VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXXIII. évfolyam 8. szám

2017. augusztus

AUGUSZTUSI PROGRAMOK
2017. augusztus 5. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Fuvola-, zongorakoncert
Közreműködik Fehérvári Ágnes fuvolán
és Gedai Ágoston zongorán

2017. augusztus 13. vasárnap 19 óra,
rendezvénytér

EtnoGrád fesztivál
Fellép a Dalabai band és a Vujicsics együttes

2017. augusztus 18. péntek 19 óra,
rendezvénytér

VisegRock 4.2
Skorpió koncert
2017. augusztus 26. szombat 19.30 óra,
királyi palota

Custos Consort
régizene együttes koncertje
Közreműködik: Király Nóra középkori hárfa, ének
Nagy Csaba reneszánsz lant, Sipos Csaba ütőhangszerek,
Szászvárosi Sándor viola da gamba

2017. szeptember 2. szombat 18.30 óra,
rendezvénytér

Nyulász Péter:
Helka, a Balaton tündére
zenés vízi bábjáték
a veszprémi Kabóca Bábszínház előadásában

Államalapító Szent István királyunk
ünnepén
szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát
az alábbi programokra:
2017. augusztus 19. péntek 20 óra,
rendezvénytér

Falusi színek
címmel
a Fitos Dezső Társulat
és a Szentendre Táncegyüttes

ünnepi műsora
21.15 óra,

TŰZIJÁTÉK
A DUNA FELETT
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében

utána utcabál
a Judy in the Sky zenekarral
a Holló étterem teraszán
2017. augusztus 20. szombat,
római katolikus plébániatemplom

Ünnepi szentmise,
kenyérszentelés
és ünnepi műsor
Közreműködik
Keresztes Nagy Árpád kobzos, énekmondó

A programokról részletesebb leírás az újság 9. oldalán, valamint a www.visegrad.hu weboldalon található!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A koncertek díjmentesek!
Mindenkit szeretettel várunk!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
Júniusi rendes ülését 2017. június 21-én tartotta a testület,
melyen az alábbi döntések születtek:
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
alapján felülvizsgáltuk a házasságkötések, a bejegyzett
élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. (I. 26.) önkormányzati rendeletet, és mivel a rendeletet több ponton módosítani,
javítani volt szükséges, ezért megalkottuk a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól
és díjairól szóló 13/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet, és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a korábbi e tárgykörben alkotott szabályozás.
– Módosítottuk az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendeletét a majdani élelmiszeráruházberuházás érdekében.
– Lezártuk a Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási tervének a 89/2 és a 92
hrsz.-ú ingatlanok (élelmiszer-áruház) esetében történő módosítása kapcsán a településrendezési eszköz
tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetést, és
egyúttal jóváhagyta a testület ezen ingatlanok vonatkozásában Bonifert Csaba földmérő technikus által az
összevonásukhoz készített változási vázrajzot.
– A májusi testületi ülésen a képviselő-testület felkérte a
jegyzőt, hogy a közterületek rendjének, tisztaságának
és védelmének, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzésének, megakadályozásának, szankcionálásának érdekében vizsgálja meg a
lehetőségeket, és terjessze azt a testület elé. Dr. Szabó
Attila elkészítette az előterjesztést, mely alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy az esetleges jogsértések hatékonyabb megelőzésének, megakadályozásának, szankcionálásának érdekében egyelőre közterület-felügyelőt nem kíván alkalmazni, hanem felkérte a
jegyzőt, hogy a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása,
szankcionálása érdekében a jogszabályban előírt hatósági intézkedéseket rövidebb időn belül foganatosítsák, ezáltal téve hatékonyabbá a jogszabályok betartatását. Ezzel összefüggésben pedig hatályon kívül helyezte a testület a közterület-felügyelet szervezetéről
és feladatairól szóló 14/2004. (IX. 16.) önkormányzati
rendeletet.
– Úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem támogatja
Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek Az
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése című felhíváson való indulását, mivel az önkormányzat a visegrádi lakosok egészségmegőrzése érdekében a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház által szervezett szűrővizsgálatok támogatása
útján jelentős intézkedéseket tett, és most erre a nemes
célra pénzügyi forrást nem tud biztosítani.

