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Meghívó
Az aradi vértanúk gyásznapján,
2017. október 6-án, pénteken 17 órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a ’48-as emlékműnél.

Mindenkit szeretettel várunk,
s ha tehetik, hozzanak egy szál virágot
vagy mécsest!

Tisztelettel meghívjuk
Visegrád város polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc
61. évfordulójára rendezendő

ÜNN EP S ÉG RE,

melyet
2017. október 23-án, hétfőn 17 órakor
tartunk a Moziban.
Köszöntőt mond
Félegyházi András,
Visegrád város polgármestere,
Beszédet mond
Ötvös István,
egyetemi docens,
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja
Ünnepi műsorral
az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói
tisztelegnek a forradalom hősei előtt
Mindenkit szeretettel várunk!

2017. október

Áprily Lajos:
OKTÓBERI SÉTA
1

Ez itt a hervadás tündér-világa.
Akartál látni szép halált velem?
A Bükkös-erdő bús elégiája
szép, mint a halál és a szerelem.
Fától fához remegve száll a sóhaj,
közöttük láthatatlan kéz kaszál.
Az ágakról a fölrebbent rigóraj
tengődni még a holt irtásba száll.
Lombját a gally, nézd, mily kimélve ejti,
holnap szél indul, döntő támadás,
holnaputánra minden elfelejti,
milyen volt itt a végső lázadás.
Mint gyertya-csonkok roppant ravatalnál,
tönkök merednek dúltan szerteszét,
s a nyár, ez a kilobbant forradalmár,
vérpadra hajtja szőke, szép fejét.
2

A partot fűzek testőrsége óvja,
a tollforgójuk ritkítottan ing.
Halkan himbál a horgom úsztatója,
nagyot csobbant a játékos balint.
Fény-pászma hull most messze, holt mezőig,
s a víz egy percre hullámos határ:
innen mosolygó partja tükröződik,
itt egy utolsót lobban még a nyár.
De túl, gyepén a ritkuló bereknek
ijedt lombok rebbennek szerteszét,
a szél felettük pókszálat lebegtet,
ezüst pókszálat és ezüst zenét.
Az ősz hárfás tündére jár a réten,
az ő húrjáról szól a halk zene.
Most át fog jönni: árnyékát sötéten
pallónak átveti a jegenye.
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
2017. augusztus 23-án rendkívüli ülést tartott a testület
melyen az alábbi döntések születtek:
 Az Áprily Lajos Általános Iskola kétszintes műemlék
épületének korszerűsítése és fejlesztése kapcsán a
kivitelezés során műszaki szükségességből felmerült,
előre nem látható, nem tervezett a hiánytalan munka
befejezéséhez szükséges további munkák merültek föl,
melyről a kivitelező BAU-VIP Generál Kft. tételes
összesítést készített és azt a képviselő-testület
2.845.297.-Ft+27%Áfa összeggel elfogadta. Az önkormányzat a fedezetet 2017. évi költségvetés általános tartalék sora terhére biztosítja.
 Jóváhagyólag elfogadta a testület Schüszterl Károly
képviselő 2017. év június, július hónapra járó, 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 155.600.-Ft
felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány részére a
nyári táboroztatás költségeire.
A nyári szünet utáni első rendes ülésre 2017. szeptember
6-án került sor, melyen az alábbi döntések születtek:
 A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tagként belép a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-be, mely következtében a
Kft.-ben 100.000.-Ft névértékű közös tulajdonú
üzletrészben szerez tulajdoni hányadrészt, névértéken.
 Kezdeményezte a képviselő-testület a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: HÉSZ) SZT jelű szabályozási
tervrész módosítását az 1289 hrsz-ú ingatlant érintő
Üü-7 jelű üdülőházas építési övezet paraméterei vonatkozásában. A módosítással 2.500.000.-Ft+áfa díj
ellenében az EKO96 Mérnöki és Humán Szolgáltató
Kft-t bízta meg, melyet a módosítást kezdeményező
Hotel Visegrád Kft finanszíroz. A szakmai véleményezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítését, valamint a szakmai és partnerségi egyeztetést követően
egy újabb előterjesztés készül, mely alapján a Helyi
Építési Szabályzat módosítás jóváhagyásáról a végleges döntés meghozható.
 Módosításra került „a 2016. évi tavaszi esőzések
okozta károk helyreállítása négy helyszínen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
 Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Tölgyfa utcában tizenhét ingatlan elé, az úttest és az ingatlanok közötti vízelvezető árok fölé az ingatlanok gépjárművel
történő megközelítése érdekében rácsos átjárót helyeztet ki. A 17 db rácsos átjáró legyártásával, kiszállításával és kihelyezésével a Hofstadter Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft- bízta meg darabonként 72.500.Ft+27%Áfa összegben, a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
 Feladat-ellátási szerződést kötött a képviselő-testület a
2017. szeptember 1-től 2018. december 31-ig terjedő
időszakra a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a)
bekezdésében előírt bölcsődei szolgáltatás biztosítása
érdekében az arra jogosult gyermekek részére. Az
önkormányzat a bölcsődei ellátás biztosításáért a
Figyelj Rám Közhasznú Egyesületet 2017. szeptember
6-tól havi 220.500-Ft-al támogatja a 2017. évi költségvetés általános tartalék sora terhére.
 A településen működő helyi választási bizottság póttagjának a lemondott Jancsóné Fehér Emília helyére
Gyurián Máriát választotta meg a képviselő-testület.
 Elutasította a testület a Rendvédelem Népszerűsítéséért Alapítvány támogatás iránt kérelmét tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a költségvetésében erre a
célra elkülönített összeget a helyi rendőrség, polgárőrség és önkéntes tűzoltóság támogatására fordítja.
 Mátyás király utcai járda Mátyás király utca 1. szám
és a Temető közötti 700 m2-es szakaszának felújításához 6 cm vastag bazalt fekete antikolt beton macskakő
beszerzéséről döntött a képviselő-testület az Egomkő
Kft-től az árajánlatukban szereplő 3.500.-Ft/m2+áfa
mindösszesen 2.450.000.- Ft+Áfa, (bruttó 3.111.500.Ft) áron, a 2017. évi költségvetés általános tartalék sora terhére.
VVÖ

Tisztelt Visegrádiak!
„TAK”-tikai megbeszélésre hívjuk Önöket!
Beszéljünk arról, hogy milyen a város arca. Milyen
szemmel látható értékekkel találkozik, aki meglátogatja Visegrádot? Mire vagyunk büszkék? Milyen
legyen a város arca 10-20 év múlva?
Bemutatjuk a Visegrád Települési Arculati Kézikönyvének (TAK) vitaindító munkaanyagát, ami
alapját képezi a jövőben megalkotandó településképi rendeletnek. (A párbeszédben lelendő örömünk
kedvéért, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvényben és a kapcsolódó végrehajtási
rendeletben foglalt felhatalmazás, és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó 1/2016.
(I.21.) önkormányzati rendelet alapján kezdeményezzük a beszélgetést.) Vegyenek részt ilyen módon Önök is az arculati kézikönyv és a településképi szabályok létrehozásában!

Szóljanak hozzá!
Ne hagyják, hogy Önök nélkül döntsünk!
Találkozzunk
2017. október 11-én szerdán, 18.30 órakor
a városháza tanácstermében!
Visegrád Város Önkormányzata
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Városházi Mozaik
Gratuláció
Visegrád Város Önkormányzata és a város közössége nevében ezúton gratulálunk dr. Kucsera Tamás Gergelynek, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából augusztus 20-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés vehette át.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy Visegrád polgárát – hivatalban lévő alpolgármesterét – eme rangos elismerés kitüntetettjei között üdvözölhetjük.
További munkájához erőt, kitartást és bölcsességet
kívánunk!
Bölcsődei ellátás: A 2017. január 1-én hatályba lépett
jogszabályi rendelkezés szerint, ha egy településen legalább
5 gyermek esetében igény mutatkozik bölcsődei ellátásra,
vagy a 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a
települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek
bölcsődei ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellátási
szerződés útján. Visegrádon a helyi népesség-nyilvántartó
rendszer szeptember 1-jei állapota szerint 67 fő 0-3 év
közötti gyermek él és öt visegrádi szülő jelezte igényét a
bölcsődei ellátás igénybevételére. Ennek megfelelően a
település 2019. január 1-től köteles gondoskodni a bölcsődei ellátásról. Tekintettel arra, hogy a jelentkezők száma
nem indokolja önálló intézmény létrehozását, az önkormányzat feladat ellátási szerződés útján kívánja megoldani
az ellátást. Természetesen hosszú távon az óvodai rendszer
átalakítását tűztük ki célul az, mely magában foglalja egy
bölcsődei csoport létre hozását. Ennek érdekében megszereztük az óvoda szomszédságában található volt rendőrségi
üdülő tulajdonjogát és az óvodabővítés tervei is elkészültek. Az önkormányzat által a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati
felhívásra (VEKOP-6.1.1-15) beadott pályázat is fent vázolt célt szolgálná, azonban a pályázattal kapcsolatban még
nem született döntés. A végleges megoldás megszületéséig,
a felmerülő igényeket figyelembe véve Visegrád Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 6-án megtartott ülésén úgy döntött, hogy – figyelemmel a beérkezett
igényekre – feladat ellátási szerződést köt a Figyelj Rám
Közhasznú Egyesülettel annak érdekében, hogy 3 fő erejéig
férőhelyet biztosítson az általa üzemeltett CsereMatyi Családi Bölcsődében 2018. december 31-éig.
A határozat szerint az önkormányzat havi 220.500.-Ft-tal
támogatja az egyesületet. Cserébe az egyesület a visegrádi
lakóhellyel rendelkező gyermekek után gondozási díjat
nem számol fel, illetve három férőhely erejéig a bölcsődei
felvételre a gyermekeket a visegrádi önkormányzat határozhatja meg. Előnyben részesülnek azok a gyermekek,
akik után a szülők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

Iskola „öregépület” átadása: Örömmel tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy befejeződött az Áprily Lajos
Általános Iskola régi épületének felújítása. A hivatalos
átadást követően, 2017. szeptember 16-án, szombaton,
a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz csatlakozva vetítettképes előadásra került sor, melyet Kováts
István, a MNM Mátyás Király Múzeum régésze tartott
„Lakóház, templom, iskola” – Egy visegrádi épület
hosszú élete a XIV. századtól napjainkig címmel.

