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XII. Quadriburgium Játékok  
 

2018. szeptember 8-án, szombaton 
a Soproni Sándor Egyesület rendezésében 

a visegrádi sportpályán  
 

16 óra  
A szereplők és az érdeklődők jelmezes felvonulása 

a sportpályától a rendezvénytérig és vissza.  
Csatlakozzon hozzánk, álljon be legionáriusnak, kí-

sérje az ünnepi menetet római ruhában!  
 

17 óra  
Az új kapu felavatása a római istenek áldásával. 

 

Régi és új programok a sportpályán  
Katonai bemutatók, küzdelmek és párviadalok  
Ismerkedés a római gasztronómia rejtelmeivel 

– mit ettek és ittak  a római katonák 
Kézműves foglalkozások, játékok és sok más.  

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Soproni Sándor Egyesület 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
EINLADUNG 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 

2018. szeptember 9-én vasárnap 
reggel 9 órára 

a hagyományos 
Mária napi 

kápolna búcsúra 
 

A szentmise alatt  a szokásoknak megfelelően fellép 
nemzetiségi énekkarunk és nemzetiségi fúvósunk.  

Búcsúnkat  egy kis megvendégeléssel zárjuk. 
 

Seid unsere Gäste! 
 

VNNÖ képviselői 
 

 
 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TISZTELETTEL HÍVJA 

A VÁROS LAKOSSÁGÁT 
 

2018. SZEPTEMBER 15-ÉN, SZOMBATON 
MEGRENDEZENDŐ  

 

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE  
 

17 ÓRÁTÓL 
AZ ÓVODA UDVÁRÁN MEGEMLÉKEZÜNK 

AZ ÓVODA 130. ÉVVEL EZELŐTTI ALAPÍTÁ-
SÁRÓL 

 

18 ÓRÁTÓL 
A VÁROSHÁZA UDVARÁN 

ÁTADJUK A VÁROS KITÜNTETÉSEIT 
 

KÖZREMŰKÖDNEK: 
AZ ÓVODÁS GYERMEKEK VALAMINT 
Ifj. OTT REZSŐ ÉS OTT ANNAMÁRIA 

 

 

 

Szeptember 22-én szombaton 19 órakor 
a római katolikus plébániatemplomban 

 

Az Ars Sacra Fesztivál zárónapján 
 

Bacsó Mátyás 
zongorista, zeneszerző 

ad koncertet 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
 

 

 

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát 
 

szeptember 29-én, szombaton 17 órakor 
 

PINCESORI VIGASSÁGRA 
ahol borban az igazság 

 

Lesz borkóstoló és zsíros kenyér, 
zene, tánc és mulatság. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Bővebb információt a www.visegrad.hu honlapon talál. 
A műsorváltozatás jogát fenntartjuk! 

 

A rendezvények díjmentesek! Mindenkit szeretettel várunk! 
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről 

 
A 2018. augusztus 13-án rendkívüli ülést tartott a 
képviselő-testület, ahol az alábbi döntések születtek:  
 

 a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyv-
tár homlokzat felújítása kapcsán a műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával a Szabvány és Minőség Mér-
nökirodát bízta meg a képviselő-testület az általuk 
adott árajánlat egységárai alapján, 1.500.000,- 
Ft+Áfa, mindösszesen 1.905.000,- Ft keretösszeg-
ben. Döntés született továbbá arról is, hogy ameny-
nyiben a homlokzat felújítás munkálatait a kivitele-
ző még ebben az évben elkezdi, akkor a korábban 
testület által már elfogadott 26.4431.269,- Ft+Áfa, 
mindösszesen 33.567.712,- Ft kivitelezésre vonat-
kozó ajánlati árból a megbízott vállalkozónak fize-
tendő szerződés szerinti 5%-os előleget 1.678.386,- 
Ft-ot a 2018. évi költségvetés terhére finanszírozza 
az önkormányzat 

 lezárult a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat.  

A vonatkozó törvénynek megfelelően a pályázatok-
ról az önkormányzat kulturális szakértői állásfogla-
lást készíttetett, mely megállapította, hogy a pályá-
zat benyújtására nyitva álló időn belül beérkezett 3 
pályázat közül két pályázó – a kötelező 5 éves 
szakmai gyakorlat, valamint felsőfokú közművelő-
dési végzettség hiányában – nem felelt meg a pá-
lyázati feltételeknek. A Képviselő-testület a pályá-
zati feltételeknek megfelelő pályázónak, Mikesy 
Tamásnak adott megbízást további 5 évre a Mátyás 
Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazga-
tói feladatainak ellátásra. 

 Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíj felajánlását hagy-
ta jóvá a képviselő-testület, mely szerint a Visegrá-
di Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya 
381.000,- Ft támogatásban részesül, melyet műkö-
désre, versenyeztetési költségekre, valamint eszköz 
beszerzésre fordíthat. 

 

Visegrád Város Önkormányzata 
 
 

 

Városházi Mozaik 
 
Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot felhasználók egyszeri támogatásáról: 
 

Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezeté-
kes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhaszná-
ló háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban 
részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüg-
gésben. Ennek végrehajtásáról a téli rezsicsökkentés 
végrehajtását követően szükségessé váló további intéz-
kedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határo-
zatban (a továbbiakban: 1364/2018. (VII. 27.) Korm. 
határozat) rendelkezett.  
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján ház-
tartásonként egy darab, igénybejelentés nyújtható 
be az önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. 
napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az 
igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az 
igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosít-
ható. Az igénylő személynek az adott háztartás a beje-
lentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. 
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésé-
nek f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező személyek közössége. 
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a 
téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már része-
sült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő la-
kossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsi-
csökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet 
szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 

juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasz-
tói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást 
igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított 
téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. 
rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekö-
vetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 
árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgálta-
tást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre. 
Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány 
beszerezhető a polgármesteri hivatalban, letölthető a vá-
ros honlapjáról, illetve megtalálható jelen lapszámban is. 
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az igénybejelen-
tésüket az arra nyitva álló határidőig (2018. október 
15.) nyújtsák be az önkormányzat Népjóléti Bizott-
ságához. 
A határidő elmulasztása jogvesztő!  
 
 
Figyeljünk egymásra! 
Tisztelt Lakosság! A tavasztól őszig tartó időszakban 
természetes módon megszaporodnak a szabadtéren vé-
gezhető kerti, építési és egyéb munkálatok, melyek oly-
kor jelentősebb zajhatással járnak, ezáltal esetlegesen 
zavarva a körülöttünk élők nyugalmát. Az elmúlt idő-
szakban egyre több ilyen jellegű bejelentés érkezett a 
polgármesteri hivatalba, ezért szükségesnek tartjuk né-
hány alapvető – helyi önkormányzati rendeletben rögzí-
tett – szabály ismertetését. 
 

