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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig lehet kérni
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti
illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett
nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi
választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
A februári rendes testületi ülésre 2018. február 13-án
került sor, melyen az alábbi döntések születtek:
 elfogadásra került a 2018. évi költségvetés, melynek
tervezett főösszege 1.590.169.079.-Ft. A költségvetés
összeállításakor fontos irányelv volt, hogy a tartalék
akkora legyen, hogy az a 2018. évi gazdálkodást
biztonságossá tegye és megfelelő mozgásteret biztosítson a képviselő-testületnek. A külön sorokon
nevesített fejlesztéseken túl 50 millió Ft-os fejlesztési
céltartalékot képeztünk, az általános tartalék összege
pedig 101.695.878.-Ft.
 módosította a testület a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló 2/2007. (I.26.) önkormányzati rendeletet a
köztisztviselői illetményalapot illetően, mely 2018ban 45.000.-Ft-ra emelkedik. Az illetményalap ilyen
mértékű emelése a 2017. évhez viszonyítva átlag
12,5%-os béremelést jelent, amely mérték megegyezik
a garantált bérminimum idei évi emelkedésével
 újraalkotásra került a tervtanácsról szóló rendelet,
mivel indokolttá vált a korábbi, 2008-ban elfogadott
önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabályokhoz történő igazítása, módosítása
 módosította a képviselő-testület a településkép
védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati
rendeletet, melynek előírásairól jelen számban
olvashatnak részletes tájékoztatót (a hatályos
rendeletek a város honlapján teljes terjedelemben a
www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabalyzat
ok/hatalyos rendeletek cím alatt megtalálhatóak)
 támogatási igényt nyújt be az önkormányzat a
Belügyminisztériumhoz a Visegrád, Áprily-völgyben
húzódó vízfolyás medrében, vis maior jellegű partfal
lesuvadása, kimosódása következtében a 067/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanban keletkezett kár
miatt. A károk helyreállításának - tervezői költségvetés alapján - tervezett összköltsége 17.629.124.-Ft,
melyből a vis maior támogatási igény 15.866.210.-Ft,
a saját forrás 1.762.914.-Ft.
 a Fellegvár Óvoda fűtését biztosító gázkazán és a
kazánházban található szerelvények cseréjének
szerelési munkáira 2.443.237.-Ft+27%Áfa összesen
3.102.911.-Ft összeget biztosított a képviselő-testület
 elfogadásra került a Hotel VSGRD Kft. által becsatolt,
a Visegrád 1289 hrsz-on (Löffler bánya) tervezett
szálloda komplexum megvalósítására készített Telepítési Tanulmányterv. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert, hogy ezen döntés alapján kezdeményezzen egyeztetést a Hotel VSGRD Kft képviselőivel
a település-rendezési szerződés részleteinek egyeztetésére, majd ezután készítsen egy újabb előterjesztést
a szerződés elfogadása érdekében.
 elfogadta a képviselő-testület az önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó 2018. évi
ütemtervét
 a képviselő-testület munkaterve szerint februárban
több beszámoló volt napirenden, így elfogadásra


















került a védőnő, a művelődési ház, valamint azon civil
szervezetek beszámolója, akik 2017-ben pályázat
útján támogatásban részesültek a civil szervezetek
számára létrehozott támogatási alapból.
„Visegrád” név, címer és logó használatára adott
engedélyt a testület a Mozdulj Rendes Alapítvány
részére a „V4 Visegrád Csúcstámadás” elnevezésű
verseny kapcsán, Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából
elfogadta a képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület 2018. évi támogatási kérelmét és a szakosztályok működését és üzemeltetését 1.600.000.-Ft-al támogatja az alábbi megosztás szerint: 700.000.-Ft a
labdarúgó, 100.000.-Ft a túra, 200.000.-Ft a sakk,
100.000.-Ft a tenisz, 150.000.-Ft a kerékpár szakosztály,
valamint 350.000.-Ft az egyesület működési költségeire
A Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat
2017-2018. évi fordulójára benyújtott pályázat önrész
támogatásáról is döntött a testület, mely szerint a
személyi jellegű ráfordításra, a tárgyi eszköz beszerzésre, valamint az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításához szükséges 789.260.-Ft önrészt a 2018. évi
költségvetés terhére támogatás formájában biztosítja
a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesületet a 2018. évi működési kiadásainak finanszírozására 12.980.000.- Ft összegű támogatásban
részesíti az önkormányzat
A Visegrádi Nyugdíjas Klubnak, valamint a Visegrád
Települési Polgárőr Egyesületnek egyaránt 300.000,Ft támogatást szavazott meg a testület a 2018. évi
működési kiadásaikra
jogszabályi kötelezettségének eleget téve megválasztotta a képviselő-testület a Visegrádon működő szavazatszámláló bizottság tagjait
úgy döntött a testület, hogy az egészségház, mozi és a
polgármesteri hivatal épületeiben lévő biomassza üzemű
kazánok 2018/2019-es téli szezonban történő üzemeltetéséhez, valamint a rendkívüli települési támogatás
iránti kérelmekben kért tűzifa iránti igények biztosításához előreláthatóan szükséges 100 m3 tűzifát az Eőry
és társa Kft.-től vásárolja meg 22.000 Ft/m3+áfa áron
megbízást adott a képviselő-testület Szkok Iván
szobrászművésznek Görgei Artúrt ábrázoló szobormű
posztamensének tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére, valamint idős Görgei Artúrt ábrázoló 5/4-es
mintázású 1:1 méretű büsztjének tervezésére és az
alkotás kiégetett samott-kerámia változatának kivitelezésére bruttó 2.174.000.-Ft díj ellenében
elbírálta a testület a 2018. évi utcai homlokzat- és
kerítés felújításra beérkezett pályázatokat az alábbiak
szerint:
- Berinszki Józsefné Visegrád, Fő u. 84. számú
ingatlan utcai kerítésének felújítására benyújtott
kérelmét 32.500.-Ft összegben
- Dobó István Visegrád, Fő u. 125. számú épületének
utcai homlokzat és kerítés felújítására 668.000.-Ft
folytatás a következő oldalon

XXXIV. évfolyam 3. szám

VISEGRÁDI HÍREK

3

Városházi Mozaik
Intézze ügyeit elektronikusan!
Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy az országosan kialakított
hivatalos elektronikus kapcsolattartási forma
2018. január 1-jétől Visegrádon is elérhető!
A hivatalos tájékozódást
(pl. bejelentések, észrevételek megtétele, tájékoztatás
kérése) és
hivatalos ügyintézést
(pl. nyomtatványok megtekintése, kitöltése és elektronikus úton történő benyújtása) lehetővé tévő elektronikus felületeket a következő címeken érhetik el:

epapir.gov.hu
ohp-20.asp.lgov.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés
nem azonos az elektronikus levéllel (e-mail). Az
elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu megléte szükséges. Az ügyfélkapu a Tahitótfalui Kormányablakban
térítésmentesen igényelhető.
Az elektronikus ügyintézés felületeire vezető hivatkozások Visegrád Város Hivatalos honlapján keresztül
is elérhetőek a kezdőoldalon a jobb felső sarokban található „ÜGYINTÉZŐ” menüpontban.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan segítség,
tájékoztatás kérhető Dr. Szabó Attila jegyzőtől a
20/456-29924-es telefonszámon.
Visegrádi Polgármesteri Hivatal,
Visegrád Város Önkormányzata

Változás a lomtalanítás időpontjában!
Tisztelt Visegrádiak!
Előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy
2018-ban a lomtalanítást április végén tartjuk
az eddigiekhez hasonló feltételekkel.
A pontos időpontról és egyéb részletekről
a Visegrádi Hírek áprilisi számában
olvashatnak bővebben.
Zöld anyag elszállítása
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. március 19-én, hétfőn
megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását.
A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra 200
forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként reggel 7
óráig. A más típusú zsákban lévő anyagot nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a Polgármesteri Hivatalban, vagy a barkácsboltban szerezhetik be. A zsákban 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 200 forintért megvásárolható öntapadós matricát kell
felerősíteni. A nagyobb mennyiségű fás szárú zöld anyag
elszállítása előzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklődni lehet a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon.
Egyidejűleg tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu átvételének utolsó napja 2018. március 3. szombat, de április
végéig előzetes egyeztetés alapján (20/456-12841), a Városgazdálkodási Csoport telephelyén hét közben lehetőséget biztosítunk a hamu leadására.
Visegrád Város Önkormányzata

Felhívás
Tisztelt Választópolgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a központi lakcímnyilvántartás rendezése során lakcímük
megváltozott és lakcímkártyájukat még nem cserélték le,
tegyék meg, mert az országgyűlési választáson kizárólag
érvényes, azaz a központi lakcímnyilvántartás szerinti
lakcímre kiállított lakcímkártyával lehet szavazni. A
lakcímkártyákat a Tahitótfalui Kormányablakban a Polgármesteri Hivataltól kapott határozat bemutatásával
díjmentesen kicserélik!
A választásokkal kapcsolatosan a város honlapján létrehozott „Országgyűlési Választás 2018” menüpont alatt,
illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainál
tájékozódhatnak bővebben. A honlapról letölthetőek a
választásokkal kapcsolatos kérelmek dokumentumai is.
Helyi Választási Iroda
folytatás az előző oldalról
- Farkas József Dániel Visegrád, Zách Klára u. 19. számú
ingatlan kerítés és támfal felújítására 279.500.-Ft
- Fröhlich Istvánné Visegrád, Fő u. 127. számú épületének
utcai homlokzat és kerítés felújítására 800.000.-Ft
- Jung Csaba István Visegrád, Fő u. 82. számú ingatlan
utcai kerítésének cseréjére 400.000.-Ft
- Moys Zoltán Visegrád, Fő u. 6. számú épületének utcai
homlokzat felújítására 620.000.-Ft
- Szendreiné Schandl Krisztina által Visegrád, Fő u. 87.
számú épületének utcai homlokzat és kerítés felújítására
800.000.-Ft
Fentieken túl 3 kérelmet utasított el a testület, mert az
egyik esetében a pályázati anyagban szereplő költségbecslés nem volt megfelelő, a másiknál a pályázati anyagban
bemutatott beavatkozás nem volt szakszerű, a harmadik
esetében pedig a pályázati céllal nem volt összhangban a
benyújtott terv

jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Bálint Zsolt
képviselő 2018. január és február hónapra járó tiszteletdíj felajánlását az alábbiak szerint: 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 76.200.- Ft a Visegrádi
Nyugdíjas Klub részére programok támogatására, az
Áprily Iskoláért Alapítvány részére a 7. osztályosok
osztálykirándulási költségeinek támogatására további 1
havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 76.200.- Ft.
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Görgei emlékév - Szoboravató a Városháza udvarán
2018. január 29-én, Görgei Artúr születésének 200. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztünk a Városháza
udvarán, melynek keretében felavattuk Görgei Artúr honvéd tábornok portrészobrát, Ifjabb Szlávics László
szobrászművész alkotását.
Az ünnepséget a Görgei-induló nyitotta a magyar Honvédség
Altiszti Akadémia Fúvószenekarának előadásában, Rixer
Krisztián karnagy vezényletével. Ezt követően Félegyházi
András polgármester köszöntő beszédében beszámolt a tábornok halálának 100. és születésének 200. évfordulója
alkalmából Visegrádon dr. Áder János köztársasági elnök
fővédnöksége és dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
védnöksége alatt megrendezett ünnepségsorozat eddigi eseményeiről. A konferenciák és kulturális programok mellett a
2016-ban meghirdetett Görgei emlékév része volt az a szoborpályázat is, amelyre beérkezett művek közül – az eredeti
elképzeléstől eltérően, nem szokványos módon - kettőt is
kiemelt a bíráló bizottság.
Mint ismeretes a zsűri ajánlásával összhangban a város
2017 áprilisában döntött arról, hogy Szkok Iván mellszobrát
kívánja felállítani a Görgey lépcsőnél, melyet terveink szerint
2018. május 21-én avatunk fel.
Miután a pályázat részleteit megismertettük több szakmai és
katonai szervezettel, 2017. december végén értesítettek minket a Honvédelmi Minisztériumból, hogy a miniszter úr jóváhagyásával a minisztérium támogatni kívánja a visegrádi
szoborállításokat a zsűri által javasolt formában, a Honvéd
Kulturális Egyesület közreműködésével. Ennek köszönhetően
2018 első napjaiban már biztosak lehettünk abban, hogy –
bár az idő igen rövid volt - az ünnep előestéjén 2018. január
29-én felavathatjuk a másik javasolt művet is, Ifjabb Szlávics
László alkotását, Görgei Artúr portrészobrát.
A szobrot Dr. Földvári Gábor, a Honvédelmi Minisztérium
helyettes államtitkára leplezte le. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy jó látni azt, ahogy a Görgei
személyét érintő méltatlan vitákon
túllépve Visegrád polgárai vették a
bátorságot és vették a fáradságot,
hogy a tábornok úrnak az emlékét
élővé tegyék, tovább gazdagítsák.
Felelevenítette, hogy Görgei Artúr
esetében két emberre emlékezhetünk: A fiatal, alig 30 éves honvédtisztre, aki meghallva a hívó szót
részt vett a magyar honvédség megszervezésében, és akinek a szabadságharc végén talán a legnehezebb
döntést kellett meghoznia, valamint
arra a tábornokra, aki élete utolsó
évtizedeiben itt élt Visegrádon. De
ez a nap arról szól, hogy Visegrád
büszke erre a nagyszerű emberre,
aki sok nehéz döntést hozott az
életében, de egy biztos, ott és akkor
ahová a sorsa szólította, teljes becsületével, minden tudásával és erejével
igyekezett helytállni.
A szobor leleplezését követően Farkas Ádám szobrászművész, az MMA
rendes tagja az alkotást méltatva
bevezetőjében rámutatott a napjainkban születő portrék készítésének

nehézségérre, beszélt arról a mai irányzatról, amely nem az
ábrázolást, hanem inkább a kifejezést: az egyéniséget és a
személyiség sokrétűségét helyezi előterébe. Bevallása szerint a
szobor a zsűrit is meglepte, gyorsan végig kellett pörgetniük
magunkban, hogy most tulajdonképpen mit is akar ez a szobor? Görgeinek az arcvonásait akarja közvetíteni felénk, vagy
pedig valahol a „Görgeiséget”, mely visszatükrözi a megbízó
azon szándékát, miszerint „annak a Görgeinek állít emléket,
aki száműzetésből hazatérvén sorsát emelt fővel és egyenes
gerinccel viseli. A sors igazságtalan csapásait igazságának, és
erkölcsi erejének tudatában levő erős férfit ábrázol.” Véleménye szerint óriási dolog az, hogy Visegrád vállalkozott Görgei
emberi nagyságának felmutatására, és mindezt a kortárs művészet irányából is merte megtenni. Befejezésül hozzátette,
nagyszerű és szerencsés dolog az, hogy egy másik mű, Szkok
Iván munkája is felállításra kerül, amely emberi mivoltában, a
hagyományos értelemben vett portréval az emberi arcnak a
hasonlóságában ábrázolja Görgeit.
Ifjabb Szlávics László, a szobor készítője elmondta, hogy
számára fontos volt, hogy felismerhető legyen Görgeinek a
nagyon karakteres férfiarca, és az a tüzes tekintete, mely még
az egész időskori felvételen is átjön, erősen kifejezve azt a
tartást és emberi nagyságot, amiről egész élete során tanúbizonyságot tett. Ezt próbálta alátámasztani az anyaghasználat
is, ezért választotta ezt a speciális acél ötvözet, amely az élő,
rozsdás felület mögött nem korrodál, és bírja a környezeti
hatásokat. Ez a korszerű anyag tökéletesen illeszkedik ahhoz
a korszerű formai megoldáshoz is, melyet alkalmazni kívánt.
Az ünnepség végén a Görgey család megjelent tagjai (Görgey
Zsuzsanna, Görgey Endre és
Görgey Gábor) koszorút helyeztek el a szobor talapzatán.
Ezt követően Görgey Zsuzsanna
a család nevében elmondta, hogy
nagyon örülnek ennek a nagyszerű napnak, és ennek a méltó
ünnepségnek, ami az elmúlt 60
évben nagyon kevésszer adatott
meg nekik, Görgeyknek. Nagyon
jónak találja a szobrot, mely
megfogta a lényeget: A mindenféle rettenetes nehézség ellenére,
a legmélyebb nehézségekből is
az akarat által képesek lehetünk
kijönni. Ez sugárzik az alkotásból, mely példakép lehet a ma
embere számára, lelkierőt és
bíztatást adhat. Döbbenetes,
ahogy a különböző pici részletek
egy csodálatos egységes egésszé
állnak össze az arcban.
Köszönet illet mindenkit, aki
Görgei Artúr tábornok emlékezetének ápolásában szerepet
vállal!
Az alkotó a Görgey család tagjaival

(fotó Gróf Péter)
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Pályázati kiírás a Civil Alapból történő támogatás elnyerésére
2018.
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
nyújt – Visegrád Város 2018. évi költségvetése terhére
összesen 1.500.000 forintos keretösszeg felosztásával – a
városban működő civil szervezetek, alapítványok
részére: folyamatos működésük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk 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 tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és papírköltségek).
– Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak a szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény azonban támogatható. Egy program megvalósulása 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 önrészhez 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:
2018. április 3. (kedd) 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 bemutatása során a
pályázónak azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett programokhoz milyen összeg önrészt biztosít és
azt milyen formában (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az
önrész rendelkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes munka formájában is.
A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata 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 Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2017. április 10- ig. A bizottság az
igények elbírálása során jogosult a kért támogatási
összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek
támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülő
legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles
írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató
döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e
programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amenynyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt
automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.

Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére
2018. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet öszszesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával helyi ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására. A
pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a
szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város
költségvetéséből címzetten támogatást kap vagy a Civil
Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a
2018. május 1. és 2018. december 31. között megvalósítandó célok támogatására hirdetjük meg.

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és
ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára
kulturális, szabadidő és sportprogramok, szervezésére
vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily
Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett programokat. Nem feltétel,
hogy a program Visegrádon valósuljon meg.
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de
visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint
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fiatal 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 szervezett táborokat.
A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló,
széles korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a fiatal felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató műsorok 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, korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot,
amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják.
Ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék,
illetve amennyiben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti
és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve
kaptak-e máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél
nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor,
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a
30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerződést köt. 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.
Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok vagy a támogatott tartalom tekintetében
módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bi-
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zottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását
kezdeményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi
beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát kér
a közművelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat
minden esetben legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban.
Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat
benyújtását követően állítottak ki. Beszámoló hiányában
a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a
további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást
jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni. A
pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés
után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó
hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése:
900.000.-Ft (I. kör 600.000.-Ft + II. kör 300.000.-Ft)
Táborok szervezésére: 500.000.-Ft; a rendezvénytéren
megvalósuló programok szervezése 600.000.-Ft
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 3 (kedd) 16:00 óra
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll
módunkban 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 Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Ifjúsági
Alap pályázat, valamint a választott céltól függően:
Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.

Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történő támogatás elnyerésére
2018. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati
alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a
város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat
és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé
tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata
pénzügyi támogatást nyújt összesen 2.000.000 forintos
keretösszeg felosztásával – a városban működő civil
szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt
(elfogadott költségvetésből 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. 2018. évben megvalósuló programok, melyek 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 étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 3. (kedd) 16:00 óra.
Az első pályázati körben 1.000.000.-Ft felhasználása
nyílik lehetőség.
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
- A megvalósítandó program részletes tervét és indoklását
- A megvalósítandó program részletes költségvetését
- A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és
jellegét tételesen
- A testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva
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- 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
megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2018. április 10-ig. A bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés
ismeretében mely programok tényleges megvalósítását
vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amenynyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt
automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.
5. 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!
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 kifizetésre kerüljön.
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év január 10-ig kell elszámolni a
polgármesteri 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
megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által
kidolgozott 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 kiállított 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 fizetnie az önkormányzat
részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
Visegrád Város Önkormányzata
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Rendhagyó történelem óra
az Áprily Lajos Általános Iskolában
Január 22-én rendhagyó történelem órára került sor
az iskolában. Vendéget hívtunk, Liebhardt Andrást,
aki a múlt évben jelentette meg helytörténeti témájú
könyvét, „Út az új Heimatba” címmel. A beszélgetéssel emlékeztünk meg a Kitelepítés emléknapjáról,
amit országosan január 19-én tartottak.
Liebhardt András, a dunabogdányi Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója könyvében a németek kitelepítéséről írt, helytörténeti dokumentumok és nagyapja naplójának felhasználásával. A 7-8. osztályosoknak a könyv bemutatása előtt a történelmi körülményeket vázolta fel, ami segített a gyerekeknek elhelyezni ezt az eseményt az idővonalon. Személyes
motivációját jól át tudták érezni a tanulók, hiszen
felolvasott a naplóból részleteket, láttunk régi fotókat. Ezt a tragédiákkal teli korszakot közvetlenül az
egyes emberek, a nagypapa és nagymama közös
sorsának alakulása teszi érthetővé a mai iskoláskorúak számára. Sokkal inkább, mintha csak a történelem könyvben olvasnák.