– Egyszeri, 700.000 Ft összegű támogatást nyújtott az
önkormányzat a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2017. évben az általa szervezett közösségépítő programok, rendezvények megvalósítására, valamint a nemzetiségi önkormányzat működési
kiadásaira.
– Hozzájárulását adta az önkormányzat ahhoz, hogy
Kisoroszi Község Önkormányzata belépjen, Szigetszentmiklós, Szigethalom, valamint Halásztelek települések önkormányzati pedig kilépjenek a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból a társulási megállapodás vonatkozó rendelkezései
alapján.
– A Makovecz Imre által tervezett Magyar László
Tornacsarnok felújításának, korszerűsítésének műszaki ellenőri feladataival a benyújtott árajánlata
alapján a Szabvány és Minőség Kft.-t bízza meg a
testület 3.755.000 Ft + 27% áfa, mindösszesen
4.768.850 Ft díj ellenében. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének díját a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 1850/2016. (XII. 23.)
kormányhatározat értelmében a Magyar László
Tornacsarnok épület felújítására és korszerűsítésére az
önkormányzat által kapott 200.000.000 Ft összegű
támogatásból finanszírozzák.
– A Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázaton Szkok Iván szobrászművész által benyújtott
1/1-es Görgei Artúrt ábrázoló mellszobor bronzba öntésével 650.000 Ft + áfa díj ellenében a Mihály és
Társa Bt.-t bízta meg az önkormányzat.
– „A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása négy helyszínen” tárgyban a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) és (2) bekezdése szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás
nélküli közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást
indított meg a képviselő-testület. A meghívott cégek:
Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft, a KissKert 2000 Kft., a Milbich Építő Építőipari és Szolgáltató Bt., a Trend Építő Zrt., valamint a K and K Forest
Kft.
– Értékesítésre jelölte ki a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Seat Inca 1.4 típusú kishaszon-gépjárművét, az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.
29.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva. A nyilvános pályázat kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a képviselőtestület a jegyzőt kérte fel. A gépjármű kikiáltási ára
bruttó 250.000 Ft.
– Egyetértett a képviselő-testület Bosnyák Endréné, a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetővé történő kinevezésével a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 68. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva.
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 – Elutasítottuk Blahák Ernő 1217/1 hrsz.-ú közterület
elnevezésének megváltoztatása iránti kérelmét, mivel
több egymásból elágazó közterület (1216 és 1217/1
hrsz.) ugyanazon, Dobos utca néven történő szerepeltetése jogbizonytalanságot eredményezne, indokolatlanul bonyolítaná a házszámok megállapítását.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Mikesy
Tamás képviselő 2017. év május hónapra járó
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800 Ft felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítványnak ösztöndíjra és táblafelújításra, valamint a 2017. év június
hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz
77.800 Ft felajánlását az Alapítvány a Duna mente
Kultúrájáért Ars Danubiana Visegrád 2009-nek működési kiadásaira.
– Szintén jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera
Tamás Gergely alpolgármester 2017. április 15-től
2017. június 30-ig terjedő időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának, 392.613 Ft-nak támogatásként
történő felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány
részére az alábbi célra:
Visegrád történelmi múltjának, kulturális örökségének
megismerése, kutatása és a település lakosságával,
iskolás tanulóival történő megismertetése, ezen belül
különösen az Áprily Lajos Általános Iskola régi,
műemlék épület régészeti feltárása során előkerült
régészeti leletegyüttes bemutatását lehetővé tevő megoldások megvalósítása.
– Egyszeri, 4.500.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat
az Áprily Iskoláért Alapítványt az Áprily Lajos Általános Iskola régi, műemlék épület régészeti feltárása
során előkerült régészeti leletegyüttes bemutatását lehetővé tevő megoldások megvalósítására.
– Térítésmentesen biztosítja az önkormányzat az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére az önkormányzat tulajdonában lévő 64/14 és a 85/8 helyrajzi számú
ingatlanokat, annak érdekében, hogy az önkormányzattal egyeztetett megjelenési módon elektromos töltőállomásokat alakítson ki. A térítésmentesség az elektromos töltőállomások telepítése idejétől a szolgáltatás
hozzáférhetőségének ingyenességéig, de legfeljebb öt
évig tart.
– 167.386 Ft összeget biztosított az önkormányzat a városi konyha részére olyan ételszállító edények beszerzéséhez, amellyekkel biztonságosan és higiénikusan
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megoldható az ételek nagy melegben történő kiszállítása.
2017. június 28-án rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület, melyen az alábbi döntések születtek:
– Módosítottuk a Duna menti árvízvédelmi beruházások
Visegrádon című, KEHOP 1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, mivel az
eljárás során az egyik, érdeklődést kifejező gazdasági
szereplő előzetes vitarendezés iránti kérelmet nyújtott
be.
– Úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat, azon belül a városgazdálkodási csoport fizikai állományú létszámát 2017. július 1-jétől egy fővel megemeli. Ezen felül a közfoglalkoztatás keretében jelenleg is parkgondozási feladatokat ellátó két fő foglalkoztatását továbbra is biztosítja.
A 2017. július 12-én tartott rendkívüli ülésen az alábbi
döntések születtek:
– A képviselő-testület megbízta a Visegrádi Városfejlesztő Kft.-t a Virágzó Visegrád fejlesztési program
előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével 10.000.000 Ft + áfa díj ellenében. Ezen összeget
az önkormányzat a 2017. évi költségvetés általános
tartaléksora terhére biztosítja.
– Ismételten módosítottuk a Duna menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon című, KEHOP 1.4.1-152016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívását, mivel az eljárás során az egyik, érdeklődést
kifejező gazdasági szereplő előzetes vitarendezés
iránti kérelmet nyújtott be.
– 100.000 Ft útépítési érdekeltségi hozzájárulást állapított meg a testület a Visegrád 138 hrsz.-ú ingatlan
(Schulek utca) esetében.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Bálint Zsolt képviselő 2017. évi április, május, június, július havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 311.200 Ft felajánlását a Visegrádi Sportegyesület kerékpáros szakosztály részére.
VVÖ

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakók!
Visegrád Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében pályázatot írt ki az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítésére.
A pályázatot a Penta Industry Kft. mint kivitelező nyerte meg.
A bővítés során a régi földszintes iskolaépületet el kell bontani, és helyére egy korszerű, 12 tantermes iskola épül.
A bontási és építési munkák több esetben porral, zajjal és esetenként forgalomkorlátozással járnak, annak ellenére,
hogy a kivitelező mindent megtesz az építési környezet teljes körű megóvására.
Az építési munkálatok előre láthatóan 2017. július végén kezdődnek, és 2018 tavaszáig tartanak.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Penta Industry Kft.
(A hivatali-hivatalos hírek folytatása a 11. oldalon olvasható!)

4

VISEGRÁDI HÍREK

2017. augusztus

Áprily Lajos halálának 50. évfordulóján
Emlékhelyek Visegrádon
De túl romon, ha perce jön csodáknak, / a mély megkondul,
mintha vallana, / s a bolt alól harangtisztán kicsendül / s magasra száll az ember dallama!”
(Áprily Lajos: Vallomás)

A gyászoló család fájdalmas szívvel jelenti:
JÉKELY LAJOS, költői nevén ÁPRILY LAJOS
a Nagyenyedi, a Kolozsvári,
a Budapesti Református Kollégiumok volt tanára,
a Baár-Madas Leánygimnázium ny. igazgatója,
a Magyar Írók Szövetsége
és a Magyar PEN Club tagja,
folyó hó 6-án, élete 80-ik évében, küzdelmesen is
áldott földi pályája végére ért.
Temetése Visegrádon, augusztus 14-én, du. 4 órakor.
Hisszük, vigasztalásunkra is írta:
,,A visegrádi hegységben lakom.
S ha itt halok meg, az mi változást hoz?
Ó, nem sokat, csak ennyit: egy napon
szorosabban ölel a hegy magához.”

Az 1967-es gyászjelentés szövege

A temetésen Pályi János búcsúztatta a költőt

Emléktábla
Szentgyörgypusztán

1987. november 14-én, a költő születésének 100. évfordulóján a visegrádi iskola felvette Áprily Lajos nevét. Az iskola mottójául – a Királyasszony kertje c. vers utolsó versszakát – az emeleti lépcső falára Zeller József, az iskola
volt diákja készítette el a névfelvételi ünnepségre. A felújítás miatt a verssorokat az iskola emblémájáról idézzük,
melyet Pápa Krisztina tervezte, Kacsán György formázta
meg.
,,Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.”

1990-ben Meszárek György kőszobrász a parajdi iskola
névfelvételi ünnepségére alkotta meg mindkét iskola részére Áprily Lajos mellszobrát. Iskolánk ügyes kezű és segítőkész volt diákja így beszélt önmagáról és alkotásáról:
„A 8. osztályt befejezve Szegedre kerültem, ahol a Tömörkény István
Iparművészeti Gimnázium kőszobrász szakát végeztem el. Egy pár éve
dolgoztam már, amikor az iskolában
a képzőművészeti szakkörben a felvételizőknek segítettem. Nagyon
örültem, hogy Áprily Lajos nevét
vette fel, erről beszélgetve jutottam
arra a gondolatra, hogy a költőtől
fejszobrot készítek. A könyvtárból az
összes, a témához kapcsolódó könyvet kikértem, olvastam az életrajzot,
a verseket, beszélgettem idősebbekkel, akik személyesen ismerhették. Jékely Endrétől családi
fotóanyagot kaptam. Agyagból hozzáfogtam a szobor elkészítéséhez, miközben barátaim segítően kritizálták a munkámat. Amikor elkészült a negatív, erről gipsz pozitívot
(szobrot) öntöttem. Ez került november 14-én, a költő születésnapján ajándékként az iskolába. Egy év múlva ugyanilyen fejszobrot készítettem az iskola névadó ünnepségére.”

