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Áprily -hét prog ra mja
20 17 .
november 4. szombat
19 órától

15 órától

a Magyar László Tornacsarnokban

– benne Kováts István régész
iskolatörténeti előadása

Ünnepélyes iskolaátadás
„Generációk találkozása”

Áprily-estély

november 10. péntek
17 órától

november 15. szerda
13.30-tól

Iskolaavató diák módra

Áprily-kupa – labdarúgás

november 11. szombat
16 órától

15.30-tól

Koszorúzás az Áprily-völgyben

„… benne kiváló ifjúság
neveltessék”

(kisoroszi diákok)

iskolatörténeti kiállítás megnyitója
a Mátyás Király Művelődési Házban
az Áprily Iskoláért Alapítvány
gondozásában

november 13. hétfő

Látogatás
az Áprily-völgyben
és a temetőben

november 14. kedd
8 órától

november 16. csütörtök
13.30-tól

9.30-tól

november 17. péntek
11 órától

Irodalmi és kézműves
foglalkozások,
filmvetítés a moziban
„Akarsz-e fényt?”
– az Áprily-nap megnyitója

13.30-tól

Áprily-kupa
– Versenyek alsósoknak
Az Áprily-kupa meghívottai mindhárom napon:
- Dunabogdányi Általános
Iskola és AMI,
- Verőcei Géza Fejedelem
Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde,
- Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskola és AMI

a Magyar László Sportcsarnokban;
Emlékműsor Áprily Lajos tiszteletére;
A „Ragyogó madár” című
gyermek képzőművészeti pályázatra
érkezett művek kiállítása, értékelése
és díjátadás

10.30-tól

Áprily-kupa – floorball

„Jelet hagyni …”

Rendhagyó konferencia - Parajd és
Visegrád, Dunakanyar és Sóvidék;
két iskola, két város, két múzeum
kapcsolatának képei és történései

november 18. szombat
9 órától

Gyalogtúra

„Most gyűjtsd a fényt”

a Mogyoró-hegyen át az Áprilyvölgybe

13.30-tól

november 19. vasárnap
9 órától

címmel vers- és prózamondó
verseny az iskolában

A vers- és prózamondó
verseny eredményhirdetése

Református istentisztelet
Áprily Lajos tiszteletére

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
2017. szeptember 20-án tartott testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
 elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2017.
évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat az első félévben 951.335 eFt bevételt és
273.011 eFt kiadást teljesített. A bevétel magába foglalja a nyitó pénzkészletet, a tárgyidőszak tényleges
bevétele 519. 000 eFt volt, amibe beletartozik a 200
eFt támogatás a sportcsarnok felújítására, illetve az
ASP rendszer kiépítésére kapott támogatás is. A működési és a helyi adó bevételek időarányos szinten
vagy a fölött alakultak. Valamennyi intézmény időarányosan tartotta a költségvetését. A felhalmozási kiadás 24 millió forint volt, aminek jelentős része kis értékű tárgyi eszköz és gépberendezés vásárlás volt. A
tárgyidőszak végén az önkormányzatnak adóssága
nem volt, és az előző időszakhoz képest a kintlévőségek is jelentősen csökkentek.
 ezt követően elfogadta a testület az önkormányzat és
intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását
 szintén elfogadásra került a Fellegvár Óvoda
2016/2017. nevelési évéről szóló beszámoló
 Hollós Gusztáv visegrádi lakos kérelme kapcsán, a
Városfejlesztési Bizottság javaslatára úgy döntött a
testület, hogy a Tölgyfa és a Berkenye utcák által
határolt területet - Visegrád Város Településrendezési
Tervét, Helyi Építési Szabályzatát véleményező
szakhatóságok jóváhagyó döntését követően kertvárosias besorolású lakóterületre (Lke) sorolja át,
mivel ezen utcák által határolt terület jelenleg is
lakóházas jellegű
 a Visegrád, Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a
Kilátó utcai partfal vis maior jellegű esőzés okozta károsodások helyreállítása kapcsán a műszaki ellenőri
feladatok ellátásával - a legkedvezőbb árajánlat alapján – a Szőke és Társa Kft-t bízta meg a képviselőtestület 960.000.-Ft + Áfa, mindösszesen bruttó
1.219.200.-Ft díjért, melynek fedezete a 2017. évi
költségvetésben rendelkezésre áll
 mivel az Újkert és Kilátó utcák partfal károsodásának
helyreállítására ún. vis maior pályázaton az Újkert utcai partfal stabilizálására elnyert támogatást az önkormányzat nem akarja elveszteni ezért úgy döntött,
hogy az Újkert utcai támfal alatti NA100 acél
ívóvízvezeték cseréjének kivitelezési munkáit finanszírozza. Az ívóvízvezeték cseréjére érkezett kivitelező árajánlatok közül a Tunel Mélyépítő Kft
5.092.809.-Ft+áfa összegű árajánlatát fogadta el, melyet részben a 2017. évi költségvetésbe e célra betervezett összegből, részben pedig az általános tartalék
sor terhére biztosít.
 használati szerződést kötött az önkormányzat a tulajdonában álló Visegrád 1219/19 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 138 m2-es területnagyságú részére Vízkert Andrással azzal a feltétellel,














hogy a használati szerződés legfeljebb az ingatlan értékesítéséig lehet érvényben és a használati szerződés
érvényességi ideje alatt az ingatlan teljes területének
gondozási, karbantartási munkálatait a terület használójának kell elvégeznie.
a Mátyás király utcai járda Tilcsi kocsma és temető
közötti szakaszának felújítási munkáira 4.797.100.Ft+Áfa összesen 6.092.317.-Ft vállalkozói díj ellenében Ádám Tamás egyéni vállalkozót bízta meg a testület, melyre a fedezetet a 2017. évi költségvetés általános tartalék sora terhére biztosítja.
úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Polgármesteri
Hivatal, a város külső területein (Szentgyörgypuszta,
Lepence, Diós) és más településeken zajló hatósági
munkavégzésének segítésére, könnyítésére illetve a
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
keretében működő mozi üzemeltetésével és rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására
a Dacia hivatalos magyarországi márkakereskedőjétől
az Autó Triplex Kft-től bruttó 3.280.000.-Ft keretöszszeg biztosítása mellett megvásárol 1 db Dacia Dokker
típusú személygépjárművet.
609.600,- Ft+Áfa összegben 24 tonna útszóró sót rendel meg az önkormányzat a téli síkosság mentesítéshez
idén is csatlakozott az önkormányzat a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A
képviselő-testület az 505.000,- Ft-os keretösszeg erejéig a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit figyelembe véve havi
maximum 6.000. Ft/fő összegben határozza meg. A
beérkezett pályázatok elbírálását a Népjóléti Bizottság
hatáskörébe utalja.
elfogadta a képviselő-testület Sallós Zoltán és Erdélyi
Eszter ajánlatát a Visegrád, 195/9 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 485 m2 területnagyságú,
természetben Visegrád, Harangvirág utca 24. szám
alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére. Az ingatlant 7.500.000.-Ft-os vételáron - az
ingatlan 5 éven belül történő beépítésének kötelezettségével – értékesíti az önkormányzat
a Visegrád Áprily völgy és Hársfa utca útépítés és
csapadékvíz
elvezetés
tervezési
feladataival
1.390.000.-Ft+0%Áfa vállalkozói díj ellenében
Kleszky Gyula (okleveles építőmérnök) egyéni vállalkozót bízta meg a testület, a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére
a Kokas-villa (Művelődési Ház) építész kiviteli
tervének és a kiegészítő szakági munkák tervdokumentációjának elkészítésével 2.765.000.-Ft+27%Áfa
összesen: 3.511.550.-Ft díj ellenében a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó Kokas Műterem Kft-t bízta meg a
képviselő-testület
folytatás a 4. oldalon
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Városházi Mozaik
Házszámtáblák
Tisztelt Lakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészültek az alább felsorolt
utcák házszámtáblái is, melyeket 2017. november 20-ától
lehet átvenni a polgármesteri hivatalban nyitva tartási
időben.
Szentgyörgypuszta út, Dobos utca, Rigó köz, Esztergomi út, Kálvária utca, Királykunyhó völgy, Lepence
völgy. Nyírfa utca, Patak sétány, Jurta szállás, Mócsai
tanya, Sibrik dűlő, Bányatelep utca, Kőbánya utca,
Malomhegy utca, Rigó utca, Újkert köz, Rév utca,
Duna utca, Feketehegy utca, Zách Klára utca, Mátyás
köz, Panoráma út, Nagyvillám lejtő, Nagy Lajos utca.
Ez úton felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét,
akik az első körben elkészült házszámtábláikat még nem
vették át, illetve nem helyezték ki, hogy mielőbb pótolják!
/Mátyás király utca, Patak zug, Sziget utca, Szőlőskert
utca, Újkert utca, Vár szer, Sirály utca, Schulek utca,
Salamontorony utca, Gizella út, Duna-parti út, Malom
köz, Török utca, Pázmány Péter utca, Temetősor utca/
Kérjük és köszönjük szíves együttműködésüket!
Változás a gyógyszertárban
Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a visegrádi gyógyszertár üzemeltetését 2017. november 6-ától a
dunabogdányi Rókus Gyógyszertár tulajdonosa, Schuszter
Péter látja el. A patika nyitva tartása az őszi, téli hónapokban a következőképpen alakul: hétfő-péntek: 8-12, 1317 óráig.
Görgei Artúr szobra Visegrádon
Mint arról a Visegrád Hírekben több alkalommal is tájékoztattunk, Görgei Artúr honvéd tábornok halálának 100.
és születésének 200. évfordulója alkalmából Visegrád
Város Önkormányzata 2017-2018-ra Görgei emlékévet
hirdetett. Kulturális programok – kiállítások, előadások,
emlékkoncertek, koszorúzás és megemlékezés – megszervezése és lebonyolítása mellett Visegrád Város Önkormányzata a tábornok tiszteletére egy szobor felállításáról
is döntött. 6 művész meghívásával az idei évben lezajlott
a szobor pályázat, melynek eredményeképpen a képviselő-testület Szkok Iván pályaművének megvalósítása mellett döntött. A szobor ünnepélyes avatását 2018. május
21-ére tervezzük.
Kutyakötelesség
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy olyan,
állatvédelemmel foglalkozó kiadványt állított össze,
amely segítséget nyújthat az önkormányzatoknak felelős
munkájuk végzésében. A Kutya-kötelesség című kötetben
a szakemberek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
foglalták össze. Az anyag szakmai véleménynek minősül,
kötelező jogi erővel nem bír. A Kutyakötelesség tudásbázisát az önkormányzatokon kívül hasznosnak találhatják
az állatvédő szervezetek, a rendőrség és a szakhatóságok
állatvédelemmel foglalkozó munkatársai. A kötet a
http://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok
és
a
http://www.visegrad.hu/hirdetmenyek oldalról tölthető le.

A Mátyás Király Művelődési Ház felújításáról
Visegrád Város Önkormányzatának fejlesztési tervei között
szerepel a Kokas villaként ismert épület külső homlokzatának felújítása, melynek első lépése a felújításhoz szükséges
építész kiviteli terv elkészítése, a hozzá tartozó, olyan szakági munkákkal, mint az épületdiagnosztika, a kőrestaurátori
vizsgálat és a tervezői művezetés. Az önkormányzat a
tervezési munkákra három helyről kért be árajánlatot (Czakó Építész Belsőépítész Iroda Kft., Kokas Műterem Kft.,
Építész Alkotóműhely Kft.). A képviselő-testület a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a feladatok elvégzésével
a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Kokas Műterem Kft-t
(képviseli: Kokas László ügyvezető) bízta meg az építész
kiviteli tervek és a kiegészítő szakági munkák tervdokumentációjának elkészítésével 2.765.000 Ft + 27% ÁFA,
összesen 3.511.550 Ft díj ellenében.