A Visegrád Város Önkormányzat helyi zaj- és rezgésvé-
delmi szabályozásról szóló 3/2004. (VI. 29.) rendeleté- 
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folytatás a 2. oldalról 
 

nek (a továbbiakban: Rendelet) 7. §. (1) bekezdése alap-
ján tilos 22 és 06 óra között lakóépület udvarán vagy 
kertjében vagy zajtól védendő homlokzatától 25 m-en 
belül, vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán 
szabadtéri zajt keltő tevékenységet folytatni.  
A Rendelet 8. §. (3) bekezdése alapján tilos különösen 
nagy zajjal járó építési tevékenységet folytatni hét-
köznap 19-07 óra között, valamint szombaton 18 
órától, továbbá vasárnap és ünnepnap egész nap. 
 

Szintén visszatérő probléma az avar és kerti hulladék 
kezelése és az égetés szabályai, melyet Visegrád Vá-
ros Önkormányzatának a környezetvédelem helyi sza-
bályairól szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rende-
lete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmaz 
 

A Rendelet 6. §. és 7. §-a az alábbiak szerint rendel-
kezik: 
Az avar és kerti hulladékok kezelése - a levegőminőség 
veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves 
anyag tartalom hasznosítása céljából - az alábbi módon 
ajánlott: 

a) helyben történő komposztálással, 
b) beszántással/beásással a termőhelyen vagy 
c) zöldhulladékgyűjtés útján. 

Égetéssel csak a nem komposztálható, nem lebomló-, 
illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, bak-
tériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti 
hulladék ártalmatlanítható. 
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék 
égetése minden év szeptember 1. napjától április 30. 
napjáig végezhető hétfői és pénteki napokon.  
A napi égetést 8:00 és 18:00 óra közötti időszakban 
csak kis, legfeljebb naponta 1 m3 mennyiségben lehet 
végezni. Munkaszüneti napokon és vasárnap az égetés 
nem engedélyezett. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképző-
dés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés 
csak folyamatosan kis adagokban történhet. 
Avar és kerti hulladék égetését enyhe légmozgás, 
gyenge szél mellett száraz időben lehet végezni. Szél-
csendes időben az égetés kerülendő. 
Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, 
hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, 
pernye és hőterhelés hatása ne álljon fenn, a tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, 
hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld 
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az 
égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatáso-
kat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést 
azonnal be kell fejezni. 
Avart és kerti hulladékot olyan területen szabad eléget-
ni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyez-
tet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 

Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem hasz-
nálható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az 
égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari 
eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. 
Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be 
kell tartani. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy fenti rendelkezése-
ket tartsák be, legyenek tekintettel embertársaikra, 
szomszédjaikra a békés együttélés érdekében! 
 

Megértésüket köszönjük!  
 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

 

Ismételt felhívás kutyatulajdonosoknak! 
 

Először is köszönjük szépen minden kutyatulajdo-
nosnak, aki eleget tett kérésünknek és kitöltötte, 

illetve benyújtotta az ebnyilvántartó lapot! 
 

A 2013-as nyilvántartásunk szerint azonban sajnos 
még mindig sok olyan név szerepel a listán, akitől 

nem kaptuk meg a nyomtatványt, 
vagy időközben kutyája elpusztult, esetleg elkerült 

innen és nem jelentette be, azaz még ő is szerepel az 
adatbázisban. 

 

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Önkormányzat számára 

az ebösszeírás jogszabály által előírt kötelezettség, 
azaz nem választható tevékenység. 

Ezért ismételten kérjük a gazdikat, 
hogy segítsék munkánkat! 

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a nyilvántartásba vétel 
egyik feltétele, hogy a kutyus rendelkezzen az előírt 
oltásokkal, de úgy gondoljuk, hogy mind a kutyák 

oltása, mind az ebnyilvántartó lap kitöltése és benyúj-
tása elvárható egy felelős kutyatartó részéről. 

 

Kérjük tehát, hogy akik még nem nyújtották be a 
nyilatkozatot, tegyék meg legkésőbb 

2018. szeptember 30-áig! 
 

A nyomtatvány letölthető a város honlapjáról, de a 
polgármesteri hivatalban is átvehető. 

Köszönjük együttműködésüket! 
 

 
 

Előzetes értesítés lakossági veszélyes és elektroni-
kai hulladék gyűjtéséről 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
háztartásokban keletkezett 

veszélyes és elektronikai hulladék 
összegyűjtését az idei évben is 

október közepén végezzük. 
 

A pontos időpontról, a gyűjtés módjáról, 
a gyűjthető hulladékról és az elérhetőségekről 

a Visegrádi Hírek októberi számában, 
valamint Visegrád Város honlapján 

adunk részletes tájékoztatást. 
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Tojásdobálás 

– és az elítélendő eseten túlmutató tanulságok 
 

Visegrád Város Önkormányzatához a közösségi médi-
án keresztül jutott el a hír, mely szerint a JEKA ven-
dégházban lakó belga fiatalok tojással megdobálták 
templomunk falát. Miután hivatalból lépéseket kizáró-
lag akkor tudunk tenni, ha hivatalosan is érkezik beje-
lentés, azonnal felkerestük Dr. Györök Tibor plébániai 
kormányzót, illetve beszéltünk a rendőrséggel és a 
helyi polgárőrökkel is. Mint megtudtuk, sem a plébá-
niára, sem a rendőrségre, sem pedig a polgárőrség-
re nem érkezett bejelentés az ügyről. Természetesen 
nem hagytuk annyiban a dolgot és felkerestük a JEKA 
helyi vezetőjét, aki személyes látogatását követően az 
alábbi levelet küldte önkormányzatunkhoz: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Visegrádiak! 
 

A JEKA brüsszeli vezetősége és a magyarországi iroda 
nevében is bocsánatot kérünk; ahogy belga kollégám 
(aki a templomot próbálta lemosni) mondta; elsüllyed 
szégyenében, hogy az ő országából való fiatalok ilyet 
tettek. Mi is így vagyunk ezzel.  
Számunkra is érthetetlen, hogyan tehetnek ilyet fiata-
lok, hogy tudnak így viselkedni. 
Minden csoportnak elmondjuk, hogy a város területe 
nem "játéktér", hogy a templom mellett ne játszanak, 
bár tettük egyáltalán nem nevezhető játéknak, csínynek. 
Az Atyával megbeszéltük, hogy természetesen minden-
ben a segítségére leszünk és álljuk a költségeket, hogy 
minél hamarabb rendbe hozzuk a templom falát. 
Számunkra is felfoghatatlan, ami történt. 
Mi mindenképpen a szabályok betartására, a város és 
polgárai tiszteletére, a jó együttműködésre törekszünk, 
ezt szeretnénk. 
 

Tisztelettel, sajnálattal a JEKA munkatársai nevében: 
 

Sziráné Cséplő Erzsébet 
JEKA Hungária Kft. 
cégvezető 

Tisztelt Visegrádi Lakosok! 
 