Jékely Márta
Áprily-szobra
Szobor
,,A portrém. Drága kéz mintázta
meg,
a melege a bronzban is remeg.
Kiveti majd egy bedűlt régi bolt,
s találgatják: kinek a feje volt?”

Az Áprily-parkban lévő szobor avatásán, 1981-ben.
A képen az Írószövetség képviselői, Hugai Tiborné,
Mezei Anna, Jancsó Adrienne
és a köszöntőt olvasó Héjj Miklós
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MEGHÍVÓ
2017. augusztus 6-án (vasárnap),
halálának 50. évfordulóján,
Visegrád Város tiszteleg díszpolgára,
Áprily Lajos költő és tanár emléke előtt
Szeretettel hívjuk és várjuk családtagjait,
határon belüli és határon kívüli tisztelőit,
tanítványait,
a nevét viselő intézmények képviselőit,
hitének és költészetének követőit
az emléknap eseményeire

Mikus Sándor szobra Áprilyról

„S amikor, Uram, hozzád érkezem,
könnyű kezem miatt szégyenkezem.”
(Útravaló)
9.00 óra: Istentisztelet Vörös Ákos tiszteletes szolgálatával, a visegrádi református templomban (11-es
főút, Delta)
„Erdélye helyett megtalálta itt
a visegrádi erdő-koszorút.”
(Epitáfium)
10.30 óra: Megemlékezés Áprily Lajos sírjánál a visegrádi temetőben
Az ünnepi gondolatok tolmácsolója: Deák-Sárosi
László (PhD) parajdi születésű költő, filmesztéta
Szilágyi Gábor versmondó,
Farkas Enikő énekes
A résztvevők egy szál virággal vagy a fenyőfára felköthető feliratos szalaggal tiszteleghetnek

Péterfy László készítette ezt a gyönyörű bronzplakettet,
melyet minden évben a visegrádi és parajdi Áprily Lajos
nevét viselő iskola Év Diákja díj kitüntetettje vehet át Kacsán György művészi oklevelén olvasható versidézettel:
Menj!
,,Megállok. Menj! Csak menjen, akiben
magasságokba húzó láz lakik.
Állok s nézem, hogy lépsz a nagy íven
egyik csillagtól másik csillagig.”

Utószó
A Visegrádi Hírek Szerkesztősége ezen oldalakon tiszteleg Áprily Lajos emléke előtt azzal az ígérettel, hogy Visegrád polgárai – mint a sír őrzői – az eljövendő nemzedékeknek is tovább örökítik a magyar irodalom nagy alakjának példáját.
Non omnis moriar
,,Non omnis moriar. Nem. Véremet
tovább viszik gyermekek s unokák.
Nem egészen temet, aki temet.
Mű halhatatlansága: délibáb.”

„Ember voltam, remegő, daloló.”
(Költő)
11.15 óra: Koszorúzás az Áprily-parkban lévő Áprilyszobornál
Vendégek köszöntése megzenésített Áprily-versekkel:
Pelva Gábor zenész-énekes
„Ez itt a völgy. Itt szíved csendesül,
frissülsz, ha szőlőtőidet kapálod.”
(Káprázatok [I.])
19.00 óra: Séta az Áprily-völgyben
,,Humanisták – mondják. Vállald a szót,
s ha téged illet, csak kiáltsd oda:
A bigottság embert ölt, milliót,
az emberiesség nem ölt soha!”
(Vállald a szót)

Visegrád Város Önkormányzata
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Áprily Iskoláért Alapítvány
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FELHÍVÁS

Kedves Visegrádiak!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány az iskola fennállásának 230. évfordulója, valamint Áprily Lajos halálának
50., születésének 130. évfordulója tiszteletére iskolatörténeti kiállítást tervez. Kérjük, hogy akinek az iskola
épületével, nevelőkkel, gyermekekkel kapcsolatos dokumentuma, fotók, tankönyvek, bizonyítványa, ellenőrző
könyve, taneszköz stb. birtokában van, jelezze Mezei Annának (telefon: 297 129 – 06 (20) 965-1534 – e-mail:
mezeianna3@gmail.com)! A kiállítás tematikáját, a kiállításra felajánlott tárgyak, dokumentumok stb. felhasználását személyesen beszéljük meg, figyelembe véve az egyéni igényeket, feltételeket.
Visegrád és Pest megye legrégibb intézménye sorsdöntő pillanatához érkezett a bővítés, felújítások lehetőségével! Előlegezzük meg a bizalmat, hogy az Áprily iskola az elkövetkező újabb évszázadokra is méltó marad a
Viktorin József által írt feladatához: „…, hogy benne kiváló ifjúság neveltessék”.
Várom és előre is köszönöm mindenkinek, aki csatlakozik az Áprily Iskoláért Alapítvány kezdeményezéséhez!
A gyűjtéshez, feldolgozáshoz, a kiállítás tervezéséhez is szívesen fogadjuk a segítséget!
Mutassuk meg, hogy a 21. század visegrádi polgárai is úgy állnak a jövő nemzedékek neveléséhez, mint
ahogy elődeink 230 éven át magukénak érezték a „templom és iskola” sorsát: „A nagyapáink, nagyanyáink, /
Szemük biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!” (Reményik Sándor)
Mezei Anna ny. iskolaigazgató, az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az álmok valóra váltak – avagy a 2017-es VI-PA-tábor
Az ébresztő megcsörrent. Kipattantam az ágyamból és
rövides készülődés után kiléptem a ház ajtaján. Nagyon
izgatott voltam, mert tudtam, új élmény veszi kezdetét.
Most indulunk el a még ismeretlen, de csodálatos városba,
Visegrádra. Miután hosszas felpakolás és rendezgetés
után kigördültünk az otthont adó Parajdról, kezdetét vette
az utazás. A hajnali ködöt lassan felváltották a Nap ragyogó sugarai, az álmos gyerekfejek új erőre kaptak és
vidáman tervezgették, találgatták ki-mit és hogyan fog
csinálni a VI–PA alatt.
Gyorsan haladtunk, a dimbes-dombos erdélyi tájat lassan felváltották a szántóföldek, legelők, a végtelenbe
nyúló búzaföldek. Az idő gyorsan telt, szinte elrepült, úgy
ahogyan a kilométerek is.
Hirtelen a semmiből hatalmas hegyek, dombok bukkantak fel. Mikor fordultunk vissza? De hiszen ez olyan,
mintha csak otthon lennénk! – gondoltam magamban.
De valami mégiscsak más volt. Egy hegyről vár nézett le
ránk, hatalmas és fenséges. A visegrádi vár. Tehát megérkeztünk. Leparkolunk. Sehol senki. Túl hamar érkeztünk
volna? Aztán meglátunk egy hölgyet, kedves mosolygós
arccal. Leszállunk, kipakolunk, megismerkedünk, és hirtelen azt veszem észre, hogy már új otthonom felé tartok.
A másnap hamar elérkezett és mi nem győztünk ámulni
a rengeteg csodás helyen, ahol a nap folyamán jártunk.
Viszont a nap fénypontja tagadhatatlanul a vár meglátogatása volt. Magas hegyre épült az ellenségek ellen, de én
sejtettem, hogy a csodálatos panoráma miatt volt szükség
erre a magaslati pozícióra. A panoráma... nincs más szó
rá, lélegzetelállító volt. A Duna, a szemben fekvő város
piciny házai, onnan fentről úgy tűnt, miénk az egész
világ.
A
fá-