Kováts István előadása az iskola új „büszkesége”, az
üvegpadlóval fedett templomrészlet felett

Fotó: Bozóki Marianna

Miután az épület tantermeit a gyerekek és pedagógusok
„belakták” természetesen sort kerítünk az épület ünnepélyes átadására is. Ezt a 2017. november 11-19.
között megrendezendő Áprily-hét keretében tartandó
programokhoz csatlakozva tervezzük. Az Áprily-hét
részletes programjáról és az átadó ünnepség időpontjáról a Visegrádi Hírek novemberi számában olvashatnak
bővebben.
Tudta-e, hogy a visegrádi iskola idén
a 230. tanévét kezdte meg ugyanazon a helyen?
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Városházi Mozaik
Mátyás király utcai járda felújítása: A képviselő-testület
ugyancsak a 2017. szeptember 6-ai ülésén döntött a Mátyás irály utcai járda Mátyás király utca 3. szám és a
temető közötti szakaszának felújításáról. A döntés értelmében Visegrád Város Önkormányzata 3. 111.500.forint értékben megvásárolja a fenti, 700 m2-es szakasz
felújításához szükséges 6 cm vastag, bazalt fekete,
antikolt beton macskakövet az Egomkő Kft-től. A kivitelezésre 3 árajánlat érkezett, melyek közül a képviselőtestület Ádám Tamás árajánlatát fogadta el, így a kivitelezéssel őt bízza meg. A munkálatok várhatóan – az időjárástól függően – november hónapban elkezdődnek.
Ha ősz, akkor egészségügyi szűrővizsgálatok
Két évvel ezelőtt indítottuk útjára városunkban az
„Egészségünk védelmében” elnevezésű kampányt,
melynek célja, hogy évente egy alkalommal alkalmat
biztosítsunk a visegrádiaknak egészségi állapotuk térítésmentes felmérésére. 2017 novemberében ismét lesznek szűrővizsgálatok az Egészségházban, melyek időpontjairól és az egészségügyi szűrések típusairól a
Visegrádi Hírek novemberi számában adunk részletes
és pontos tájékoztatást.
Visegrád Város Önkormányzata

Felhívás
Tisztelt Lakosság!
Ez úton tájékoztatom Önöket, hogy
2017. október hónapban
helyszínbejárás keretében ellenőrzöm a lakóingatlanok előtti az úttestig terjedő zöldterületek,
közterületek állapotát,
valamint
azon utcák esetében, ahol a címváltozás történt
(Mátyás király utca, Sziget utca, Szőlőskert utca,
Újkert utca, Vár szer, Sirály utca, Schulek utca,
Salamontorony utca, Török utca, Pázmány Péter
utca és Temetősor utca)
a házszámtáblák meglétét.

(A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről, 20/2013 /IX.20./ )

Kérem és köszönöm szíves együttműködésüket!
Dr. Szabó Attila jegyző
Visegrádi Polgármesteri Hivatal

Értesítés
lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését
2017. október 14-én, szombaton végezzük.
Kérjük, hogy a hulladékot
reggel 8:00 és délután 13:00 óra között
szíveskedjenek a
Városgazdálkodási Csoport telephelyére („GAMESZ-udvar”, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.)
szállítani, ahol munkatársaink átveszik azt.
Veszélyes hulladék:
festék, hígító, oldószerek és ezek tároló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj, stb.
Elektronikai hulladék:
háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok, elemek, stb.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az időpontban
2017. október 14-én 8:00 – 13:00 óra között
a fent megjelölt címen
autógumit és hullámpalát is átveszünk
az alábbiak szerint:
autógumi leadásakor fizetendő: 150 Ft/darab
hullámpala leadásakor fizetendő: 20 ezer Ft+ÁFA/m3
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Az alábbiakban a Szentendrei Járási Hivatal kérésére közzé tesszük a Pest Megyei Kormányhivatal "Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei" című kiállítással kapcsolatos felhívását:

Tisztelt Művész!
A Pest Megyei Kormányhivatalban (1052 Budapest,
Városház u. 7.) 2017 tavaszán egy rendhagyó képzőművészeti kiállítás sorozat vette kezdetét "Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei" címmel,
amely egy-egy járás alkotóinak munkáival mutatja be
Pest megye kortárs képzőművészeti életét.
A kiállítás kapcsán teret adunk kevésbé ismert művészeknek is a bemutatkozásra, megnyitjuk a hivatal zárt
világát a művészvilág felé, hogy kölcsönösen bepillanthassunk egymás tevékenységébe, világlátásába.
A kiállítások anyagát havi gyakorisággal cseréljük,
mely alkalmakkor általában egyszerre két-két járás kap
lehetőséget településeik kiemelkedő értéket képviselő
művészei által a bemutatkozásra. A képzőművészeti
ágak szinte mindegyike megjelenik a kiállításon: festészet, grafika, szobrászat, kisplasztika, éremművészet,
textilművészet, fotóművészet, valamint az iparművészeti és a népi iparművészeti ágak sokasága.
2018 március-április hónapban a Szentendrei és a
Ráckevei Járás települései művészeinek biztosít
lehetőséget hivatalunk alkotásaik bemutatására a
kiállításon.
Jelentkezését (bemutatkozás, ars poetica, kiállítandó
művek fotói) 2017. november 30-ig a Pest Megyei
Kormányhivatal protokoll- és rendezvényszervezője,
Dohány Zsuzsa várja a dohany.zsuzsa@pest.gov.hu

e-mail címen, kérdéseivel pedig a 06-1-328-5860-as
számon fordulhat hozzá.
A művek témái lehetnek: tájképek, csendélet, portré,
történelmi alkotások, absztrakt, stb..
Felhívjuk figyelmét, hogy a képek témaválasztásánál
szíveskedjék figyelembe venni, hogy a kiállító terem
egy nagy forgalmú tárgyalóterem, ahol elsősorban a
kormányhivatal hatáskörébe tartozó tárgyalások zajlanak. Kérjük, szíveskedjen a 18 éven felüli, erotikus
töltetű, horror stb. témájú műveket mellőzni.
A kiállítás egy sajtó nyilvános eseménnyel nyílik meg,
ahová a művészeken és hozzátartozóikon kívül a járási
és települési vezetőket, művelődési ház vezetőket stb.,
valamint a települési, járási, megyei médiumokat invitáljuk. A kiállító művészek emléklapot kapnak munkájuk és a kiállításon való szereplésük elismeréseképpen.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója a Pest Megyei Kormányhivatalban lesz (1052 Budapest, Városház u. 7.
201-es terem), melynek pontos időpontjáról a későbbiekben e-mailben küldünk értesítést.
A kiállításra szánt műveket a Szentendrei Járási Hivatalból (2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.) szállítjuk el,
melynek időpontjáról értesítést küldünk. A kiállítás
zárásakor az alkotásokat ugyanide szállítjuk vissza,
ahol a helyi kapcsolattartó kollégától (Pető Katalin
26/501-905) átveheti azokat. Ettől egyedi és indokolt
esetben, előzetes egyeztetés alapján eltérhetünk.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Lakossági tájékoztatás a lakossági tájékoztatásról
Az elmúlt időszakban egyre többen jelezték kollégáinknak, képviselőknek, illetve informálisan is, hogy sok dologról,
eseményről nincs tudomásuk. Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád Város Önkormányzata továbbra is folyamatosan beszámol a Várost érintő ügyekről, eseményekről, programokról, mégpedig az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül:

Visegrádi Hírek

Visegrád Város Önkormányzatának hivatalos lapja, mely
havonta jelenik meg és az alábbi, az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal által szerkesztett állandó rovatokat
tartalmazza:
 Városházi Hírek - Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
A rovat tartalmazza a lezajlott üléseken született testületi
határozatok rövid leírását, terjedelme attól függ, hogy a
legutóbbi lapszám óta hány képviselő-testületi ülés volt.
 Városházi Mozaik
Rövid hírösszeállítás a folyamatban lévő ügyekről, lakossághoz intézett kérések, felhívások, a Városgazdálkodási
Csoport tájékoztatója a zöld anyag elszállításával, a lomtalanítással, a veszélyes anyag gyűjtésével kapcsolatban,
tájékoztató igazgatási szünetről stb.
 Programajánló
A lap minden hónapban előzetesen tájékoztatja az olvasó-

kat a Visegrádon megrendezendő önkormányzati rendezvényekről, továbbá minden olyan eseményről, melynek közzé tételét a szervezők kérik a lap szerkesztőségétől, azaz elküldik a programajánlót / plakátot.
Nem állandó rovatok:
 Pályázati felhívások
Önkormányzati, hivatali álláspályázatok, önkormányzati
lakás pályázat, önkormányzati ingatlanok, ingóságok
pályázati kiírása, illetve pályázati kiírás az Ifjúsági
Alap, Civil Alap és Testvérvárosi Alap terhére nyújtott
támogatás elnyerésére.
 Cikkek beszámolók
Egy-egy eseményről, beruházásról, vagy bármilyen
városi ügyről (pl. központi címregiszter kialakításáról
szóló tájékoztató, beszámoló a CBA-ról, beszámoló a
gát beruházás állásáról…) szóló alkalmankénti hoszszabb írás, cikk, tájékoztató, nyílt levél stb…
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 Tájékoztató az önkormányzattal szerződésben álló
szolgáltatók kérésére
Pl. a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft..
tájékoztatója a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről,
a fenyőfa elszállításáról, a Katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztatója.