Fenti ügy tanulsága nem csupán annyi, hogy a JEKA 
vendégházaiban lakó fiatalok viselkedésével évek óta 
probléma van. 
Aggályosnak és elszomorítónak tartjuk, hogy a sajnála-
tos és valóban elítélendő cselekményt feltehetően töb-
ben látták, végignézték anélkül, hogy bármilyen észre-
vételt tettek volna akár az „elkövetőknek”, akár a 
JEKA vezetőségének. Mint a cikk elején is írtuk az 
esetről – de a közösségi médiában felsorolt korábbi 
esetekről sem!!! – nem érkezett hivatalos bejelentés 
sem önkormányzatunkhoz, sem a plébániára, sem pe-
dig a rendfenntartó szervekhez. 
Egyetlen visegrádi polgárnak jutott csupán eszébe a 
megoldás érdekében felkeresni a JEKA vezetőségét és 
beszámolni nekik a sajnálatos esetről. Ő egyébként 
választ is kapott levelére, amit közzé tett azon a közös-
ségi oldalon, ahol az eredeti esetről tudomást szerzett. 
Gróf Boglárkának ez úton is köszönjük! 
 

Tisztelt Visegrádi Lakosok! 
 

Mint ahogyan arra a Visegrádi Hírekben már többször 
utaltunk, a közösségi média nem tekinthető hivatalos 
ügyintézési felületnek, az ott megjelenő tartalmak és az 
azokra érkező reakciók egy része legfeljebb hangulat-, 
vagy adott esetben félelemkeltésre, illetve számos eset-
ben rossz információk, álhírek terjesztésére alkalmas, 
mely „terjedés” szabályozhatatlan és követhetetlen. 
Ismételten kérjük tehát Önöket, ha észrevételük, 
kérésük, javaslatuk, problémájuk van, esetleg a 
fentihez hasonló, rendbontó tevékenységet tapasz-
talnak, ezeket jellegüktől és súlyuktól függően, a 
megoldás érdekében minden esetben jelezzék a 
megfelelő szervnek! 
 

A közérdekű telefonszámokat megtalálják a Visegrádi 
Hírek minden lapszámában, illetve honlapunkon is! 

 
 
 

 

HÍRLEVÉL 
 

Kedves Visegrádiak! 
 

E sorok írásakor még teszt üzemmódban, de az újság 
megjelenésekor remélhetőleg már 100%-ban működő 
funkciókkal elindítottuk a HÍRLEVÉL-re történő fel-
iratkozás lehetőségét a városi honlapon 
(www.visegrad.hu). A feliratkozók az általuk meg-
adott e-mail címre érkező levelek útján közvetlenül is 
értesülhetnek a honlapra felkerülő programajánlókról, 
önkormányzati hírekről, hivatali hirdetményekről stb.   
Hírlevelünkre a www.visegrad.hu oldalon iratkozhat 
fel, a funkció közvetlenül a bal oldali menüsor alatt 
található, de a feliratkozási lehetőség egy-egy alka-
lommal megjelenik felugró ablakként is. 
 

 

Tisztelt Olvasók! 
 

Az önkormányzat újságja a Visegrádi Hírek 1993 
decembere óta jelenik meg a jelenlegi formában. 
Az önkormányzat a szerkesztőséggel egyetértés-
ben arra az elhatározásra jutott, hogy a kor köve-
telményeinek megfelelve megújítja az újságot. 
Több hónapja zajlik ennek a váltásnak az előké-
szítése, és remélhetőleg az októberi szám már az új 
„köntösben” fog az Önök kezébe kerülni. 
Más tördeléssel, más papíron, és más nyomtatási 
technikával fog készülni az „új” újság. De a leg-
szembetűnőbb vélhetően az lesz, hogy színes lesz. 
Ez a változás azonban azzal jár majd, hogy a határ-
időket szigorúan be kell tartanunk, ami vonatkozik 
a kéziratok – minden hónap 15-e – leadására is!  
 

http://www.visegrad.hu/
http://www.visegrad.hu/
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M E G H Í V Ó  
 

GROSSCHMID BÉNI 
HALÁLÁNAK 80. ÉVFORDULÓJA 

OKÁN TARTANDÓ 
 

EMLÉKÜLÉSRE 
 

Az Emlékülés fővédnöke: 
Prof. TRÓCSÁNYI László miniszter úr, 

Igazságügyi Minisztérium 
 

Az Emlékülés védnöke: 
FÉLEGYHÁZI András polgármester úr, 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Az Emlékülés helyszíne és időpontja: 
Mátyás Király Múzeum, 

Palota Nagyterme 
(2025 Visegrád, Fő utca 29.) 

2018. szeptember 7. 10:00 
 

AZ EMLÉKÜLÉS PROGRAMJA 
 

KÖSZÖNTŐK ÉS MEGNYITÓ  
 

10:00 Köszöntő 
 GRÓF Péter főmuzeológus 
 a házigazda intézmény képviselője  
10:02 A Köszöntő mögé: Grosschmid és Visegrád 

KUCSERA Tamás Gergely 
címzetes egyetemi tanár 

10:10 Bevezető gondolatok az emlékülés elé 
VÍZKELETY Mariann államtitkár 
Igazságügyi Minisztérium  

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK  
 

10:20 VÉKÁS Lajos 
az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke: 
Frank Ignác és a történeti jogi iskola 
a magyar magánjogtudományban  

10:40 KECSKÉS László, az MTA levelező tagja: 
Grosschmid életműve  

11:00 HARMATHY Attila, az MTA rendes tagja: 
A hazai magánjog Grosschmidtól napjainkig  

11:20 KISS György, az MTA levelező tagja: 
Magánjogi előadások, közjogi elemekkel: 
jogszabálytan a mai jogalkotóknak  

 

A RENDEZVÉNY ZÁRÁSA  
 

11:40 KOCSIS Miklós habilitált egyetemi docens, 
levezető elnök zárszava  

11:45 FÉLEGYHÁZI András polgármester 
zárszava  

12:00 Tárlatvezetés a Mátyás Király Múzeumban  
 

A rendezvény ingyenes. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A rendezvény támogatója a Hotel Visegrád 
 

Könyvtári hírek 
 

Ajánló felnőtteknek:  
Fábián Janka: Rose regénye (szépirodalom) 
Galántai M., Tóth I.: Hová, mit ültessünk? (kertészet) 
Komlóssy Vera: Betegségek lelki tünetei 

- az emberi test a lélek térképe (egészségügy) 
Patay Pál: Az életet már megjártam (szépirodalom) 
Peters - Waterman: A siker nyomában (vállalkozás) 
150 éves a Fővárosi Kertészet (ketépítés) 
Vámos Miklós: Töredelmes vallomás (szépirodalom) 
 

Ifjúsági regények:  
Cee: A röppencs avagy menjen le Bandiba! k(r)émregény 
Cee, A. B:: Szólítson csak Bandinak! 
Kalapos Éva: D.A.C. : Egy új élet 
Kalapos Éva: D.A.C. : Rázós utakon 
Kertész Erzsi: Panthera : a hógömb fogságában 
Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi 
Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi a Déltengeren 
Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi hajóra száll 
Molnár Krisztina Rita: A víz ösvénye 
Noël, Alyson: Lúzerek és bálkirálynők 
Ohlsson, Kristina: Az ezüstfiú 
Rejtő Jenő: Az elveszett cirkáló 
Szabó Judit, G.: Megérjük a pénzünket! 
 