Kitelepítési emlékmű, Dunabogdányban

72 évvel ezelőtt indult el az első szerelvény azokkal
a családokkal, amelyeket az akkori politikai rezsim
kollektív büntetése elűzött a magyar hazából. Mi
történt az úton, mi lett az itt hagyott javakkal? Hogy
élték át a rokonok a családok szétszakadását, azt
hogy évtizedeken keresztül nem találkozhattak, és
nem beszélhettek az őket ért sérelemről. Mindennek
a bemutatására nem elegendő egy tanítási óra, de az
érdeklődő gyerekek az iskola könyvtárában elolvashatják Liebhardt András könyvét. Bízom benne,
hogy némelyik tanulóban sikerült felkelteni a kutatási vágyat, az érdeklődést a helytörténet és a saját
család története iránt.
Köszönjük Liebhardt Andrásnak ezt a rendhagyó
történelmi órát!
Schmidt Anna pedagógus
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Egy kiá llítás ma rg ó já ra 2 .
Visszaolvasva a kiállításról írt összegzést, szomorúan vettem észre, hogy bizony a „névsorból” kimaradt
Dudás Klári, akitől a nagymarosi Polgári Iskolába járó
Wünsche Gertrud munkáit kaptuk. Elnézést kérek és
köszönöm a felajánlott igényes, szép rajzokat, kézimunka modelleket.
A „230 éves iskola” kiállítás margójára ide kívánkozik, hogy az iskola eddig megjelent két évkönyvét is
megemlítsem. Mindkettőt Dr. Brenner Józsefnek köszönhetjük. Mindkét évkönyv ott volt a kiállítás szabad
polcán, bele lehetett lapozni, lehetett nosztalgiázni
esetleg elgondolkodni azon, vajon 1982/83-as és
1987/88. tanévben hogy engedhette meg magának,
hogyan tudta egy kis település kis iskolája kiadni a 84
oldalas könyvecskét? 30 év távlatából úgy lehet röviden válaszolni, hogy Visegrádon létezett „egy kis iskola nagy álmokkal”, hogy a tantestület minden tagja
felsorakozott az ügy mellé, hogy a település hivatalos
vezetősége nem elutasítóan, hanem támogatóan fogadta
a kezdeményezést és még sok apró emberi gesztust
lehetne felsorolni. Dr. Brenner József az évkönyvek
klasszikus formájában írta-szerkesztette az évkönyveket, hiszen neki és még néhány kollégának lehettek,
voltak emlékképei ezekről a régi iskolai /elsősorban
középiskola/ értesítőkről. A korszak szokásrendjéhez,
törvényi kereteihez igazodva szükséges volt, hogy
valamilyen állami-politikai szervezet hivatalosan is
felvállalja. Esetünkben ezt a könyv belső borítóján
megjelent hivatkozás igazolja: „A kiadványt gondozza:
a Hazafias Népfront Visegrád nagyközségi bizottsága”
Egy szomorú aktualitás kínálta a „kiállítás margójára” az iskolai évkönyvek bemutatását.

A Hazafias Népfront Visegrád nagyközségi bizottságának elnöke ebben az időszakban Koncz Csaba
volt, az évkönyv szerkesztője Dr. Brenner József, a
HNF vezetőségi tagja, együttműködésük így kézenfekvő volt annál is inkább, hogy gondolkodásuk, értékrendjük hasonló volt.
Koncz Csaba február 2-án történt temetésén elhangzott búcsúztatóban - a 74. évesen elhunyt érdemei
között - Visegrád kulturális közéletében játszott szerepe is elhangzott. Ennek egyik dokumentuma az első
iskolai évkönyv kiadása 1982/83-as tanévben. Idézzük
vissza Koncz Csaba bevezetőjét:
„Nagyközségünk iskolájának első évkönyvét tartja
kezében a Kedves Olvasó. Megjelenését közös igény és
szándék tette lehetővé. Igény arra, hogy Visegrád történelmi régmúltjának oly gazdag emlékei mellett, tükrében tekinthessünk közeli múltunk, vagy éppenséggel
jelenünk emlékeire.
Évkönyvünk iskolánk egy egyéves munkáját összegzi,
tanár-diák-társadalom közös, jövőt jobbító erőfeszítéseit tükrözi.
A felnőtté nevelés gondja ma nemzedékünk országos
problémája. Bíztató eredménye, új válságok, nekibuzdulások és elbizonytalanodások követik egymást, gyorsabban, mint szeretnénk. Az elért sikerek vagy kudarcok
számontartása önmagában ma már kevés. Puszta dokumentálásuk során, ki emlékezik a hozzá vezető utak szövevényében rendet teremtő alkotó gondolat állomásaira? Pedig a jövő szempontjából ezek értékállóbbak, mint
maga az eredmény. Évkönyvünk ennek szellemében
fogant, és válik talán kultúránk egy darabkájává, közösséggé válásunk tovább használható munkaeszközévé. És
ez szándékunk is. Saját, de elsősorban ifjúságunk identitás tudatának erősítése és megerősítése, és annak tudása, hogy elvégzett napi penzumaink a jövőben válnak
egészséges társadalmat építő vagy rontó erőkké.
E könyvecske létrejötte több ember és intézmény összefogásának – és miért ne nevezzem – hatékony és gyors
összefogásának eredménye. Hely hiányában valamenynyiüket felsorolni nem tudom. De név szerint köszönöm
Dr. Brenner József tanár úr igényből szándékot, szándékból valóságot teremtő, önzetlen munkáját, hogy
szerkesztésében olvashassuk évről-évre a Visegrádi
Általános Iskola Évkönyvét.
Visegrádon, 1983. június 22-én.
Koncz Csaba
a HNF titkára”
Koncz Csaba, mint szülő, és mint a Szülői munkaközösség tagja lelkesen kapcsolódott az iskola életébe, osztálykiránduláson, tantestületi tanulmányi kirándulásokon,
Parajdi testvériskola eseményein vett részt, viziúttörő
táborok szervezésében segített. Az iskola nagyobb rendezvényeit videofelvételeken örökítette meg.
Tisztelettel emlékezünk Rá! Nyugodjon békében!
Mezei Anna
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

VÁLASZTÁS 2018. április 8. - PARLAMENTSWAHLEN
2018 tavaszán ismét országgyűlési választások lesznek Magyar
országon, és ez nekünk magyarországi németeknek különösen
fontos esemény, mert idén lehetőségünk nyílik arra, hogy teljes
jogú képviselőt juttassunk /a szószólói státusz helyett/ a Parlamentbe. Ehhez azt kell tennünk, hogy fel kell vetetnünk magunkat a német nemzetiségi névjegyzékbe és majd a szavazás napján
szavaznunk kell a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata listájára.
Regisztrálhatunk személyesen a polgármesteri hivatalban vagy
a helyi német önkormányzat képviselőinél: ez esetben egy egyszerű papíralapú űrlapot kell kitöltenünk. Emellett regisztrálhatunk online is: ehhez kattintsunk a www.valasztas.hu oldalra és
válasszuk a „nemzetiségi névjegyzékbe vétel” címszót!
A kérelem kitöltése egyszerű.
Fontos, hogy miután az „A” pontban kiválasztottuk a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet,
feltétlenül ikszeljük be a „B” pontot is!
Csakis így szavazhatunk az országgyűlési választásokon a
német listára! / A helyes regisztráció lépései megtalálhatók a
www.wahl2018.hu honlapon/
A határozatot az Ön által megadott címre fogják postázni.
Regisztrálni a választás napját megelőző 16. napig lehet!
A német listát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata állította, amelyre 28 képviselőjelölt került fel a
megyei szervezetek javaslatai alapján. A lista első öt jelöltje az ő neveik szerepelnek majd a szavazólapon: 1. Emmerich
Ritter, 2. Otto Heinek, 3. Ibolya Englender-Hock, 4. Josef
Manz, 5. Kinga Gáspár.
Összesen két szavazatot adhatunk le: egyet egyéni jelöltre,
és egyet - pártlista helyett - a német nemzetiségi listára. A
lista első helyén álló Emmerich Ritter /Ritter Imre/ lehet majd a
parlamenti képviselőnk.
Ritter Imre 2014 óta parlamenti szószólóként képvisel bennünket
az Országgyűlésben. Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége elnöke, 1999-2014 között az MNOÖ
Közgyűlés tagja, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke.
Budaörsön született, és ott élő könyvvizsgáló és adótanácsadó.
2014 óta munkájának köszönhetően nagy előrelépések történtek.
Közel ötven felszólalása révén a plenáris üléseken folyamatosa
felhívta a figyelmet nemzetiségünk ügyeire, határozottan kiállt a
nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek munkája
állami támogatásának megemeléséért. Ezen idő alatt világossá
vált számára, hogy egy szószóló nem terjeszthet elő törvényjavaslatokat és az üléseken is csak néhány témakörben szólalhat
fel, vagy csak a Házbizottság, illetve a nemzetiségi bizottság
jóváhagyásával van lehetősége sok mindenre.
Képviselőnk Ritter Imre azért fog dolgozni, hogy a gyermekeinket jó színvonalú óvodákban és iskolákban neveljék többnyelvű és több kultúrában otthonosan mozgó, öntudatos magyarországi németekké. Egyesületeink, művészeti csoportjaink
kulturális örökségünk ápolásában végzett munkáját elismerjék,
ne ütközzenek állandóan bürokratikus akadályokba. A német önkormányzatok kapják vissza véleményezési, egyetértési jogaikat, valamint zavartalanul ápolhassuk kapcsolatainkat a német nyelvterülettel.