rasztó, de csodás napot egy talán még inkább fárasztóbb,
csodás nap követett. Ekkor elindultunk egy háromnapos
kiruccanásra, Pápára. Útközben megálltunk Esztergomban. A Szent Adalbert-főszékesegyház gyönyörű, páratlan
szépségű, felejthetetlen építmény. Ezután Komárom következett, a Monostori erőd meglátogatása és rengeteg új
információ befogadása után megérkeztünk Pápára. A
festői táj, a kényelmes szobák hamar álomba ringattak
minket.
A másnap csak egy pillanatnak érződött, olyan hamar
eltelt. A kékfestő múzeumban és a tapolcai
tavasbarlangban tett látogatások álomszerűek voltak.
Eljött az utolsó, Pápán töltött napunk és mi szomorkodva néztünk a Sárkányos-ház felé, ami az elmúlt három
napban otthont adott nekünk. A hazavezető úton megálltunk, és a hatalmas Turul-szobor mellett állva eltöprengtünk azon, milyen szerencsések vagyunk, hogy ezt a rengeteg élményt mind-mind megélhettük.
A pénteki nap volt számomra a legélvezetesebb, nemcsak a mozi, hanem a Parlamentben tett látogatás miatt is.
A parlament hatalmas épülete impozáns, művészi és mégis tökéletes. Az ottlétünk alatt számos dolgot megtudtunk
a múltról és jelenről egyaránt.
Szombat reggel hosszas készülődés után felsorakoztunk a híres visegrádi palotajátékok középkori ruhákba
öltözött felvonulói közé. Pár évszázadot visszaugrottunk
az időben, amíg a világ különböző országaiból jött harcosokat, táncosokat, előadókat néztük. Felejthetetlen volt.
Másnap indultunk haza, de mi még úgy maradtunk volna, hiszen itt, ezen a csodálatos helyen, az álmaink valóra
váltak.
Moldován Boglárka

Meglepetés vendégek a VI–PA-tábor utolsó napján
Július 8-án, a VI–PA-tábor búcsúdélutánján kibővült a visegrádi és parajdi iskolák ,,felnőtt-kara”: Parajdról Bokor
Sándor polgármestert és három tisztségviselőt – köztük Bíró Zsolt parajdi iskolaigazgatót –, valamint Félegyházi András polgármesterünket köszönthettük a táborértékelő ,,játékunkon”. A polgármesterek és iskolaigazgatók megerősítették, hogy a 27 éves testvér-barátság, a két iskolát, a két települést összekötő kapocs példaértékű a magyarság határokon
átívelő összetartozására. A vendéglátó szülők és pedagógusok a köszönet mellé hitet tettek a kapcsolat fennmaradására,
a VI–PA-táborok jövőbeni szervezésére.
VI–PA-tábor szervezői

XXXIII. évfolyam 8. szám
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AUGUSZTUSI 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

Augusztus 2. szerda, 19.00

Augusztus 10. csütörtök, 19.00

A M A J M O K B O L YG ÓJ A – H Á BO R Ú

A TO M SZ ŐK E

Magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 141’, 2017
Rendező: Matt Reeves
Főszereplők: Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis

Magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 115’, 2017
Rendező: David Leitch
Főszereplők: Charlize Theron, James MacAvoy, John Goodman

Ami jó szándékú kísérletnek indult, az teljes hatalomátvétellé
vált: az emberszabásúak a Föld urai. A városok elnéptelenedtek, a megmaradt emberek kis csapatokban bujkálnak. És készülődnek, a háború ugyanis elkerülhetetlen. Mindkét fél
tudja, hogy az emberiségnek nincs több esélye.
Augusztus 3. csütörtök, 19.00

A brit titkosszolgálat gyöngyszemét Berlinbe küldik, hogy
szerezzen meg egy listát, melyen titkosügynökök neve szerepel. A dögös hírszerző felveszi a kapcsolatot a helyi beépített
ügynökkel, és egyre magabiztosabban veti bele magát a berlini titkosszolgálatok veszélyes útvesztőjébe. Ám közben
egyikük sem tudja, kiben bízhat meg…
Augusztus 11. péntek, 18.00

N Y O M D , BÉ BI , N Y O M D !
Magyarul beszélő, angol–amerikai akció-vígjáték, 113’, 2017
Rendező: Edgar Wright
Főszereplők: Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey

Bébi első ránézésre ártatlan, mint egy ministránsfiú. De
munka közben megtáltosodik és képtelenség utolérni. Bébi
ugyanis bankrablók sofőrje: a legprofibbak is szeretnek vele
menekülni a rablás után. De egy akció rosszul sül el és Doc, a
félelmetes bandafőnök tűz ki a fejére vérdíjat.
Augusztus 4. péntek, 18.00

A S Ó HE R
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 89’, 2016
Rendező: Fred Cavayé
Főszereplők: Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt

François élete a spórolás. Százezrei vannak a számláján, de
lejárt szavatosságú ételeket eszik, és mindenről leszokott, ami
pénzbe kerül. Takarékoskodását sosem látott lánya zavarja
meg, akiről kiderül, hogy egy lejárt óvszer gyümölcse és megtestesíti mindazt, ami ellen küzd: megjelenésével feltartóztathatatlanul elszabadulnak a költségek.
Augusztus 4. péntek, 20.00

B A Y W AT C H
Magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 119’, 2017
Rendező: Seth Gordon
Főszereplők: Dwayne Johnson, Zac Efron, Kely Rohrbach

Az elkötelezett vízimentő, Mitch Buchanon akasztja össze a
bajuszt egy pimasz újonccal. Ám a két vetélytárs összefog,
amikor arról van szó, hogy fel kell göngyölíteniük egy bűnügyet, amely az egész öböl jövőjét veszélyezteti.
Augusztus 6. vasárnap, 18.00

GRU 3

BÉ BI B U M M
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 94’, 2017
Rendező: Noémie Saglio
Főszereplők: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson

Avril felnőni képtelen, anyja narcisztikus személyiségétől
szenved, úgy érzi, mintha nem is anyja, hanem egy rakoncátlan lánya lenne. A helyzet akkor sem változik, amikor Avril
terhes lesz. Anyja ugyanis erre is képes rálicitálni: bár a véletlennek köszönhetően, ő is teherbe esik.
Augusztus 11. péntek, 20.00

D U N KI RK
Magyarul beszélő, amerikai–angol–francia tört. film, 106’, 2017
Rendező: Christopher Nolan
Főszereplők: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh

1940 májusa végén a német hadsereg Dunkerque közelében a
tengerhez szorította a brit és francia katonákat. Az 5 km-es
szakaszon 300 000 ember szorult össze, és nem volt merre menekülniük. Az angol flottának különleges akcióval, nagy veszteségek árán mégis sikerült véghezvinni a mentőakciót és kijuttatni a frontvonalból a szabad világ utolsó hadseregét.
Augusztus 13. vasárnap, 18.00

BÉ BI B U M M
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 94’, 2017
Rendező: Noémie Saglio
Főszereplők: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson

Augusztus 13. vasárnap, 20.00

A TO M SZ ŐK E
Magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 115’, 2017
Rendező: David Leitch
Főszereplők: Charlize Theron, James MacAvoy, John Goodman

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

Augusztus 16. szerda, 19.00

Amikor Gru és 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.
Augusztus 6. vasárnap, 20.00

Magyarul beszélő, amerikai–angol–francia tört. film, 106’, 2017
Rendező: Christopher Nolan
Főszereplők: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh

N Y O M D , BÉ BI , N Y O M D !
Magyarul beszélő, angol–amerikai akció-vígjáték, 113’, 2017
Rendező: Edgar Wright
Főszereplők: Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey

Augusztus 9. szerda, 19.00

A S Ó HE R
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 89’, 2016
Rendező: Fred Cavayé

D U N KI RK

Augusztus 17. csütörtök, 19.00

A Z Í GÉ R ET
Magyarul beszélő, spanyol–amerikai történelmi film, 133’, 2016
Rendező: Terry George
Főszereplők: Charlotte Le Bon, Christian Bale, Oscar Isaac

Megtörtént eseményeket feldolgozó, nagyszabású történelmi
film, mely az Ottomán birodalom végnapjai idején játszódik.
Szerelmi háromszög alakul ki egy orvostanhallgató, egy újságíró és egy gyönyörű nő között. A nő és a kegyeiért versengő férfiak egy idő után már saját életükért is versenyt futnak a háttérben forrongó fegyveres konfliktusban.
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Augusztus 18. péntek, 18.00

A M OG Y O RÓ - M EL Ó 2 .
Kanadai–amerikai–dél-koreai animációs film, 92’, 2017
Rendező: Callan Brunker

Grimbusz és barátai élnek, mint rágcsáló a mogyiboltban. Ám
az idilli állapotnak vége szakad, amikor éléskamrájuk a levegőbe repül. Szerencsére az árnyas Szabadság parkban hőseink
hamarosan új otthonra lelnek. Csak egy a bökkenő: a város
pénzéhes polgármestere nagy profit reményében vidámparkot
készül építeni, éppen ott, ahol ők tanyát vertek.
Augusztus 18. péntek, 20.00

A S E TÉ T TO R O N Y
Amerikai sci-fi kalandfilm, 95’, 2017
Rendező: Nikolaj Arcel
Főszereplők: Matthew, McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee

Roland Deschain magányos harcos. Elmúlt világok árnyai
nyomasztják, miközben maga is világok és korok közt közlekedik. A Stephen King könyve alapján készült film a thriller,
a horror, a fantasy és a western különleges keveréke.
Augusztus 20. vasárnap, 18.00

A M OG Y O RÓ - M EL Ó 2 .
Kanadai–amerikai–dél-koreai animációs film, 92’, 2017
Rendező: Callan Brunker

Augusztus 20. vasárnap, 20.00

A N Y Á K E LS Z A B A D U L V A
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 2017
Rendező: Alethea Jones
Főszereplők: Katie Aselton, Toni Collette, Molly Shannon

Négy anya, akikben az egyetlen közös az, hogy gyermekeik
egy iskolába járnak, elhatározza, hogy összehoznak egy átlagos vacsorapartit. Az este azonban teljesen váratlan fordulatot
vesz, és kiderül, több közös vonásuk van, mint gondolták. És
senki sem az, akinek látszik.
Augusztus 23. szerda, 19.00

A Z Í GÉ R ET
Magyarul beszélő, spanyol–amerikai történelmi film, 133’, 2016
Rendező: Terry George
Főszereplők: Charlotte Le Bon, Christian Bale, Oscar Isaac

Augusztus 24. csütörtök, 19.00

Á R T A TL A N O K
Feliratos, francia–lengyel dráma, 115’, 2016
Rendező: Anne Fontaine
Főszereplők: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza

1945. Fiatal orvosnő érkezik Lengyelországba, hogy a koncentrációs táborok túlélőit gyógyítsa. Egy nap segítségét kéri
a helyi kolostor rendfőnöknője, akitől megtudja, hogy az apácák traumatizáltak a szovjet katonák erőszakoskodása miatt,
és sokan gyermeket várnak. Terhességük és hitük összeegyeztethetetlen és Mathilde az egyetlen reményük.
Augusztus 25. péntek, 18.00

A Z E M OJ I -FI L M
Amerikai családi animációs film, 90’, 2017
Rendező: Anthony Leondis

Az okostelefonokban van egy boldog völgy, ahol az Emojik
élnek. Ám mindig mosolygós békéjüket megzavarja egyikük,
aki kerek fejébe veszi, hogy kideríti, mi van a völgyön túl. Kalandos vándorútra indul, melynek során neki és társainak
egyre veszélyesebb alkalmazások kerülnek útjukba. Sőt, egy
ismeretlen kéz talán ki is akarja törölni őket.
Augusztus 25. péntek, 20.00

A N N A BE LL E 2 . – A T E R E M TÉ S
Magyarul beszélő, amerikai horror, 104’, 2017
Rendező: David F. Sandberg
Főszereplők: Miranda Otto, Javier Botet, Stephanie Sigman

2017. augusztus

Egy babakészítő évekkel ezelőtt elveszítette lányát, és még
mindig nem heverte ki a tragédiát. Azt hiszi, a jóság segít majd
megbékélnie. Amikor hírét veszi, hogy bezárnak egy árvaházat, befogadja az intézményt vezető apácát és egy csapat kislányt. De a lányokkal még valami érkezik...
Augusztus 27. vasárnap, 18.00

A Z E M OJ I -FI L M
Amerikai családi animációs film, 90’, 2017

Augusztus 27. vasárnap, 20.00

SO K K AL TÖ B B, MI N T T ES T Ő R
Magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 118’, 2017
Rendező: Patrick Hughes
Főszereplők: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman

A profi testőrt egy nap szokatlan küldetéssel bízzák meg: ellenségét, a hírhedt bérgyilkost kell védenie. A fél gengsztervilág a nyomukban jár, ráadásul a robbantásokkal és autós üldözésekkel kikövezett európai ,,vakáción” még egymás idiotizmusát is el kell viselniük.
Augusztus 30. szerda, 19.00

SO K K AL TÖ B B, MI N T T ES T Ő R
Magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 118’, 2017
Főszereplők: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman

Augusztus 31. csütörtök, 19.00

LO G A N L U C K Y – A T U T I B A LH É
Amerikai vígjáték, 119’, 2017
Rendező: Steven Soderbergh
Szereplők: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