Értesítés őszi „Lombtalanításról”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását
2017. november 22-én, szerdán végezzük.
Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot
legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve,
matrica nélkül,
a nem fás szárú anyagot pedig
bármilyen zsákban, bekötve
ki lehet helyezni az ingatlanok elé.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot
a jelzett napon legkésőbb reggel 7:00 óráig
helyezzék ki ingatlanaik elé.
Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon
elszállítjuk.
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a november 22-ei díjmentes szállítást követően
tavaszig a zöld anyag elszállítása szünetel.
Az újra indításról a Visegrádi Hírek hasábjain
és a város honlapján tájékoztatjuk majd Önöket.
Városgazdálkodási Csoport
Tudta-e, hogy az év során összegyűjtött fás szárú
zöldhulladékot az egészségházban, a moziban és a
városházán működő faaprítékos kazánok fűtésére
használjuk fel?
Hamu átvétele: 2017. december 2-ától lehetőséget biztosítunk fatüzelésű kályhákból származó hamu leadására
KIZÁRÓLAG a lakosság részére a VKG Csoport telephelyén („GAMESZ” udvar). Az átvétel ideje: szombatonként, 8:00 - 9:00 óra között. Kb. 100 liter mennyiségű behozott hamuért egy darab zöld anyag gyűjtésére
szolgáló zsákot adunk cserébe.
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 lemondott az önkormányzat a Visegrád, 044/62 hrszú, „szántó” művelési ágú, osztatlan közös tulajdonban
álló ingatlan vonatkozásában fennálló elővásárlási jogáról
 jóváhagyólag elfogadta a testület Bálint Zsolt képviselő 2017. évi augusztus havi tiszteletdíjának megfelelő
összeg, azaz 77.800,- Ft felajánlását a Visegrádi
Sportegyesület Kerékpáros Szakosztálya részére.
A 2017. szeptember 27-én rendkívüli ülést tartott a
képviselő-testület, melyen az alábbi döntések születtek:
 lezárásra került a „Duna-menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-152016-0002 azonosító számú pályázati projekt tárgyú
közbeszerzési eljárás, melynek nyertese - figyelemmel
a rendelkezésre álló fedezet mértékére - az
összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati
szempont – alapján a MVZ Visegrád Konzorcium
Magyar Vízépítő Zrt és a Zöld Út-Építő Építőipari és
Szolgáltató Kft)
 elfogadta a képviselő-testület az MVZ Visegrád Konzorcium által a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázati projekt keretében a
0+895 méteres és 1+265 méteres szelvények közötti
szakaszon épült, a 11-es számú főút alépítményét védő
ideiglenes szádfal tárgyában előterjesztett változtatási
javaslatban foglaltakat. Az MVZ Visegrád Konzorcium 370 méter hosszúságban és 3,00 méter mélységben
az összesen 1110 m2 mennyiségű szádfal leverése miatti 29.799.060,- Ft+áfa, mindösszesen: 37.844.806.Ft összegű többletköltségét - figyelemmel a projekt
műszaki ellenőri feladatait ellátó Rex Terra Építőipari
Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft véleményére – az önkormányzat elismerte. Így az önkormányzat az MVZ Visegrád Konzorciummal 2014.
március 10-én kötött vállalkozási szerződést a szerződéses ár tekintetében módosítja, mely ár a változtatásból adódó többletmunkák összegével növekszik
992.870.119.-Ft+áfa összegre. A többletköltségének
pénzügyi fedezetét az önkormányzat a 2017. évi költségvetés árvízvédelmi pályázat II. ütem sora terhére
biztosítja.
VVÖ

2017. november

Tájékoztató a gát beruházás
II. ütemének állásáról
Visegrád Város Önkormányzata a szükséges engedélyek beszerzését követően 2017. június 14. napján megindította közbeszerzési eljárását a korábban
megépítésre kerülő védmű folytatását jelentő, a városközponti szakasztól a VIFA-ig terjedő gát megépítésére.
Ahogy arra korábbi tájékoztatásunkban is felhívtuk
a figyelmet a közbeszerzési eljárást számos, tőlünk
független tényező hátráltathatja, nehezítheti, végső
soron kimondhatjuk, elhúzhatja. Sajnos ez alól a gát
második szakaszára kiírt közbeszerzési eljárás sem
volt kivétel, hiszen az eredeti eljárást megindító
felhívást két alkalommal volt kénytelen a Képviselő-testület módosítani; több észrevétel, három előzetes vitarendezési kezdeményezés is érkezett az
érdeklődő gazdasági szereplőktől - szokatlan módon az eljárás alatt és nem a döntéssel szemben - és
hiánypótlási felhívással is kellett élnünk az ajánlattevők felé.
Tehát elmondhatjuk, hogy ami egy közbeszerzésben megakaszthatja az eljárást, azzal mi, akik pedig
az eljárás gyors lebonyolításában vagyunk érdekeltek, mind találkoztunk.
A fentebb sorolt okok miatt többször módosított
ajánlattételi határidő 2017. július 24-én lejárt s a
bíráló bizottság 2017. augusztus 21-én hozott döntése értelmében az érvényes ajánlatot beadó két
ajánlattevő közül a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
benyújtó MVZ Visegrád Konzorciumot jelölte meg
nyertesnek. A bíráló bizottság az értékelés során
nemcsak az ajánlati árra, hanem a projekt terv kivitelének minőségére és a vállalt jótállás mértékére is
figyelemmel volt.
A közbeszerzések során kötelezően alkalmazandó
szerződéskötési moratórium időközben lejárt, jogorvoslati kérelem a döntéssel szemben nem érkezett, jelenleg a szerződés aláírása van folyamatban.
VVÖ

Jó adatszolgáltató önkormányzat
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. január 31-én a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel egyetértve –
pályázatot hirdetett a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására”. A pályázati kiírás alapvető célja, hogy a
jelenleg is példaértékű adatszolgáltatást nyújtó önkormányzatokat jutalmazza, azaz elsősorban azon településeknek
szólt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2016. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatásokat. A támogatás az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében és az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható.
Egy szakmai teszt eredménye alapján a pályázati felhívásra jelentkezett 291 önkormányzat közül 99 részesült vissza
nem térítendő támogatásban. Visegrád Város Önkormányzatának pénzügyi csoportja sikeresen teljesítette a szakmai
tesztet, így bekerült a támogatottak körébe. A központi költségvetési támogatás mértéke 306.000 Ft. Ez úton is gratulálunk Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőnek, valamint munkatársainak, Ujvári Juditnak és Ónodiné Cseke Antóniának.

XXXIII. évfolyam 11. szám

VISEGRÁDI HÍREK

5

Tájékoztató a visegrádi élelmiszer áruházzal (CBA) kapcsolatban
Visegrádon az élelmiszer áruház helyzete nyugodtam
mondhatjuk kardinális kérdés, mely az utóbbi időben
egyre inkább borzolja a helyiek idegeit. Mindenki számára tudott tény, hogy az önkormányzat immár több mint tíz
éve folytat tárgyalásokat az áruház tulajdonosával.
Halmschláger Antal ez idő alatt folyamatosan azt hangoztatta, olyan áruházat kíván építeni Visegrádon, mely a
lakosoknak és az idelátogató turistáknak egyaránt megfelelő kiszolgálást nyújt.
A 2012 tavaszán megválasztott mostani önkormányzat is
elődeihez hasonlóan azonnal tárgyalásokat kezdeményezett Halmschláger Antallal bízván abban, hogy felgyorsíthatja az eddig ismeretlen okok miatt késlekedő beruházást. A közös érdekek mentén, a siker reményében bízva
felajánlottunk minden olyan segítséget, melyet az önkormányzat saját hatáskörben felajánlhat. Értve ez alatt a
tervpályázat segítését, területcserét, telekegyesítést, parkoló problémák megoldását, és mindent egyebet, mely
szükségesnek mutatkozik. A megbeszélések éveken át
tartottak, és ugyanazokat az ígéreteket kaptuk, mint a
korábbi városvezetők, azonban semmi jel sem mutatkozott a tekintetben, hogy a megvalósulás akár csak egy
lépéssel is közelebb került volna. Mikor az önkormányzat
türelme kezdett fogyni, akkor Félegyházi András polgármester erélyesebb hangon tudatta a tulajdonossal, hogy ez
az önkormányzat számára elfogadhatatlan. Ekkor
Halmschláger Antal belement abba, hogy egy meghívásos
tervpályázatot ír ki az új élelmiszer áruház tervezésére. Öt
tervezőt hívott meg a pályázatra, akik be is adták elképzeléseiket. A terveket Visegrád lakosai is megtekinthették,
hiszen a művelődési házban egy hónapig ki voltak állítva.
Halmschláger Antal a tervek közül kiválasztotta a számára elfogadhatót, ily módon úgy tűnt megindul a folyamat.
Az önkormányzat örömmel nyugtázta ezt a pozitív fejleményt. Hangsúlyozni kell, hogy a tervek közül a tulajdonos választott, az önkormányzat semmiféle nyomásgyakorlással nem élt e tekintetben. Akik pedig látták a beérkezett műveket rögtön cáfolva érezhették azt a pletykát is,
hogy az önkormányzat egy Makovecz stílusú épületet
látott volna szívesen, hiszen ilyen jellegű pályázat egyáltalán nem is érkezett.
Majd teltek múltak a hónapok és az évek mire kiderült a
tervpályázat - és az ebbe fektetett két millió forint -, csak
egy játék része volt, és nem az előrelépést szolgálta. Ekkor már 2015 szeptemberét írunk. Az önkormányzat jelezte Halmschláger Antal úrnak, hogy nem nézi jó szemmel
az efféle időhúzást, és újra kérte kezdje meg a fejlesztés
érdemi előkészítését. Itt kell nyomatékosan leszögezni,
hogy az önkormányzat – miután az ingatlan és a hozzákapcsolódó épület is Halmschláger Antal tulajdonában
volt – szándéka az volt, hogy a fejlesztés egy személyhez,
az áruház tulajdonosához kötődjön. Tehát nem igaz az,
hogy az önkormányzat más befektetőt, vagy beruházót
kívánt bevonni a fejlesztésbe. Az azonban igaz, hogy
közöltük a tulajdonossal, hogy amennyiben továbbra sem
látjuk a szándékot ő részéről, akkor az önkormányzatnak
el kell gondolkoznia azon, hogy milyen egyéb módon

tudja megoldani azt a kérdést, hogy megfelelő színvonalú
élelmiszer áruház létesüljön Visegrádon. Halmschláger
Antal ekkor azt mondta, hogy az önkormányzatnak ezt az
álláspontját akceptálni tudja, és nyugodtan tegyük meg
ezeket a lépéseket, hiszen rá nézve ezeknek semmilyen
következménye nem lesz, hiszen ő a fejlesztést megvalósítja, így az önkormányzat ez irányú cselekedetei okafogyottak lesznek. Ekkor, 2015 szeptemberében az önkormányzat 2016. januári végi határidőt adott Halmschláger
úrnak, hogy bemutassa a fejlesztés programtervét és a
hozzákapcsolódó beruházási ütemtervet. Ennek teljesülése esetén az önkormányzat eltekint a rendelkezésére álló
lépések megtételétől.
Azonban a határidőre semmilyen terv, vagy dokumentum
nem érkezett hozzánk. Ekkor az önkormányzat közölte a
tulajdonossal, hogy a 2004-es Rendezési terv alapján a
városközpont rendezéséhez kapcsolódóan meg fogja indítani megindítja az ingatlan kisajátítási eljárását, hogy
azzal a városközpont rendezéséhez utat tudjunk biztosítani, és ehhez kapcsoltan egy új élelmiszer áruház építésének lehetőségét is megnyissuk.
Az önkormányzat ígéretének megfelelően megindította az
eljárást a Pest Megyei Kormányhivatalnál. Itt egy kis
kitérővel meg kell jegyezni, hogy az egyik tárgyalás alkalmával Halmschláger Antal ügyvédje jegyzőkönyvbe
vetette, hogy Visegrád Város Önkormányzata azért kezdeményezte az egész eljárást, mert a város vezetőinek
eltökélt szándéka, hogy jobb és szebb áruház építését
szeretné kezdeményezni Visegrádon. Ez a tény azon túl,
hogy jólesik - hiszen egy eljárásban az ellenérdekeltségű
fél dicsért meg így minket -, rámutat arra, hogy
Halmschláger Antal és jogi képviselője teljes mértékben
tisztában voltak az önkormányzat szándékaival. A kormányhivatal az eljárást lefolytatta, és elsőfokú határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat beadványában
szereplő indokokat megalapozottnak találta és a CBA
áruházat és annak ingatlanát az önkormányzat tulajdonába
adta. Az eredeti beadványtól annyiban tért el az elsőfokú
határozat, hogy a vételárat néhány millió forinttal magasabb összegben határozta meg.
Halmschláger Antalnak ezt követően számlát kellett volna
kibocsátania az önkormányzat felé, hogy a vételárat kifizethessük részére, és így az ingatlan a tulajdonunkba
kerülhetett volna. A tulajdonos ezt a számlát azonban nem
bocsátotta ki, mondván ráér az még, inkább azt kell megbeszélnünk, hogy legyenek a további lépések, hogy megindulhasson az építkezés. Ekkor az önkormányzat a vételi
árat bírósági letétben helyezte, így teljesítettük az elsőfokú hatóság határozatát, majd kértük a Földhivatalban az
ingatlan átvezetését, ami meg is történt. Így a CBA áruház
az önkormányzat tulajdonába került.
Ekkor Halmschláger Antal még mindig az építkezésről
akart egyeztetni, sőt írt is egy általános – a korábbiaktól
semmiben el nem térő - tartalmú levelet, hogy meg kívánja venni a CBA melletti területeket a leendő építkezéséhez. Igen ám, de míg korábban Halmschláger Antalnak
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volt Visegrádon tulajdona és áruháza, az elsőfokú határozat értelmében ekkor már csak az önkormányzatnak volt.
Azaz ha Visegrádon az önkormányzat áruház építés céljából beruházót keres, akkor ezen állapot szerint a vagyongazdálkodási szabályok miatt már csak úgy tehette meg
azt, ha erre közbeszerzést ír ki. Senkivel sem lehet kivételt tenni, még egy korábbi állapotra hivatkozva sem.
Természetesen Halmschláger úr bírósághoz fordult. Itt
kell megjegyezni, hogy nem Visegrád Város Önkormányzatát perelte be, hanem a kormányhivatal határozata ellen
nyújtott be keresetet, kérvén, hogy a bíróság mondja ki
hogy a hivatal elsőfokú eljárása nem volt megalapozott és
jogszerű, továbbá a megállapított vételárat kevesellte.
Egyúttal kérte a bíróságot, hogy az elsőfokú határozat
végrehajtását függessze fel a bírósági eljárás idejére. Ezt a
kérelmet rövid idő alatt visszautasította bíróság, mondván,
a jogi képviselő nem indokolta meg kellőképpen a kérést.
Ily módon az elsőfokú határozat végrehajtható lett, és a
tulajdonunkba került az ingatlan, mint azt fentebb már
leírtam. Hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat nem
volt szereplője ennek a pernek, de természetesen közvetve
érintett volt, hiszen a kisajátítási eljárást mi kezdeményeztük, de nem minket perelt Halmschláger úr.
A fentebb leírt folyamat egyik folyománya az lett, hogy
miután a város tulajdonába került az ingatlan,
Halmschláger Antal már csak az áruház üzemeltetője
maradt, ami értelemszerűen azt vonta maga után, hogy
bérelnie kellett tőlünk a boltot. El is jött az önkormányzathoz a jogi képviselőjével, hogy egyeztessen ennek
feltételeiről. És engedjék meg, hogy itt beszúrjak egy
melléktörténetet: Halmschláger úr jogi képviselője néhány perccel hamarabb érkezett, és mikor bejött a tárgyalásra elújságolta, hogy lement és megnézte a CBA-t és
annak környékét, mert azt ő még soha sem látta. Több
mint három éve járt tárgyalni Visegrádra, és nem tudta,
hogy miről beszél. Komolyan elgondolkoztató ez a magatartás, a mögötte lévő szándék és akarat. De ennek a tárgyalásnak volt egy sokkal komolyabb része is: Mi immár
sokadszor megerősítettük azon szándékunkat, hogy Visegrádon élelmiszer áruház építésben gondolkozunk. Az
ügyvéd úr szájából akkor a következő megjegyzés hangzott el: Értsük meg, hogy Halmschláger Antal úrnak a
beruházási és üzleti tervei tekintetében a visegrádi élelmiszer áruház fejlesztésének kérdése nem szerepelt a prioritások között. Szó szerint így hangzott el. Magyarul kimondta, hogy ők egyáltalán nem is akartak áruházat építeni. Ez amúgy egy teljesen tisztességes mondat mi úgy
gondoljuk. Hiszen minden vállalkozónak vannak üzleti
érdekei, stratégiái, és ezen belül józan belátása szerint
rangsorol, állítja fel a prioritásokat, majd dönt, hogy a
magánvagyonát hová fekteti be. Mi elfogadtuk az Ő ilyetén való hozzáállását, de válaszunkban hangsúlyoztuk,
hogy Visegrád városa számára azonban prioritás az élelmiszer áruház kérdése, és akkor innen kell folytatnunk a
tárgyalást. Amúgy a megbeszélések következményeként
meg is egyeztünk a bérleti díj tekintetében. Ez már 2017
februárjában volt.
Ma ott tartunk, hogy a bíróság meghozta a döntését, mely
szerint az elsőfokú hatóság döntését a jogalap és minden