VISEGRÁD VÁROS

Visegrád Város Hivatalos Honlapja

ZO L L E R A T T I L A

Visegrád Város Hivatalos honlapján – az állandó tartalom
mellett – gyakorlatilag minden információ megtalálható,
ami a Visegrádi Hírek hasábjain is megjelenik.
A kezdő oldalon találhatók a képes programajánlók, melyek a soron következő három eseményt hirdetik.
Ugyancsak a kezdő oldalon található az Ügyintéző menüpont, melyre kattintva elérhetők az aktuális nyomtatványok, űrlapok.
A Városházi hírek (bal oldali menüsor, harmadik menüpont) menüpontban beszámolunk az aktuális eseményekről, hirdetményekről, pályázati kiírásokról, illetve itt
olvashatóak például a szolgáltatók tájékoztatói, közleményei is. A lejárt esedékességű híreket a könnyebb áttekinthetőség érdekében levesszük, de a bal oldali menüsor
7. helyén álló Krónika menüpontban visszamenőleg megtalálható az összes, jelentősebb hír.
A felső menüsor 2. helyén található az Önkormányzat
menüpont. Ezen belül tájékozódhatnak – egyebek mellett
– a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről, a
hivatal elérhetőségeiről, a képviselő-testületi ülésekről
(meghívók, jegyzőkönyvek), a hatályos rendeletekről,
szabályzatokról, a pályázati kiírásokról, illetve közbeszerzési dokumentumokról.
A Visegrádi Hírek menüpontban (bal oldali menüsor, 4.
menüpont) pedig elolvasható, letölthető 2001 óta a Visegrádi Hírek összes lapszáma, 2012-2017-ig havi lebontásban.
Ezen tájékoztató keretében természetesen nem áll módunkban az összes menüpont tartalmát leírni, ezért kérjük, böngésszék át városunk honlapját!

Visegrád Város Facebook oldala

Ez úton ismételten hangsúlyozzuk, hogy a közösségi
médiát NEM tekintjük hivatalos kommunikációs és ügyintézési csatornának, csupán kihasználjuk egyik vitathatatlan előnyét; az információ gyors célba juttatását. Visegrád Város Hivatalos Facebook oldalán kizárólag az
önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal által kiadott,
ellenőrzött dokumentumokat teszünk közzé. Tekintettel
azonban arra, hogy a közösségi médiában ellenőrizetlenül, válogatás nélkül jelennek meg hiteles és hivatalos
alátámasztást nélkülöző információk és az azokra írt
bejegyzések, ezekre Visegrád Város Önkormányzata és a
Visegrádi Polgármesteri Hivatal hivatalból nem reagál,
ezekből híreket, információkat nem vesz át. Ennél fogva
előfordulhat, hogy bizonyos információk jóval később
jelennek meg az önkormányzat hivatalos kommunikációs
csatornáinak valamelyikén, de mi kizárólag olyan információkat tehetünk hivatalosan közzé, melyről hivatalos
tájékoztatást kaptunk, illetve amit mi állítunk ki hivatalosan.
VVÖ

Visegrád Város Díszpolgára
(posztumusz)

Zoller Attila 1927. június 13-án született Visegrádon.
Nem csak családja, szülővárosa büszkesége lett, hanem a magyar kultúra nagykövete, az általa választott
műfaj és hangszer nagymestere.
Első hegedűleckéit 4 évesen kántortanító karnagy
édesapjától kapja, majd 14 évesen már trombitált az
édesapja által vezetett fúvós zenekarban. 17-18 éves
korában érdeklődése a gitár felé fordult, és ettől kezdve ez a hangszer irányította életét, a világhír felé vezető áldozatokat kívánó, de mégis töretlen úton.
1946-tól a magyar tangóharmonika király, Tabányi
Mihály zenekarában játszott.
1948. októberében Ausztriába emigrált. Az „Osztrák
jazz-népszavazás” keretében a gitárosok között Zoller
Attilának ítélték az első helyet. 1953 októberétől
Frankfurt am Mainban, a német jazzélet egyik fontos
központjában dolgozott. Három amerikai turnén is
részt vett, melyeken új hatások érték, új barátokat
szerzett. Harmadik turnéja alkalmával engedett a csábításnak és New Yorkban maradt.
1966-67-ben ért pályája csúcsára; ekkor készült a legtöbb lemezfelvétele és a világ legjobb jazz muzsikusaival szerepelt koncerteken és a swing nagymestere,
Benny Goodman zenekarában játszott.
Magyarországon először 25 év után, 1972. június 3-án
lépett fel a Magyar Rádió meghívására.
Zoller Attila maga az 1980-as éveket tartotta munkássága legsikeresebb korszakának, amikor az előadóművészi élet mellett nagy gondot fordított az 1975-ben
általa Vermont-ban alapított „Attila Zoller Jazz
Clinics” iskola működtetésére.
A 90-es évek közepén egészségi állapota megromlott.
Kívánsága volt, hogy utolsó koncertjeit Magyarorszá-
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gon, Budapesten és szülővárosában Visegrádon adhassa.
1997. december 5-én Budapesten a Magyar Rádió Márványtermében, másnap december 6-án Visegrádon a
Sirály Étteremben adott koncertet az általa elismert és
felkért jazz zenészek közreműködésével.
Zoller Attila ajándékkal búcsúzott szülővárosától.
Visegrád ezt őszinte, lelkes szeretetével, a régi barátok,
ismerősök mosolyával és a fiatalok kíváncsi érdeklődésével viszonozta.
Zoller Attila 1998. január 25-én halt meg az Egyesült
Államokbeli Vermontban. Hamvait, utolsó kívánságának megfelelően a West River folyóba szórták.
Visegrád az évről-évre megrendezett emlékkoncertekkel
ápolja Zoller Attila emlékét, életét, pályáját példaként
állítja a fiatalok elé a Zoller díj alapításával és átadásával. Most születésének 90-dik évfordulóján pedig posztumusz Visegrád Díszpolgárává fogadja őt.

Visegrád Város Pro Urbe díja

ZO N Á S L Á N Y O K
A csoport tagjai: Bálint Istvánné, Burgermeister Istvánné,
Dudás Lászlóné, Fieszl Józsefné, Gerstmayer Zoltánné,
Lukács Margit, Pintér Istvánné, Polgár Gyuláné, Valentin
Ferenc, Valentin-Mészáros Zsuzsanna, Zoltán Erika, dr.
Herrné Vogel Valéria, és néhai Rittinger Tamásné

A kitüntetést Bálint Istvánné és Zoltán Erika vette át a
csoport nevében
A 2002-es dunai árvízi védekezéskor a szerencse úgy
hozta, hogy egy csoport visegrádi asszony egymás mellett, egymást segítve szervezte a védekezők ellátását,
hajtogatta a zsákokat, és ha kellett lapátot fogott. Aztán
az csoport ideiglenes együttműködése átváltozott állandó összefogássá. Számos rendezvényen léptek fel és
szórakoztatták a nézőket. Biztos, hogy minden visegrádi
emlékszik legalább egy-két nevezetesebb alakításukra.
Aztán az idő múlásával ugyan fellépéseik megritkultak,

de a tevékeny összefogás megmarat. Gyakorlatilag nincs
olyan közösségi esemény, melyet ne segítenének a háttérben. A rendezvények közül a Városi Disznótor, a
Pincesori Mulatság, az Ádventi vendégség és még sok
más program elképzelhetetlen a közreműködésük és
persze süteményeik nélkül.
De ugyanígy számíthatunk rájuk, amikor alkalmi események gyors összeállítására van szükség. És ha netán
ilyen sem adódik, akkor feltalálják magukat: virágágyás
ültetnek és ápolnak, gazolnak, vagy felseprik az utcát.
Példájuk jól mutatja, hogy egy erős és összetartó csoport
saját maga szórakozásán, időtöltése megszervezésén túl
mennyi mindent tud tenni a teljes közösségért!
A sokszor a háttérben végzett munkájuk akkor válna
mindannyiunk számára igazán nyilvánvalóvá, ha egyszer a hiányával szembesülnénk. De reméljük, hogy ezt
még sokáig nem kell megtapasztalnunk, így aztán mi
mást is kívánhatnánk, mint hogy a Jóisten adjon nekik
sok erőt és jó egészséget.