ITT AZ IDŐ!
NÉPCSOPORTUNK JÖVŐJÉÉRT:
NÉMET LISTA – VÁLLALJUK!
DIE ZEIT RUFT!
FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT UNSERER
VOLKSGRUPPE:
DEUTSCHE LISTE – STEHEN WIR DAZU!
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2018. március

MÁRCIUSI MOZIMŰSOR

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Március 1. csütörtök, 19:15

Március 8. csütörtök, 19:15

feliratos, amerikai dráma, 130’, 2017
Rendező: Paul Thomas Anderson
Főszereplők: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps

feliratos, amerikai dráma, 123’, 2017
Rendező: Guillermo Del Toro
Főszereplők: Sally Hawkins, Michael Shannon, Doug Jones

FANTOMSZÁL

A csillogó 50-es években Reynold Woodcock, a híres szabó
és nővére a brit divatvilág központi figurái: ők öltöztetik a
királyi családot, a filmsztárokat és a felső tízezer tagjait. Nők
jönnek-mennek a megrögzött agglegény életében, míg össze
nem találkozik egy fiatal és magabiztos nővel, aki az élete
részévé válik, mint múzsa és szerető. A férfi eddig pontosan
megtervezett életét szép lassan szétzilálja a szerelem.
Március 2. péntek, 17:00

JÖJJ EL NAPFÉNY!

magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 94’, 2017
Rendező: Claire Denis
Főszereplők: Juliette Binoche, Xavier Beauvois

Isabelle egy vonzó, erős szexuális aurával rendelkező nő, aki
elvált festőművészként kezd új életet és igyekszik megtalálni
az igaz szerelmet. Először egy lehengerlő stílusú bankárral
találkozik, később egy csinos, ámde zavaros lelkű színésszel,
majd egy érzékeny és szelíd művész lesz partnere, végül
pedig egy igazán csábító férfi. De vajon ki az igazi? Megtalálja-e Isabelle azt, amire minden nő vágyik?
Március 2. péntek, 19:15

VÖRÖS VERÉB

magyarul beszélő, amerikai thriller, 140’, 2018
Rendező: Francis Lawrence
Főszereplők: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons

Egy titkos ügynök nemcsak pisztolyokkal és késekkel bánik
tökéletesen. Dominika az orosz titkosszolgálat egyik legjobbja. És ahhoz, hogy titkokat szedjen ki a CIA magas
rangú emberéből, csak egy eszközt használhat: a testét. Az
akció jól indul, de hiba csúszik a számításba. A két ügynök
életre-halálra menő játékba kezd: az átverések, fenyegetések
csak a kezdetet jelentik, a ráadás a tiltott szenvedély.
Március 3. szombat, 15:00
HIHETETLEN TÖRTÉNET AZ ÓRIÁS KÖRTÉRŐL
magyarul beszélő, dán animációs film, 80’, 2017
Rendező: Amalie Naesby Fick, Jorgen Lerdam

Mitcho és Sebastian egy szép napon palackba zárt üzenetre
bukkan a tengerparton. A palackot a korábban eltűnt polgármesterük bocsájtotta vízre, az üzenetében pedig azt írja, hogy
a Titokzatos Szigeten tartják fogva. Mitcho és Sebastian
útnak indulnak, hogy kiszabadítsák polgármesterüket és
útközben olyan felfedezést tesznek, ami óriási örömmel fog
szolgálni városuknak.
Március 3. szombat, 17:00

JÖJJ EL NAPFÉNY!

magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 94’, 2017

Március 3. szombat, 19:15

VÖRÖS VERÉB

magyarul beszélő, amerikai thriller, 140’, 2018

A VÍZ ÉRINTÉSE

Egy túlvilági tündérmese, mely a hidegháború Amerikájában
játszódik. Egy titkos és szigorúan őrzött kormányzati laboratórium egyik munkatársa, Elisa a csend és az elszigeteltség
világának rabja. A nő élete örökre megváltozik, amikor
kollégája, Zelda felfedez egy titkosított kísérletet.
Március 9. péntek, 17:00

A VÍZ ÉRINTÉSE

feliratos, amerikai dráma, 123’, 2017

Március 9. péntek 19:15

ÉJSZAKAI JÁTÉK

magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 100’, 2018
Rendező: Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Főszereplők: Rachel McAdams, Jason Bateman, Kyle Chandler

Néhány házaspár hetente egyszer találkozik. A cél ártatlan
mulatság: játszanak és élvezik. Ám az egyik este a játék
komolyra fordul - valami nagy baj történik. De ők nem hagyják magukat, hiszen azért érkeztek, hogy jól érezzék magukat, ráadásul a rejtvényfejtésben is sok tapasztalatuk van:
elhatározzák, hogy maguk oldják meg a titokzatos bűntényt.
Március 10. szombat, 15:00
HIHETETLEN TÖRTÉNET AZ ÓRIÁS KÖRTÉRŐL
magyarul beszélő, dán animációs film, 80’, 2017

Március 10. szombat, 17:00

ÉJSZAKAI JÁTÉK

magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 100’, 2018

Március 10. szombat, 19:15

A HENTES, A K*RVA ÉS A FÉLSZEMŰ

magyar történelmi dráma, 105’, 2018
Rendező: Szász János
Főszereplők: Gryllus Dorka, Hegedűs D. Géza, Nagy Zsolt

A HENTES kiskirályként él az első világháború utáni Magyarországon. Egy nap régi üzlettársa, a kegyvesztett FÉLSZEMŰ csendőrtiszt egy nővel menekül a falujába. Az nő
jelenléte feltüzeli az életunt hentest, aki munkát ad nekik.
Amikor a nőről kiderül, hogy Pesten K*RVA volt, pénzzel
próbálja megvenni szerelmét. A pár belemegy a játékba és
ezzel veszélyes alkudozás veszi kezdetét…
Március 15. csütörtök, 19:15

TOMB RAIDER – PREMIER!!!

magyarul beszélő, brit-amerikai akció-kalandfilm, 118’, 2018
Rendező: Roar Uthaug
Főszereplők: Alicia Wikander, Walton Goggins, Dominic West

Lara kislány volt még, mikor apja, a különc kalandor nyomtalanul eltűnt. Most London utcáit rója biciklis futárként,
miközben alig telik neki lakbérre. A saját lábán kíván megállni, így nem hajlandó apja cégbirodalmának élére állni, de
meggyőződése, hogy Lord Croft még él. Hét év eltelte után
Lara elindul, hogy megoldja az apja eltűnését övező rejtélyt.
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Március 16. péntek, 17:00

LADY BIRD

feliratos, amerikai vígjáték, 94’, 2017
Rendező: Greta Gerwig
Főszereplők: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf

Christine "Lady Bird" McPherson olyan, mint a szeretettől
túláradó, makacs és határozott anyja, Marion, akivel örökös
harcban áll. Marion nővér, és fáradhatatlanul dolgozik, hogy
ellássa családját, miután a lány apja elveszíti az állását. A
kaliforniai Sacramentóban vagyunk 2002-ben, az amerikai
gazdaság szeszélyesen változásai közepette játszódó történet
érzékeny tükröt tart a kapcsolatoknak, melyek formálnak
minket, a hiteknek, melyek meghatároznak minket, és a páratlan szépségű helynek, amelyet otthonnak nevezünk.
Március 16. péntek, 19:15

A VILÁG ÖSSZES PÉNZE

magyarul beszélő, amerikai életrajzi krimi, 132’, 2017
Rendező: Ridley Scott
Főszereplők: Christopher Plummer, Michelle Williams

John Paul Getty a világ leggazdagabb embere, az olajmágnás
Getty unokája, igazi aranyifjúként él. A gyöngyéletnek
azonban egy csapásra vége szakad, amikor elrabolják. Anyja
hiába kéri a nagyapa segítségét, a hírhedten fösvény férfi
visszautasítja. Az asszony kétségbeesésében Getty üzleti
tanácsadójához, az egykori CIA ügynökhöz fordul, hogy
bírja jobb belátásra Gettyt. Az idő fogy, a bűnözők egyre
türelmetlenebbek, és bármeddig képesek elmenni, hogy
bizonyítsák szándékuk komolyságát.
Március 17. szombat, 15:00

FERDINÁND

magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 108’, 2017
Rendező: Carlos Saldanha

Mi dolga a világon egy bikának? Viadalokon való részvétel.
És mire vágyik minden igazi bika? Természetesen arra, hogy
a stadion közepén állhasson, és megmutathassa, hogy ő a
legyőzhetetlen bajnok. Kivéve Ferdinándot. Őt nem érdekli a
viadal, és nem akar senkit legyőzni. Ő a virágokat és a végtelen mezőt szereti. Nem lesz könnyű dolga, míg meggyőzi a
világot, hogy egyszer egy ilyen bikára is szükség lehet.
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Néhány nappal azelőtt, hogy miniszterelnök lett, Churchill élete
legnagyobb próbatétele elé került: megfontolni egy békeszerződést Németországgal, vagy harcolni az elveiért, a nemzet szabadságáért. A náci erők legázolták Nyugat-Európát, az invázió
veszélye a küszöbön állt; a közvélemény felkészületlen volt, a
pártja pedig ellene szervezkedett. Churchill ilyen körülmények
között nézett szembe legsötétebb órájával és próbálta megváltoztatni a történelem menetét.
Március 23. péntek, 17:00

DERÜLT ÉGBŐL CSALÁD

magyarul beszélő, francia vígjáték, 85’, 2017
Rendező: Sébastien Thiery, Vincent Lobelle
Főszereplők: Christian Clavier, Catherine Frot

Mr. és Mrs. Proiux egy este csodálkozva fedezik fel, hogy
egy bizonyos Patrick az otthonukban költözött. A különös fiú
azt állítja, hogy csak hazatért. A pár nem emlékszik a fiúra,
ennek ellenére minden amellett szól, hogy Patrick bizony az
ő fiuk. De ki lehet Patrick? Egy manipulátor vagy valóban a
fiuk? Lehetséges, hogy a szülők elfelejtették, hogy három
gyereket neveltek, nem kettőt, ahogy eddig gondolták?
Március 23. péntek, 19:15

A PENTAGON TITKAI

magyarul beszélő, amerikai krimi, 115’, 2017
Rendező: Steven Spielberg
Főszereplők: Tom Hanks, Meryl Streep, Zach Woods

1971-ben óriási botrány rázta meg az USA-t: a The New
York Times részleteket közölt egy titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá vált, hogy félrevezették a közvéleményt a
vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány leállíttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a lapot, az
iratokat kiszivárogtató katonai elemző a The Washington
Posthoz fordul. A női laptulajdonosként még kuriózumnak
számító Katherine Graham úgy dönt, vállalja a kockázatot.
Március 24. szombat, 15:00

GRU 3

magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2017
Rendező: Pierre Coffin, Kyle Balda

feliratos, amerikai vígjáték, 94’, 2017

Amikor Gru és felesége, Lucy képtelenek legyőzni a legújabb gonosztevőt, megalázó módon kirúgják őket az Anti
Gonosz Ligából. A minyonok azt remélik, Gru visszatér a
bűn útjára, de amikor világossá teszi, hogy már visszavonult,
a minyonok felmondanak, és elindulnak a saját fejük után.