2017. november

más tekintetben jogosnak és megalapozottnak ítélte.
Azonban az egész ingatlan (az egész telek és rajta az
egész áruház) kisajátítását nem látja kellően megindokoltnak, hiszen a Rendezési terv szerint az áruház helyén egy
út létesülne – mely a jogalapot adta a kisajátításhoz -, és
egy úthoz kevesebb terület is elegendő. Vagyis a bíróság
véleménye szerint ha az áruházat kb. 2/3 részben elvágjuk, és 1/3 rész a régi tulajdonosnál marad, az is megfelelően kiszolgálja a Rendezési terven szereplő igényt. Ez
pro forma igaz, de mit lehet kezdeni egy félbevágott áruházzal? Véleményünk szerint így valóban nagy és aránytalan kárt okozunk a tulajdonosnak ellentétben azzal, ha
tisztességes áron kivásároljuk őt. Summa summarum a
bíróság az elsőfokú hatóságot (Pest Megyei Kormányhivatal) új eljárás lefolytatására szólította fel.
A bírósági döntést követően a CBA visszakerült
Halmschláger Antal úr tulajdonába. Most azt várjuk, hogy
a Pest Megyei Kormányhivatal újra lefolytassa az eljárást,
mely meggyőződésünk szerint az előző eljáráshoz hasonló
módon történik majd, és az indoklásban hitelt érdemlően
támasztja alá a döntés ésszerűségét. E tekintetben az önkormányzatnak semmi teendője sincs, a kisajátítási kérelmünket fenntartjuk.
A legszomorúbb az egész történetben az, hogy miután a
bírósági eljárás és az ezt követő jogi folyamat már 2016
november óta megy, tehát ha Halmschláger Antal meggondolta volna magát, elegendő ideje lett volna arra, hogy
a fejlesztés tekintetében olyan lépéseket tegyen, melyből
kifolyólag az áruház az ő tulajdonában marad, mi visegrádiak pedig végre örülhetnénk egy szép új áruháznak. De
mind a mai napig ilyen lépés nem történt. Az önkormányzatnak pedig ma sem más a szándéka, mint korábban.
Nekünk nem célunk, hogy Halmschláger Antalt kitessékeljük a városból, hanem csak az, hogy Visegrádnak
legyen egy jó minőségű, korszerű élelmiszer áruháza.
-------------------------------------

Ez a beszámoló elhangzott a 2017. június 14-én megtartott közmeghallgatáson is, melyre természetesen
Halmschláger Antalt és jogi képviselőjét is meghívtuk.
Jelezték, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt
venni a közmeghallgatáson és hangot adtak annak, hogy
álláspontjuk szerint nincsenek abban a helyzetben, hogy a
lakosság részére érdemi tájékoztatást adjanak.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azóta érkezett egy
megkeresés Halmschláger úr részéről, melyben a korábbiakhoz képest csak egy új információ hangzott el: gondolkoznak azon is, hogy a jelenlegi épületet kicsinosítanák,
felújítanák. Ez az építési szabályok szerint nem lehetséges, de túl ezen, ezt az ötletet az önkormányzat elfogadhatatlannak tartja.
Mikesy Tamás

Tudta-e, hogy Visegrád Város Önkormányzata
nem állt és jelenleg sem áll perben a CBA tulajdonosával?
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Bölcsődei ellátás
– VÁLTOZÁS!
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A Városházi Mozaik előző számában tájékoztattunk a bölcsődei ellátással kapcsolatban, mely a
2017. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi
rendelkezés szerint 2019. január 1-jétől kötelezővé teszi a bölcsődei ellátás biztosítását mindazon
települések – így például Visegrád – számára,
ahol legalább 5 fő jelzi ez irányú igényét, vagy a
3 év alatti gyermekek száma eléri a 40 főt. Addig
is az Önkormányzat önként vállalt feladatként a
Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel feladatellátási szerződést kötött a bölcsődei ellátás biztosítására. A bölcsődei ellátás biztosításáért az
Önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú Egyesületet havi 220.500-Ft-al támogatja cserébe az
Egyesület három férőhelyet mindig biztosít az
általa működtetett Csere Matyi Családi Bölcsőde
és Játszóházban az önkormányzat által felvételre
javasolt visegrádi gyermekek részére.
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. október 18-ai testületi ülésen módosította a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel
kötött feladat-ellátási szerződést, melynek értelmében a három férőhely biztosításának teljes
költségét Visegrád Város Önkormányzata megfizeti, viszont a ténylegesen igénybe vett napok
után a bölcsődei ellátás Egyesület által megállapított térítési díját a szülőknek közvetlenül az
Önkormányzatnak kell megfizetniük. Azon szülőknek pedig, akiknél fennállnak a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 150§-ban előírt feltételek, kedvezményes mértékű térítési díjat kell
majd fizetniük, mely jogosultság az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kerül
majd megállapításra.
VVÖ

Kedves Visegrádiak!
A programokat tekintve 2018-ban immár ötödik
évadát kezdi meg a városi Rendezvénytér. Az ezzel kapcsolatos szervezőmunka során továbbra is
azt tartjuk leginkább szem előtt, hogy a májustól
szeptemberig tartó időszakban minden korosztály
találjon a számára megfelelő szórakozási lehetőséget. Ezt elsősorban azzal érhetjük el, ha a programok, események összeállításakor műfaji sokszínűségre törekszünk, továbbá, ha megkérdezzük Önöket, városunk Polgárait elképzeléseikről.
A most induló ÖTLETBÖRZE 2017. november
20-ig tart, javaslataikat a következő módokon tehetik meg:
-

Töltse ki az alábbi „kupont”, vágja ki és juttassa el a Mátyás Király Művelődési Házba
vagy a Polgármesteri Hivatalba (leadható a
titkárságon vagy Grósz Gábor kommunikációs referensnél)! Azok kedvéért, akik ritkán
járnak a fenti intézményekbe, gyűjtődobozt
helyeztünk el a Szent Korona Pékségben és a
KÁOSZ üzletben is.

-

Továbbá szavazhat a város hivatalos
facebook oldalán az ÖTLETBÖRZE című
poszthoz írt hozzászólással.

-

Vagy küldhet e-mailt a kronikas@visegrad.hu
címre!

Az ÖTLETBÖRZE eredményéről a Visegrádi
Hírek hasábjain, a városi honlapon, valamint a
város hivatalos facebook oldalán tájékoztatjuk
Önöket.
Részvételüket, közreműködésüket
előre is köszönjük!
Visegrád Város Önkormányzata
Mátyás Király Művelődési Ház

------------- --------------------------------------------------------

VISEGRÁDI NYÁR 2018
ÖTLETBÖRZE

KONCERT
(előadó, zenekar neve)
…………………………………………………………………………….
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Egészségünk védelmében
Ahogyan azt a Visegrádi Hírek októberi számában beharangoztuk, idén novemberben folytatódik az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kampányunk, melyet 2015 őszén indítottunk útjára. Ennek keretében térítésmentes egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt városunk lakói (visegrádi lakcímkártyával rendelkezők).
Az egészségügyi szűrések típusai és dátuma
nőgyógyászati rákszűrés
november 24. (péntek) és december 1. (péntek)
prosztata rákszűrés
november 21. (kedd) és november 28. (kedd)
(mindkét napon 16:00 és 18:00 óra között)
bőrgyógyászati rákszűrés
november 24. (péntek, 12:00-16:00)
és december 9. (szombat)
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal való együttműködésünknek köszönhetően olyan ingyenes szűrővizsgálatok is bekerültek a programba, mint a vércukorszint meghatározása, a doppler-, csontsűrűség- és laktózintolerancia mérés, vastagbélrák szűrés, táplálkozási
állapot felmérése, egyénre szóló tanácsadás.
Ezek időpontjai
november 22. (szerda) 09:00-13:00
november 30. (csütörtök) 12:00-16:00
Az egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött.
Időpontot foglalni személyesen vagy a 0626/397-474-es telefonszámon lehet rendelési
időben, Pappné Pintér Klára körzeti nővérnél.
A TAJ- kártyát minden esetben hozzák magukkal!
Az egészségügyi szűrővizsgálatok helyszíne
a háziorvosi rendelő (Fő utca 38.)
VVÖ
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Az alábbiakban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
tájékoztatóját közöljük a 11-es számú főút Rév
csomópont és VIFA közötti szakaszának felújításával kapcsolatban
Tisztelt Polgármester Úr!
A 11. sz. főút várható felújításával kapcsolatban Társaságunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.
A 11. sz. főút érintett szakaszát a rév csomóponttól,
Visegrád Város Esztergom felőli végén található buszöböl párral bezárólag (24+940-44+000 km sz. között)
1060 m hosszon tervezzük felújítani.
A felújítási terv elkészítése folyamatban van. A tervezés
során tartott egyeztetésen Polgármester úr is részt vett,
helyismeretével illetve a helyi igények jelzésével segítve
a tervezési munkát.
Az érintett projekt rendkívül összetett, minden fázisa
alapos, körültekintő és összehangolt munkavégzést kíván meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részéről, illetve a projektben résztvevő többi szervezettől, partnerektől is. Azonban Társaságunknak korlátozottak a lehetőségei, hogy a tervezés és kivitelezés lebonyolításának
időszükségletét befolyásolja. A felújítás ügymenetének
időtartamát a szigorú eljárásrend és az ütemek sorrendisége határozza meg.
Az elkészített jóváhagyott terv alapján, a forrás biztosítást követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására,
majd az építési munkák megkezdésére, megvalósítására.
A már megfelelően előkészített közbeszerzési folyamattal és a gyorsított szerződéskötési eljárással számolva a
kivitelező kiválasztása 2017. év végén megtörténhet,
azonban a közelgő téli időjárásra való tekintettel a kivitelezés várhatóan csak a téli üzemeltetési időszakot követően tud elindulni.
Társaságunk bízik abban, hogy ígéretének megfelelően a
felújítás eredményeként egy olyan útszakaszt tud a közeljövőben átadni, mely a helyi közösséget és az erre közlekedőket méltóképpen szolgálja a következő időszakban.
Budapest, 2017. október 13.
Üdvözlettel:

Magyari László megyei igazgató

------------- --------------------------------------------------------

VISEGRÁDI NYÁR 2018
ÖTLETBÖRZE

SZÍNPADI PRODUKCIÓ
(színház, táncprodukció, előadás, stb.)
…………………………………………………………………………….
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Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére
2017. II. kör
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi
ifjúsági programok, csoportok, tevékenységének és működésének támogatására.
A pályázati alap II. körét a 2018. január 1. és 2018.
május 31. között megvalósítandó programok, események
stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg.
A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem
nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb.,
amely Visegrád Város költségvetéséből címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek, akik programjukkal
a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal
felnőttek számára kulturális, szabadidő- és sportprogramok, különféle célú táborok szervezésére vállalkoznak,
ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett táborokat.
A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a
pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk
lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye,
költségvetése, közreműködők, korosztály stb.), valamint
azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az
ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg
meghatározásával tegyék.
Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és
befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt,
hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha
ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére

kerül sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 30.000 forintot.
A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város
Önkormányzata támogatási szerződést köt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó
nevére kiállított számlát kér a Kulturális, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság. Az elszámolásra a költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követő 60 napon
belül, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig kerül sor.
Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat
benyújtását követően állítottak ki.
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő
évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal
növelten kell visszafizetni.
A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés
után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó
hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszeg: 691.240.- Ft,
Mely keretösszeg Ifjúsági programok és táborok szervezésére fordítható.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. december 1. 12 óráig beérkezően.
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton Visegrád Város Önkormányzata Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási,
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2025 Visegrád, Fő
u. 81. címre kérjük beküldeni vagy beadni a polgármesteri
hivatalba 2025 Visegrád Fő u. 81.
A borítékra kérjük ráírni: IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT
Visegrád Város Önkormányzata

Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történő támogatás elnyerésére
2017. II. kör
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati
alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a
város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat
és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt évi összesen
2.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – a városban
működő civil szervezeteknek és magánszemélyeknek
egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem pályázhat), olyan
programok megvalósítására, melyet a bevezetőben
megjelölt cél érdekében szerveznek meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.
1. A 2018. január 1. és május 31. között megvalósuló
programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano. Tárgyi eszköz vásárlására

legfeljebb 30.000.-Ft fordítható. A pályázat keretein
belül szállásra és étkezésre támogatás nem igényelhető.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 1. 12 óráig beérkezően.
3. Keretösszeg: 1.000.000.- forint
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a megvalósítandó program részletes tervét, indoklását,
– a megvalósítandó program részletes költségvetését
– a megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és
jellegét tételesen,
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva,
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó
levelét eredetiben, és magyarra lefordítva.
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A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy
amennyiben a program Visegrádon valósul meg azt a
helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap,
hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.
1. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2017. december 5-ig. A bizottság az
igények elbírálása során jogosult a kért támogatási
összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek
támogatásától eltekinteni. A döntés kézhezvételétől
számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó
ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a
támogatástól való elállásként kezeli.
2. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és
a szerződés módosítását kezdeményezni!
3. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás
a szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön.