Visegrád Város Niedermüller József-díja
(életműdíj)

C S E K E L Á S ZL Ó N É
Cseke Lászlóné Emmi néni
szinte pontosan annyi évet
töltött a katedrán, mint a
most átadásra kerülő díj
névadója
Niedermüller
József. 49 évnyi szolgálatot
csak mély elköteleződéssel,
gyermekszeretettel és hittel
lehet vállalni és elvégezni.
Hinni abban, hogy a Jó
Isten azért jelölte ki ezt az
utat számára, hogy tudással, szépséggel, erkölccsel
erősített gazdag lélekkel vértezze föl a rábízott 10-14
éves mindenre fogékony gyermekeket.
Cseke Lászlóné Végh Emmának megadatott, hogy már
születésétől kezdve előtte legyen a minta, a kántortanító édesapa és a finom lelkű édesanya személyében. A
Kecskeméti Református Gimnázium elvégzése után a
Budapest Csalogány utcai Tanítóképzőn tanítói, majd a
Budapesti Tanárképző Főiskolán magyar-történelem
szakos diplomát szerzett. Tanári pályáját 1952-ben
kezdte, és 1955-ben költözött Visegrádra miután házasságot kötött Cseke Lászlóval. Mindkettőjük életében fontossá vált Visegrád, és a visegrádi iskola. Emmi néni 1956. szeptember 1-jétől került a visegrádi
iskolához. Magyar nyelv és irodalom, történelem és
ének tantárgyakat tanított a felső tagozatban. Tanítvá-
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nyai ma is nagy tisztelettel és szeretettel említik tudását, szelíd, csendes óravezetését.
Olyan nevelője volt az iskola tantestületének, akinek
szakmai véleményére mindenki kíváncsi volt. Nem
véletlen, hogy 1974-től szakfelügyeleti-szaktanácsadói
munkára kérték fel, és így mintegy harminc iskola
ellátása lett a feladata. Munkája elismeréseként két
alkalommal kapta meg az Oktatásügy kiváló dolgozója
elismerést, Arany János díjat majd nyugállományba
vonulásakor a Munkaérdemrend éremmel jutalmazták.
A kezdetektől napjainkig támogatja az iskola névadójához Áprily Lajoshoz kapcsolódó hagyomány megteremtését és megőrzését. Az iskola ma sem közömbös
számára, hiszen unokái révén élő maradt a kapcsolat,
de örömmel osztja meg emlékeit tapasztalatát a hagyományos „generációk találkozása” programon az
Áprily Héten.
Közéleti tevékenysége is példaértékű volt: elsősorban
ünnepségek, ünnepi műsorok szervezését és rendezését
vállalta magára, melyek megvalósítását mindig az
igényesség jellemezte.
Köszönjük Emmike néninek a sok évtizedes munkáját,
és kívánjuk, hogy még sokáig tartsa rajtunk szemét.

Visegrád Város Niedermüller József-díja
(életpályaközi-díj)

S ZE N D R E Y L A J O S
Szendrey
Lajos
egész életét átszövi
a sport szeretete.
Már 5 éves korától
úszott, majd kamasz korában az
öttusával foglalkozott komolyabban.
Érdekes
módon
aktív időszakában a
labdarúgást, mindig
csak
kiegészítő
sportként űzte főként összekovácsoló ereje miatt.
Visegrádra költözvén itt régi barátokra, sporttársakra
lelve hamar megtalálta az utat a helyi futballhoz. Először segítőként vett részt az ifi és a felnőtt csapatok
munkájában, később, miután megszerezte a „D” Licencet, már edzőként kezdett foglalkozni a gyerekekkel és
néhány ifivel. 2005-ben elvégezte az UEFA „B” licencét. A diplomamunkáját „a Bozsik program, mint katalizátor Visegrád életében” címmel írta, előrevetítve
benne terveit, elképzeléseit.
A terveket sikerült megvalósítani, hiszen 10-14 sportolóról az utánpótlás folyamatos fejlesztése mellett sikerült az első időben 40-50 főre, majd később 75-80 főre
duzzasztani a labdarúgóink létszámát, a későbbiekben

2017. október

pedig kistérségi központtá fejleszteni a visegrádi labdarúgást. Mára 4 település óvodájával és iskolájával tart
napi kapcsolatot.
2011-re utánpótlás vezetőjeként sikerült egy komplett
rendszert felépítenie. Labdarúgói U:7; U:9; U:11;
U:13; U:15-ös korosztályos bajnokságban és természetesen a Bozsik programban is aktívan részt vesznek.
Munkáját tanítványainak sportsikerei dicsérik. Elismerésre méltó tehetség gondozása is, hiszen labdarúgóit
az FTC, az Újpest, a REAC, a Vác, a Vasas, a III. kerület és Esztergom csapataiba sikerült továbbléptetnie,
ahol kitűnően megállták a helyüket.
2016. márciusában beválasztották a VSE vezetésbe és
megbízott az elnökhelyettesi poszton az egyesület hat
szakosztályát felügyeli sportszakemberi szempontból.

Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára

PÁLMAINÉ
V A S ZS U Z S A N N A
Pálmainé Vas Zsuzsanna munkával töltött
éveinek nagy részét
Visegrádon töltötte. Az
Áprily Lajos Általános
Iskola tanítójaként sok
visegrádi és környékbeli
gyereket oktatott, nevelt
az iskolához és névadója szellemiségéhez elkötelezetten.
Munkáját a szaktudáson
felül emberség, bölcsesség, türelem, tisztelet és
átgondolt intelligens bánásmód
jellemezte,
mely a kezei közül kikerülő gyermekek lelkében és jellemében is
tükröződött.
Minden gyermeket külön értéknek tekintett, sajátos
módszereivel, sok-sok egyéni feladattal próbálta felszínre hozni mindenkiből azt, amire képes volt. Nála
nem volt átlagos gyerek, csak A Gyermek volt, akit ő
tanított.
Mindig megújulva, de a személyiségére jellemző
irányvonalat, értékrendet mindig megtartva látott hozzá
egy-egy új osztály „megmunkálásához”.
Az utolsó munkanapjáig fáradhatatlanul végezte tanítói, nevelői feladatait, minőségi munkájával, szerénységével és finom odafigyelésével példát állít mindanynyiunk elé.

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk!
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OKTÓBERI 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
Október 5. csütörtök, 19:15

Október 11. szerda, 16:30

magyarul beszélő, angol-amerikai akció-vígjáték, 141’, 2017
Rendező: Matthew Vaughn
Főszereplők: Taron Egerton, Julianne Moore, Halle Berry

magyar családi animációs film, 71’, 2017
Rendezők: Jurik Kristóf, Pálfi Szabolcs, M. Tóth Géza

KINGSMAN: AZ ARANYKÖR

A Kingsman tökéletesen kiképzett úriember ügynökei majdnem
mindig tudják, mi a teendő. Majdnem... Az új ellenség világuralomra tör: csapdába csalja a csapatot, és felrobbantja a központjukat. Csak az újonc Töki és kiképzője ússza meg: Amerikába
menekülnek, ahol a Statesman embere várja őket. Együtt vágnak
neki eddigi legkeményebb feladatuk leküzdésének.
Október 6. péntek, 17:00

VIKTÓRIA KIRÁLYNŐ ÉS ABDUL

feliratos, angol-amerikai életrajzi dráma, 106’, 2017
Rendező: Stephen Frears
Főszereplők: Judi Dench, Ali Fazal

Abdul, a fiatal tisztviselő Indiából Angliába utazik, hogy
részt vegyen a királynő Arany Jubileumán. Lassanként váratlan és elkötelezett szövetség jön létre a királynő és a férfi
közt, és olyan lojálisak egymáshoz, hogy az udvartartás és a
belső körök megpróbálják szétzúzni ezt a viszonyt.
Október 6. péntek, 19:15

AZ

magyarul beszélő, amerikai horror, 135’, 2017
Rendező: Andres Muschietti
Főszereplők: Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Nicolas Hamilton

Az emberi értelmet meghaladó sötét erő övezi Pennywise, a
bohóc figuráját, aki 30 évenként felébred álmából, hogy
halálra rémissze Derry lakóit. Hét gyereknek azonban sikerül
legyőznie a gonoszt, de ő pontosan harminc év múlva visszatér, hogy bosszút álljon.
Október 7. szombat, 15:00

A LEGO NINJAGO FILM

magyarul beszélő, amerikai-dán animációs film, 100’, 2017
Rendező: Charlie Bean

Ninjago csöpp szigetét rejtélyes ellenség ostromolja. Szerencsére hat nindzsa minden éjjel harcba száll, és visszaveri
őket. Senki nem is sejti, hogy az éjszakai harcosok nappal
egész másfajta ellenséggel küszködnek. Ugyanis osztálytársak, és a középiskolások sok küzdelemmel teli hétköznapjait
próbálják túlélni.
Október 7. szombat, 17:00

TULIPÁNLÁZ

magyarul beszélő, angol-amerikai romantikus dráma, 105’, 2016
Rendező: Justin Chadwick
Főszereplők: Dane DeHaan, Alicia Vikander, Christoph Waltz

Az elárvult Sophiát házasságba kényszerítik, ami biztonságot, de boldogtalanságot is jelent számára. Amikor férje
portrét rendel róla, szenvedélyes viszonyba kezd fiatal festőjével. A szerelmesek mindent kockára téve beszállnak a
tulipánhagyma üzletbe, abban a reményben, hogy elég pénzre tesznek szert szabadságuk megváltásához.
Október 7. szombat, 19:15

KINGSMAN: AZ ARANYKÖR

magyarul beszélő, angol-amerikai akció-vígjáték, 141’, 2017
Rendező: Matthew Vaughn
Főszereplők: Taron Egerton, Julianne Moore, Halle Berry

EGY KUPAC KUFLI - OVIMOZI

A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él. Van köztük bátor
és félénk, ráérős és hirtelen természetű, sokbeszédű, hallgatag és okos. Azt szeretik a legjobban, ha nem történik velük
semmi, csak lustálkodhatnak naphosszat a kupacuk tetején.
De többnyire mégis úgy alakul, hogy békésen induló napjuk
igazi bonyodalmas kalanddá válik! Még szerencse, hogy jó
barátok, így aztán a legkacifántosabb helyzeteket is meg
tudják közösen oldani.
Október 12. csütörtök, 19:15