A vidéki munkáséletet élő, ennél fogva csóró Logan testvérek
gondolnak egyet és felkerekednek, hogy a családi átkot megtörve végrehajtsanak egy nagyszabású rablást a legendás
NASCAR autóverseny idején. Ehhez hívják segítségül a börtönviselt, és nem teljesen százas Joe Banget, aki a rablások és
a technikai kütyük nagy szakértője.
Szeptember 1. péntek, 18.00

MI N D E N, MI N D E N
Amerikai romantikus dráma, 96’, 2017
Rendező: Stella Meghie
Főszereplők: Amandla Stenberg, Nick Robinson

Rendhagyó szerelmi történet Maddyről, a tizennyolc éves
lányról, aki betegsége miatt nem hagyhatja el hermetikusan
lezárt otthonát, és Ollyról, a szomszéd srácról. Miközben az
ablakon át kémlelik egymást és üzeneteket váltanak, mély kötelék szövődik köztük; mindent kockára tennének azért, hogy
együtt lehessenek, még ha mindent el is veszíthetnek.
Szeptember 1. péntek, 20.00

P A P P A PI A
Magyar romantikus vígjáték, 105’, 2017
Rendező: Csupó Gábor
Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Stohl András, Nagy Feró

Papi egy kedves nyugdíjas link, aki egy Duna-parti csónakházban él. Ám egy szuperdiszkó tulaja ezt is elvenné tőle,
hogy buliplázát építsen oda. Az öreg segítséget kér unokájától,
aki habozás nélkül hívja a haverjait. A pesti vagányok szembeszállnak Wizyvel és bombázó alvezérével, és megkísérlik a
lehetetlent: a csónakházból romkocsmát varázsolnak, hogy
összegyűjtsék a szükséges összeget.
Szeptember 3. vasárnap, 18.00

P A P P A PI A
Magyar romantikus vígjáték, 105’, 2017

Szeptember 3. vasárnap, 20.00

LO G A N L U C K Y – A T U T I B A LH É
Amerikai vígjáték, 119’, 2017
Szereplők: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A U G U S Z TU S I PR O G R A M O K
MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk mindenkit

Friedberg város
(Bajorország)

Ifjúsági Fúvószenekarának
koncertjére
2017. augusztus 6-án vasárnap, 16 órától
a dunabogdányi dunai strandra
(a Forgó étterem mellett)

Karmester: Andreas Thon
Belépés: díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

2017. augusztus 5. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Fuvola-, zongorakoncert
Közreműködik Fehérvári Ágnes fuvolán
és Gedai Ágoston zongorán
A koncertre a hagyományos Zenés Nyári Esték sorozat
részeként kerül sorra. Az est műsorán Johann Sebastian
Bach és César Franck művei szerepelnek.
2017. augusztus 13. vasárnap 19 óra,
rendezvénytér

EtnoGrád fesztivál
Fellép a Dalabai band és a Vujicsics együttes
Azzal a nem titkolt szándékkal rendezzünk meg ezt az első
EtnoGrád névre keresztelt fesztivált, hogy eztán minden
évben lesz egy nap, melyet a nép-, etno- és világzenének
szentelünk.

2017. augusztus 18. péntek 19 óra,
rendezvénytér

VisegRock 4.2
Skorpió koncert
A júniusban sajnálatos módon elmaradt koncert pótlásként
jött létre ez az alkalom, amikor is egy különleges formáció
a Tűzkerék és barátai lesz az előzenekar.
Friedberg város ifjúsági zenekara közel ötven éve alakult.
A 40–50 fős zenekar igen sokszínű, nyolctól egészen huszonöt éves korig terjed a zenekari tagok életkora. A fiatal
zenészek rendszeresen jeleskednek versenyeken, és
Friedberg város nagyköveteiként rendszeresen lépnek fel
európai városokban. Andreas Thon karmester már huszonhét éve irányítja a zenekart.
A zenekar nagy örömmel készül magyarországi koncertjeire, hogy zenéjükkel szórakoztathassák a nagyérdemű közönséget.

www.jugendkapelle-friedberg.de

Juhász Gyula:

AUGUSZTUS
Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!
Az éj szerelme szerte árad,
Mámor ölébe hull a bánat,
Halk dal száll, száll, erőre kapva
És szilajan törtet az agyba.
S a szentiváni boldog éjjel
Szűz fátylát oldja, bontja széjjel,
S én álmodom gyönyörűt, mélyet,
Felüled Élet, Élet, Élet!

2017. augusztus 26. szombat 19.30 óra,
királyi palota

Custos Consort régizene együttes
koncertje
A zenekar tagjai 16–18. századi hangszerek másolatain játszanak, nagy gondot fordítva a reneszánsz és barokk hangzáshűség kiváló megszólaltatására. A királyi palota és a remek muzsika együtt igazán kellemes nyáresti kikapcsolódásnak ígérkezik.

2017. szeptember 2. szombat 18.30 óra,
rendezvénytér

Nyulász Péter:

Helka, a Balaton tündére
zenés vízi bábjáték
a veszprémi Kabóca Bábszínház előadásában
A tanév kezdetén ezzel az előadással nemcsak a gyerekeknek kívánunk kedveskedni, hanem úgy gondoljuk a felnőttek is feledhetetlen élményt nyújt majd ez az Európában is
kuriózumnak számító előadás. A kalandos történet a Balaton és a Bakony ismerős helyszíneire visz el egy különleges vízi színpadon, amelyhez a megoldási ötleteket a több
száz éves vietnami vízi bábszínház technikája adja.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A koncertek díjmentesek!
Mindenkit szeretettel várunk!
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Köszönjük a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
egész éves támogatását
Letárult a 2016–2017-es tanév. Mi is összegzést készítettünk a tanévről kollégáimmal, és visszatekintve, e helyen is
szeretnénk megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségét. Az eltelt tíz hónap során mindig bízhattunk
támogatásukban, legyen szó akár egy rendezvényünkről, akár utazási költségekről, vagy a pedagógusok továbbképzéséről.
Számokkal:
– A felsős projekt nap utazási és anyagköltsége
12.000 Ft
– Az alsós projekt nap színházi előadása
35.000 Ft
– Újhartyáni megyei vers- és prózamondó verseny útiköltsége
3.500 Ft
2.000 Ft
– Solymári szakmai továbbképzés útiköltsége
12.000 Ft
– Solymári továbbképzés szakmai anyaga, CD-vel
– ,,A kitelepítés éve” konferencián vásárolt könyvek
10.000 Ft
– Gyermeknapi színház az alsó tagozatos tanulóknak
75.000 Ft
– Bausteine szakmai folyóirat (4 db)
24.000 Ft
– Könyvek karácsony előtt
10.000 Ft
– Neue Zeitung éves előfizetése
9.000 Ft
– További segédkönyvek
10.000 Ft
– Jutalomkönyvek
15.000 Ft
Összesen:
217.500 Ft
Az önkormányzat elnökével folyamatosan kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. Munkaközösség-vezetőként részt vettem az önkormányzat májusi gyűlésén, ahol beszámoltam az idei versenyeredményekről, és
kértem segítségüket a forrásanyag gyűjtésében, illetve rendezésében. Ígéretet kaptunk, hogy majd a nemzetiségi néptánccsoport viseletének megvarratásához hozzájárulnak.
Visegrád, 2017. június 20.
Bene Éva Rita tanítónő

Ein seltsames Geschenk
Eine etwas exzentrische Verehrerin hatte dem
Komponisten Richard Strauss zu seinem 60. Geburtstag
einen lebendigen Vogel Strauß geschenkt.
Da Strauss nicht wusste, was er mit dem
ungewöhnlichen Geschenk anfangen sollte, gab er es an
einen Zoologischen Garten weiter, wobei er bemerkte:
„Da habe ich ja noch großes Glück gehabt, dass ich nicht
Löwe heiße”!