Március 17. szombat, 19:15

Március 24. szombat, 17:00

magyarul beszélő, brit-amerikai akció-kalandfilm, 118’, 2018

magyarul beszélő, francia vígjáték, 85’, 2017

Március 17. szombat, 17:00

LADY BIRD

TOMB RAIDER

DERÜLT ÉGBŐL CSALÁD

Március 21. szerda, 18:00

Március 24. szombat, 19:15

magyar dokumentumfilm, 65’, 2017
Rendező: Sipos József

magyarul beszélő, amerikai krimi, 115’, 2017

BARTÓK - ISMERETTERJESZTŐ MOZI
Bartók Béla fia, Péter 75 éve az USA-ban él. Egész életét
apja életműve gondozásának szentelte, családja történetéről
korábban nem adott interjút. Most azonban, 92 évesen, megrázó vallomásban mesél apjáról, Bartóknak az édesanyjához,
feleségéhez, szerelmeihez, gyermekéhez és kortársaihoz
fűződő kapcsolatáról, esztétikai hitvallásáról, és arról a személyes tragédiáról, amit hazája elhagyása jelentett számára.
Március 22. csütörtök, 19:15
A LEGSÖTÉTEBB ÓRA

magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, 125’, 2017
Rendező: Joe Wright
Főszereplők: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas

A PENTAGON TITKAI

Március 29. csütörtök, 19:15

A BABADOOK

feliratos, ausztrál-kanadai horror-dráma, 93’, 2014
Rendező: Jennifer Kent
Főszereplők: Essie Davis, Daniel Henshall, Noah Wiseman

Amelia egyedül neveli fiát, aki súlyos viselkedési problémákkal
küzd, ugyanakkor folyton retteg, és azt állítja, hogy egy félelmetes szörny lakik a házukban. Amelia egy nap talál egy különös
gyerekkönyvet az ajtajuk előtt, és mivel ártatlan ajándéknak
gondolja, magához veszi. De a könyv hatására fia állapota roszszabbodik és az iskolából is kitiltják. Ahogy egyre jobban elszigetelődnek a külvilágtól, a nő sejteni kezdi, hogy talán tényleg
nincsenek egyedül a házban.
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Március 30. péntek, 17:00

NYÚL PÉTER

magyarul beszélő, ausztrál-amerikai-angol animációs film, 2018
Rendező: Will Gluck

Nyúl Péter nagy szájánál csak a füle nagyobb. Egyébként jó
kedélyű, laza, és a kék dzsekijéről biztosan felismered. Szerinte ő az ember legrégibb barátja, és ezért joga van néha
megebédelni a kiskertben, megmelegedni a konyhában és
bulit szervezni a barátainak a nappaliban. A helybéli tanya
gazdájának azonban egészen más elképzelései vannak.
Március 30. péntek, 19:15

NAP NAP UTÁN

magyarul beszélő, amerikai romantikus fantasy, 98’, 2018
Rendező: Michael Sucsy
Főszereplők: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan

A 16 éves Rhiannon beleszeret egy különös lélekbe, akit
csak A-nak hívnak, és minden nap más testben ébred. A
kettejük között kialakuló kapcsolat olyan erős, hogy elhatározzák, minden nap megkeresik egymást. Ahogy egyre inkább beleszeretnek egymásba, a realitásokkal is kénytelenek
szembenézni: vajon képesek lesznek úgy leélni közös életüket, hogy egyikük minden nap más személyt testesít meg?

2018. március

Mesegombolyító Alkotóműhely
Újévköszöntő Mesegombolyító Alkotóműhely
Január 28-án, vasárnap teltházas újévköszöntő foglalkozást tartottunk a Mátyás Király Művelődési Házban.
Ebből az alkalomból szerencsehozó talizmánt készítettünk és újévköszöntő dalokat énekeltünk.
Farsangi Mesegombolyító Alkotóműhely
Kedves farsangi hangulatban töltöttük el a február
10-ei szombat délutánt, ahol a színes bagoly maszkok elkészítése után farsangi ügyességi, játékos vetélkedőben vettünk részt. Énekeltünk kedvenc dalainkból egy-két legénycsúfolót is.
A fénykép a fánkevő verseny örömeiről tanúskodik.
Nagy örömmel emlékszünk vissza arra, milyen lelkes
alkotóműhelyi hangulatban teltek el ezek a délutánok!

Március 31. szombat, 15:00

NYÚL PÉTER

magyarul beszélő, ausztrál-amerikai-angol animációs film, 2018

Március 31. szombat, 17:00

NAP NAP UTÁN

magyarul beszélő, amerikai romantikus fantasy, 98’, 2018

Március 31. szombat, 19:15

VÁNDORSZÍNÉSZEK

magyar romantikus vígjáték, 102’, 2018
Rendező: Sándor Pál
Főszereplők: Martinovics Dorina, Mohai Tamás, Gáspár Sándor

Egy maroknyi vándorszínész játéka dühös verekedést robbant ki. A kavarodásban egy ifjú katona beszáll a bunyóba.
Miután a fiú bujdosni kényszerül, a társulat befogadja, és
együtt zötyögnek faluról falura Pest felé. Azt hiszi megmenekült, pedig ha sejtené, hogy lesz itt még akasztás, csábítás,
párbaj meg szerelem és nem csak a színpadon, talán... talán
akkor is minden áron velük tartana.
A KORHATÁR KARIKÁKRÓL
Kedves Mozilátogatók!
Ahogy a TV-ben, úgy a mozikban vetített filmek esetében is
kötelező feltüntetni a médiahatóság által meghatározott
korhatár kategóriát, melyet egy folyamatos vonalú karikában
lévő 6-os, 12-es, 16-os, vagy 18-as szám jelöl (nagy ritkán X
jelöléssel is találkozhatunk, mely a kizárólag felnőtteknek
szóló, mozikban csak este 22 és 05 óra között vetíthető filmekre vonatkozik). Azonban a mozi esetében van egy sajátos jelölés is, ha ugyanis a filmnek még nincs végleges besorolása, akkor átmenetileg, a hatósági besorolásig, a filmforgalmazónak vagy filmterjesztőnek szaggatott vonalú karikával kell ellátni az anyagokat, így például a műsorajánlókat is.
Amennyiben lapzártáig nem kap végleges besorolást egy
film, a Visegrádi Hírek moziműsorában mi is a szaggatott
karikás korhatár jelölést használjuk a filmcímek mellett.
Kérjük, ha egy filmnél ilyen jelölést látnak, a vetítést megelőzően nézzék meg a honlap heti műsorát, vagy keressenek
minket a végleges korhatárral kapcsolatban a megadott email címen, vagy a 06-70/646-3346-os telefonszámon.

Húsvéti tojásírás és berzselés a
Mesegombolyító Alkotóműhelyben
Március 10-én, szombaton 15:30-17:30-ig
a visegrádi Mátyás Király Művelődési Házban
húsvéti tojásokat fogunk viasszal írókázni
és növényi rátétes technikával berzselni.
Emellett a böjti időszakban népi játékokat játszunk,és
egy gyönyörű mesével színesítjük a foglalkozást.
Nagy örömmel és szeretettel várunk Benneteket:
Bea néni és Marietta néni

MEGHÍVÓ-EINLADUNG
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár mindenkit a
hagyományőrző
SAJBÁZÁSRA,
melyet idén március 24-én,
virágvasárnap előtti szombaton
18.30-as kezdéssel
tartunk a Duna-parton az Életfa-szobornál.
Rossz idő esetén (nagy eső, viharos szél)
a sajbázást szerdáján, március 28-án szerdán ugyanazon
időben rendezzük meg

Seid unsere Gäste!
VNNÖ képviselői
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Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére
2018. március 15-én, csütörtökön 11 órakor
a 48-as emlékműnél rendezendő

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE
Az ünnepi műsort a visegrádi Cserkészcsapat tagjai adják.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

HIRDETMÉNY

2018. március 3-án szombaton 16 órára
a művelődési házba

Tárgy: A Településkódex − 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet – szerinti véleményezés kezdeményezése
Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítása a Löffler bánya területén álló szállodatorzó
befejezése érdekében

TURNY LÁSZLÓ
Egy lovag sarj alkotásai

című kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
Bolyki Lajos képíró és faragó ember
Közreműködik:
Ott Magdolna zongorán
A kiállítás 2018. április 10-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2018. március 10-én szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

Családi Játszódélutánra

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.
A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési ház szeretettel hív mindenkit
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára,
mely nagypéntek miatt

2018. március 23-án, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

A magyarság és a Kaukázus térsége
címmel

M. Lezsák Gabriella
régész

(MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Magyar Őstörténeti Témacsoport)

tart vetítettképes előadást
Mindenkit szeretettel várunk!