A NÉGYZET

feliratos, svéd-német-francia-dán filmdráma, 142’, 2017
Rendező: Ruben Östlund
Főszereplők: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

A múzeumigazgató tökéletes életének gépezetébe porszem
kerül: fényes nappal zsebelik ki egy forgalmas téren. Christian nem hagyja annyiban a dolgot, és bosszúhadjáratra indul a
tolvajok ellen, miközben egy erőszakos újságírónővel is
bonyolult viszonyba kezd. Komikus, majd egyre abszurdabb
és kínosabb helyzetek során kezd szétfoszlani látszólagos
magabiztossága és irigylésre méltó élete.
Október 13. péntek, 17:00

HETEDIK ALABÁRDOS

magyar vígjáték, 86’, 2017
Rendező: Vékes Csaba
Főszereplők: Bánki Gergely, Sárközi-Nagy Ilona, Bezerédi
Zoltán, Nagy Ervin

Egy humoros karriertörténet, amelyben a mellőzött színész egy
váratlan felkérésnek köszönhetően az "örök statiszta" szerepből
a teátrum vezető rendezőjévé válik. Innentől nem csak saját
álmaiért, hanem az egész társulatért is küzdeni kezd. A napjaink
színházi világában játszódó, szürreális elemekkel tarkított szatírából kiderül, a főhős mit tud kezdeni a számtalan buktatót rejtő
vadonatúj megbízatással, és az is, mit szólnak ehhez a kollégái?
Október 13. péntek, 19:15

ÚJRA OTTHON

magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 97’, 2017
Rendező: Hallie Meyers-Shyer
Főszereplők: Reese Witherspoon, Michael Sheen

A nemrég elvált Alice új életet kezdene, ezért visszaköltözik
Los Angelesbe. A 40. születésnapi buliján megismerkedik
három fiatal filmessel, akik épp producert és albérletet keresnek. Amikor beleegyezik, hogy beköltözzenek a vendégházba, meglepően jól alakulnak a dolgok. A kibővített családi idillbe azonban váratlanul betoppan a volt férj, aki hirtelen
nem is tudja, melyikükre legyen jobban féltékeny.
Október 14. szombat, 15:00

MY LITTLE PONY – A FILM

magyarul beszélő, amerikai-kanadai animációs film, 99’, 2017
Rendező: Jayson Thiesen

Létezik egy birodalom, ahol a kis pónik boldogan élnek. Ám
egy nap a gonosz Storm szemet vet hazájukra, így útra kelnek. Felejthetetlen utazás veszi kezdetét, a veszélyek közt a
barátság erejét bevetve próbálják megmenteni otthonukat.
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Október 14. szombat, 17:00

Október 25. szerda, 18:00

magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 97’, 2017
Rendező: Hallie Meyers-Shyer
Főszereplők: Reese Witherspoon, Michael Sheen

feliratos, török-amerikai dokumentumfilm, 79’, 2016
Rendező: Ceyda Torun

ÚJRA OTTHON

Október 14. szombat, 19:15

PAPPA PIA

magyar romantikus vígjáték, 105’, 2017
Rendező: Csupó Gábor
Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Stohl András, Nagy Feró

Papi egy csónakházban él, de egy szuperdiszkó tulaja ezt is
elvenné tőle, hogy buliplázát építsen oda. Az öreg segítséget
kér unokájától, aki hívja a haverjait is. A pesti vagányok
szembeszállnak Wizy-vel és bombázó alvezérével, és megkísérlik a lehetetlent: a csónakházból romkocsmát varázsolnak,
hogy összegyűjtsék a szükséges pénzt.
Október 19. csütörtök, 19:15

HETEDIK ALABÁRDOS

magyar vígjáték, 86’, 2017
Rendező: Vékes Csaba
Főszereplők: Bánki Gergely, Sárközi-Nagy Ilona, Nagy Ervin

Október 20. péntek, 17:00

47 MÉTER MÉLYEN

magyarul beszélő, angol horror, 89’, 2017
Rendező: Johannes Roberts
Főszereplők: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine

Két Mexikóban nyaraló lánytestvér cápanézésre indul, s a
kirándulás során egy rácsos ketrecben merülnek le az óceán
mélyére. De a kábel váratlanul elszakad, és a ketrec 47 m
mélyre süllyed. Alig egy órányi oxigénjük marad, s hemzsegnek körülöttük a cápák is. Halálos versenyfutás kezdődik
az idővel az életükért.
Október 20. péntek, 19:15

SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 2049

magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 152’, 2017
Rendező: Denis Villeneuve
Főszereplők: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto

2019-ben a szárnyas fejvadászok egyike különös felfedezést
tett. 30 évvel később egy másik fejvadász, K egy másik
titokra lel, amely ha felszínre kerül, felforgathatja mindazt,
ami a földi társadalomból még megmaradt, ezért fel kell
kutatnia a rendőrség egy régi emberét. Csakhogy Deckard 30
évvel ezelőtt eltűnt, és senki nem tudja, hol bujkálhat.
Október 21. szombat, 15:00

A KIS VÁMPÍR

német-angol-dán-holland családi animációs film, 90’, 2017
Rendező: Karsten Kiilerich, Richard Claus

Rudolph, a vámpír fiú már a sok századik szülinapi bulijára
készül, de egy évet sem öregszik. Nincs sok kedve az ünnepléshez, s mivel végre egy kis izgalomra vágyik, meglóg otthonról. Találkozik Tonyval, aki rajong a kísértettörténetekért
és természetesen a vámpírokért. Hamar barátságot kötnek, és
közösen próbálják megállítani a gonosz vámpírvadászokat.
Október 21. szombat, 17:00

47 MÉTER MÉLYEN

magyarul beszélő, angol horror, 89’, 2017
Főszereplők: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine

Október 21. szombat, 19:15

SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 2049

magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 152’, 2017
Rendező: Denis Villeneuve
Főszereplők: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto

KEDI: ISZTAMBUL MACSKÁI
ISMERETTERJESZTŐ MOZI

Isztambulban több ezer macska él az utcákon. A meditatív
hangulatú, filmben hét különböző személyiségű macska (a
Simlis, a Szerető, a Pszichopata, a Bulikirálynő, a Játékos, a
Vadász és az Úriember) szemén át láthatjuk az ókor óta
létező, pezsgő kulturális életű város és lakói mindennapjait.
Október 26. csütörtök, 19:15

AURORA BOREALIS – ÉSZAKI FÉNY

magyar dráma, 104’, 2017
Rendező: Mészáros Márta
Főszereplők: Törőcsik Mari, Tóth Ildikó, Törőcsik Franciska

A Bécsben élő sikeres ügyvéd anyja váratlanul kómába esik.
Amíg Mária élet és halál közt lebeg, Olga egy mélyen elhallgatott titokra bukkan. Az egyre szenvedélyesebb kutatás az
'50-es évek Európájába vezeti, s útja végén ő maga áll: egy
ember, akit korábban nem ismert.
Október 27. péntek, 17:00

AURORA BOREALIS – ÉSZAKI FÉNY
magyar dráma, 104’, 2017

Október 27. péntek, 19:15

HÓEMBER

magyarul beszélő amerikai-svéd-angol krimi, 117’, 2017
Rendező: Tomas Alfredson
Főszereplők: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson

Amikor leesik az első hó és a nyomozóosztag detektívje egy
eltűnt áldozatról értesül, arra gyanakszik, hogy egy sorozatgyilkos lépett újra akcióba. Az éles eszű újonc segítségével több
évtizedes régi ügyeket kell összekötnie a brutális új üggyel, ha
túl akar járni a gyilkos eszén a következő hóesés előtt.
Október 28. szombat, 15:00

A LEGO NINJAGO FILM

magyarul beszélő, amerikai-dán animációs film, 100’, 2017
Rendező: Charlie Bean

Ninjago csöpp szigetét rejtélyes ellenség ostromolja. Szerencsére hat nindzsa minden éjjel harcba száll, és visszaveri
őket. Senki nem is sejti, hogy az éjszakai harcosok nappal
egész másfajta ellenséggel küszködnek. Ugyanis osztálytársak, és a középiskolások sok küzdelemmel teli hétköznapjait
próbálják túlélni.
Október 28. szombat, 17:00

NÉGYEN A BANK ELLEN

magyarul beszélő német krimi-vígjáték, 96’, 2017
Rendező: Wolfgang Peterson
Főszereplők: Matthias Schweighöfer, Til Schweiger

A bokszolóban, a kiégett színészben és a különc reklámszakemberben két dolog közös: hosszú évek munkájával
gyűjtötték össze megtakarításukat, és ugyanott tartják. De a
bank igazgatójának kellett egy ürügy, hogy megszabadulhasson tanácsadójától, Tobiastól, ezért lenullázta bankszámlájukat. A három férfi, kiegészülve Tobiasszal, őrült tervet
eszel ki, hogy visszaszerezzék pénzüket: kirabolják a bankot.
Október 28. szombat, 19:15