Kedves Könyvtárlátogatók! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk idén is bekapcso-
lódik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatba. 

 

2018. október 5-én 18 órakor 
Marcellus Mihály 

lesz könyvtárunk vendége. 
 

A Marcellus Mihály írói álnév, amelyeket a szerző a római 
korról szóló regényeiben használ. Másik álneve: Michael 
Mansfield, amely néven thrillereket, sci-fiket ír. 
Budapesten született és nevelkedett. Már korán érdeklődött 
a misztika, az ókori történelem és a Biblia iránt. A művésze-
tek több ágát is kipróbálta, a zenében dobosként és gitáros-
ként is tevékenykedik, de jártas a képzőművészet terén is. 
2001-ben Michael Mansfiledként debütált, ekkor jelentek 
meg első misztikus thrillerjei (A halál túl kevés, Tűzlidérc, 
A Pad, Pokoli túra, Falánkság). Később áttért a sci-fi mű-
fajára, mely korszakból novellák, kisregények születtek. 
2006-ban megalapítja a Tinta-Klub nevű írószövetséget, 
amely a misztikus regényirodalom népszerűsítését és ifjú 
tehetségek felkarolását tűzte ki zászlajára. 2011-től fog neki 
Marcellus Mihály néven történelmi regényeinek megírásá-
hoz (első regényei ebben a témában: A veterán, Aquincum 
farkasa – A kelta szív, Északi vihar, Masada) 2013-ban 
megválasztják a Történelmiregény-írók Társasága titkárá-
nak. 2014-ben további két művel ajándékozza meg olvasó-
it. Az egyik Az idő tava címet viseli és az ókori Egyiptom-
ba, Tutanhamon idejébe visz vissza. A másik A Pannon 
címmel tovább boncolgatja Pannonia sorsát. 
 

Legutolsó művei:  
Michael Mansfield: Idegen árny 
Marcellus Mihály: A trónbitorló 
Marcellus Mihály: Az utolsó háború - Marcus Aurelius 

Pannóniában 
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SZEPTEMBERI 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! 
 
 

Szeptember 2. vasárnap, 18:00 
AZ ÉN HŐSÖM 
magyarul beszélő, francia-belga történelmi vígjáték, 90’, 2018 
Rendező: Laurent Tirard 
Főszereplők: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant 
 

Neuville kapitányt a frontra hívják, így hátra kell hagynia 
mennyasszonyát, akinek emiatt teljesen összetörik a szíve. A 
lány húga úgy dönt, hogy felvidítja, ezért leveleket kezd írni 
a férfi nevében. Amikor Neuville váratlanul hazatér, a nő 
elhatározza, lebuktatja, ám ő sem hagyja magát, így mindket-
ten a legjobb trükkjeiket vetik be, miközben egyre képtele-
nebb történetekkel szórakoztatják a város hiszékeny lakóit.  
 

Szeptember 2. vasárnap, 20:00 
A KÍMÉLETLEN 
feliratos, angol-amerikai-francia dráma, 116’, 2017  
Rendező: Jean-Stéphane Sauvaire 
Főszereplők: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Nicolas Shak 
 

Egy fiatal angol bokszolót pitiáner drogügyletek miatt Thai-
föld legkeményebb börtönébe zárják. Billy számára hamaro-
san világossá válik, hogy csak akkor maradhat életben, ha 
alkalmazkodik a fegyház belső szabályaihoz. A börtön pok-
lából csak egyetlen módon szabadulhat: ha részt vesz a bör-
tönök közötti Muay Thai bajnokságokon. Bokszolnia azon-
ban nem elég: életben is kell maradnia a ringben.  
 

Szeptember 5. szerda, 19:00   
ÖRÖKSÉG 
magyarul beszélő, amerikai horrorfilm, 126’, 2018 
Rendező: Ari Aster 
Főszereplők: Toni Collette, Gabriel Byrne, Milly Shapiro 
 

Miután a Graham család nagymamája meghal, lánya egyre 
több megmagyarázhatatlan eseménnyel szembesül anyja 
múltjából. Minél többet fedeznek fel az elhunyt asszony 
életéből, annál baljósabb változások következnek be a család 
élő tagjainak életében. És mi lehet a vérfagyasztó örökség?  
 

Szeptember 6. csütörtök, 19:00 
MAMMA MIA 2. SOSE HAGYJUK ABBA!  
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 
Rendező: Ol Parker 
Főszereplők: Meryl Streep, Lily James, Pierce Brosnan 
 

Tíz évvel azután, hogy a Mamma Mia sikert sikerre halmo-
zott, visszatérünk a varázslatos görög szigetre, Kalokairire. A 
film ide-oda ingázik az időben, és megmutatja, hogy a múlt-
béli kapcsolatok miképp hatnak a jelenre, így az eredeti 
szereplőkhöz csatlakoznak fiatal énjeik is.  
 

Szeptember 7. péntek, 18:00 
ARCÉLEK, ÚTSZÉLEK 
feliratos, francia dokumentumfilm, 89’, 2017 
Rendező és főszereplő: Agnès Varda, JR 
 

A filmművészetet megújító francia új hullám egyetlen női 
tagja, a 89 éves Agnés Varda és a 33 éves francia street 
artist, JR együtt indulnak útnak JR fotóautomatává átalakított 
lakókocsijával Franciaország eldugott falvaiba, ahol a helyi-
ekkel beszélgetnek és gigantikus méretű portrékat készítenek 

róluk, melyek házak, gyárépületek faláról köszönnek vissza. 
A film ezeket a szívmelengető találkozásokat dokumentálja, 
és a nem mindennapi barátságot, mely az út során szövődik.   
 

Szeptember 7. péntek, 20:00 
MAMMA MIA 2. SOSE HAGYJUK ABBA! 
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 
Rendező: Ol Parker 
Főszereplők: Meryl Streep, Lily James, Pierce Brosnan 
 

Szeptember 9. vasárnap, 18:00 
VÉGÁLLOMÁS: ESKÜVŐ 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 90', 2018  
Rendező: Victor Levin  
Főszereplők: Winona Ryder, Keanu Reaves 
Frank és Lindsay, két kelletlen vendég tesz eleget a meghí-
vásnak és utazik el egy Isten háta mögötti esküvőre. Hamar 
felfedezik, hogy több közös vonásuk van: utálják a menyasz-
szonyt, a vőlegényt, saját magukat és még egymást is. Mo-
gorvaságuk elszigeteli őket a többiektől, így kénytelenek 
egymás társaságát élvezni. Idővel azonban az ellentétek 
lassan vonzani kezdik egymást, s fellobbannak az érzelmek.  
 