Durstlöser für heiße Tage

Wassermelonen-Getränk
Zutaten:
600 g gewürfelte Melone,
200 g Zitroneneis, 1
Zitrone, 500 ml kaltes oder
Mineral-wasser, Eiswürfel
Die Melone in Würfel
schneiden und die Kerne
entfernen. Die Stücke in
einen Mixer geben und das
Zitroneneis dazu geben.
Das Ganze güt pürieren.
Das Wasser dazu gießen
und mit einem Kochlöffel
umrühren. Dann im Kühlschrank sehr gut durchkühlen lassen.

Eine Glaskaraffe mit Eiswürfeln nach Belieben füllen,
das Wassermelonen-Getränk darüber gießen und etwas
umrühren. In Trinkgläser gießen und mit einem Melonenschnitz am Rand servieren.

Spiele am Wasser

Luftballon-Spiel
Spaßig ist gleichfalls das Luftballon-Spiel, bei dem auch
die Geschicktlichkeit der Mitspieler gefragt ist. Füllt
einen Luftballon mit Wasser und bindet ihn fest zu. Die
Mit-spieler stellen sich dann im Kreis auf und werfen sich
den gefüllten Ballon zu. Doch aufgepasst: Der Ballon darf
weder auf den Boden fallen noch kaputt gehen! In den
nächsten Runde könnt ihr dann Durchmesser des Kreises
erweitern

Lach mit uns!

Im Zirkus
Eine Dame steht am Brett. Ein Messerwerfer wirft dicht
an ihren Körper eine Menge Messer. Da ruft der kleine
Markus: „Mama, der trifft doch gar nicht!”
Die Robbenmutter zu ihrem Sohn: „Ich habe lange über
deine Zukunft nachgedacht! Du hast zwei Möglichkeiten:
entweder du lernst jonglieren oder du wirst ein Pelzmantel!”
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(Folytatás a 3. oldalról)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
- Seat Inca 1.4 típusú tehergépjármű értékesítése
Visegrád Város Önkormányzata a 148/2017. (06. 21.) Ökt határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja alapján a következő pályázati
felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Visegrád Város Önkormányzata
2025 Visegrád, Fő u. 81.
2. A pályázat célja:
Seat Inca 1.4 típusú tehergépjármű értékesítése.
3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános.
4. A pályázat tárgya:
Seat Inca 1.4 típusú tehergépjármű (továbbiakban:
tehergépjármű) értékesítése. Az ingó dolog per-, teher- és igénymentes. Gyártási év: 1998.
A tehergépjármű telefonos egyeztetést követően
megtekinthető Visegrád, Fő u. 81. szám alatt. Megtekintéssel kapcsolatban hívható Dr. Szabó Attila,
telefonszám: 06 (20) 456-2924.
Az ingó dolog kikiáltási ára: bruttó 250.000 Ft. Az
ingó dolgot a minimális kikiáltási ár (eladási ár)
alatt nem értékesítjük.
5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Visegrádi Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda
(2025 Visegrád, Fő u. 81.)
6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt
borítékban, egy példányban kell benyújtani, melyet
minden oldalon aláírva kell ellátni. A borítékon csak
a következő szerepeljen: „Ajánlat a Seat Inca 1.4
típusú tehergépjármű megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
7. A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásának szempontja a vételár
nagysága.
8. Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következők:
– az ajánlattevő neve (cégnév) és lakóhelye (székhelye);

– az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére (bruttó
egyösszegű megajánlás) és megfizetésének határidejére;
– az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan, azaz a vételi ajánlatát
meddig tartja fenn.
9. Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:
2017. augusztus 9. (szerda) 14.00 óra. Ezzel egy
időben bontjuk fel az ajánlatokat is a polgármesteri
hivatal jegyzői irodájában (Visegrád, Fő u. 81.).
10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához harminc napig kötve van. Az
ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejártakor kezdődik.
11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában dr.
Szabó Attila jegyzőnél [telefonszám: 06 (26) 398255].
12. Pályázati biztosíték:
A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok
benyújtása során.
13. Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen
bírálja el.
14. Egyéb információ:
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
A pályázati kiírást 2017. június 30-án a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a
www.visegrad.hu honlapon hirdetjük meg.
Visegrád Város Önkormányzata

Értesítés
Értesítem kedves Betegeimet, hogy a visegrádi Vár gyógyszertár

SZABADSÁG MIATT
2017. augusztus 21. és szeptember 1. között
ZÁRVA LESZ.
Nyitás:
2017. szeptember 4-én, kedden, a megszokott időben.
dr. Robicsek Katalin
gyógyszerész
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Régi ifjúság
Most megint elérkezett az idő, hogy újra elkezdtem az írást,
pedig már többször megfogadtam, hogy többé nem írok. Igen
sokan kérdezik az idősebbek közül, hogy miért nem írok a mi
szép kis városunkról, jobban mondva a mi kis falunkról, a régi
időkről. Az itt élő lakosság nagy része nem tudja, hogy éltek
itt régen az emberek. Most olvastam a Visegrádi Hírekben egy
igazi kedves cikket Hurrá! Itt a vakáció! címmel. Ebben a
cikkben Scheili Béla leírt egy dunai hajóutazást. Annak idején
én is mehettem ezzel, és láttam a gőzhajó belsejében a nehéz
fizikai munkát végző gépészt és fűtőt. Megemlítette a Birkl
József kis boltját, meg a Duna-parton a Kiss bácsi strandját.
Ezek a sorok visszahozták a régi ifjúságomat.

Virágos Visegrád
Visegrád egy régi, csendes, szépen gondozott utcájában – a
Széchenyi utcában – találjuk e hónap szép kertjét. Az utcában
új lakóházak és takarosan felújított régi lakóházak váltogatják
egymást. Az egyik szép régi házban Bálint Istvánné Boris lakik, és egy pompás kertet gondoz teljes odaadással.

Az utcai ablakokat csodás piros futó muskátlik díszítik. A
ház előtti gyepen, egy kő tartóban rózsaszínű begóniák sokasága virágzik. A kocsibejáró közepén, egy cserépben törpe dáliák növekednek, ha szükség van a bejáratra, egyszerűen arrébb teszik.

Pilisi Parkerdő Zrt. hírei
Ez év tavaszán örvendetes dolog történt a PP Zrt.
Pilismaróti Erdészetének területén: rétisaspár rakott fészket egy, a Dunától nem messze fekvő völgyben.