HÓEMBER

magyarul beszélő amerikai-svéd-angol krimi, 117’, 2017
Rendező: Tomas Alfredson
Főszereplők: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Obergünzburgban jártunk
Augusztus végén a nemzetiségi énekkarral testvérvárosunkban jártunk. A Német- Magyar Baráti Egyesület városuk legjelentősebb eseményére, a „Historische
Freischießen” megnyitójára hívott meg bennünket.
Ez a lövészfesztivál igen régi eredetű, 1525-ben alapította
a terület földbirtokosa, Wolfgang von Grünenstein hercegapát. Eredetileg azért jöttek létre lövészegyesületek,
mivel a középkorban sok városnak saját magát kellett
megvédenie a fosztogatóktól. A mai polgárőrséghez lehetne hasonlítani őket, azonban katonai jelentőségük az
évszázadok folyamán egyre csökkent. A lövészek mai
vetélkedése részben sport, részben a hagyományőrzés.
Főleg Bajorországban és Alsó-Szászországban illetve
Vesztfáliában rendeznek lövészfesztiválokat. Ezek akár
több napig is eltarthatnak és különböző más programok
színesítik. Többnyire ünnepi felvonulással kezdődnek,
ahol a helyi hagyományőrző csoportok, a lövészegyletek,
a korábbi lövészkirálynők és királyok zene kíséretében
végigvonulnak a város főutcáján, sok helybeli és környékbeli néző tapsa, éljenzése közepette.
Obergünzburgban mi is részt vettünk az egyhetes program
megnyitóján. Pénteken, augusztus 25-én este a városháza
mellett, jó néhányan várták Lars Leveringhaus polgármester úr köszöntőjét, de közben sok szempár fordult felénk,
hiszen a kék fellépő ruhában egy nagy színes folt tűnt ki a
bajor viseletbe öltözött meghívottak közül. A köszöntő
után énekkarunk három dallal járult hozzá az ünnepi hangulathoz. Nagy tapsot kaptunk, egyre többen jöttek oda
hozzánk, akikkel már a korábbi években találkoztunk és
régi ismerősként köszöntöttek bennünket. Az ismeretségek felelevenítése folytatódott a „Festzelt”-ben, ahol
egymást követték a helyi zenekarok fellépései.

Küldöttségünk a megnyitón /megjelent a régiós újságban/
Vasárnap a leglátványosabb eseményen a felvonuló 54
egyesület közt, mi is ott lépkedtünk, és élveztük az
obergüzburgiak tapsát, éljenzését. Számomra különös volt
ez a nap, mert 22 évvel ezelőtt az akkori Freischießen
alkalmából hívtak meg bennünket a testvérvárosi kapcsolatot hitelesítő oklevél ünnepélyes aláírására. Élénken él
emlékezetemben az a fogadtatás, amiben Herbert Schmid

és a frissen alakult Német – Magyar Baráti Társaság tagjai részesítettek. Sajnos közülük néhányan már nincsenek
köztünk! Karl-Heinz Klee, aki tavasszal hunyt el, alapítója volt ennek az egyesületnek. Sírjánál róttuk le tiszteletünket egyik este, felesége és Nicola Paolini, Herbert
Schmid is velünk voltak. Barátságos, derűs személyét
nem feledjük.

Séta Lindauban
Régi ismerősökkel találkoztunk a hétfő délutáni, idősek
köszöntésére rendezett programon. A fesztiválsátor teljesen megtelt obergünzburg szép korú polgáraival, akik
nagy örömmel fogadták a visegrádi német nemzetiségi
énekkart. A hölgyek Németh Tamás karnagy vezetésével
nemcsak sváb dalokat, hanem magyar népdalokat is énekeltek, nagy sikert aratva.

A Kneipp emlékműnél
A „hivatalos” fellépéseken kívül is sokat énekeltünk,
például vasárnap délután Manuela Schlaak, a Baráti Társaság elnökének otthonában, ahová kávézásra invitált
bennünket. Voltak sváb dalok, amit együtt énekeltünk.
Manuela a búcsúestre sem fogyott ki az ötletekből, meglepetésként egyszer csak meghallottuk az obergünzburgi
folytatás a 14. oldalon
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Tanulmányi kirándulások kedvezményesen, helyi felajánlásokkal
Három felsős osztály számára kalandosan indult az őszi
iskolakezdés. Az iskola főépületében még folytak a munkálatok, a konténerekben pedig nem mindig volt minden
osztálynak hely. Programok után kutatva találtam a Petőfi
Irodalmi Múzeum hetedikeseknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozására s gondoltam nagy költőnk emléktárgyai közt barangolva élvezetesebb lesz az amúgy is kötelező Petőfi életrajz. Az egyeztetések közben derült ki,
hogy a múzeum megállapodott a MÁV-val diákcsoportok
ingyenes szállítására. Örültem, hogy az amúgy nagyon
kedvező belépőjegy mellett így az utazás árát is csökkenthetjük. A kellemes meglepetést még fokozta Jung
Vilmos, aki felajánlotta, hogy ingyen szállítja át az osztályt a réven Nagymarosra és vissza. Ilyen „hátszéllel”
már könnyedén jutottunk fel Budapestre.
A múzeumban már vártak minket. A tárlat egyes termeit
csoportmunkában ismerték meg a gyerekek, melynek
részeként interjút készítettek Szendrey Júliával, csínytevéseiről vallott a kisiskolás Petőfi és még a katonai őrbódéban lejátszódott gondolatait is meghallhattuk. A foglalkozás végén alkalmunk nyílt belehallgatni a korabeli
slágerlistába és a vándorszínész kelléktár ruháit is magukra ölthették a 7. osztályosok. Élményekkel gazdagon
utaztunk vissza Visegrádra, ezért még egyszer köszönetet
mondok az ügyintézésben való segítségért Sarkadi Katának és az ingyenes utazás biztosításáért Jung Vilmosnak.

A hét másik nagy élménye az Erdei Művelődés Házának
programja volt. Minden évben meghívást kap az iskola
két osztálya egy-egy erdei foglalkozásra. Idén a másodikosok a vízi világ rejtelmeivel, a hetedikesek pedig a KisVillám rovarvilágával ismerkedhettek meg.
A rovarportya előtt Györgyi és a gyerekek végigbeszélték, milyen osztályai, csoportjai is vannak a Föld legnépesebb törzsét alkotó ízeltlábúaknak, melyeknek legnagyobb számú törzse a több, mint 1 millió eddig felfedezett
fajt számláló rovarvilág. Úgy indultunk útra, hogy azt is
elmesélte él itt a Kis-Villámon egy különleges, Európa
szerte is ritka és védett szöcskefaj, a fűrészes lábú szöcske, melynek példányait minden őszelőn megszámolják, s
kíváncsi vajon ma mennyit találunk a nagy rejtőzködőből.
Sokan félve, irtózva indultunk útra nem lévén nagy barátságban az állatvilág eme képviselőivel, főleg ha 10 vagy
annál is több centisek. A bátrak mentek elől s merészsé-

güket csakhamar siker koronázta, mert megtaláltuk az
első, 50 ezer forint eszmei értékű szöcskét. Mérete valóban impozáns volt, így többen is udvariasan a háttérbe
húzódva (ki tudja mekkorát ugrik egy ekkora szöcs? gondolattal)helyet adtunk az érdeklődőknek. Amikor kiderült
nem ugrik, néhány millimétert közeledtünk, mintegy
demonstrálva bátorságunkat. Györgyi miután mesélt a
fűrészes lábúról megkérdezte, mintegy költőien, meg
akarja-e valaki fogni. S ekkor Emese döntő és meglepő
lépésre szánta el magát, kinyújtotta a karját és átvette a
megszeppent méretes jószágot. Hogy mindketten meg
voltak illetődve az bizonyítja, hogy Emese jó szorosan
lehúzta pulóverét, szöcske barátunk pedig igen-igen
robotikusan billegett végig a karján, jól megfontolva minden lépést. Mikor Emese nyakához közeledett azért volt
elhaló sikoly, de tény, hogy mindannyiunkat lenyűgözött
s egyben fel is csigázott Emi bátorsága. Így aztán meg is
volt a következő jelentkező, akit az osztály szinte minden
tagja egyre bátrabban követett. Érdekes érzés volt kézbe
venni a hatalmas rovart, hisz lábainak minden tétova
lépését érezte az ember, s átvételkor, érdekes, érdesen
bársonyos hasának, ezer bocsánat torának, finom részletével is kapcsolatba kerültünk. Végül hat példányt találtunk, melyekkel az osztály a kezdeti előítéleteket s aggályokat félretéve olyan barátságba került, hogy nevet is
kaptak s többen még azt is fontolóra vették, milyen lenne
egy ilyen igazán környezettudatos hajcsat.
A sikeren felbuzdulva Pampalini módjára vetették magukat a gyerekek a magas fűbe. Így találtunk két imádkozó
sáskát, akikről csakhamar megtudtuk, miért is fűződik
nevükhöz karate stílus, hisz mikor egymáshoz közelítettük őket elülső lábaikkal heves verekedésbe bocsátkoztak;
de nyomára akadtunk még egy szemölcsevő szöcskének
is, akit előzékenyen átengedtünk Györgyinek, hisz ő, saját
bevallása szerint már megszokta az állat fájdalmas harapásait, mi pedig úgy éreztük a mai napra a fűrészes lábú
kézbevételével már elég hőstettet vittünk végbe.

Kalandos volt a kirándulás s többünknek maradandó
élmény. Nagyon köszönjük az Erdei Művelődés Házának
és Moór Györgyinek ezt a tartalmas délelőttöt.
Sz. Gottweisz Tímea
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Mi is az a történelem?
Tanévkezdéskor nem kis fejtörést okozott számomra az, hogy
a felső tagozat újdonsült tagjai, az ötödikesek hogyan ismerkedjenek meg a történelem tantárggyal. Először az merült fel
bennem, hogy a szokásos tanórai keretben, de aztán gyorsan
elvetettem az ötletet. Egy ilyen történelmi múlttal rendelkező
városban szinte felkínálta magát a történelmi helyszínek felkeresésének lehetősége. Először egy visegrádi Limes-túrát terveztem, amelynek során végiglátogattuk volna az ókori római
erődöket, őrtornyokat. Az ötödikes tananyag viszont az őskorral indul, így olyan helyszínt kerestem, amely nem csak az
ókori rómaiak korszakát mutatja be, hanem az őskorit is. Így
esett a választásom a Salamon- toronyra. Természetesen a
Mátyás Király Múzeum ismét segítségünkre volt, lehetővé
téve számunkra azt, hogy ingyenesen ellátogassunk a toronyba, ahol Gróf Péter régész vezetésével tekinthettük meg a
kiállítótermeket.