2017. november

4. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb 2018.
augusztus 31-ig kell elszámolni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia,
egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott
cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A
pénzügyi beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi
beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az
érintett szervezet bevonásával és adatszolgáltatása
mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről
nem tudnak elszámolni, úgy a pályázónak a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
Visegrád Város Önkormányzata

Visegrádi Tábor 2017.
– Kápolna újjáépítése az Áprily-völgyben
Az idei évben az Apátkúti-patak Öreghídjánál (Széchenyi utcai kemping) fekvő területet terveztük gazdagítani egy sütőházzal, annak eső és napszúrás ellen
védő tetőjével, mint arról az év eleji lakossági fórumon
és a Visegrádi Hírek májusi számának 4. oldalán is
beszámoltunk. Sajnos a tervünk füstbe ment, de egy
régóta meglévő célt tudtunk kitűzni helyette. A hetvenes években Makovecz Imre irányításával készült egy
kis kápolna az Áprily-völgy fölső bejáratánál a Mogyoróhegy aljánál. Az építményt ismeretlenek elpusztították, de az emléke elevenen él sokakban. Péterfy László
Kossuth-díjas szobrászművész, aki a kápolnából eltűnt
Madonna szobrot faragta, emlékezetből lerajzolta a
régi kápolnát. Ez a rajz valamint a helyszínen talált
maradványok (melyhez Ferbert Mihály kerületvezető
erdész vezette el az érdeklődőket) jelentették a stabil
alapot az újjáépítőknek.
A Visegrádi Tábor idén is az alapfalak előásásával
kezdődött. A munkát − Ujvári Tamás szórakoztatóan
tanulságos munkavédelmi oktatása után − a tábor logisztikai vezetője Szabados Ákos és Erhardt Gábor a Szerves
építészet című műegyetemi tárgy vezető tanára irányították. A kőfalak építését Gutbrod András kőműves és kőfaragó mester irányította. Az épület arányait közös tervezéssel alakították a résztvevők, akik Félegyházi András polgármester és Vidovics Réka – több éve velünk építő –
építészhallgató véleményére is támaszkodtak. A tábor
résztvevői megtapasztalták a közművek nélküli külterületen végzett munka buktatóit, a kivitelező szakemberrel
való kommunikáció mikéntjét és a szakmai fogások elle-

Téli kép a kápolna romról
sésének nehézségét. (2017. augusztus 14- 26-ig tartott
a tábor, de hogy az építmény teljesen elkészüljön ismét
segítségül hívtuk Gutbrod András kőműves és kőfaragó mestert és segédeit, hogy a kőfalak befejező munkáinak elvégzését irányítsa. 2017. szeptember folyamán
ez is sikerrel lezárult. 2017. októberben pedig a kápolna fedését is véglegesítettük. A tábor résztvevői viszszatértek, hogy a befejezés örömében is osztozzanak.)
A szellemi épülést idén is illusztris társaság segítette. Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész, Erhardt Gábor Kós Károly-díjas építész, Gróf Péter régész, főmuzeológus, Dr. Herczeg Ágnes Kós Károly- és
Torsanlorenso-díjas tájépítész, Jakab Csaba építész,
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A tábort építő jövendőbeli építészek büszke névsora
pedig álljon itt végül, de nem utolsó sorban:
Berghauer Roland, Fehér Barbara, Füsti-Molnár Ádám,
Pirity Ádám, Skrek Zsófia, Szabó Bálint, Szűcs Laura,
Varga Géza, Vidovics Réka

Péterfy László rajza
belsőépítész, egyetemi tanár, Kováts István régész,
helytörténész, Péterfy László Kossuth-díjas szobrászművész, Salamin Ferenc Ybl-díjas építész, Zajti Ferenc
filmrendező, több fesztiváldíjas film szerzője, társszerzője beszélt, vitatkozott egy következő generáció képviselőivel. A helyszíneket Mikesy Tamás képviselő,
Békefi Andrásné Györgyi intézményvezető és a Bártfai
család biztosította.
Az építészhallgatók megismerték az eredeti kápolna
madonnáját faragó Péterfy László Kossuth-díjas szobrászművészt, aki a régi visegrádi építésztáborral egy
időben működő fafaragó tábort és a visegrádi városházán megtekinthető saját kiállítását mutatta be az érdeklődő hallgatóknak. A tábor létrejöttét a közös munkát
jelenlétével és részvételével segítette Félegyházi András polgármester és családja, Bártfai István képviselő
és családja, Szabados Ákos logisztikus és piacfelügyelő és családja, Ferbert Mihály kerületvezető erdész és
családja, Bergmann Pál, Bognár János és Bognárné
Bódis Fruzsina. A tábor élelmezését emlékezetes ízekkel biztosította Bártfai Ildikó és Bártfai Zsófia. Az
ivóvíz készletet a Visegrádi Ásványvíz Kft-től kaptuk.
A szerszámokat a Szerves építészet című tárgy felelősei, Szabados Ákos, Félegyházi András, a Visegrádi
Barkácsbolt és a Városgazdálkodási Csoport munkatársai bocsátották rendelkezésünkre.
Az szükséges pénzügyi forrást a Nemzeti Kulturális
Alap Építőművészet Kollégiuma, a Nemzeti Kulturális
Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, a Magyar Művészeti Akadémia és Visegrád Város
Önkormányzata biztosította.

Az elkészült kápolna
Idén már csak az ünnep van hátra. Jövőre is szeretnénk folytatni a 2014-ben megkezdett munkát, ami úgy
nyújt lehetőséget a jövő építész és tájépítész generációinak, hogy közben fejleszti Visegrádot, és példát mutat
a közösségi célú városszépítő tevékenységgel.
Rüll Tamás, Visegrád Város megbízott főépítész

MEGHÍVÓ
Halottak napi megemlékezést tartunk
2017. november 2-án este fél 6-kor
német őseink kegyeleti sírkertjében.
Gyertyagyújtással, imával
és német énekkel emlékezünk.
Várunk minden kedves érdeklődőt!
VNNÖ képviselői
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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
November 2. csütörtök, 19:15

November 9. csütörtök, 19:15

feliratos, francia-belga thriller, 107’, 2017
Rendező: François Ozon
Főszereplők: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset

feliratos, amerikai pszichothriller, 121’, 2017
Rendező: Darren Aronovsky
Főszereplők: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris

DUPLA SZERETŐ

A fiatal Chloé pszichológushoz jár, s egy idő után vonzódni
kezd a kedves és megnyerő férfihoz. A lány és a férfi egymásba szeret, majd néhány hónap elteltével összeköltöznek.
Chloé hamarosan rájön, hogy a férfi titkol valamit, ami öszszefüggésben van a személyazonosságával. Lassan kiderül,
hogy semmi sem az, aminek látszik.
November 3. péntek, 17:00

RÉG NEM SZERELEM

feliratos, francia-belga dráma, 100’, 2016
Rendező: Joachim Lafosse
Főszereplők: Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller

15 év házasság után Marie és Boris úgy döntenek: elválnak.
Marie vette a házat, amelyben két lányukkal élnek, de Boris
újította fel. Mivel a férfi nem engedheti meg magának, hogy
máshova költözzön, kénytelenek továbbra is együtt élni. Hiába
nem bírják már elviselni egymást, egyikük sem hajlandó engedni az igazából. A film realista módon tárja fel a szereplők
próbálkozásait az összetett és idegőrlő helyzet megoldására.
November 3. péntek, 19:15
THOR: RAGNARÖK

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 131’, 2017
Rendező: Taika Waititi
Főszereplők: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Idris Elba

Thort pörölyétől megfosztva bebörtönzik az univerzum túlsó
felén. Az idővel versenyt futva próbál visszajutni Asgardba,
és megállítani a Ragnarököt; egy háborút, ami az asgardi
civilizáció eltűnésével járhat, és amit egy új ellenség, a könyörtelen Hela idézett elő. Először azonban túl kell élnie a
gladiátorviadalt, amelyben ellenfele korábbi szövetségese és
szintén a Bosszúállók tagja: a hihetetlen Hulk!

ANYÁM!

Az idősödő költő és fiatal felesége egy nagy viktoriánus házban
élnek vidéken. Egy nap egy idegen és felesége beköltöznek a
házba, megzavarva a pár nyugodt életét. Darren Aronofsky
legújabb pszichothrillere szerelemről, hűségről és áldozatról.
November 10. péntek, 17:00

ANYÁM!

feliratos, amerikai pszichothriller, 121’, 2017
Rendező: Darren Aronovsky

November 10. péntek, 19:15

GYILKOSSÁG AZ ORIENT EXPRESSZEN

magyarul beszélő, amerikai krimi, 109’, 2017
Rendező: Kenneth Branagh
Főszereplők: Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp

A luxusvonat utasai mindig különleges emberek. Most is furcsa
társaság gyűlik össze: Amerikai nagytőkés, görög orvos, angol
színésznő, monarchiabeli arisztokrata, és amikor egyikük gyilkosság áldozata lesz, mindenki gyanússá válik. Szerencse, hogy
velük utazik Hercule Poirot, aki bebizonyítja, hogy az emberismeret, a logika és egy kis szeszélyesség minden titkon áthatol.
November 11. szombat, 15:00

SZÖRNYEN BOLDOG CSALÁD

magyarul beszélő, német családi animációs film, 96’, 2017
Rendező: Holger Tappe

A cím ellenére Wishbonék közel sem egy boldog család:
Emma, az anya, egy csőd szélén lévő könyvesboltot vezet,
Frank, az apa csak a munkájának él, lányuk Fay, épp kínos
kamaszéveit éli, fiúk, Max pedig túl okos, az iskolában mégis bántalmazzák. Így nem csoda, hogy a család egymás agyára megy, és egyfolytában csak veszekednek.

November 4. szombat, 15:00

November 11. szombat, 17:00

magyarul beszélő, német családi animációs film, 96’, 2017
Rendező: Holger Tappe

magyarul beszélő, amerikai krimi, 109’, 2017
Rendező: Kenneth Branagh
Főszereplők: Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp

SZÖRNYEN BOLDOG CSALÁD

A cím ellenére Wishbonék közel sem egy boldog család:
Emma, az anya, egy csőd szélén lévő könyvesboltot vezet,
Frank, az apa csak a munkájának él, lányuk Fay, épp kínos
kamaszéveit éli, fiúk, Max pedig túl okos, az iskolában mégis bántalmazzák. Így nem csoda, hogy a család egymás agyára megy, és egyfolytában csak veszekednek.
November 4. szombat, 17:00

RÉG NEM SZERELEM

feliratos, francia-belga dráma, 100’, 2016
Rendező: Joachim Lafosse
Főszereplők: Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller

November 4. szombat, 19:15
THOR: RAGNARÖK

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 131’, 2017
Rendező: Taika Waititi
Főszereplők: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict
Cumberbatch, Idris Elba

GYILKOSSÁG AZ ORIENT EXPRESSZEN

November 11. szombat, 19:15

EGYENESEN ÁT

magyarul beszélő, amerikai thriller, 108’, 2017
Rendező: Niels Arden Oplev
Főszereplők: Nina Dobrev, Ellen Page, Kiefer Sutherland

Néhány orvos egyetemista őrült kísérletre szánja el magát. A
halál utáni élet érdekli őket, hát próbaképpen meghalnak.
Persze laboratóriumi körülmények között, és a megfelelő
pillanatban mindig újraélesztik őket. De rá kell jönniük, hogy
a bátorságuk vakmerőség volt. Átjutottak a túloldalra, de
valami olyasmit hoztak magukkal, amire nem készültek fel.
November 16. csütörtök, 19:15

MEGTORLÁS

feliratos, holland-francia- angol misztikus thriller, 148’, 2016
Rendező: Martin Koolhoven
Főszereplők: Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harrington
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"Óvakodjatok a hamis prófétáktól" - hirdeti a vadnyugati
kisvárosban az új tiszteletes. A karizmatikus férfi gyorsan
megnyeri magának a közösséget. Johanna az egyetlen, aki
tudja, hogy éppen a prédikátor az a báránybőrbe bújt farkas,
melytől prédikációiban óva int. A nő már többször próbált
szakítani erőszakkal teli múltjával, de a férfi személyében
újra utolérte. Döntenie kell, hogy tovább fut, vagy szembenéz a férfival és a pokollal, amelytől menekülni próbált.
November 17. péntek, 17:00

A PÁL UTCAI FIÚK

magyar-amerikai ifjúsági film, 104’, 1969
Rendező: Fábri Zoltán
Főszereplők: Anthony Kemp, Törőcsik Mari, Pécsi Sándor

A Pál utcai fiúk és a vörösingesek csapata konfliktusba keveredik. Ellopják egymás zászlaját és hadba szállnak a grundért, melyet csak a kis Nemecsek Ernő segítségével sikerül
megvédeni. Ám ő egy korábbi kaland során tüdőgyulladást
kapott, így alighanem a tragédia elkerülhetetlen.
November 17. péntek, 19:15