Szeptember 9. vasárnap, 20:00 
A VÉDELMEZŐ 2.  
magyarul beszélő, amerikai thriller-akció, 121', 2018  
Rendező: Antoine Fuqua 
Főszereplők: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman 

Egy titkos ügynöknek elege lett. Robert McCall azt hitte, 
visszavonulhat a harctól, de rá kell jönnie, hogy számára 
most kezdődnek az igazán veszélyes évek. Legyőzhetetlen, 
kemény és keserű: de ha azt látja, hogy az erősebbek a gyen-
gébb ellen fordulnak, akkor közbelép, és nem érdekli a túl-
erő. Sosem alszik. Éjszaka egy nagyváros sötét utcáit járja, 
és figyel. És ha bajt szimatol valahol, már indul is.  
 

Szeptember 12. szerda, 19:00 
A VÉDELMEZŐ 2.  
magyarul beszélő, amerikai thriller-akció, 121', 2018  
Főszereplők: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman  

 

Szeptember 13. csütörtök, 19:15 
NEM VAGYOK BOSZORKÁNY 
feliratos, angol-francia-német dráma, filmszatíra, 92', 2017  
Főszereplők: Maggie Mulubwa, Henry B.J. Phiri 
 

Egy banális félreértés miatt a 9 éves Shulát egy vándor-
boszorkánytáborba száműzik, ahol két választása marad: a 
boszorkányközösség tagjává válik, vagy kecskévé változik. 
Miközben Shula próbál megbékélni új környezetével, egy 
kormányhivatalnok szárnyai alá veszi, annak reményében, 
hogy hasznot húzzon kiszolgáltatottságából. A történet a 
babonák és a rituálék kötelékébe ragadt, kegyetlen társada-
lom képét vázolja fel szatirikus humorral.  
 

Szeptember 14. péntek, 17:00 
NEM VAGYOK BOSZORKÁNY 
feliratos, angol-francia-német dráma, filmszatíra, 92', 2017  
Rendező: Rungano Nyoni  
Főszereplők: Maggie Mulubwa, Henry B.J. Phiri 

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi
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Szeptember 14. péntek, 19:15 
PREDATOR – A RAGADOZÓ 
magyarul beszélő, amerikai akció, horror, 108', 2018  
Rendező: Shane Black 
Főszereplők: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay 
 

Az univerzum legveszedelmesebb ragadozói más fajok DNS-
ét használva genetikailag módosították magukat, így most 
erősebbek, okosabbak és halálosabbak, mint bármikor. Mi-
kor egy kisfiú tudtán kívül a Földre vonzza őket, csupán egy 
exkatonákból álló szedett-vedett csapat és egy morózus 
tanárnő állhat az emberiség pusztulásának útjába.  
 

Szeptember 15. szombat, 15:00 
HOTEL TRANSYLVANIA 3.  
SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ 
magyarul beszélő, amerikai családi animációs film,  96', 2018  
Rendező: Genndy Tartakovsky 
 

Drakula kicsi lánya a vérét adná azért, hogy a szörnyek nya-
raltatásáért a szívét is kitevő apja végre maga is alvadhasson 
egy jót. Befizeti egy társas hajóútra, hogy egy ideig csak 
saját boldogságával törődjön. Az indulásnál kiderül, hogy a 
tervbe egy apró rög került: Drakula barátai is a családi kirán-
dulás résznek tekintik magukat. De az igazi bajt a hajó titok-
zatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis hátborzongatóan 
szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét.  
 

Szeptember 15. szombat, 17:00 
VÉGÁLLOMÁS: ESKÜVŐ 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 90', 2018  
Főszereplők: Winona Ryder, Keanu Reaves 
 

Szeptember 15. szombat, 19:15 
PREDATOR – A RAGADOZÓ 
magyarul beszélő, amerikai akció, horror, 108', 2018  
Rendező: Shane Black 
Főszereplők: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay 

 

Szeptember 20. csütörtök, 19:15 
EGY KIS SZÍVESSÉG 
magyarul beszélő, amerikai misztikus thriller, 117', 2018  
Rendező: Paul Feig 
Főszereplők: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding 
 

Stephanie, az egyedülálló anyuka nyugodt élete egy csapásra 
megváltozik, mikor megismerkedik a titokzatos Emilyvel. 
Egy nap Stephanie-t felhívja új barátnője és egy kis szíves-
ségre kéri, ami váratlan események sorozatát indítja el. Emi-
ly rejtélyes módon eltűnik és az aggódó Stephanie blogja 
olvasóihoz, és Emily jóképű férjéhez fordul segítségért.  
 

Szeptember 21. péntek, 17:00 
A KUTYÁM NÉLKÜL SEHOVA 
feliratos, ciprusi vígjáték, dráma, 93', 2018  
Rendező: Marios Piperides 
Főszereplők: Fatih Al, Adam Bousdoukos 
 

Jannisz, a korábbi sikereinek árnyékában élő ciprusi zenész 
külföldre akar költözni egy jobb élet reményében. De terveit 
meghiúsítja a kutyája, Hendrix: a költözés előtt átszökik a 
határon, amely a sziget görög és török részét választja el. 
Jannisz elindul, hogy hazacsempéssze. Az út során átélt 
kalandok azonban mindent új megvilágításba helyeznek.  
 

Szeptember 21. péntek, 19:15 
ALFA 
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 96', 2018  
Rendező: Albert Hughes 
Főszereplők: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela 

 

Keda fiatal még. Először indul a törzs férfijaival vadászatra, 
ám egy bölény a szakadékba taszítja: társai azt hiszik, meg-
halt. De ő él és élni akar. Az ellenséges világban elindul 
hazafelé. Út közben társa is akad: egy sebesült farkas szegő-
dik mellé. A két fáradt, beteg, kiszolgáltatott lény különös 
barátságot köt, és egyre jobban ragaszkodnak egymáshoz.  
 

Szeptember 22. szombat, 15:00 
BARÁTOM, RÓBERT GIDA 
magyarul beszélő amerikai családi film,  
Rendező: Marc Forster 
Főszereplők: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss  
 

E kedves filmjéből kiderül, hogy a kisfiúnak, aki számos kaland-
nak volt részese a Százholdas Pagonyban plüssállatai társaságá-
ban, felnőttként kisiklott az élete. Egykori barátai ezért megele-
venednek és Róbert Gida segítségére sietnek, emlékeztetvén őt, 
hogy a szerető és játékos fiúcska még mindig ott lakozik benne.  
 