Sok érdekes ismeretre tettünk szert, megtudtuk, hogy az alsóvárat a fellegvárral tornyokkal megerősített völgyzárófal kötötte össze, mely egészen a Duna-parti őrtoronyig húzódott. A
völgyzárófalakon át vezetett a Budát és Esztergomot összekötő középkori országút, a vár egyik fontos feladata ugyanis az
országút és a dunai hajóforgalom ellenőrzése volt.
Ez után felkapaszkodtunk a torony tetején található teraszra,
ahol jól beláttuk Visegrádot és környékét, így könnyedén
kitaláltuk, hogy melyek voltak azok a kedvező földrajzi adottságok, amelyek ide vonzották elődeinket.
A kiállítótermek bebarangolása után egy kis sétát követően
elérkeztünk a Sibrik dombon lévő késő- római erőd maradványaihoz, ahol megtudhattuk, hogy az erődítményt a 320-as
években I. Konstantin alatt építették.
A népvándorlás kori pusztulás után, maradványai felhasználásával Szent István ispánsági központot hozott itt létre, ami
mellett építették 1009 előtt a város első templomát.
Mi, visegrádi tanárok igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Egyrészt azért, mert lépten- nyomon történelmi- irodalmi emlékekbe botlunk, így nem kell messzire utaznunk
ahhoz, hogy általuk felkeltsük diákjaink érdeklődését, elmélyítsük, bővítsük már meglévő tudásukat. Másrészt azért, mert
a Mátyás Király Múzeum munkatársai mindig készségesen
rendelkezésünkre állnak, amikor kéréseinkkel hozzájuk fordulunk. Köszönjük támogatásukat!
Bosnyák Endréné
történelemtanár
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Néptáncoktatás
az Áprily Lajos Általános Iskolában
Tartalmas nyolc év után folytatjuk a népi hagyományok őrzését a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában, az eddigiekhez hasonló szerkezeti keretek között.
Az idei évben is, folytatva a már megkezdett oktatási
rendet, az alsó négy osztályban, testnevelés óra keretében, heti egy órában tanulnak az alsósok néptáncokat,
népi énekeket és játékokat a magyarság különböző területeiről, a színes táncdialektusokból válogatva, míg a
nagyobbak önkéntes jelentkezés alapján, a délutáni órákon, szakköri keretekben fejleszthetik tovább tudásukat.
A tánclépések bonyolult világába az első osztályosokat a népi gyermekjátékokon keresztül vezetjük be. A
második osztálytól már egy-egy tájegység tánclépéseit
és táncmotívumait is megtanulják a gyermekek a népi
játékanyag ismeretének további szélesítése mellett.
Negyedik osztálytól lehetőség nyílik a néptánc szakkör választására. Az ide járó tanulók még alaposabb
tudásra tehetnek szert, és tehetségüket jobban kibontakoztathatják. Néptánc szakkör az elmúlt tanévben átmenetileg három csoportban működött Bozóki Marianna
és Borkó Bálint vezetésével, mivel a korosztályos különbségeket máshogyan nem lehetett áthidalni. A jelenlegi évben két csoportban folytathatjuk újra a néptáncos
nevelés, megőrizve az eddigi létszámot.
A tavalyi évben az alsós csoportok nagy létszáma és
a gyermekek kitartó munkája, lelkesedése szép eredményeket hozott.
A szakköri csoportok (és itt leginkább a Zöldág és
Kanyargó csoportra gondolhatunk, hiszen a legifjabbak,
a Sarjú csoport csak az elmúlt tanév elején alakult),
tavaly ősszel az Áprily-estélyen korondi táncokkal léptek fel az év kezdő programjaként. Karácsonykor az
iskolai ünnepségen, május 11-12-én Seregélyesen, művészeti iskolák és együttesek találkozóján, május 19-én
Nagymaroson a helyi művészeti iskola meghívására,
május 20-án Kismaroson egy térségi néptáncversenyen
és június 2-án Visegrádon mutatták be színvonalas műsorszámaikat. Kismaroson a Zöldág és Kanyargó csoport kiemelkedő produkciójával elhozhatta az első díjat,
az arany kupát. A visegrádi nagyszínpadon, a Térfoglalók – Néptáncosok napja rendezvényen, a Dunaföldvár
Táncegyüttes és a Zöldsziget Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának csoportja mellett léphettünk
színpadra minden osztállyal, és az összes szakköri csoporttal. Itt láthatta az érdeklődő közönség a látványos
rábaközi pünkösdölő hagyományának felelevenítését az
összes résztvevő leánnyal és legénnyel, amint énekelve
haladtak a Rév utca egy szakaszán. Hatalmas élmény
volt ez mindenkinek. Hasonlóan közösséget kovácsoló
élmény volt a műsor záró produkciója, ahol minden
jelenlévő táncos együtt volt a színpadon, szabadon,
lélekből táncolva.
Az éves munka megkoronázásaként részt vehettek a
jelentkező néptáncos gyerekek egy mozgalmas, színes
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tánctáborban, ahol a kisebbek somogyi táncokat és játékokat, a nagyobbak vajdaszentiványi és kalotaszegi
táncokat tanulhattak Cseszneken, egy autentikus magyar
népi falu kicsinyített másában. A napi programban a
táncolást és éneklést kiegészítve hagyományos népi
kézműves technikákkal ismerkedhettek meg a tábor
résztvevői. Felemelő és jövőt meghatározó élmény volt
az együtt eltöltött idő!
A gyermekek lelkesedését látva reméljük, hogy hasonlóan szép sikerekről és színes előadásokról számolhatunk
be a következő tanévben is. Terveink az idei évre is jelentősek.
Boldogsággal köszöntjük régi táncosainkat, akik között szeretett középiskolás diákjaink adják a legerősebb
mintát, s örvendünk a néptáncosok táborába újonnan
önként lépőket.
Bízunk benne, hogy sok örömet hoz mindenki számára az új év!
Köszönjük a szülők támogatását és reméljük, hogy
az idei évben is akad köztük számos lelkes segítőnk,
mecénásunk, buzdítónk. S köszönjük azoknak a szervezeteknek és magánszemélyeknek a támogatását is, akik
nélkül programjaink nem valósulhattak volna meg:
Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI nevelőtestülete és szülői szervezete, Áprily Iskoláért Alapítvány,
Atlantis Club Kft., Gondűző Pizzéria, Héda Tours, Heim
Sütöde Bt., Nődl Norbert és családja, Pilisi Parkerdő
Zrt., Rigoletto Cukrászda, Silvanus Hotel, Sirály Étterem, id. Schüszterl Károly, Szent Korona Pékség, Visegrádi Bobpálya, Visegrád Város Önkormányzata Ifjúsági
Alapja, Visegrád Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Csoportja, Visegrád Városi Konyha, Visegrádi Ásványvíz Kft., Visegrádi Szent György Lovagrend
Abonyi Zsófia
néptáncpedagógus

A Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat

BABA- GYERMEK és FELNŐTT
RUHA BÖRZÉT rendez.
2017. Október 10-én (kedden)
13– 15– óráig
a Mozi épületében.
(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát)

2017. október

Könyvtári Hírek
Könyvajánló felnőtteknek:
 Ali, Nojoud: Nudzsúd vagyok, 10 éves elvált asszony
 Chapman, Gary: Az 5 szeretetnyelv : Istenre hangolva
 Fekete István: Emberek között
 Follett, Ken: Veszélyes gazdagság
 London, Jack: Fehér agyar
 London, Jack: A Vaspata
 Nathanson, Eic Mick: A piszkos tizenkettő
 Nemere: Mátyás király magánélete – pompa és hatalom
 Pál: Természetes spiritualitás – meghittségben Istennel
 Zusak, Markus: A könyvtolvaj
Könyvajánló gyerekeknek:
 Boehme, Julia: Bori osztálykirándulásra megy
 Csukás István: Aszpirin és Lucifer
 Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza
Kotz Eszter könyvtáros

Kedves Könyvtárlátogatóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy könyvtárunk ismét
csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Ez alkalomból

2017. október 3-án kedden 17-kor
Halmos Mónika
gasztrobotanikus,
lesz a vendégünk

aki az ehető virágokról fog előadást tartani.
Ez alkalommal az előadó könyvei is megvásárolhatók
lesznek. Az előadóról többet megtudhatnak a
www.rozsakunyho.hu weboldalon.
folytatás a 11. oldalról
férfikar hangos énekét a vendéglő udvaráról, a nagy létszámú kórus 15 évvel ezelőtt járt itt Visegrádon is, jó
hangulatot teremtettek. Karvezetőjük egy hölgy, míg
minálunk éppen fordítva volt.
A bajorországi tartózkodásunkat kirándulásokkal tettük
még emlékezetesebbé, jártunk Linderhofban, II. Lajos
kastélyában, Oberammergauban, amely festett házairól és
valódi szereplőkkel eljátszott passiójáról nevezetes, megnéztünk két csodálatos székesegyházat, a Wieskirche-t és
az ottobeureni dómot. Csodálatos napsütésben sétáltunk a
Bodeni-tó partján, Lindauban és Bregenzben, ahol a híres
tavi színpadot is láttuk. Felkerestük Kneipp tiszteletes
emlékoszlopát, szülőfalujában. Az általa alkalmazott
kúrát mi is kipróbáltuk. Ennek az a lényege, hogy a hideg
vízben járkálva, edződik immunrendszerünk. Mi pezsdítő
hatását a Günz patak forrásánál éreztük.
Vendéglátóink mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. A hosszú úton Sándorfi Péter vezette kisbuszunkat, köszönjük türelmét és a jó hangulatot!
Köszönjük a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a vezetőségnek, külön Herendi Idának, hogy lehetővé tette és megszervezte a testvérvárosi látogatást.
Schmidt Anna
a résztvevők nevében
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei
Tisztelettel hívjuk Visegrád lakosságát