FŰRÉSZ _ ÚJRA JÁTÉKBAN

magyarul beszélő, amerikai-kanadai horror, 91’, 2017
Rendező: Peter és Michael Spierig,
Főszereplők: Laura Vandervoort, Tobin Bell

Tíz év telt el a hírhedt sorozatgyilkos halála óta. Fűrész
azonban újra rettegésben tartja a várost: sorra kerülnek elő a
holttestek. Minden jel arra mutat, hogy nem egy örököse,
hanem ő áll a háttérben. Miközben a rendőrség elszántan
nyomoz, a kifinomult halálcsapdákban vergődő áldozatoknak
dönteniük kell, hogy követik-e a titokzatos hang utasításait.
November 18. szombat, 15:00

TIMBER, A KINCSKERESŐ CSODAKUTYA

magyarul beszélő, amerikai családi film, 89’, 2016
Rendező: Ari Novak
Főszereplők: Vernon Wells, Wilford Brimley, Kix Brooks

Egy kis husky érkezik a Jones családhoz. Jókor, mert a két
gyerek segítségre szorul a birtok megmentése kapcsán. Casper
Stonewall szeretné megvásárolni a farmot. A gyerekek találnak
egy kincses térképet és nyomozásba fognak, remélve, ha megtalálják az értékes zsákmányt, megmenthetik a birtokot.
November 18. szombat, 17:00

MADAME

magyarul beszélő, francia vígjáték, 91’, 2017
Rendező: Amanda Sthers
Főszereplők: Toni Collette, Rossy de Palma, Harvey Keitel

Anne and Bob egy párizsi kastélyába költözik. Miközben az
első fényűző vacsorát tervezik, a nő észreveszi, hogy 13
teríték van az asztalon. Megkéri a szobalányt, Mariat, hogy
változzon át spanyol úrnővé, és igyekezzen jó benyomást
tenni. Ez olyan jól sikerül, hogy egy dúsgazdag vendég
azonnal beleszeret a kissé ügyetlen, ám csupa szív nőbe.
November 18. szombat, 19:15

ŰRVIHAR

magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 109’, 2017
Rendező: Dean Devlin, Danny Cannon
Főszereplők: Gerard Butler, Andy Garcia, Ed Harris

A klímaváltozás már elkerülhetetlen, s ez végre szövetségbe
kényszerítette a világ vezetőit. Együtt hozták létre a technikai megoldást, ami a menekülés lehetőségét kínálja. A rendszer két éve üzemel sikeresen. Ám egy műszaki hiba átalakítja a műholdhálózatot, és ami eddig a világ túlélését biztosította, most a gyilkosává lehet. Egy magányos űrhajós feljut a
műholdakhoz. Ha ő idejében meg tudja oldani a helyzetet, az
emberiség ismét megúszhatja.
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November 23. csütörtök, 19:15

HAPPY END

feliratos, francia-osztrák-német filmdráma, 107’, 2017
Rendező: Michael Haneke
Főszereplők: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant

Anne nemrég vette át a családi cég vezetését, és eljegyzésére
készülődik egy brit üzletemberrel. Egy nap fiának nemtörődömsége miatt baleset történik az egyik építkezésen, és ennek következményeivel bíróság előtt kell elszámolnia. Öcscsével is egyre nehezebben értik meg egymást: a férfi a felszínen mintaférj, de sötét titkokat rejteget. Amikor hirtelen
megérkezik a házba a férfi első házasságából született lánya
is, a feszültség tapinthatóvá válik.
November 24. péntek, 17:00

BUDAPEST NOIR

magyar krimi-dráma, 96’, 2017
Rendező: Gárdos Éva
Főszereplők: Kolovratnik Krisztián, Anger Zsolt, Tenki Réka

Gordon Zsigmond a kiábrándult bűnügyi újságíró egy brutálisan
meggyilkolt lány halála után nyomoz a 30-as évek Budapestjén.
De ez az ügy más, mint a többi, mindenhol falakba ütközik. Úgy
tűnik, senkinek nem áll érdekében, hogy kiderüljön az igazság.
November 24. péntek, 19:15

EMLÉKSZEM RÁD

magyarul beszélő, izlandi misztikus thriller, 105’, 2017
Rendező: Óskar Thór Axelsson
Főszereplők: Jóhannes Haukur Jóhannesson, Ágústa Eva Erlendsdóttir

Egy reykjavíki társaság egy eldugott kisvárosba érkezik,
hogy vendégházzá alakítsanak egy régi épületet. A háznak
azonban sötét múltja van, amire furcsa és rejtélyes történések
vezetik rá az új lakókat. Az ijesztő és megmagyarázhatatlan
események sora látszólag kapcsolódik egy 50-es évekbeli
eseményhez. Egy pszichiáter segítségével nyomozásba kezdenek, ám az igazság még őket is váratlanul éri.
November 25. szombat, 15:00
COCO (előtte OLAF KARÁCSONYI KALANDJA)

magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 106’, 2017
Rendező: Lee Unkrich
A COCO előtt az OLAF KARÁCSONYI KALANDJA című 20
perces karácsonyi animációs kisfilm látható.

Miguel családja több generációval ezelőtt rejtélyes okokból
elhagyta a zenészi hivatást, de ő mindenképpen zenész szeretne lenni, mint példaképe. Egy nap a Holtak világának
gyönyörű és színes tájain találja magát, ahol elképesztő
kalandok sora várja. Megismerkedik az elbűvölő, de szélhámos Hectorral is, akivel együtt próbálják meg fellebbenteni a
fátylat Miguel családjának múltjáról.
November 25. szombat, 17:00

BUDAPEST NOIR

magyar krimi-dráma, 96’, 2017
Rendező: Gárdos Éva
Főszereplők: Kolovratnik Krisztián, Anger Zsolt, Tenki Réka

November 25. szombat, 19:15

ROSSZ ANYÁK KARÁCSONYA

magyarul beszélő, amerikai-kínai vígjáték, 116’, 2017
Rendező: Scott Moore, Jon Lucas
Főszereplők: Mila Kunis, Kristen Bell, Susan Sarandon

A szabadelvű anyák ezúttal is a kimenőre hajtanak, a lehető
legkevesebb energiából akarják kihozni a legbulisabb ünnepet. Egy dologgal nem számolnak: a saját édesanyáik felbukkanásával. A tökéletes karácsony bűvöletében szocializálódott mamák ugyanis ragaszkodnak a jól bevált mazochista
anyaszerephez és az ünnep szentségéhez.
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November 29. szerda, 18:00

LUMIÉRE! – ISMERETTERJESZTŐ MOZI
francia dokumentumfilm, 90’, 2016
Rendező: Thierry Frémaux

Csodálatos utazás a filmművészet megteremtőinek világába:
a Lumiére-fivérek által forgatott fennmaradt felvételek képkockáit a cannes-i filmfesztivál igazgatója állította össze egy
filmalkotássá. Az archív felvételek hátterében Frémaux
páratlan szenvedéllyel és humorral mesél a modern kor hajnaláról, és a mozgókép megszületéséről.
November 30. csütörtök, 19:15

MOSZKVA TÉR

magyar játékfilm, 88’, 2001
Rendező: Török Ferenc
Főszereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter, Pápai Erzsi

1989. Petya most ünnepli 18. születésnapját. Barátaival a
Moszkván találkoznak, aztán buliról bulira mennek, majd
hajnalban újra a Moszkva térre egy hamburgerre. Ballagás,
majd a kaotikus érettségi. Az 1945 utáni töri tételeket eltörölték, a magyar tételt pedig Royal apja megszerezte. A fiú
ráadásul felajánlja Petyának, hogy részt vehet egy vonatjegyhamisító üzletben. Aztán indulhat az újabb buli, lányok,
kocsilopás és maga a nagybetűs élet!
December 1. péntek, 17:00

VOLT EGYSZER EGY SZÍRIA

feliratos, belga-francia-libanoni dráma, 85’, 2017
Rendező: Philippe Van Leeuw
Főszereplők: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud

Miközben Damaszkusz ostrom alatt áll, egy asszony csapdába
esik a lakásában. A háromgyerekes anya védett házzá változtatja
a házat, amely nemcsak a családjának, de a szomszédoknak is
menedéket nyújt. A nő minden körülmények között megpróbálja életben és biztonságban tartani a nála tartózkodókat, miközben a háza előtt egy mesterlövész vár a megfelelő pillanatra.
December 1. péntek, 19:15

AZ IGAZSÁG LIGÁJA

magyarul beszélő, amerikai fantasy-sci-fi, 2017
Rendező: Zack Snyder
Főszereplők: Jason Momoa, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller

Bruce Wayne nem vonulhat vissza. A világnak szüksége van rá,
és a hozzá hasonlókra. Új szövetségese, Diane segítségével
csapatot toboroz. Ilyen még nem történt soha: Batman és
Wonder Woman mellé felsorakozik egy csapat metahumán:
Aquaman, Cyborg és Flash. Amikor végre összefognak, rá kell
jönniük, hogy talán még az ő egyesített erejük is kevés. A katasztrófa már nagyon közel jár, és elképesztő hatalommal bír.
December 2. szombat, 15:00
COCO (előtte OLAF KARÁCSONYI KALANDJA)

magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 106’, 2017
Rendező: Lee Unkrich
A COCO előtt az OLAF KARÁCSONYI KALANDJA
című 20 perces karácsonyi animációs kisfilm látható.

December 2. szombat, 17:00

MOSZKVA TÉR

magyar játékfilm, 88’, 2001
Rendező: Török Ferenc

December 2. szombat, 19:15

AZ IGAZSÁG LIGÁJA

magyarul beszélő, amerikai fantasy-sci-fi, 2017
Rendező: Zack Snyder
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. november

Eltelt egy év
2016. október 7-én tartotta első vetítését az újra nyitott,
műszakilag megújult Duna mozi, mint ahogy erről már
többször is hírt adtunk.
Az egy év alatt 8.181 jegyet adtunk el, a bevételünk pedig
5.376.200.-Ft volt. Ezek alapján azt gondoljuk, sikeres első
évet zártunk, ilyen jó eredményre a tervezés időszakában
sem gondoltunk, ezért dupla örömként ért minket ez.
A jövőben próbáljuk a lehetőségeinkhez képest fejleszteni
a mi kis mozinkat, Önöket pedig arra kérjük, továbbra is
látogassák és támogassák azt.
a mozi dolgozói
A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára,

amely rendhagyó módon
2017. december 1-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Rejtélyes eredetű földsáncok
a Székelyföldön.
címmel

Sófalvi András
régész

(Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely)

tart vetítettképes előadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2017. november 18-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba egy

Családi Játszódélutánra

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják
ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.
A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Az “Együtt” Kulturális Egyesület
tisztelettel meghív minden érdeklődőt a
2017. NOVEMBER 6-án, hétfőn 18 órára
kezdődő előadásra amelyet

DR CSORBA LÁSZLÓ
történész,

a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója

tart

KIEGYEZÉS 1867

Kinek volt/van/lehet igaza a 150 éves vitában?
címmel a
DUNA MOZIBAN.
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Halottak napja előtt
November másodikán gyertyák fénye világítja meg a visegrádi temető sírhantjait. Gyermekkorunk óta természetes, hogy e nap előtt elhunyt hozzátartozóink sírját virággal, koszorúval
díszítjük és igyekszünk „rendbe tenni” a sírt és környezetét. Sokan felújítják a sírkövet, a
feliratokat is. Október első napjaiban az 5. osztályosokkal elmentem a temetőbe, hogy ott a
gyerekek régi németes hangzású neveket, jellegzetes sírköveket keressenek. A sétánkat a
Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2014-ben létrehozott emlékhelyen kezdtük. Az itt
felállított négy sírkő alapján kellett a diákoknak keresni a hasonlóan faragott köveket, majd
rajzokat készíteni egyről. Miközben a temető bejárata felé sétáltunk, megnéztük azokat a
sírokat, ahol híres személyek nyugszanak. A gyerekek élénken keresték a különleges, régi
kőfaragásokat, neveket, időnként odaszaladtak hozzám, mert a gót írású feliratokat még nem
tudták olvasni. (Népismeret órán majd később tanuljuk.) Némelyik gyereken látszott, hogy
elnézelődne még szívesen, eszembe jutott, én is nagyon szerettem böngészni a neveket, évszámokat. Ahogy a gyerekeket figyeltem, kicsit elszomorodtam, vajon 10 év múlva hány régi
követ találnak majd a kereső gyerekek.
Vannak falvak, ahol már a 90-es években elkezdték a mentést, a régi sírköveket nem törték
össze, hanem a temető bizonyos részén összegyűjtötték, felállították, sőt adományokból,
pályázatokból felújították azokat. Kismaroson a templom fala mellett állnak. Báron (Baranya megye) évekkel ezelőtt sikerült megmenteni a német lakosság jellegzetes síremlékeit. A
német önkormányzat kezdeményezésére lakossági összefogással kiemelték a bontásra ítélt
régi sírköveket és a temető szélén mintegy kerítést képezve újra felállították őket.
Temetőnk szép sírkövei közül egy
Ha valaki járt már a mecseknádasdi, régi sváb temetőben
(6-os út mellett), azt biztosan magával ragadta a falu fölött
álló, árpád-kori alapítású Szent István kápolna és az ilyen
nagyon régi (1749) kövek hangulata.