Szeptember 22. szombat, 17:00 
ALFA 
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 96', 2018  
Főszereplők: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela 
 

Szeptember 22. szombat, 19:15 
EGY KIS SZÍVESSÉG 
magyarul beszélő, amerikai misztikus thriller, 117', 2018  
Főszereplők: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding 

 

Szeptember 26. szerda, 18:00 
KIM DZSONGIL BEMUTATJA  
ISMERETTERJESZTŐ MOZI 
feliratos, angol dokumentumfilm, 94', 2016  
Rendező: Rob Cannan, Ross Adam 
Főszereplők: Eun-hie Choi, Sang-ok Shin, Paul Courtney Hyu 
 

Mielőtt a világ leghírhedtebb diktátora lett, Kim Dzsongil az 
Észak-koreai Propaganda Minisztériumot és annak filmstú-
dióit irányította. Mivel nem talált elegendő tehetséget, elra-
boltatta Dél-Korea leghíresebb színésznőjét és annak rendező 
férjét. Az álompár sorra készítette Észak-Korea legjobb 
filmjeit, ám közben kidolgoztak egy olyan szökési tervet is, 
melyet bármelyik hollywoodi stúdió megirigyelhetne.  
 

Szeptember 27. csütörtök, 19:15 
A KUTYÁM NÉLKÜL SEHOVA 
feliratos, ciprusi vígjáték, dráma, 93', 2018 
 

Szeptember 28. péntek, 17:00 
UTOYA, JÚLIUS 22.  
feliratos, norvég dráma, 90', 2018  
Rendező: Erik Poppe 
Főszereplők: Andrea Berntzen, Alexander Holmen  
 

Fiatalok táboroznak egy norvég szigeten, 2011 júliusában. Az 
oslói bombamerénylet híre eléri őket, de nem sejtik, hogy ők 
sincsenek biztonságban. Amikor lövések zaja töri meg a csen-
det felfogják, hogy ők lesznek a következő áldozatok. Kaja 
kétségbeesetten próbálja túlélni a poklot, segíteni társainak és 
közben megkeresni a húgát. A film az Utoya szigeten megtör-
tént mészárlást idézi fel, valós időben, vágás nélkül.  
 

Szeptember 28. péntek, 19:15 
SLENDER MAN – AZ ISMERETLEN RÉM 
magyarul beszélő, amerikai misztikus horror, 93', 2018  
Rendező: Sylvain White 
Főszereplők: Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso 
Eltűnt egy gyerek? Kiskorúak követnek el megmagyarázha-
tatlan gyilkosságokat? A felelős mindig ugyanaz: egy több 
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mint két méter magas, hosszú karú és lábú, feketébe öltözött 
alak, akiknek nincs arca, de mindenütt felbukkan, ahol gye-
rekek vannak. Számára álom és ébrenlét között nincs határ. 
Nem sürget, kivár. És azután lecsap.  
 

Szeptember 29. szombat, 15:00 
AZ ELRABOLT HERCEGNŐ 
magyarul beszélő, ukrán családi animációs film, 85’, 2018  
Rendező: Oleh Malamuzh 
 

Ruszlán, a vándorszínész arról álmodik, hogy lovag lesz 
belőle. Egy napon találkozik a szépséges Milával, akivel első 
látásra egymásba szeretnek, ám a fiú nem sejti, hogy ő a 
király lánya. Boldogságuk nem tart sokáig, mert egy va-
rázsló, Csernomor elrabolja a lányt. Ruszlán a nyomába ered, 
hogy bebizonyítsa, az igaz szerelem erősebb a varázslatnál.  
 

Szeptember 29. szombat, 17:00 
UTOYA, JÚLIUS 22.  
feliratos, norvég dráma,  90', 2018 
Rendező: Erik Poppe  
 

Szeptember 29. szombat, 19:15 
BŰBÁJOSOK 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 100', 2018 
Rendezők: Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne  
Főszereplők: Sabrina Ouazani , Alice David, Charlotte Gabris  
 

Lauren be szeretne törni a divat világába, ezért partiról par-
tira jár. Olivia pszichológus és két dolog hajtja: megmenteni 
szülei cukrászdáját és megtalálni a tökéletes férjet. Salma a 
tüzes fiatal tanárnő még mindig anyjával él. Semmi nem 
indokolja, hogy útjaik keresztezzék egymást, egészen addig, 
amíg mindannyiuk sosem látott biológiai apja meg nem hal, 
és rájuk nem hagy egy csodálatos párizsi lakást. Semmi 
hasonlóság nincs köztük, most azonban a közös cél érdeké-
ben megpróbálnak együtt élni. 
 

 

Kedves Mozilátogatók! 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy amit a moziműsorban is látják 

2018. szeptember 15-től 
áttérünk a megszokott vetítési rendre. 

Csütörtökön 19.15, pénteken 17 és 19.15 órakor, 
szombaton pedig 15, 17 és 19.15 órakor 

kezdődnek a vetítések, 
Alkalomszerűen szerdánként 

tematikus vetítéseket tartunk 18 órakor 

melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
 

Szeretettel hívunk mindenkit, 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt 

 

a művelődési házban újra induló 
Családi Játszódélutánra 

Ebben a hónapban 
2018. szeptember 29-én szombaton 15-19 óráig 

várjuk az érdeklődőket 
 

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! 
 

Kis kulturális kitérők 2. 
Egy hétköznapi „meglepetés” 

