza magát, hogy csatasorba állhasson a Kínát 
fenyegető északi betörők ellen. A megbecsült harcos legidő-
sebb lányaként született Hua Mulan bátor, talpraesett ifjú 
hölgy. Mikor a császár határozata értelmében minden család-
ból csatlakoznia kell egy főnek a sereghez, átveszi gyengélke-
dő apja helyét Hua Jun néven, s Kína legnagyobb harcosainak 
egyike válik belőle.  
 

Március 28. szombat, 15:00 
SONIC, A SÜNDISZNÓ 
magyarul beszélő, japán-amerikai animációs film, 100’, 2019  
Rendező: Jeff Fowler 
Főszereplők: Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough 
 

Sonic véletlenül hihetetlen erő birtokosa lesz. A saját védelme 
érdekében a Földön rejtőzik el, és egyetlen szabályt kell betar-
tania: nem szabad, hogy a világ tudomást szerezzen a létezésé-
ről. Ám ez nem könnyű feladat egy 15 évesnek, főleg ha az a 
15 éves Sonic képességeivel van megáldva. Így aztán nem kell 
hozzá sok, hogy felfedezze őt Tom, a szarkasztikus, ám áldott 
jó szívű zsaru. Ők ketten egy hihetetlenül akciódús kalandba 
keverednek, miközben átszelik a fél világot úgy, hogy üldözi 
őket a mániákus Dr. Robotnyik és robotszerkentyűi.  
 

Március 28. szombat, 17:00 
10 NAP ANYU NÉLKÜL 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 104’, 2020 
Rendező: Ludovic Bernard 
Főszereplők: Franck Dubosc, Aure Atika, Gabrielle Marie 
 

Antoine-t, a sikeres HR vezetőt már nem sok választja el attól, 
hogy előléptessék. A rafinált üzletember arra azonban nem 
számít, hogy imádott felesége fogja a legnagyobb próbatétel 
elé állítani. Isabelle ugyanis úgy dönt, vakációzik egyet egye-
dül. Bár gondosan lediktálja, hogy mik is a feladatok a gyere-
kekkel arra a 10 napra, amíg ő nem lesz otthon, de hamar kide-
rül, hogy ez kevés lesz Antoine boldogulásához. 
 

Március 28. szombat, 19:15 
MULAN 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 117’, 2020 
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