Bár falu, régi sírkövek

Mecseknádasdi sírkő 1749-ből
A fenti példák mutatják, hogy vannak helységek, ahol a
megőrzendő értékként tekintenek a mészkőből, terméskőből, homokkőből készült sírkövekre. Sokan, itt Visegrádon
is vállalják inkább egy-egy régi kő felújításának költségeit,
mint a sírok jellegtelen gránitlapokkal való borítását.
Hallottam, hogy Dunabogdányban a legrégibb sírköveket
védelem alá helyezték. Nekünk is vannak értékeink, remélem lesznek, akik tenni is fognak megőrzésükért.
Schmidt Anna

A vaskúti emlékhely
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Tanévkezdés az Áprilyban
Az ősz első napja egybeterelte az Áprily tanulói és felnőtt
közösségét. A rendezvény téren ünnepélyes keretek között
nyitottuk meg a tanévet. Tanulóink és az érdeklődő felnőttek ezt követően – ki rövidebb, ki hosszabb időre – a konténer osztályok felé vették útjukat. Azt gondolom, hogy a
többség számára megnyugtató volt a látvány, hiszen az
ideiglenes osztálytermek tágasak, világosak, hamar megszokhatóak – sok szempontból kedvezőbb feltételeket kínálnak a neveléshez és oktatáshoz, mint az időközben lebontott kisépület.
A nyáron feszített tempóban zajlott a főépület felújítása,
korszerűsítése, átalakítása, s ezt követően sokat kellett
dolgozniuk a pedagógusoknak és az iroda dolgozóinak,
hogy az osztálytermek és a programok az első tanítási napra elkészüljenek. S nem kevesebbet takarítóinknak, gondnokunknak és az önkormányzat műszaki csoportjának. S a
feszített tempójú feladatvégzés az első két-három iskolai
héten is folyamatos volt. A tanév elindítása egyébként is
sok feladattal jár, a mostanihoz hasonló rendkívüli helyzetben azonban nemcsak a munka lesz több, hanem számos
váratlan helyzet fokozza a terheket. S aki építkezett vagy
költözködött munka és a gyermekek jelenléte mellett, az
nagyjából sejti, mire is gondolok.
Iskolánk már most, a főépület birtokba vételével korszerűbb, sokkal szebb, s igényeinknek sokkal megfelelőbb lett.
S várhatóan egy bő év alatt az Áprily mindhárom épülete
megújul, s tágas, intézményünk valamennyi funkcióját
befogadó, korszerű iskolánk lesz. Az előttünk álló egy
évben azonban kiemelt figyelmet kell fordítania gyermeknek, szülőnek és pedagógusnak arra, hogy az adott körülmények között a tanulók testi biztonsága megmaradjon, s
egymás felé bizalommal forduljunk. E fórumon is kérem a
tanulókat és a szülőket, hogy fokozott óvintézkedéseinket
tartsák be, s erre figyelmeztessék azokat is, akik ezt elmulasztották. Ha bárki bármilyen esetleges problémát tapasztal, kérem, hogy haladéktalanul keressen meg.
Mivel augusztusban értesültünk arról, hogy a főépület átadása késik, az első két hétre több osztályban ideiglenes órarendet készítettünk. Célunk az volt, hogy – bár három tanteremmel kevesebbel kezdtük meg a tanévet, mint ahány osztályközösségünk van – a gyerekek első két hetét tartalmassá
tegyük, s ne vesztegessünk el lehetőleg semennyit sem a
tanulásra és nevelésre rendelkezésünkre álló 186 tanítási
napból. Ehhez számos segítő szervezetet, a tulajdonost és a
fenntartót is megkerestük kérésünkkel, s tervezett programjainkat megfelelő támogatással meg is valósítottuk. A megvalósult programok jelentős része a tanítási év más részéről
átcsoportosított program volt, másokat az alkalom hívta
életre. Ezek közül emelem ki azokat, amelyek megvalósítását a nevelőtestület együttes tervezésével valósítottuk meg.
A negyedik és hatodik osztály tanulói a kötelező és ingyenes úszásoktatás jelentős részét már az első két hétben
teljesítették. Ezáltal elkerülhető lett a más esetekben három
hónapon át húzódó oktatás, és az ezzel együtt járó ideiglenes órarendek alkalmazása, valamint hatékonyabbá vált az
úszás elsajátítása. A programok a Váci Tankerületi Központ, a KóPé ÚVSE, a Dunabogdányi Általános Iskola

valamint a Dunabogdányi Uszoda munkatársainak előzékenységével és áldozatvállalásával valósulhattak meg.
Az ötödikesek a Visegrádi Fellegvárba, a Salamontoronyhoz, valamint a dömösi királyi prépostság romjaihoz
kirándultak. Köszönet a Pilisi Parkerdő Zrt. vezetőjének, a
MNM Mátyás Király Múzeuma vezetőjének és Gróf Péter
régésznek valamint Dömös Község Önkormányzatának a
támogatásért.
Hetedikes diákjaink is elégedettek lehetnek az első két hét
programjaival, hiszen nemcsak a Szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnázium korszerű Eötvös Laborjában vehettek részt négy órában fizikai és kémiai kísérleteken a nyolcadikosokkal, hanem az Erdei Művelődés Házában is valódi élményt nyújtó foglalkozáson vehettek részt, csakúgy,
mint harmadikosaink. A hetedik osztályosok ezen felül az
Arany-emlékév kapcsán a Petőfi Irodalmi Múzeumban is
gazdagíthatták ismereteiket egy remek foglalkozás keretein
belül. Köszönetünket fejezzük ki a Móricz Gimnázium
vezetőjének és készséges kollégáinak, az EMH elkötelezett
szakembereinek (akiket egyébként elbűvöltek felsősként is
érdeklődő, nyitott szemű diákjaink) valamint Jung Vilmos
úrnak, akinek segítségével diákjaink számára teljesen ingyenessé vált a budapesti kirándulás.
A nemzetiségi nyelvoktatást elősegítendő, id. Zeller Márton támogatását köszönjük, hiszen szokásos látogatásunkon
vendégül látta németes tanulóinkat.
Természetesen nem minden esetben tudtuk és akartuk
kirándulásokkal, kihelyezett órákkal, rendezvénylátogatással megoldani a mindennaposan jelentkező helyhiányt. A
fennmaradó időben egy-egy osztályunk számára a TDM
irodában a Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár
épületében valamint a rendezvény házban tartottunk tanórákat, foglalkozásokat. Köszönjük ez úton is a társintézmények vezetőinek és a minket fogadó kollégáknak a segítséget.
Az idei évben – hogy a bútorok költöztetésének várható
napjára a konténerek, a csarnok és a főépület környékét
gyermekmentessé tegyük – a szokásos őszi nevelési értekezletünket rendhagyó módon a tanév elejére és ráadásul
kihelyezett helyszínre szerveztük meg. A másfél napos
programot kérésünkre a Lakitelki Népfőiskola, s annak
igazgatója, Lezsák Sándorné valamint Lezsák Sándor és
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő urak támogatták a
szállás, az étkezés és a konferencia helyszín biztosításával,
s egyéb, helyi kedvezményeken keresztül. Az utazás az
Áprily Iskoláért Alapítvány és Visegrád Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.
Kiemelten fontosnak tartom elmondani egyrészt azt, hogy –
miközben az előző tanév végén teljesen ki kellett költöztetnünk mindkét iskolaépületünket, majd ősz elején újra berendezve, a legnagyobb biztonságban kellett megkezdenünk a tanévet (tehát mindkét esetben akkor költöztünk,
amikor egyébként is a legtöbb a munka és a feszültség) – a
résztvevő felek maximális toleranciával, és segítőkészséggel fordultak partnereik felé. A tulajdonos Visegrád Város
Önkormányzata, a működtető és fenntartó Váci Tankerületi
Központ, a kivitelező BAU-VIP Generál Kft. valamint
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iskolánk valamennyi dolgozója hatáskörét túlhaladva tette a
dolgát. A költöztetések, szerelések kapcsán kiemelten számíthattunk az önkormányzat műszaki csoportjának minden
dolgozójára s annak vezetőjére, Schüszterl Károlyra, aki
számára az iskola ügye kiemelt feladattá vált 4-6 hétre.
Köszönöm Visnyovszky Andrásnak is, hogy az estékbe
nyúló költöztetés alatt felajánlásával segítette a munkát. És
köszönjük az ajándékcsomagot, amelyet Vantal Lászlótól, a
kivitelező kft. vezetőjétől és feleségétől, Vantalné Fodor
Gabriellától (aki az építkezés projektmenedzsere volt)
kaptunk: két mikrohullámú sütővel, egy kávéfőzővel és egy
erősítővel ajándékozták meg iskolánkat.
Köszönöm a szülőknek is, hogy kifejezték örömüket, támogatásukat és biztatásukat, felajánlották segítségüket
ezekben a nehéz időkben, érdeklődtek közös dolgaink iránt;
s bízom abban is, hogy többségében megpróbálják megérteni: a változások, amelyek most végbemennek a visegrádi
iskolában, átfogó jellegük és nagyságrendjük miatt rendkívüliek, s ebben a helyzetben a legjobb, amit gyakorolhatunk a gyermekeik érdekében, a megértés és a konstruktivitás. Számítunk jóindulatukra és jószándékú kritikáikra is.
S ha már a gyerekekről esett szó: Visegrádon az idei tanévet 182, Kisorosziban 23 tanuló kezdte meg, így összességében pontosan annyian, 205-en, mint ahányan az előző
tanévet befejezték. A huszonkét nyolcadikos helyére huszonegy elsős érkezett, közülük tizenöten visegrádiak,
hatan pedig a környező településekről jöttek iskolánkba. A
körzeten kívüli és visegrádi tanulók aránya tehát az első
osztályban is hasonló az intézményi átlaghoz (kb. 30 %).
A nevelőtestületben bővülés történt, hiszen újabb 1,5 álláshelyet kaptunk a Váci Tankerületi Központ igazgatójától.

17

Az idei évben példamutató pedagógus tevékenységét lezárva nyugdíjba vonult Pálmainé Vas Zsuzsanna tanító, az
alsós munkaközösség vezetője, a közalkalmazotti tanács
elnöke és Szatmári Nóra tanító, angoltanár, az iskola korábbi igazgatóhelyettese. A két tisztelt és szeretett kolléga
helyére és további feladatok ellátására is új kollégákat
vettünk fel, s egyes feladatokat átcsoportosítottunk.
Az első osztályba osztályfőnökként Karakasné Képíró
Ágnes tanító érkezett. Csereklye Dóra ének-zene – szolfézs tanár a harmadik osztályban lát el napközis feladatokat, Kálmánné Dénes Viktória angoltanár pedig részmunkaidőben látja el az angol nyelv oktatását a felső tagozaton. Burik Antalné tanító, technikatanár óraadóként a
hatodik osztályban napközizik és technikát tanít, Demeter
Bálint földajz – történelem szakos tanár pedig újra földrajzot oktat a 7-8. osztályban. Gebri Bernadett szolfézs –
ének-zene tanár az általános iskolában és a zeneiskolában
is tanít tanári szakjának megfelelően.
A negyedik osztály vezetését Kőmívesné Hoffmann Ildikó
tanító vette át Zömbik József angol műveltségterületi tanító
támogatásával. Az ötödikes osztályfőnök Paulusz József lett.
Az idei évben névadó költőnk születésének 130., halálának 50. évfordulóját, s iskolánk alapításának 230. évfordulóját ünnepeljük. És aztán jön még számos évforduló és
nevezetes nap, meglepetés. Kívánom, hogy ezt az egyébként is rendkívüli iskolaévet töltsük meg olyan tartalommal, amely kapcsán szívesen emlékezzünk majd vissza
arra, hogy együtt voltunk jó helyen, jó időben.
Bozóki Marianna
intézményvezető

A nyár ízei az őszben egy tábor kapcsán
Az idei évben a Vi-Pa táborok történetük következő negyed
századába léptek. S ha olyan jó lesz a következő huszonöt
év is, mint ez a tábor volt, hát az alapítók biztosan meg
lesznek elégedve.
Ja, az alapítók… Örömünkre idén is itt voltak… Mezei
Anna és Cseresnyés Attila egykori alapító igazgatók ezt a
tábort is végigcsinálták velünk, s távolról sem mellékszereplőként, ahogyan ezt megszokhattuk eddig is tőlük.
A tábor már a szervezés időszakában biztatóan alakult.
Pauluszné Tóth Anna, a negyedikesek osztályfőnöke jó
alaphangulatot teremtett a tábor kapcsán összeszokott és
vállalkozó szellemű osztályában, hiszen a vártnál jóval
több gyermek és család jelentkezett vendégfogadásra. Már
tél végén elkezdték és szokássá alakították a parajdi negyedikesekkel a levelezést, s ennek köszönhetően a tábort nagy
várakozás előzte meg nemcsak a tavaly Székelyföldön járt
diákok, hanem az újonnan bekapcsolódó gyerekek körében
is. Bár aztán lett is ebből szomorúság, hiszen, mivel kevesebb erdélyi gyermek jöhetett, mint amennyien a csoportot
várták, nem is tudott mindenki bekapcsolódni a tábor életébe annak ellenére sem, hogy néhány visegrádi gyermek pár
nélkül maradva is velünk tartott a programokra.
S milyen nagyszerű programokra! De kezdjük a legelején!
Július 2-án délután érkeztek meg vendégeink, akiket a
rendezvényházban köszöntöttünk, hiszen fogadóképes