A rétisas hazánkban fokozottan védett. Sokféle élőhelyen előfordulhat, de táplálkozása miatt (halakat,
madarakat, hüllőket, kisebb emlősöket fogyaszt) főleg a magas fákkal benőtt, vizes területek vidékét
kedveli. A nagytestű, impozáns madár, különösen a
kotlási időben, nagyon érzékeny az emberi zavarásra, kotlási időben csaknem 100 km2-nyi „saját”
területet igényel. A fészkelő hely nyugalmát a szakemberek biztosítják.
Áprilisban két fióka látott napvilágot, májusban a
nemzeti park irányításával lezajlott madárgyűrűzéskor mindkettő (tojók) egyedi azonosítót kapott.
A rétisasok fiókanevelési időszaka zavartalan volt,
a két fióka június végén repült ki a fészekből. Reméljük, hogy visszatérnek majd, és a madárgyűrűiknek
köszönhetően sok érdekes információt megtudhatunk róluk.

2017. augusztus

Kedves Béla, megköszönöm, hogy visszahoztad ezt az emléket a régi időmről. Sajnos felnőttként nem találkoztunk soha,
de van egy emlékem egy bizonyos Béluskáról. Egy gyerekkori
emlék. Egyszer egyik jó barátommal, Marx Pistával játszottunk együtt a hegyen, a házuk közelében. Mellettük volt egy
ház, ahol egy igen kedves idős asszony, Katica néni lakott. A
Katica nénitől kijött egy kisfiú. Igen szépen fel volt öltözve,
városiasan. Emlékszem rá, fekete félcipő, térdzokni, kék rövidnadrág és egy fehér ing. Kicsit játszottunk vele is és akkor
a Katica néni szólt: Béluska, gyere reggelizni.
Ez a kép még a mai napig bennem van. Azóta ezt a kis Béluskát nem láttam. Nem tudom elképzelni, hogy valaha is idős
fejjel fogok-e az idős Bélával találkozni.
id. Szinay István
A kapun bejutva tárul elénk igazán ez a virágokban gazdag,
pazar kert. Egy pázsitos teret vesznek körül a virágok és bokrok. A hűvösebbik oldalon vízi fuksziát, különféle színű hortenziát, rododendron bokrot, sárgaliliomot találunk. A sort egy
fiatal barkafa zárja. Egy óriás rózsaszín hortenziát Éva barátnőjétől, a rododendront születésnapjára Ancsától kapta.
Boris elmondása szerint, az idén olyan sok sárgaliliom nőtt,
hogy még a templomba is jutott. A hegy felőli oldalon – ez
egy köves, sziklás rész – kis sziklakertet találunk, pozsgás növények sokaságával. Itt helyezte el a különálló talpas virágtartókban a sokféle színű és fajtájú muskátlikat, úgymond futó-,
angol- és parasztmuskátlikat. A nagy virágtartóban egy hatalmas leander pompázik.
A lakás bejárata előtt egy félkör alakú hangulatos, szépen
berendezett verandát fedezhetünk fel. Itt is virágok sokféleségét találjuk: rózsatöveket, illatozó levendulát, sárgálló margarétát.
A veranda oldaláról futómuskátli és petúnia, vízi fukszia,
évelő narancssárga begónia lóg. Az ablakokban lévő virágtartókban rózsaszín begóniák cseperednek.
A kert gondozását Boris egyedül végzi. Ez sok munkával és
odafigyeléssel jár. Boris véleménye szerint csak akkora kert
gondozását szabad elvállalni, amit egymaga képes elvégezni,
segítség nélkül. Jó erőt és egészséget kívánunk, hogy minél
tovább tudja ezt a nem csak szemet gyönyörködtető kertépítő
munkát végezni.
Visegrádi Szövetség Egyesület

Kaán Károly-szoboravatás az FM-nél
Kaán Károly erdőmérnökként az egyik előharcosa volt a modern
szemléletű természetvédelemnek. Erőfeszítéseinek köszönhetően
született meg 1935-ben
az erdő- és természetvédelemről szóló törvény, amely elrendelte
a védelem alatt álló növény- és állatfajok körét, valamint a természeti értékek védelmében lehetővé tette a kármegelőző állami kisajátítást is.
Az erdőmérnökre, gazdaságpolitikusra, államtitkárra, az MTA levelező tagjára, az OEE egykori alelnökére és tiszteletbeli tagjára születésének 150. évfordulója alkalmából emlékeztek az ágazati és egyesületi
vezetők, tagok, erdészkollégák. Az FM Kossuth téri épületének árkádjai alatt mostantól neves erdész elődünk is méltó helyet foglal el a magyar agrárium jeles személyiségeinek szoborpanteonjában.
Nevét a parkerdő területén a Nagy-Hárs-hegyen álló kilátó és a Kaánforrás is őrzi.
PP Zrt.
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Ezúton is szeretnénk megköszönni Mindenkinek a

Köszönet!

TAVAS IMRE

Köszönetet mondunk a pilismaróti plébános úrnak, valamint Szatmári Nórának, hogy lehetővé tették részvételünket az általuk szervezett bodajki zarándokúton.
Köszönjük a pilismaróti kántor úrnak és az összes
résztvevőnek a kedves fogadtatást! Kántor úr még énekelt is nekünk. Felejthetetlen élmény marad számunkra!
Sajnálatos, hogy nem tudtak többen részt venni ezen
az élményteli eseményen.
Köszönettel:
a három zarándok

temetésén való részvételt
és a számtalan együttérző segítséget,
az énekkar közreműködését,
valamint Gróf Péternek
a Visegrádi Hírek hasábjain megjelent
baráti, kollegiális búcsúztató gondolatait.
Tavas család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MAYER JÓZSEFNÉ
búcsúztatásán részt vettek, és őt utolsó útjára elkísérték,
valamint fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

Kedves 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!

FATELEP
2021 Tahitótfalu, Béke út 87.
(a falu végén, Pócsmegyer irányába)

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON!
68.500 Ft/m3 áron
ZSÁKOS GYÚJTÓS
700 Ft/zsák
Gerenda, szarufa, padló, deszka, stafni, tetőléc,
OSB, gipszkarton, lambéria, hajópadló,
zsindely, milesi festék, Ondoline, szigetelők,
tetőtéri ablakok, műanyag nyílászárók,
szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna,
vörösfenyő, tetőfóliák, zsaludeszka
Házhoz szállítás, gyalulás, méretre vágás
megoldható!
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7–16 óráig,
szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 181-1471
e-mail: tahifa87@gmail.com

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
24 órás távfelügyelet járőrszolgálattal
Lénárd Péter
Telefon: 06 (20) 911-7775

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka

Elérhetőségünk:
06 (30) 265-4679

Fieszl Csaba
Telefon: 06 (30) 226-3089
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VISEGRÁDI HÍREK

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

Visegrádon, könnyen megközelíthető helyen,
80 m2-es helyiség tárolásra, egyéb más célra is kiadó
Mobil: 06 (20) 257-2753
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
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