Visegrád Önkormányzatának Képviselő-testülete a
176/2017 (09.06.) számú határozatában döntött arról, hogy módosítja a város településrendezési eszközeit annak érdekében, hogy a Löffler bánya területén (a 1289 helyrajzi számú telken) álló, szállodaépítésként indult, de évek óta félbehagyva álló
vasbeton épületszerkezet hasznosítása, szállodaként való kiépítése új szabályozási keretek között
megvalósulhasson.
A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban Településkódex) meghatározott
egyszerűsített eljárási rend szerint lehetséges. Az egyszerűsített eljárás típusának meghatározása a Településkódexben foglalt követelmények szerint történik,
mert a módosítás során
• a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
• nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése,
• nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természet közeli terület megszüntetése.
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó
1/2016. (I. 21.) önkormányzati rendelet alapján arról
adunk tájékoztatást, hogy a tervmódosítással kapcsolatos véleményét 2018. március 9. péntek 12 óráig
írásban a foepitesz@visegrad.hu címre vagy személyesen (esetleg postán) a Visegrádi Polgármesteri
Hivatalba (2025 Visegrád, Fő utca 81.) küldheti meg
minden érintett véleményező partner.
Véleményező munkája iránti tisztelettel:
Visegrád Város Önkormányzata
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In memoriam Zoller Attila
2018. február 2-án a magyar jazzélet rangos személyiségei emlékeztek városunk szülöttére, a húsz éve elhunyt
legendás gitárosra Zoller Attilára a Művészetek Palotájában.
Zoller Attila 1997 decemberében Budapesten, majd Visegrádon, Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár és Kőszegi
Imre közreműködésével adott koncertjével búcsúzott el hazájától és szülőhelyétől. 1998. január 25-én hunyt el.
Zoller Attila a XX. század legjelentősebb jazzmuzsikusaival lépett fel: Oscar Pettiford, Lee Konitz, Benny
Goodman, Stan Getz, Herbie Hancock, Ron Carter és Jimi Hendrix és mások. 1974-ben Attila Zoller Jazz Clinic
néven megalapította saját iskoláját, ahol haláláig tanított.
A koncert művészeti vezetője László Attila, hazánk egyik legkiválóbb jazzgitárosa volt. Az esten színpadra lépett
négy gitáros Zoller Attila életművét, repertoárját új kontextusba helyezte. Az est vendégei voltak többek között
Tony Lakatos és Szakcsi Lakatos Béla is, aki a 2010-ben a visegrádi Zoller Attila emléktábla felavatásakor ünnepi
beszédben emlékezett egykori pályatársáról.
A rendezvényen több alkalommal elhangzott Zoller Attila visegrádi származása, a személyéhez kötődő díj és a
koncertek, valamint posztumusz díszpolgári elismerése.
Városunkat Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr képviselte az emlékkoncerten.

Levél Zoller Mityunak
Kedves Mityu!
Ez a szokásos megszólítás, ez a „szokásos levél” nem
vár válaszra, nem vár viszonzásra, sem köszönetre,
csak úgy megteszi képzeletbeli útját, reméli és hiszi,
hogy akinek, akiknek szól értik és érzik a tartalmát.
2018. február 2-án a Művészetek Palotájában Zoller
Attila halálának 20. évfordulója emlékére szólt a gitár,
töltötte meg a koncert terem zegzugát a jazz zene lelke,
hangulata.
Telt házas koncert volt Mityu, amire Te mindig büszke
voltál, ha „Öcsi” művészi pályája szóba került. És mi,
néhányan Visegrádról, mi is anonim módon lehettünk
büszkék, amikor a jazz énekesnő Mirtyll (aki városunkban is többször koncertezett), mint műsorközlő Zoller Attila életútját ismertetve - többször is utalt a
„szülővárosra” Visegrádra, megemlítve azt is, hogy
2017-ben Zoller Attila posztumusz Visegrád Díszpolgára lett, és azt is, hogy 2006-tól a „Zoller díj”-at veheti át az a diák, aki az adott évben/tanévben legtöbbet
fejlődött választott hangszere tanulásában. Az idén egy
tehetséges és szorgalmas kislány, Izsák Eszter kapta az
arany nyakláncot.
El kell, hogy meséljem azt is, hogy ez az emlékkoncert
arról is szólt, hogy Attila zenepedagógiai munkáját
kiemelve a legtehetségesebb fiatal gitárművészek szólaltatták meg műveit a legváltozatosabb formációban:
szóló, duett, kvartett vagy a szokásos jazz zenekari
felállásban, vagy egy hangszer kíséretével.
A legmeghatóbb pillanatokat a záró számok nyújtották,
amikor a fiatalok és az „öregek” együtt játszottak:
amikor a zongorán Szakcsi Lakatos Béla, a bőgőn
Scholcz Péter játszott, a dobos Szudi János volt, és a
vendégként fellépő Tony Lakatos játszott szaxofonon.
László Attila gitárművész, a koncert művészeti vezetőjeként a világhírű magyar gitároshoz méltó helyen és
módon állított emléket Zoller Attilának, halálának 20.
évfordulója tiszteletére. Köszönet érte!

Zoller Attila testvérével Mityuval és lányával Aliciával (1967 ősz?)

Kedves Mityu!
Ott voltál velem ezen a szép estén, odaképzeltelek
magam mellé. Zoller Attilát nem ismertem, visegrádi
búcsúkoncertjén sem lehettem ott, csak a Te tiszta
lelkű rajongásod szemüvegén keresztül lettem én is
tisztelője. 2016. február 2-án a Művészetek Palotájában
a nagy színpadteret betöltő hologram képről – úgy
éreztem – Attila gitárral a kezében, szemüvege fölött
kikandikálva nekem muzsikál, és azt hiszem, hogy ezt
rajtam kívül a többiek is így érezhették.
Legyen továbbra is nyugalmatok, ahol újból együtt
muzsikálhattok az égiek örömére.
Panni
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Szénaboglya

– Kassák Lajos naplója – 3. rész
Alkotóház – Visegrád
Holnap utazunk Visegrádra. Nem sok jó érzéssel készülődöm. Az Irodalmi Alap már említett határozata már nagyon
megfeküdte a gyomromat. Kikkel találkozom majd össze az
úgynevezett alkotóházban, én, akinek évek óta nem szabad
alkotnia? Legalábbis nem szabad nyilvánosságra hoznom, hogy
mit alkottam. Elismerem-e majd, hogy ők ott nagyobb alkotók,
mint én, s ők elismerhetik-e, hogy én is az alkotók sorába tartozom valamiképpen? Ezt nem szívfájdalommal írom le, csak úgy
a humor kedvéért. Azt tartják, aki a humort szereti, rossz ember
nem lehet. Ilyen értelemben humorizálgatok most én is.
ALKOTÓHÁZ. Itt állok a dróttal átfont kapu előtt, és úgy szorongok, mint aki rossz fát tett a tűzre. Mint aki a húsevők vályújához lopózik, holott a nagy hozzá nem értők a műkoplalók
kasztjába sorolták. Kicsit utálkozom is magamtól. De az orvos
törvényt ült felettem, és levezeklem bűneimet. Rossz bőrben
vagy, pihenj, és táplálkozz jobban, mondom, ennyivel tartozol
magadnak.
Valóban, már nem is az írók és a szánalomra méltó karikatúrák érdekelnek, hanem a szép park, ami a kapun belül elém
tárul. Frissen öntözött fűtáblák, sárga kaviccsal behintett utak,
érő gyümölccsel díszített fák, illatozó virágágyak.
Bár ne írók közé kellene most belépnem, hanem csak emberek közé, akik élni szeretnének, és tenni is mernének valamit
életükért!
Tegnap este Bulganyin beszámolóját hallgattam a rádió
közvetítésében. Több mint másfél óra hosszat tartott, és harmincnyolc éve nem hangzott el Moszkvában ilyen tartalmú,
ilyen sima mondatokban fogalmazott beszéd. Nemzetközi viszonylatban értve közeli rokona volt az 1953-ban nálunk elhangzott Nagy Imre beszédnek. Nagy Imre alatt azóta elfűrészelték az ágat, vádjait és ígéreteit azonban nem tudták az emberek emlékezetéből kitörölni. Gondolom, Bulganyin alatt már az
ágat sem tudják elfűrészelni, és bizonyos, hogy beszéde tartalmát nagyrészt gyakorlatban is meg kell valósítani. A süketeknek
is hallania kellett, ez a beszéd részben Sztálin egyértelmű megtagadása, másrészt a szükségessé vált barátság felajánlása volt
Nyugat felé.
Jól aludtam az éjjel, munkára készen ébredtem. A rothadt
nyár hiába szemeteli ránk vizeit, kicsit embernek érzem
magam, és úgy érzem, mégis csak közeleg az idő, mikor
kezet foghatunk egymásnak anélkül, hogy valaki kezünkre
kattintaná a bilincset.
Alig kellett átlépnem az alkotóház küszöbét, máris látnom kellett, csupa idegenek közé kerültem. Később öt író is
megérkezett, ezek egyelőre inkább mint fordítók tejelnek
valamit a népi demokráciából. Nem jó a káderük, mert nem
akarnak politikai szolgálatot vállalni. „Idealisták, formalisták.” Különben semmi pozitív vád nem emelhető ellenük.
Szelíd emberek, sokszor úgy érzem, túlságosan is szelídek.
Egymás mellett fogyasztjuk el napi eledelünket, erősen diétára
vagyunk kényszerítve, s így irodalmi beszélgetéssel fűszerezzük a
kosztot, ami különben is sokkal gyöngébb, mint amilyen egy évvel
ezelőtt volt. Elment a „Nyanya” nevezetű szakácsnő, és a „konyha
kereteit 15%-kal csökkentették”. (A vendégek véleménye szerint
legalább 25 százalékkal.) A mai ellátás minőségben és mennyiségben körülbelül a szakszervezeti 8 forintos nívónak felel meg. A
tisztelt vendégkoszorú sokat dohog miatta.
Különben jól érezzük magunkat. Ha nem szakadna folyton
az eső, akkor még sétálni és hegyet mászni is lehetne azoknak,
kiknek szívük, tüdejük van hozzá.
/Folytatása következik/
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„…erdőkbe nyúló hegy tövében”
Gondolatok Gróh János festőművész
emlékkiállítása kapcsán