 
Még dübörög a „Visegrádi nyár”! De lassanként az ősz 
felé kacsintgatunk; a Rendezvénytéren egyre többen 
látogatjuk a „Termelői Piac” zöldség-gyümölcs standja-
it, a befőzésre váró paradicsomot, savanyításra alkalmas 
zöldséget vagy a lekvár-főzésre váró gyümölcsöket. 
Az már most bizonyossá vált,  hogy gazdag, sokszínű, 
kultúrát és szórakozást kielégítő programokkal tölthette 
a hétvégeket visegrádi, kiránduló, szálloda-lakó, szom-
széd településről érkező közönség. De meglepetés így 
is érhette még a kultúra „törzsfogyasztóit” is. Ilyen volt 
a „Biberach Riss-i Wieland Gimnázium diák tánccso-
portja” augusztus 8.-i (kedd) fellépése a Rendezvény-
tér színpadán. Előkészítésre, szervezésre nem volt sok 
idő, de a Mátyás Király Művelődési Ház, az önkor-
mányzat, a TDM iroda és a Sirály Étterem munkatársai 
jóvoltából a diákok fellépését egyre növekvő, szép 
számú közönség fogadta. 
Mi volt ennek a rendhagyó fellépésnek a varázsa? Elő-
ször is az, ami minden gyermek-fiatal csoportból árad; 
az üdeség, a természetesség, ennél a csoportnál az 
egyszerűség is. Zeller Tibor - mint házigazda – megad-
ta a magyarázatot: a 40 fős diák-felnőtt „művészcsa-
pat” csónaktúrán vesz részt a Dunán, és úgy készültek 
erre az útra, hogy az útvonal során egy-egy pihenőhe-
lyen fellépésükkel mutatkoznak be a helyi érdeklődők-
nek (már akik igényt tartanak az ajánlatra). A 7-8 fős 
diák-zenekar adja a talpalávalót, a többiek táncolnak. 
Az öltözékük fehér-fekete összeállítás, sportcipő, a 
fiúkon és azokon a lányokon, akik „fiút” táncoltak 
„hozentróger”, a játékmesteren kalap – ennyi és nem 
több! S a repertoár? Ez volt a másik varázstitok! Olyan 
műsorral készültek, ami Felső-Svábországtól (Biberach 
Riss) Budapestig a Duna-i útvonalon élő népek, nem-
zetiségek táncát mutatja be. Ajándékot hoztak! Érthe-
tő, hogy a legtöbb motívum a polka, keringő stílusában 
szólalt meg, de a táncok jelezték, hogy már a Csaló-
közben járhatunk, már felismertük a magyar dalok, 
táncok, a csárdás ritmusát és néhányan énekeltük is 
azokat. A színpad már kicsi lett, amikor az egész csa-
pat táncolt és a lenti „táncparketten” már a visegrádi 
kicsik is „besegítettek” a mókába. Nem volt ez az elő-
adás profi, talán épp ez volt a legnagyobb varázsa. 
Nem jöttek zavarba, ha valami nem ugrott be, kama-
szos mosollyal és mozdulattal korrigáltak, a hálás kö-
zönség pedig lelkesen bíztatta és jutalmazta a fiatalok 
ajándékát! 
Mint megtudtuk, a csónakázás és az esti előadás után 
következett csak a vacsora és a pihenés. Mi pedig egy 
szürke hétköznap estéjén kaptuk ezt az ünnepi lazulást 
és elgondolkodhattunk azon, hogy bizony így is lehet 
„szeretet-hidat” építeni népek, nemzetiségek között, és 
hogy talán ez a „kis kulturális kitérő” nem is igazán 
„kitérő”, hanem „főcsapás” is lehet. 

 

Mezei Anna 
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Megújult a visegrádi Kaán Károly-forrás környezete 

 
Több napos munkával takarították ki és újították meg 
a visegrádi Kaán Károly-forrás környezetét a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének munkatársai. 
Évente több tízezren fordulnak meg a Visegrádi-hegység 
egyik emblematikus forrásánál, az Apátkúti-völgyben fek-
vő Kaán Károly-forrásnál. A Visegrád vagy Pilisszentlászló 
felől, esetleg a Spartacus-ösvényen érkező kirándulók igé-
nyeit szem előtt tartva a térség erdeit kezelő Pilisi Parkerdő 
Zrt. Visegrádi Erdészetének szakemberei az elmúlt napok-
ban megújították a kedvelt pihenőhelyet. Összegyűjtötték a 
forrás környékén elhelyezett gumiszőnyegeket és kartonla-
pokat, amik helyére friss murvaborítás került. Így a víznye-
rő hely kényelmesen és száraz lábbal megközelíthető, és a 
nyáron is bővizű forrásnál könnyen meg lehet tölteni a 
kulacsokat. 
Megújult a forrás környéki pihenőhely is: felújították a 
tűzrakóhelyet, kicseréltek egy megrongálódott asztalt és 
két padot, valamint a korlát egy szakaszát. A többi erdei 
bútort és a tájékoztató táblák tartóit lecsiszolták, és lefes-
tették. 
Az Országos Erdészeti Egyesület tavaly emlékezett meg a 
névadó Kaán Károly erdőmérnök születésének 150. év-
fordulójáról. Munkássága teremtette meg a hazai természet- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
védelem alapjait, és indította el az első világháborús 
veszteségek után kiemelten fontos erdőtelepítési prog-
ramokat. Kaán Károly használta először a „természetjá-
rás” fogalmát, tőle ered a ma is használatos kifejezés. A 
visegrádi forráson kívül a térségben a budapesti Nagy-
Hárs-hegyi kilátó őrzi még a nevét, az Agrárminisztéri-
um Kossuth téri árkádsora alatt pedig tavaly felállított 
szobra látható. 

 
 

 

Egy szeptemberi emlék Visegrádról 
 

Festőpalettához szeretem hasonlítani azt a rokoni, baráti körömet, 
mely Visegrádhoz köt. Persze nemcsak a személyek szívessége, ha-
nem korkülönbsége is palettához hasonló.  
Úgy tekintem az ember életét, hogy a születést fehérnek, az élet 
végét pedig feketének látom – ami igaz is, hisz a gyászt a fekete 
szimbolizálja.  
Szerencsére a palettán, életünk palettáján a fehér mellett más kedves 
szín is van, például a rózsaszín. Gondoljunk csak arra, hogy amikor 
az ember szerelmes, mindent rózsaszínben lát. Ilyen „rózsaszínű” 
esemény az is, amikor egy legény és egy lány örök hűséget fogad 
egymásnak.  
Fotóim között több is van ilyen eseményről. Egyet közülük, ezúttal 
egy szeptemberit szeretnék megosztani. Visegrád, 1947. szeptem-
ber 28.,  ifj. Kiss Ferenc (28) oltár elé vezette szíve választottját, 
Dolán Ilonát (24). Az ifjú pár a templomban Hell Ferenc esperes, 
plébános úr előtt fogadott örök hűséget egymásnak. Csak megje-
gyezni kívánom: Hell Ferenc (1884-1970) 30 évig, 1918-tól 1948-
ig szolgálta az Úr mellett a község híveit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fényképet nézve, a menyasszony jobbján álló 
koszorúspárok közül csak a kép szélén álló férfit 
ismertem, Helm Jakabot. A vőlegény (aki törté-
netesen unokabátyám) balján álló párok: 
Niedermülller Betty, Kiss Antal; Schilt Gitta, ifj. 
Niedermüller (Nemes) Antal; Schült Nusi és 
Szedlacsek Gyula. Végül nézzük a gyerekeket, 
balról jobbra: Neiser János, Schült Berni, én (a 
sorok írója), Neiser Marika, Pintér Sanyi és 
Knapovics Gréti. 

 

  Scheili Béla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utóirat: Ez úttal szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik érdekesnél – érdekesebb képet, 
képeket tesznek fel a „háló”-ra. Hell Ferenc plébá-
nos úr képét arról mentettem le. 
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Lapzárta után érkezett a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat közleménye, melyet most kérésükre közzéteszünk. 
 