iskolánk akkor már nem volt. Gyors üdvözlések és egymásra találások után engedtük a fáradt sereget pillegni új családjuknál, bár Szekeres Márkék lova hosszasan szállította
volna az érdeklődőket. Pihenésre, azt hiszem, a hét folyamán ez volt az utolsó lehetőségük a gyerekeknek. Másnaptól ugyanis kezdetét vette A Program. Panni néni nagy
gondossággal állította össze azt az eszmei tudásanyagot,
amelyből szemezgethettünk a hét folyamán. És állíthatom,
mindent elkövettünk azért, hogy teljesítsük az idei évi
penzumot – volt, ahol még lázadás is kitört, mert a kiszemelt helyre egyszerűen már nem juthattunk be! Lelkesek
voltunk, na! És végül megelégedettek.
Szóval, hétfő… Paulusz Józsi bácsival és segítőivel hegynek fel, völgynek le, kanyar jobbra, s a másik irányba is, s
máris vége lett a napnak. Meglátogattuk az Áprilyvölgyben az emlékművet, ahol Ott Amó Áprily-versével és
közös koszorúzással indult az emlékezés, majd boldogan
néztük meg ötven fős csapatunkkal Péterfy Laci bácsi műtermét (jó, a pogácsája is finom volt), s hallgattuk szelíd
szavait. Ezt követően a csapat gyalogosan folytatta útját a
Mogyoró-hegyre, s a bőséges és finom ebéd után, amelyet
a Mogyoróhegy vendéglőben kaptak a fáradt vándorok
igazán jutányos áron, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az érdekünkben többször több helyen eljáró Nődl Hajni jóvoltából
látogatást tettek a Fellegvárban, ahol állandó partnerünk,
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Gróf Péter régész varázsolta el közös történelmünk felidézésével a csapatot. A hazafelé vezető úton a küldöttség az
Áprily-sírt is meglátogatta, ahol a két iskola ismét illő módon
emlékezett névadójára. Aztán otthon gyors pakolás, mert
másnap reggel indultunk a háromnapos közös táborba, s már
nagyon vártuk az ottalvásos bulit Rikinél. És persze a soksok egyéb élményt is…
Kedden reggel tehát, korán, hogy ne vesztegessük az értékes
időt, buszra szálltunk. Hopp! Itt álljunk meg. Mert ez sem
volt egyszerű. Ugyanis szombaton a tánctáborból úgy jött
vissza az iskolabuszunk, hogy a keddi indulásra nem volt
bevethető. Lázas keresgélés, nagy elkeseredések után, végül
az indulásra buszunk is kerekedett: hogy egyszerűen fogalmazzak, Karakas Csaba vendégei lettünk egy háromnapos
buszos utazásra.
Annyi csodálatos dolog történt velünk a hét folyamán, hogy
néha már egy sok fordulattal tarkított mese szereplőinek
gondoltam magunkat. Igen, a lelkes, nyüzsgő gyerekek mögött, a háttérben, mosolyogva, türelmesen és ugrásra készen
álltak a szülők, rokonok, akik mintha csalódottak lettek volna, ha valahogyan nem segíthettek. Számtalan kisebb és
nagyobb támogatás, kedvezmény, felajánlás, amitől gazdagabb, tartalmasabb, biztonságosabb lett a táborunk. Nagyszerű volt érezni azt, hogy Visegrádon és Parajdon, gyerekek,
szülők, pedagógusok és az ügyünket felkaroló támogatók –
egy csapat vagyunk. És összefogásunk mindenben megoldást hoz.
Az egy hetes tábor minden résztvevő számára ingyenes volt
(kivéve az egyéni kedvteléseket, persze). Ennek biztos hátteret adott az egyéni felajánlásokon kívül az a majdnem félmillió forintos elnyert támogatás, amelyet Visegrád Város Önkormányzata tett táborunk költségvetéséhez, az Áprily Iskoláért Alapítvány e célra elkülönített forrásai, valamint
Schüszterl Károly képviselő úr felajánlása (a tánctábor és a
Vi-Pa tábor megvalósulását is egy-egy havi tiszteletdíjának
megfelelő összeggel támogatta), s az, hogy a Pápai Tavak
magánbirtokon – a PlayaLuna rendezvényhelyszínen –
Scheili Richárd vendégei lehettünk.
Útban a szállásunk felé persze még látnivalók vártak minket.
Esztergomban Szárazné Fehér Tímea, a kisoroszi tagintézményünk vezetője kalauzolt minket végig a város történelmén, s terelgetett minket a bazilikában. Az altemplomban
pedig Bene Éva néni vezetésével Kalász István atya síremlékénél tettünk megrendítő, csendes látogatást.
Ezt követően Komárom felé vettük az irányt. Úti célunk a
Monostori Erőd volt. A különleges építmény, a hozzáértő
vezetés, a gyönyörű időben, nagy nyugalomban együtt töltött
idő ezt a programot az egyik legsikeresebbé tette.
Vacsora után érkeztünk meg szállásunkra, amelynél szerencsésebbet, jobbat nem kívánhattunk volna. Riki már várt
minket, minden előkészített, s figyelmét távozásunkig élvezhettük. A különlegesen kialakított hely, a gyönyörű tavak és
a programok a szabadság és önfeledtség vidámságát hozták.
Ottlétünkről kisfilm is készült, s házigazdánk előadói estet is
szervezett: a 100 Folk Celsius együttes frontemberével,
Orbán Józseffel énekelhettünk együtt a tavi fürdőzés és a
játékos műveltségi vetélkedő után. A pápai tábor túl gyorsan
elröppent. Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak a
megújult, korszerű tapolcai tavasbarlangban eltöltött órák
során (a csónakázást semmiképpen sem hagytuk volna ki), a
pápai Kékfestő Múzeumban és az Eszterházy Kastélyban, a
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tatabányai Turul emlékműnél s a majki kamalduli remeteségben eltöltött idő alatt. Ma is megborzongok az emléktől:
hogyan tudott egy ötven fős csoport szinte tökéletes némaságban több mint két órát eltölteni?... Micsoda elszántsággal
ragaszkodott a legvégsőkig a csoport szinte minden tagja a
némaságához!...
Hazafelé még megálltunk egy jutalomfagyira Esztergom
hangulatos főterén – teljesen egységessé kovácsolódott csapatunkkal. Ekkor már (talán a fagyi hatására) gombóc alakzatban közlekedtünk.
Visegrádra érve elbúcsúztunk Lestyán József buszvezetőtől,
aki utolsó pillanatban megkapván a feladatot vállalta szállításunkat. S hogy célt ne tévesszünk, a helyes útirány követésében Borkó Bálint volt állandó partnere. (S véletlenek pedig
nincsenek… Lakitelekre is Lestyán-busszal utaztunk egy
váratlan fordulat következtében, s a cégtulajdonos türelmét
ott is élvezhettük.)
Pénteken reggel újra buszra szálltunk. A parlamenti kiránduláson ismét Timi néni lett a vezető, s Eőryné Siskó Katalin
biztosította a kellő hátteret. A fegyelmezett csapat lelkesedéssel nézte a csodálatos tereket, s hallgatta a vezetést. A
napot közkívánatra mozizással zárták.
Ezen a napon érkezett meg Visegrádra a parajdi felnőtt küldöttség Bokor Sándor polgármester úr vezetésével, s velük
együtt a parajdi iskola új igazgatója, Bíró Zsolt. A küldöttséget Félegyházi András polgármester úr fogadta.
Másnap az utolsó teljes tábori napra virradtunk. S a szokásos
és várva várt látogatásunkat tettük meg a 32. Nemzetközi
Palotajátékok forgatagában. Cseke László, a Szent György
Lovagrend kancellárja ismét kijelölte helyünket a királyi
páholy mellett, ahol csapatunk büszkén és ujjongva foglalt
helyet. A leplezetlen öröm, amellyel a gyerekek a látványos
programot tekintették, minden várakozásomat felülmúlta.
Mint ahogyan az a megkülönböztetett figyelem is, amellyel a
kancellár úr, számtalan feladata közepette minket körülvett.
Szombat este még feldobódottan, de a közelgő búcsú miatt
kissé búsan ültünk körbe a rendezvény téren álló konténerek
között. Mindkét város vezetője fontosnak tartotta, hogy
üdvözölje a búcsúra egybegyűlt táborozókat, s együttlétünk
végéig velünk maradtak ugyanúgy, mint a körünket védőn
körbeölelő szülők csoportja. S hallgatták friss élményeinket.
A finom süteményeket és a visegrádi ásványvizet (szintén
állandó támogatás) elfogyasztottuk… Aztán mindenki belevetette magát a fáklyás felvonulás csodájába.
Számos szó és tekintet, kézfogás és ölelés – minden azt
mutatta akkor is és a vasárnapi búcsúzásnál is, hogy a két
iskola közti kapcsolat továbbra is szoros, s azt gondolom,
hogy az idei táborban ismét erősödött. S vannak mindkét
oldalon elhivatott pedagógusok,– mint például Veres Annamária Parajdon és Hábel József Visegrádon, akik a Vi-Pa
kapcsolatok folytatását kiemelt ügynek tekintik, s akik évtizedes múlttal, évről évre rendíthetetlenül visszatérnek a
táborokba, s adják az újaknak tovább.
Ennyi sor után mit mondhatnék még? Köszönet Visegrád és
Parajd minden egyes gyermekének, családjának, pedagógusának és vezetőjének, számtalan megemlített és ki nem emelt
támogatójának a sok áldozatért, amit e kapcsolat érdekében
hoztak, s a sok emlékért, amelyekkel egymást és önmagukat
megajándékozták.
Viszontlátásra jövőre Parajdon!
Bozóki Marianna táborvezető
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Közönségnevelés, közösségnevelés
a zene erejével
Iskolánkban hagyomány, hogy minden évben megemlékezünk a Zene Világnapjáról. A zenetanárok közössége már szeptemberben megkezdi a felkészülést, hogy
méltó módon ünnepeljünk október elsején. Ezúttal kollégám, Rácz Tamás kezdte meg a rendezvény szervezését.
Úgy döntött, hogy idén ünnepeljünk kicsit másképp, mint
eddig tettük. A cél az volt, hogy maradandó zenei élményt
nyújtsunk az iskola gyermekközösségének. Tamás ennek
érdekében felvette a kapcsolatot jó barátjával, a Misztrál
együttes tagjával, Heinczinger Miklóssal, hogy látogasson
el hozzánk. A koncert költségét az Áprily Iskoláért Alapítvány finanszírozta. Köszönjük nagylelkű támogatásukat! De köszönet illeti Tóth Sándor zongoratanárt is, aki
az előkészületekben és a megvalósításban segédkezett.
A koncert mottójául a következő, Kodály idézet
szolgált: "Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember... Jó mérnök,
vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem
gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s
játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét... A zene ügye az általános iskolában nem is a zene ügye elsősorban. Közönségnevelés=közösségnevelés."
És eljött a nagy nap. A művész nem érkezett üres
kézzel. Hozott magával hangszereket, dalokat, verseket amelyek között iskolánk névadója, Áprily Lajos szerzeménye is szerepelt-, amelyeket sok- sok humorral ötvözött.
Ennek köszönhetően vidám hangulatban telt a rendhagyó
énekóra. Volt benne sok éneklés, és nevetés, amely alatt
szinte észrevétlenül szívták magukba a gyerekek a sok új
információt. Annyira jól sikerült a koncert, hogy a 45 perc
elteltével vastaps kíséretében a követezőt skandálta a tornacsarnok gyermekközönsége: „Vissza, vissza, vissza”!
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Meghívó az Áprily-estélyre
Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Áprily Lajos Általános Iskola és az iskola szülői szervezete az idén is megrendezi az Áprily-estélyt, mely a szórakozás és kikapcsolódás mellett egyúttal az iskola fejlesztését, a gyermekek
nevelését segítő jótékonysági rendezvény.
Várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen lazítana barátaival terített asztal mellett, egy kellemes és önfeledt szombat
estét úgy eltöltve, hogy emellett egy jó ügyet is támogathat!

ÁPRILY-ESTÉLY
2017. november 4. szombat, 19 óra
Magyar László Tornacsarnok
Az estély kezdetén az általános iskola diákjai rövid műsorral lépnek fel, majd a továbbiakban a BANANAS zenekar
biztosítja a jó hangulatot és talpalávalót. A vacsorához az
alapanyagot hagyományosan a Pilisi Parkerdő Zrt., a fogások elkészítését a Plintenburg étterem ajánlotta fel nagyvonalúan. Természetesen elmaradhatatlan a süteményes büfé
is, a szülők és nagyszülők remekbeszabott készítményeivel.
A tombolán a helyi és környékbeli vállalkozók, intézmények, magányszemélyek felajánlásának köszönhetően idén
is értékes jutalmakat sorsolunk ki, valamint a jótékonysági
célú árverés sem maradhat el.
A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, amennyiben szeretnének részt venni az estélyen, lehetőség szerint
elővételben váltsák meg a Sulibankókat!
Sulibankó vacsorával: 2.500 Ft
Sulibankó vacsorával a jelenleg még tanuló,
és volt Áprily-s diákok számára: 1.500 Ft
Támogatói bankó: 500 Ft
A bankók az iskola titkárságán, a KÁOSZ üzletházban és
a szervezőknél válthatóak meg elővételben, valamint az
estély kezdetekor a helyszínen.
Iskola titkársága (26) 398-312
Mezei Anna (20) 965-1534, (26) 397-129
Nődl Norbertné: (70) 410-4104
Muckstadtné András Enikő (70) 645-5447
KÁOSZ üzletház: Visegrád, Schulek u. 20.
Mindenkit szeretettel várunk!
„EZ AZ ÉPÜLET – MELY EGYKOR TEMPLOM VOLT –
A KÖZÖSSÉGNEK FELÚJÍTTATOTT AZZAL A NEMES CÉLLAL,
HOGY BENNE KIVÁLÓ IFJÚSÁG NEVELTESSÉK”

Úgy gondolom, sikerült megvalósítanunk Kodály
elgondolását, amely így szól: „A zene ügye az általános
iskolában nem is a zene ügye elsősorban. Közönségnevelés=közösségnevelés."
Köszönet illeti Rácz Tamást. Munkájának hála, sikerült ismét egy igazán különleges és értékes zenei élményben részesítenünk diákjainkat.
Bosnyák Endréné
intézményegység-vezető