Ha kicsit tovább ízlelgetjük ezt a rövid, Áprily Lajos Szarvasok
című verséből vett verssort, különös hangulat fog el bennünket:
elsősorban kíváncsiság a vers irányába, kíváncsiság a festőművész felé, mintha egy titkokkal teli útra hívna, küldene bennünket ez a töredék: „erdőkbe nyúló hegy tövében”.
Akik ott voltak január 12-én a Városházán, Balogh Balázs megnyitó beszédéből is megerősítést kaphattak a tekintetben, hogy
gyermek- ifjúkori nyaralásai mellett, Gróh János később több
mint 20 évet valóban a „hegy tövében” lakott, élt, alkotott itt,
Visegrádon.
Halála után 10 évvel szinte hitetlenül döbbenünk rá, hogy már
10 éve nincs közöttünk, hogy nem látjuk jellegzetes lendületes
járásával kutyát sétáltatni, bevásárló szatyorral haza sietni. Festő
állvánnyal nem találkozhattunk vele a Duna parton; ő műtermében varázsolta vissza a vászonra a látványt, amit szeme-szívelelke megőrzött sétái, kirándulásai során.
Aki megtartotta a 2005. évi visegrádi naptárt és átlapozza a hónapokhoz illő képeket, felidézheti és összehasonlíthatja a kiállítás
képeivel, így széles áttekintést kaphat Gróh János életművéből.
(Már ami a festészetet illeti.) Gróh János, János bácsi életútja – mint
sok kortársáé – nem volt kikövezve. A naptár címlapjának hátoldalán így vall önmagáról: „Közeli rokonságomban sok festőművész
volt. Első mesterem, nagyapám, Fellegi Alajos, akinek fiatalabb
éveiben a Szolnoki Művésztelepen volt műterme… Engem a természet szeretete tett festővé, és így – minden elméleti meggondolás
nélkül – természetelvű festőnek kellett lennem… mindvégig Szőnyi
István volt a mesterem a Képzőművészeti Főiskolán… 1948-ban
végeztem el a Főiskolát festőművész szakon. Két évig fizikai munkát végeztem. 1950-ben megnősültem, feleségem G. Nagy Nóra
festőművész, rajztanár. Még ugyanebben az évben műszaki rajzoló
lettem… Három évig dolgoztam egy állami építész-tervező intézetben – végül, mint technikus… Csodával határos módon tanársegéd
lettem a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának
Rajzi tanszékén, így én oktathattam az esti és nappali tagozatos
hallgatókat. Azután harminc évig dolgoztam ott. 1966. után kb. 10
évig alig festettem, de a látott világ szépsége nem hagyott nyugodni
és visszatértem a festészethez…”
„…erdőkbe nyúló hegy tövében…” és a Duna, a Balaton vonzásában. A kiállítás, Gróh János képei, a természet megfejthetetlen
szépségébe, titkaiba vezetnek bennünket, mindenki a maga érzékenységével kaphat választ a „Miért szép?” esztétikai, filozófiai
kérdésére. Üveges Gábor egy 2001-ben tartott kiállítás megnyitóján
elmondott gondolatai talán egy kicsit segítenek a kérdés megválaszolásához: „Gróh János képein a művész mesterségbeli tudásának
köszönhetően megtörténik a metamorfózis és a papíron elhelyezett
festékfoltok észrevétlenül lényegülnek át Duna feletti köddé, távoli
heggyé, fénnyé, vízzé, olyan természetközeli világot jelenítve meg,
amely még érintetlen a komputerizált, digitalizált virtuális valóságtól. Gróh János képeivel való találkozás számomra olyan, mint
amikor újraízlelünk valamit, amit valamikor nagyon szerettünk, de
már nagyon régen nem kóstoltunk.”
Életében 22 csoportos, 9 egyéni tárlaton mutatkozott be alkotásaival, köztük a Dunakanyar több helyszínén. A tizediket, halálának 10. évfordulóján, az emlékkiállítást méltó módon a „Város
–Háza” rendezte meg, hogy Visegrád polgárai séta, vagy ügyeik
intézése során, esetleg művészetet kedvelő kirándulók, netán
kíváncsi iskolások betérjenek a városháza nyitott kapuján, hogy
megismerjék városunk egy életével és művészetével példát
mutató festőművész alkotásait.
Gróh János a visegrádi temetőben nyugszik „erdőkbe nyúló
hegy tövében”.
Mezei Anna

16

VISEGRÁDI HÍREK

2018. március

Koncz Csaba emlékére
Jó, mindenre kiterjedő, klasszikus nekrológot írni művészet. Meg sem próbálkozom vele. Amivel megpróbálkozom: Koncz Csaba egyetlen fő-tulajdonságáról és
e fő-tulajdonsághoz kapcsolódó sok egyéb-tulajdonságáról emlékezzek meg.
Ez a fő-tulajdonság a SZERETET!
Néhány kapcsolódó egyéb-tulajdonság: A segítés, a
vigasztalás, az áldozatvállalás és sok-sok egyéb…
Szülei – a székely menekült fiú és a sváb kispolgár
leány – Csillaghegyen éltek. Házasságukból Csabán
kívül még három testvér született. Lakásuk 50 négyzetméternyi volt. Két dolgot nagyon korán megtanult:
- a szegénységet, és
- azt a felismerést, hogy ha valamit el kíván érni,
csak magára számíthat.
Ez utóbbi felismerése tökéletes ellentéte volt az élete
egyik legfőbb vezérelvének: Ugyanis ha bárkinek bármit tudott segíteni, azt megtette.
Csaba 1958 szeptemberében beiratkozik az akkor Budapest, Albertfalván működő Szabó József Geológiai
Technikumba. Pompás helyre kerül. Mire érettségijét
megszerzi már valóban érett felnőtt ember. Ki ne tudná, ki ne ismerné a fiatalság bohó, avagy lázadó tempóit? Ez az osztály azonban nemcsak ezt ismeri. Csaba
halálhírére az élő osztálytársak nagy hányada véleményét a hajdani osztálytárs, Szentai György, alias Jako, a
„kőbányai vagány” imígyen öntötte szavakba: „Csaba
életének meghatározó időszaka volt – ahogy mindnyájunk számára is – a középiskolás évek, a késői kamaszkor. Ebben az életszakaszban, a felnőtt korra készülődve, Csaba a világot nyitott elmével és szívvel fogadta
magába, de ezzel mindnyájan így voltunk. Ahogy társai mondták nekem, akik most itt a ravatal körül állnak
és gyászolják: „„ebből az ifjúkori kíváncsiságból Csaba
őrzött meg legtöbbet magában””. Akkori kamaszkori
társakként egymás ifjúságának tanúi voltak. Az őt gyászoló társai ezt a tanúságot viszik tovább magukkal.”
Első munkahelye a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál
volt. A bő három éves mecseki szolgálatának volt egy
olyan momentuma, amely egész későbbi életét meghatározta. Ekkor ismerkedett meg Icuval, a medikával,
akit elvett feleségül. Mintegy négy év múlva Icu, mint
orvos, állást kap a Visegrádi Kórházban. Visegrádra
költöznek. Csaba a Vízkutató és Fúró Vállalat –
VIKUV – visegrádi egységénél lesz telepvezető. Ebből
az időből csak egy kis visszaemlékezés:
A hajdani, Lepence patak torkolata közelében levő
Szociális Foglalkoztató egyik lakója Pisti volt. Pistit a
VIKUV bázis – Csaba – udvarosként foglalkoztatta.
Pisti két évvel idősebb volt, mint Csaba bácsi. Pistinek
minden jelentős alkalomkor – Karácsony, Húsvét, stb.
– terítéke volt a Koncz család ünnepi asztalánál. Minden Szentestét Konczéknál töltött. A karácsonyfa alatt
mindig ott volt a Pistinek szóló ajándék is.

A VIKUV visegrádi szolgálat kezdetétől Csaba élete
elválaszthatatlanul egybeforrt Visegrád szellemi és kulturális életével. Mezei Panni visszaemlékezéseit mondom:
74 életév, melyből Koncz Csaba az emberi lét legaktívabb, legalkotóbb éveit 24 éves korától Visegrádon élhette meg. Megtalálta azt a terepet, ahol tudásával, tehetségével gazdagítani tudta azt a közösséget, ahol családjával
élt – Visegrádot. Szinte észrevétlenül épült be csendben,
szerényen előbb a Gizella telepi Szanatórium humán
szellemiségű, nemcsak a testet, hanem a szellemet-lelket
is frissítő regeneráló tevékenységébe. Barátként tisztelhette a gyógyítókat – hisz felesége is orvos volt –, a gyógyulók közül írókat, művészeket, tudósokat. A későbbi
években kitágult a kör és Csaba ugyanilyen szerénységgel
kapcsolódott be Visegrád közéletébe is. Nyitott volt minden közösség felé, és nyitott volt arra is, hogy a saját
szellemi tőkéjét, baráti kapcsolatait – Sánta Ferenc, Novák Tata, Szakall Judit, Böjte József és a többiek – konkrét, vagy átvitt értelemben felhasználja az ügy érdekében.
Czine Mihály irodalomtörténész, vagy Illyés Kinga művésznő visegrádi szereplése létrejöttében Koncz Csaba
fontos szerepet játszott.
Humora, modora egyedi volt. Csak egy: Sánta Ferenc
és Koncz Csaba jó barátok voltak. Amikor Sánta Kossuth díjat kapott, Csaba kedvesen felajánlotta, hogy a
díj átvételi ünnepségre elviszi a kocsiján a Parlamentbe. Sánta ismerte Csaba kocsiját, a felajánlott segítséget örömmel elfogadta.
A parlamenti parkolóőr elképedt a gépkocsi láttán,
majd megkérdezte: Maguk mit akarnak itt?
Sánta válaszolt egykedvű hangon: A Kossuth díjamat
veszem át. Az őr tüzetesen áttanulmányozott minden
iratot, majd tovább engedte őket. Csaba ismét indított,
és a közvetlen műszaki összeomlás előtt álló, huszonéves szovjet gyártmányú GAZ 69 márkájú parancsnoki
GAZ-zal tovább gördült…
Különösen értékes és kiemelendő az a tevékenysége,
amit szülőként vagy a Hazafias Népfront visegrádi
elnökeként az ifjúság, az iskola érdekében megtett:
Részt vett osztálykirándulásokon, vízi-úttörő táborokon, de a Nevelőtestület tanulmányi kirándulásain vagy
nevelési értekezletén is. Mindenütt meghatározó operatív szerepe volt.
Mint Áprily Lajos nagy tisztelője lelkesen támogatta az
iskola névfelvételét, a parajdi iskolával való kapcsolat
felvételét, több alkalommal vett részt a találkozásokon
Parajdon és Visegrádon.
Filmfelvétellel megörökítette az iskola és más közösségi csoport /pl. Nyugdíjas Klub, farsangi bál, ünnepség/ eseményeit. Ezek a felvételek Visegrád helytörténetében is pótolhatatlan források.
A jó ügy érdekében nem riadt vissza, hogy akár exponálja is magát. Megint Mezei Panni emlékezik: Rendszerváltás előtt voltunk még. A visegrádi iskolások
első újkori „Betlehem járását” kívántuk előadni hagyo-
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mányainknak megfelelően. A biztonság miatt én
azért bejelentettem a pártbizottságon, hogy tervezzük a hagyomány szerinti „falujárást” – így adtuk el
a betlehemezést – elsősorban a szereplő gyerekek
családjai, pedagógusok körében. Érdekes párbeszédem volt a PB fiatal munkatársával, mikor az irodámban a tervünket ismertettem vele. Román et.
közölte: „Rendben, Mezei elvtársnő, csak ne legyenek vallási külsőségek”. Mire én: De Román elvtárs, a jászolba a Kis Jézus helyett nem tehetünk
mást! Román et. megenyhült. Azt is eldöntöttük,
hogy Andáék lakásán felvesszük a Betlehem járást.
Koncz Csaba barátja, Böjte József, aki már akkor
szakmai körökben országosan ismert operatőr, dramaturg és filmrendező volt, vállalta az operatőri
feladatot. Mert Csaba barátja kérte meg őt erre.
A felvillantott képeken kívül még sokat lehetne
beszélni lelkesedéséről és szeretetéről, akár a székelyekkel, vagy a visegrádi szociális otthon lakóival,
vagy a nála sokszor vendégeskedő régi osztálytársaival, főképpen pedig családjával és unokáival kapcsolatban.
Jöttek a korosodó, a nagyszülői évek. Jöttek az unokák: Fanni, Ábel, Liliána, Emília és Csoma. Rendkívül sokat jelentettek ők a számára. Ahogyan fiai,
Csaba és Áron mondták: Az utóbbi időben Édesapánk az Ő kedvükért öltöztette ünneplőbe a szívét.
Egy nagyapó már csak ilyen…
Egy házaspár életében az egyik legnagyobb megpróbáltatás a hitves elvesztése. Icu elment. A temetést
illetően Csaba mindent úgy kívánt tenni, ahogyan azt
Icu szerette volna. Természetes volt, hogy temetése a
római katolikus vallás szerint történik. Mivel Visegrádon Kalász atya meghalt, utódja még nem volt, Pilismaróton kereste meg Andor atyát. A temetés szervezése mellett sok minden másról is beszélgettek. Amint
Csaba nekem mondta: Úgy éreztem, hogy alapvető
változáson megyek keresztül, és ez nekem jó.
Eszményképét lecserélte. Egy harmincegynehány
éves férfi lett példa- és mintaképe. Az illető szakképzettsége ács, foglalkozása:
A Megváltó. A Názáreti Jézus.
Csaba a vasárnapi katolikus szentmisék állandó
résztvevője lett. Szentáldozáskor kivánszorgott
magához venni az Oltáriszentséget.
Már nagyon gyenge volt, amikor kórházba került.
Csaba fia mobil telefonon készített fényképpel lepte
meg. A fénykép Csoma kisbabájukat formázta, aki
aznap született. A nagyapó arcán rövid, fáradt mosoly jelent meg, majd becsukta szemeit. Talán többet ki sem nyitotta.
Itthagyta családját, barátait.
Szomorúságukat enyhítse, hogy neki most már
nagyon jó…
Bánó László
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Tóth Árpád
MÁRCIUS
Március hónapra nem vagyok zavarban:
Ibolyadivat lesz a barna avarban,
Beljebb az uccákon s kijjebb a tereken
Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.
Drága, szép, vad hónap, mely még hóval csapkod,
De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,
Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság,
S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.
Petőfi hónapja! közibénk suhanva,
Bár lennél szabadság új, tündéri anyja,
Anyja szabad szónak s másnak, ami kell még,
Ne csüggednének a magyar szívek s elmék!