Gyász - Die Trauer 
 

Az Országos Német Önkormányzat mély fájda-
lommal adta hírül, hogy 2018. augusztus 20.-án 
hosszan tartó súlyos betegség után eltávozott kö-
zülünk Heinek Ottó elnök, közéleti vezető. 
 

Heinek Ottó Mohácson született 1960-ban.  A pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi  Kar magyar-német szakán 1983-ban szer-
zett diplomát. A német nyelvű Neue Zeitung munka-
társa volt 1999-ig. A 1990-es években a Nemzeti 
Etnikai és Kisebbségi Hivatal elnökhelyettese volt. 
Az országos német önkormányzat elnökévé 1999-
ben választották, tisztségében 2003-ban és 2007-ben 
is megerősítették. A 2014-es országgyűlési választá-
son szószólói mandátumot szerzett, de parlamenti 
helyét átadta Ritter Imre észak-magyarországi német 
önkormányzati elnöknek. 
A 2018-as parlamenti választáson az országos német 
lista második helyét foglalta el. /Ritter Imre parla-
menti képviselő lett./ 
A család fájdalmában mindannyian osztozunk,kik 
ismerősei, munkatársai voltunk. 
 

Nyugodjál békében!  Er ruhe in Frieden! 
 

 
Áprily Lajos: 
 

Szeptemberi fák  
 

Bükkök smaragd színét erezve fent 
az első pár vörös folt megjelent. 
 

Állunk. Kezedben késő kék virág. 
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák. 
 

Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon. 
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton. 
 

Amerre vitte buggyanó sebét, 
bíboros vére freccsent szerteszét. 
 

Ahol a nyom-vesztő bozóthoz ért, 
hogy tékozolta, nézd, a drága vért. 
 

S míg vérnyomán vad szél-kopó csahol, 
hörögve összeroskad valahol. 

 

Hirdessen  
a VISEGRÁDI HÍREK-ben 

immár színesben! 
 

Kedvező tarifák! 
Ha többször hirdet, kedvezményt kap! 

 

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

 

         Forduljon az 

          
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha 

 

neme, életkora, 
bőrszíne vagy nemzetisége, 
vagyoni helyzete, 

egészségi állapota, 
szexuális irányultsága, nemi identitása, 

faji hovatartozása 
vallási, vagy világnézeti meggyőződése, 

politikai vagy más véleménye, 
anyanyelve, fogyatékossága, 

családi állapota, anyasága vagy apasága, 
 

vagy egyéb tulajdonsága miatt  
 

hátrányos megkülönböztetés éri! 
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata 

a diszkriminációval okozott jogsértések 
kivizsgálása és megszüntetése. 

 

Keresse fel Dr. Szatmári Éva 
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens 

ügyfélfogadását: 06 30/960-2657 
eva.drszatmari@gmail.com 

 

Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal 
kis házasságkötő terem 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
tel: +36 26/300 407 

2018.09.24. hétfő 11:30-15:30 
 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet! 
 

 

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: 06-26/398-255, 06-26/398-090 
Kormányablak (Tahitótfalu): 06-26/585-036, 06-26/585-038 
 

Orvosi rendelő: 06-26/397-474 
Védőnő: 06-20/236-8569 
Fogorvos: 06-26/397-574 
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórh.: 06- 26/801-700 
 

Áprily Lajos Általános Iskola: 06-26/398-312 
Fellegvár Óvoda: 06-26/398-130 
Városi Konyha: 06-26/398-100 
Mátyás Király Művelődési Ház: 06-26/398-128 
 

Visegrádi Turisztikai Információs Iroda: 06-26/397-188 
Visegrádi Révátkelő: 06-26/398-344 
 

Plébániahivatal: 06-26/398-006 
 

Karakas Temetkezési és Szolgáltató Kft.: 06-26/390-813 
 

Postahivatal (1. számú): 06-26/398-099, 06-26/398-020 
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 06-26/398-150 
 

DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188 
ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940 

mailto:mikesytamas@freemail.hu
mailto:eva.drszatmari@gmail.com
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Köszönet 
 

Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik szerény kis adománnyal hozzájárultak 
egy beteg kislány gyógyszeres kezeléséhez. 

Tisztelettel kérek mindenkit,  
hogy műanyag kupakokat ne a szemétbe dobják, adják 

le a Polgár boltba, vagy ha szólnak, érte megyek. 
 

Pintér Istvánné Visegrád, Harangvirág 23. 
 

 

 

A visegrádi 4****-os Silvanus Hotel 
 

Marketinges –értékesítő 
 

munkatársat keres 
 

Feladatai: 

 rendezvények szervezése és zökkenőmentes lebo- 
nyolítása 

 a Hotel szolgáltatásainak az értékesítése 

 kreatív anyagok előkészítése, prezentációs, rek-  
lámanyagok elkészítése 

 közösségi marketing eszközök folyamatos 
működtetése 

 mindennapi problémák, nem várt helyzetek haté- 
kony, gyors megoldása 

 

Elvárások: 

 hazai és nemzetközi trendek ismerete a vendéglátás,  
szállodaipar területén 

 minimum 1-2 év szakmai tapasztalat értékesítésben 

 tárgyalóképes angol nyelvtudás 

 releváns szakmai tapasztalat rendezvényszervezésben 

 ambiciózus készségek, magabiztos fellépés 

 szakmai alázat, kreativitás 
 

Amit kínálunk: 

 megbecsülést, hosszú távú munkalehetőséget 

 családias hangulatú munkahelyet 

 megbízható szakértelemmel rendelkező tulajdonosi  
hátteret 

 versenyképes fizetés 
 

Munkavégzés helye: Visegrád, Hotel Silvanus 
Fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési igény megje-
lölésével küldje el a info@hotelsilvanus.hu 
e-mail címre. 
 

Érdeklődni: Balogh-Thoma Anettnél lehet a következő 
telefonszámon: 30/382-0925. 
 

 
 

Munkájára igényes, megváltozott 
munkaképességű munkatársakat 

keresünk dunabogdányi munkahelyre 
napi 4 órás egyszerű betanított munkára. 

Jelentkezni lehet szeptember 30-ig 
munkanapokon 9-14-ig a 07-70/430-5481 

számon Urhegyi Anikónál 
 

 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

Kozmetika! 
 

Kis- és nagykezelések, 
tini kezelés fiúknak, lányoknak, 
ránctalanítás, 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 
 

 
 

Visegrádon 70 m2-es körpanorámás 
felújított lakás kiad! 

80.000.-Ft + rezsi 
 

Tel.: 30/265-4679 
 

 
 

Teherfuvarozás 
 

7,5 tonnás darus-billencs teherautóval 
 

- ömlesztett, raklapos és kalodás áru, 
- rönkszállítás, tűzifaszállítás, 

- zöldhulladék elszállítása, 
- ágdarálás, kisebb mennyiségben. 

 

Telefon: 06-20/823-2768 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@hotelsilvanus.hu
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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 
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