Meghívó
A 230 éves iskola szeretettel vár MINDENKIT,
aki lépcsőit koptatta,
aki tisztelettel néz méltóságos falaira,
aki hálásan gondol azokra,
akik testét-lelkét-szellemét „növelték”,
hogy tisztelje meg látogatásával
2017. november 11-én 16.00 órai becsöngetéssel
az életművét bemutató kiállítást
a Mátyás király Művelődési Házban
Jékely Endréné tanárnő kalauzolásával
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Őszi
nemzetiségi hét
a Fellegvár Óvodában
„Komm, spiel mit mir!”
Sváb játékok, játékszerek régen
Az idei nemzetiségi héten, október 16.-20. között régi
sváb játékokkal ismerkedhettek óvodásaink. Felelevenítettük a korábbi években gyűjtött helyi dalokat,
mondókákat, körjátékokat (Szojc, Smojc/ Potsch Handi
z’somm/ Khet te Maus/ Regen, Regen, Tropfu/ Suzi mit
te Puppe). Helyi sváb asszonyok meséltek gyerek-kori
emlékeikről, mivel és hogyan játszottak. A kicsik a sváb
ablakunknál, a nagyobbak a helyi és a bogdányi
múzeumban ismerkedtek a sváb kultúra eszközeivel. Régi
mindennapi tárgyak felhasználásával „akadály-versenyen
bizonyították
rátermettségüket,
tudásukat
(tollas
kukoricacsutkával
célba
dobtak,
bakugrásban
ügyeskedtek - a kisebbek sámlit ugrottak, sót törtek -Woz
siehst du, Hansi?, ugróiskoláztak, kukorica-szemek között
játékokat kerestek). Az Apfeltagon megünnepeltük
almafáinkat is. Természetes anya-gokból (kukoricacsutka,
fadarabok, fűzágak, rongyok) játékokat készítettünk.
Ebbe a munkába bevontuk a szülőket is. Hiszen régen is a
gyerekek szüleik segítségével minden egyes játékszert
maguk készítették, boltban, városban szinte semmilyen
játékot nem vásároltak. Vásárokon, piacokon, búcsúkban
persze lehetett játékszert venni (kereplőt, csattogós lepkét,
kis fatalicskát), de nem a vásárolt játékok használata volt
a jellemző. Készítettek például kukoricacsuhéból, csutkából, bogáncsból, rongyból játékot - babát, bababútort,
állatokat, labdát. Puskát, hintalovat, talicskát, szánkót,
állatfigurákat faragtak, barkácsoltak fából. A gyerekek a
természetben mindig feltalálták magukat: kukoricacsutkából tornyokat építettek, a tavasz beköszöntével a lányok
libaőrzés közben virágkoszorút fontak, a fiúk legeltetés
közben fűzfasípot, bodzapuskát készítettek. A surrogtatót, vagy berregtetőt, azaz egyik végén kifúrt lécdarabot
spárgára fűzve forgatták a levegőben a fejük felett, miközben az surrogó hangot adott. A zöngettyűhöz egy nagy
gomb két lyukába erősebb madzagot fűztek, s a két végén
összekötötték. A madzagot pörgetve összecsavarták, majd
mikor széthúzták, a gomb zúgó hangot adott. Mozgásos
játék volt a karikahajtás, melynek során egy abroncsot
bottal ütve hajtottak, vagy piszkavasszerű hajlított végű
vastagabb dróttal gördítették mezítláb az utca porában.
A saját készítésű játékoknak különös varázsuk van. Ezt az
élményt szerettük volna megosztani óvodásainkkal, ezért
a szülőket a következőkre buzdítottuk:
- A szomszédban idős sváb néni, bácsi lakik? Kérjétek
meg, emlékezzen régi dalokra, játékokra.
- Ügyes kezű a család valamely tagja? Készítsetek természetes anyagokból olyan játékokat, amilyenekkel régen
játszhattak a sváb gyerekek. (csutkababa, fapólyás, állatkák, hangszerek, ...)

2017. november

- Nézzetek utána, mivel, mit játszottak régen a gyerekek!
Hozzatok képeket ezekről!
- A saját vagy a szomszéd padláson, sufniban megbújhatnak számunkra értékes holmik, régi játékok.
Nagyon örülnénk és hálásak lennénk, ha a lap olvasói is
megajándékoznának egy-egy hasonló kinccsel bennünket!
A Trachttag utáni felhívásunkra Sándorfi Zsuzsától kaptunk egy gyönyörű fekete, kötött vállkendőt. Nagyon
köszönjük neki, nagy becsben tartjuk!!!
Imre Gáborné
német nemzetiségi óvodapedagógus

Emlékezés…
Nemrég újra kezembe akadt a Visegrádi Hírek áprilisi,
Kalász atyáról emlékező száma. A lap olvasása közben
arra gondoltam, nekem is – mint legrégebbi, 46 évig
munkatársa – illet volna megszólalnom. Számomra 2017
a halottak éve, március 3-án jóapámat temette plébánosunk, majd 8-án, szerdán Ő is elment. Napokkal utána
„kórusaim” tagjai következtek: Illés Pityu (egyházi,
sváb), Burgi Pisti (sváb), majd Tavas Imre (egyházi).
Mindez pár hónap alatt. Sok volt!

Kalász atya szerette, értette a zenét, volt füle és szíve
hozzá. Megbecsülte a kántort, a kórust, velünk együtt
élt. A sváb kórusnak is pártoló tagja volt, szinte minden
ünnepi összejövetelünkön részt vett, sőt a liturgiában is
teret kaptunk (kápolna búcsúk, éjféli mise, stb.).
A templomi ének-zene szívügye volt. Ne ismertem még
olyan plébánost, aki így – erkölcsileg, anyagilag – megbecsülte kántorait: Csabát az „öreg kántort” és engem,
de ha vendégként más jött, őt is.
Nem engedte, hogy az orgona lepusztuljon. A pénzt nem
sajnálva, maga intézet a karbantartásokat.
Szeretett és tudott énekelni. Alázattal és hozzáértéssel
vezette hétközben a népénekeket, a temetéseket végigénekelte velem. Érdekes, hogy énekes miséket ritkán
celebrált, nem szeretett „szólózni”
Minden kollégámnak csak azt kívánhatom, ilyen „főnöke” legyen.
Németh Tamás kántor
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Öröm a jelenben, remény a jövőben, a múltat nem felejtve
Nagy örömömre szolgált, hogy szeptember 10-én a Máriakápolnai misét már Visegrád „saját” plébánosa celebrálta
Tibor atya személyében. Ezúton kívánom, hogy minél előbb
olyan közvetlen kapcsolat alakuljon ki közte és a város közössége közt, mint amilyet pl. – nem rövid életem során –
Hell Ferenc, Dr. Tóth Thurzer Nándor és Kalász István plébános uraknál megtapasztaltam.

A mise után néhány kedves rokonnal, baráttal és ismerőssel
öröm volt találkozni, beszélgetni. A város német kisebbségének vendégszeretetét és a helység zenekarának kedves előadásait követően – a csodálatos, simogató napsugár csábításának engedve – a Fő és a Révész utcát érintve szálltunk a
pesti buszjáratra. Utazás közben – és azóta többször is –
gondolatban vissza-visszatértem a Rév utcai látványhoz, az
iskola lebontott „kisépületének” maradványához. A Visegrádi Hírek szeptemberi számában már megismerhettem ugyan
az 1903 óta „üzemelő” épület csodálatos utódját, az agyamban mégis az épülethez kötődő emlékeim, ismereteim kava-

rogtak, kavarognak. Tudom, hogy az épületben Niedermüller
József kántortanító (1824-1899) már nem, de unokája, Pokomándy Lajosné, Niedermüller Etelka (1884-1968) tanítónő
oktathatta a feleléstől esetenként ódzkodó nebulókat.
Szívből kívánom, hogy az új épületből is a kiváló pedagógusok hazájukat, családjukat szerető és a szakismereteket magas szinten elsajátító gyermekeket indítsanak életük útjára.
Hadd említsek még néhány gondolatot a „kisépület”-ről,
hiszen annak falai közt ismerte meg minden 1896 után született visegrádi gyermek az „ábc”-t és az „1X1”-et. Közéjük
sorolhatom sok-sok rokonom (bácsikáim, nénikéim, unokatestvéreim) mellett sok ismerősömet, barátomat, sőt azok
leszármazottait is.
Befejezésül néhány szó a mellékelt, 1917-ben készült iskolai
tablóképről, melyet Dr. Brenner József (1930-1993) egykori
visegrádi tanár kutatásának, írásainak köszönhetően ismerhettem meg. Nem kellett hosszan szemlélnem, a képen, az
első sorban jobbról a 3. gyerekben édesanyámat (Niedermüller Erzsébet, 1906-1990) ismertem fel. A drágám, aranyos, kis termetét felnőtt korára is megőrizte. És még valamit. Tudjuk, a gyerekek legtöbbje örökli szülője – apja vagy
anyja – kinézetét, ábrázatát. Így ismertem fel – fiuknak köszönhetően – Nádler Gábort (1910-1970) második sor, jobbról a harmadik, valamint Schandl Hubertet (1910-1994) a
második sorban jobbról az első gyerekben.
A tabló két „felnőttje”:
Boros Paula tanítónő, aki az 1930/32. tanévben fejezte be
tevékenységét, valamint
Hell Ferenc tisztelendő úr, hittantanár, aki 30 évig volt Visegrád plébánosa 1918 és 1948 közt.
Scheili Béla
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KOSZORÚZÁS

Az EKE (“Együtt” Kulturális Egyesület)
2017. november 4-én,
a nemzeti gyásznapon
17 órai kezdettel
rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
'56-os emléktáblánál.

Sárközi György:
NOVEMBER

A Zsitvay Emléktábla
és a Világháborús Emlékhely
koszorúzására
Emlékezzünk békésen együtt Visegrád
egyik leghíresebb szülöttére és utána
az első és a második világháború helyi áldozataira!
A megemlékezés ideje:
2017. november 10-e, péntek, 16 óra,
helye: Fő utca 17.
Mindenkit szeretettel vár a Visegrádi Szövetség.

Több már a fák alján a lomb,
mint fönt a görbe ágakon.
Mintha bíbor-arany ruhájuk
ledobnák haldokló királyok
s állnának csontra-bőrre vált
tagokkal, várván a halált.

Párbeszéd

Játszódik: napjainkban
Helyszín: bárhol
-

A nap felhők között úszik,
tengerentúlra utazik,
kivándorol, menekül innen,
hol lassan veszni indul minden,
keres magának jobb hazát,
odacsempészi aranyát.
Ősz vicsorog rám, messzeküld.
,,Meghalsz, ha el nem menekülsz!"
Csikorgó szelek noszogatnak,
bekopognak, remeg az ablak.
De én csak állok, mint a fák,
kopaszon várom a halált.

∞

Szervusz! Mit csinálsz?
Várok.
Mire?
Hát, hogy jó legyen.
Miért, mi rossz?
Minden!
Láttad?
Nem, de ő mondta. És tudod, amit Ő mond….
Akkor most mi legyen?
Várjunk még, hátha…
∞

∞

-

∞

∞

∞

∞

Szervusz! Na, jobb már?
Á, még rosszabb!
Biztos, hogy minden rossz?
Egészen biztos, mert már egyre többen mondják.
Nem kellene szólnunk, hogy nem jó?
Megőrültél? Mit mondanának, ha megtudnák,
hogy ott voltunk?
Akkor most mi legyen?
Beszéljünk róla.
Attól jobb lesz?
Nem, de hátha valaki meghallja…
∞

-

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Szervusz! Na, valami változás?
Semmi! Pedig meg is osztottam.
És?
40 lájk!
Az nem semmi, akkor tényleg nem jó!
Mondtam én már az elején!
Nem kellene tennünk valamit?
Megőrültél? Nem a mi dolgunk! Meg nincs is
értelme.
Miért?
Mert úgysem hallgatják meg.
Biztos?
Biztos! Ő mondta. És tudod, amit Ő mond…
Akkor most mi legyen? Osszuk meg újra?
Osszuk! Igazán nem mondhatják, hogy nem
tettünk meg mindent!
Gerstmayer Bea

XXXIII. évfolyam 11. szám
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Telefon: 06 (30) 226-3089

A Keresztelő Szent János Visegrád
Alapítvány felhívása
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány a
korábbi évekhez hasonlóan idén is
karácsonyi jótékonysági vásárt rendez a
Piactéren
december 2-án délután 15-től 18 óráig.
Várjuk mindazon hobby és profi kézművesek,
alkotók jelentkezését, akik valamilyen saját
készítésű terméket, kézműves tárgyat felajánlanának árusításra az alapítványnak a jótékonysági
vásáron.
A felajánlásokkal a kuratórium bármely tagját –
Schandlné Herr Margit, Szabóné Mayer Katalin,
Szatmári Nóra, Szlovák Erzsébet, Vaik Dóra – meg
lehet keresni, vagy jelentkezni lehet a
kereszteloszentjanosvisegrad@gmail.com
e-mail címen november 24-ig.
A vásár bevételével az Alapítvány a Kálvária
felújítására elkezdett gyűjtést folytatja. A munkálatok a tervek szerint 2018-ban elkezdődnek.
Közreműködésüket előre is köszönjük és mindenkit
szeretettel várunk a karácsonyi vásáron.
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány
Kuratóriuma

Hirdessen
a VISEGRÁDI HÍREK-ben!
Kedvező tarifák!
Ha többször hirdet, kedvezményt kap!
Felhívjuk a cikkírók, hirdetők figyelmét,
hogy írásaikat minden hó 15-ig adják le
személyesen a könyvtárban, vagy küldjék e-mail-ben
a mikesytamas@freemail.hu címre!
Az újsággal kapcsolatban bárminemű információt a
06-30/210-8580-as számon kaphatnak!

Visegrádi Lakosok!

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

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

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

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor

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

Visegrádon, könnyen megközelíthető helyen,
80 m2-es helyiség tárolásra, egyéb más célra is kiadó
Mobil: 06 (20) 257-2753
VISEGRÁDI HÍREK
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