PARKERDEI HÍRCSOKOR
Tél végi rendrakás a Pilisben
Megkezdte a felkészülést a tavaszi kirándulószezonra a
Pilisi Parkerdő Zrt. Az ország leglátogatottabb parkerdőjében mintegy 100 millió forintot fordítottak rendrakásra.
Az erdészek a feladatukat immár betöltött erdővédelmi
kerítéseket (a legtöbbet, majdnem 30 kilométernyit a Visegrádi Erdészet területén), használhatatlanná vált magasleseket, romos épületeket bontottak, illegális hulladéklerakókat számoltak fel. Számos erdei kunyhó, forrásfoglalás és sorompó karbantartását is elvégezték, továbbá számos létesítményt is felújítottak, újjávarázsoltak: így megújult a visegrádi Fekete-hegyen a Madas László Erdészeti
Erdei Iskola madármegfigyelő lese is.

Megújult a Pilisi Parkerdő Zrt. honlapja
Február elején megújult a Pilisi Parkerdő Zrt. online felülete, a www.parkerdo.hu oldal. A mostantól okostelefonra
és tabletre is optimalizált, kényelmesen használható honlap fő célja a tájékoztatás: bemutatni a pilisi erdők értékeit, az erdészek munkáját, és segítséget adni a természetjáróknak túráik szervezéséhez.
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FELHÍVÁS – ADÓ 1%
A Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapvető és legfontosabb célja, hogy Visegrád város lakóinak, különösen a
gyermekeknek forrásokat biztosítson a különböző sporttevékenységek eredményesebb műveléséhez.
Elsősorban a tömeg és közösségi sportok gyakorlásának
feltételeit kívánjuk javítani, az eszközvásárlásokhoz, a
sportrendezvényekhez történő hozzájárulással. Ennek
érdekében keressük mindazon csatornákat, ahonnan pénzügyi segítséget remélhetünk feladataink teljesítéséhez.

Tisztelettel kérjük Visegrád város felnőtt lakosságát,
hogy befizetésre kerülő személyi jövedelemadója 1%áról rendelkezzen alapítványunk javára!
Közalapítványunk adószáma: 18666117-1-13
2018. május 22-éig a rendelkező („17EGYSZA”) nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható postai úton
az adóhatósághoz, illetve elektronikus továbbítással is
rendelkezhet. Nyomtatvány a Visegrádi Polgármesteri
Hivatal titkárságán is kérhető.

Természetesen szívesen fogadunk eseti, pénzügyi
hozzájárulást is nyilvánosan végzett tevékenységünkhöz.
Bankszámlaszámunk:
64700038-10001349
(B3 Takarékszövetkezet, Visegrádi Kirendeltsége)
Köszönettel:
Visegrád Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma
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Közérdekű telefonszámok
Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
hívandó általános segélyhívószám: 112
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
TŰZOLTÓSÁG: 105
Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273
Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körzeti megbízott: 06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal: 26/398-255, 26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu): 26/585-036, 26/585-038
Orvosi rendelő: 06-26/397-474
Védőnő: 06-20/236-8569
Fogorvos: 06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház:
26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola: 06-26/398-312
Fellegvár Óvoda: 06-26/398-130
Mátyás Király Művelődési Ház: 06-26/398-128

ZÖLDHULLADÉK
Lerakóhely nyílt Dunabogdányban
a benzinkúttal szemben.
Tel.: +36-20/933-3241
+36-20/235-0466

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A Borda Húsfeldolgozó Dunabogdányban
és a nem sokára nyitó Tahitótfalusi üzemünkben az alábbi munka körökbe várja az álláskeresők jelentkezését!
Nyugdíjasok és Pályakezdők jelentkezését is
egyaránt várjuk.

Hentes és betanított munkás
Feladat:
 Beérkező hús feldolgozása
 Hús előkészítése, darabolása, formázása
 Egyéb, a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó
feladatok
Elvárások:
 Alkalmazkodó készség
 Igényes és pontos munkavégzés
 Csapatmunka
 Felelősségteljes, precíz munkavégzés
Amit kínálunk:
 Tiszta, rendezett, modern környezett
 Versenyképes bérezés
 Bejelentett munkahely
 Munkaruha biztosítása, mosatása

A Borda István Húsbolt
Dunabogdányban
az alábbi munka körökbe várja az álláskeresők
jelentkezését!
Nyugdíjasok és Pályakezdők jelentkezését is
egyaránt várjuk.

Csemegepultos (6 és 8 órás) / Pénztáros
Feladat:
 Vásárlók kiszolgálása
 Csemegepult rendben tartása
Elvárások:
 Alkalmazkodó készség
 Igényes és pontos munkavégzés
 Csapatmunka
Amit kínálunk:
 Tiszta, rendezett, modern környezett
 Versenyképes bérezés
 Bejelentett munkahely
 Munkaruha biztosítása

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes önéletrajzot
info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy hívj a 0626-390-734-os telefonszámon.
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A visegrádi **** Silvanus Hotel felvételre keres:
Szakácsot,
Cukrászt
angol/német nyelvtudással:
Wellness hostesst,
Recepcióst,
Szállodai értékesítő-rendezvényszervezőt.
Szakirányú végzettségű pályakezdők, és gyakorlattal
rendelkezők jelentkezését és önéletrajzát egyaránt
várjuk az alábbi e-mail címre:
info@hotelsilvanus.hu
Kérjük, jelentkezéskor megnevezni,
hogy melyik pozícióra pályáznak.

Álláslehetőség
A Királyi Palotába és a Játszótérre
büfé-ajándékboltos
munkakörbe keresünk munkatársakat.
Jelentkezni a 36-70/297-1312
telefonszámon, vagy a
panoptikum@waxmuzeum.hu
email-címen lehet.
Kiadó!
A „PRÉSHÁZ” büfé Nagy Lajos utcai,
külső terasza kiadó.
Bérleti díj nincs, közművek biztosítva!
A lehetőségekről egyeztetni személyesen a
06-20/665-6844-as telefonszámon lehet.
Friedrich István

KERTÉSZETI MUNKÁK!
Kertészmérnökként vállalom:
- kertek rendszeres és időszakos fenntartását
- gyümölcs és dísznövénymetszést
- növényvédelmi szaktanácsadást és
permetezést
- öntözőrendszer telepítést és karbantartást
Bergmann Péter
Telefon: 06-20/428-15-97
Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634
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Kozmetika ajánlata!
Ultrahangos ránctalanító kezelés natúr
kozmetikumokkal.
Tini kezelések fiúknak, lányoknak,
kis- és nagykezelések, szempillafestés,
szemöldökfestés és formázás,
alkalmi sminkek stb.
Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat és árlistámat
megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/
Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester

Visegrádi Lakosok!

Dunabogdányban a 11-es főút mellett
(Kossuth Lajos út 116-ban)

zöldség-gyümölcs-savanyúság
bio és reform élelmiszerbolt nyílt!
NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK,
GYÜMÖLCSÖK,
HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,
TÉSZTAFÉLÉK
Téli savanyúság akciós áron kapható,
savanyú káposzta 299 Ft/kg,
étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg,
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg,
sütőtök 65 Ft/kg
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk
Kedves Vásárlóinkat!
BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK,
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK,
ASZALT GYÜMÖLCSÖK
ÉS MÉG SOK MÁS!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségünk:
06 (30) 265-4679
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TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor

06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
e-mail: herrsta@gmail.com
VISEGRÁDI HÍREK
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