2017. október 8-án vasárnap 17 órára
a művelődési házba

MUDRÁK ATTILA
fotóművész

Szent László falképek Székelyföldön
című kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja

Jánó Mihály

művészettörténész, muzeológus
(Kézdivásárhely)
A kiállítás 2017. november 10-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Szeretettel hívjuk Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára,

2017. október 27-én, pénteken
18 órára a könyvtárba
Ebben a hónapban

Út az új Heimat-ba
címmel

Liebhardt András

dunabogdányi művelődési ház igazgató
tart vetített képes előadással
egybekötött könyvismertetőt
az azonos címmel most megjelent
a dunabogdányi sváb kitelepítésről szóló könyvről
Ez alkalomból a könyv megvásárolható lesz.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2017. október 28-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba egy

Családi Játszódélutánra

A kártyás játékoktól a táblás játékokig,
a könnyed és vicces játékoktól
a komolyabb, az agyat próbára tevő játékokig
sok mindent ki lehet majd próbálni.
4 – 99 éves korig nem csak a családokat,
de baráti társaságokat is várunk!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.
A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Gratulálunk dr. Kucsera Tamás Gergelynek!
Örömmel értesültünk róla, hogy a Visegrádi Nyugdíjas Klubunk egyik fő támogatója dr. Kucsera Tamás
Gergely alpolgármester, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén magas állami elismerésben részesült,
átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári
tagozatának kitüntetését. Munkájának elismeréséhez
ezúton is gratulálunk, további sikereket kívánva:
Visegrádi Nyugdíjas Klub
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2017. október

A Pilisi Parkerdő hírei
Újabb örökerdő-művelési továbbképzés a parkerdőnél
A Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete augusztus végén
örökerdő-gazdálkodásban jártas német erdészeket - akik
hagyományaiknak megfelelően élen járnak az örökerdőgazdálkodás elveinek és módszereinek gyakorlati alkalmazásában - látott vendégül, hogy gyakorlati továbbképzéssel
mélyíthesse el a szakemberei tudását.
A Parkerdő közel két évtizede kezdte meg a folyamatos
erdőborítást eredményező örökerdő-gazdálkodás alkalmazását, a Dobogókő közelében található Mexikó-pusztán
kísérleti jelleggel elindított szakmai munka később igazolta
a hozzáfűzött reményeket. A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt
területeken a mai napig már több mint 7.000 hektáron álltak át erre a fenntartható erdőművelési üzemmódra, és
további több mint 7.000 hektáron kezdtek az örökerdőgazdálkodás irányába mutató átmeneti üzemmódot alkalmazni.
Az ilyen erdőgazdálkodás jellemzője: az erdőborítás folyamatossága, fafajokban gazdagság, az őshonos fafajok
(helyi származások) előnyben részesítése, többkorú és
változatos szerkezetű faállomány, hiszen az örökerdőgazdálkodás alapelve tiltja a tar- és végvágást, az öreg és
holtfák védelme, a kíméletes fakitermelési módszerek
alkalmazása és az ökológiai szempontokat is figyelembe
vevő vadgazdálkodás. Ennek köszönhetően hatékonyan
megőrizhető az erdők biodiverzitása, miközben az ilyen
erdők ellenállóbbak a klímaváltozás negatív hatásaival
szemben is.

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!
dr. Madas László emlékkövének megkoszorúzása
Dr. Madas László példaértékű tevékenységére és szakmai
hagyatékára utalva a parkerdő egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy gyermekeinknek és unokáinknak élhető
erdőket hagyjunk hátra. Az örökerdő-gazdálkodás ebben a
törekvésben kulcsfontosságú módszer. A természetjáró
ember öntudatlanul egy olyan erdőképhez ragaszkodik, ami
az őserdőket idézi, az örökerdő-gazdálkodással pedig ezt az
erdőképet tudjuk biztosítani. A klímaváltozás negatív hatásainak és a természeti katasztrófáknak ellenálló, stabil
erdők létrehozása és megerősítése emellett épp úgy célunk,
mint fenntartható erdőgazdálkodási módszerekkel megteremteni és folyamatosan továbbfejleszteni a természetjárás
és a turizmus számára élhető erdők mögött megbúvó szakmai feltételrendszert.
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Szeretnénk megköszönni
a Visegrádi Hírek szerkesztőségének,
Mezei Annának és Gróf Péternek,
hogy férjemtől, édesapánktól
kedves emlékeket idézve,
baráti gondolatokkal búcsúztak.
Borsody család

Kedves Visegrádi Lakosok!
Dunabogdányban a 11-es főút mellett
(Kossuth Lajos út 116-ban)

zöldség-gyümölcs-savanyúság
bio és reform élelmiszerbolt
nyílt!
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Korrepetálást vállalok.
Mohácsi Jánosné
30/681-1229
BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE
IGÉNY SZERINT
- nyugdíjbiztosítások (20% adókedvezmény)
- élet-, baleset-, egészségbiztosítások,
- takarékossági szerződések
- házbiztosítások, vállalkozói biztosítások
- gépjármű- kötelező-, casco, utazási biztosítás
LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR
(30 % állami támogatással)
KELLNER LÁSZLÓNÉ

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK,
GYÜMÖLCSÖK,
HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,
TÉSZTAFÉLÉK

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

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!

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

06 30 201 2946

Fieszl Csaba
Telefon: 06 (30) 226-3089

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségünk:
06 (30) 265-4679

FATELEP

2021 Tahitótfalu, Béke út 87.

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

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

(a falu végén, Pócsmegyer irányába)

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON!
68.500 Ft/m3 áron
ZSÁKOS GYÚJTÓS
700 Ft/zsák

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

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

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor

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

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

Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
Felelős szerkesztő: Gróf Péter
A szerkesztőbizottság tagjai:
+Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Szigeti János
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
ISSN 1587-7477 (nyomtatott);
ISSN 2416-0350 (online)
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: Visegrád, Széchenyi u. 11.
Tipográfia, tördelés: Borsody István

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

2017. október

Tisztelt Visegrádiak!
Városunk önkormányzata egyik fontos céljának tekinti, hogy
tevékenysége során a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást
nyújtsa ügyfelei számára. Munkánk értékeléséhez, javításához
azonban szükség van arra is, hogy megismerjük az Önök véleményét.
Ebből a célból két kérdőívet tettünk közzé a Visegrádi Hírek októberi
számában, valamint ugyanezek elérhetők a www.visegrad.hu
weboldalon és a város hivatalos facebook oldalán
(https://www.facebook.com/varos.visegrad).
Kérjük, hogy a kérdőíveken szereplő kérdések megválaszolásával
segítsen bennünket abban, hogy szervezetünk tevékenysége jobb, az
ügyfelek kiszolgálása hatékonyabb legyen!
A kitöltött kérdőíveket 2017. november 6-ig a polgármesteri
hivatal folyosóján elhelyezett ládába szíveskedjék bedobni!
Együttműködését és segítő szándékát előre is köszönjük!

Dr. Szabó Attila
jegyző

Félegyházi András
polgármester

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG KÉRDŐÍV
A kérdések megválaszolásának módja:
A megfelelő válasz előtt X jelöléssel, vagy 1-től 5-ig terjedő skálán az iskolai osztályzatoknak megfelelően a négyzetbe írással, vagy a vonallal jelzett részeken kiegészítéssel, indokolással szíveskedjen megtenni.
információt, tájékoztatást kér
kereskedelmi ügyek
pénztár
egyéb …………………………………

ÁLTALÁNOS
ÜGYFÉLFORGALMI ADATOK
1.1. Kit vagy a Polgármesteri Hivatal mely

szervezeti
egységét
leggyakrabban?

keresi

fel

polgármester
jegyző
titkárság
hatósági ügyintéző (szociális, anyakönyv,
építésügy, főépítész)
önkormányzati igazgatás
(vagyongazdálkodó, pályázati ügyintéző,
testületi ügyintéző, jogi referens)
adó
pénzügy
városüzemeltetés

1.3.

ritkán (évente 1-2 alkalommal)
havonta
gyakran (havonta többször)
1.4.

Milyen napokon szokta felkeresni a
Polgármesteri Hivatalt?
ügyfélfogadási napokon
ügyfélfogadási időn kívül

1.5.

1.2. Milyen ügyekben fordult a Polgármesteri

Hivatalhoz az utóbbi fél évben?
(több válasz is adható!)
okmányokért, okiratokért (anyakönyvi
kivonat, adóigazolás és egyéb igazolás)
szociális ügyekben (segély, támogatás,
stb.)
településüzemeltetési ügyekben
birtokvitás ügyekben
lakásügyekben
adóügyekben (idegenforgalmi adó,
gépjárműadó, iparűzési adó, stb.)
településképi és műszaki ügyekben
oktatás-nevelés
művelődés
sporttal kapcsolatos ügyek
személyi ügyek (munkaügy, kitüntetés,
stb.)
általában adatlapot, csekket, nyomtatványt
kér

Milyen gyakran keresi fel a Polgármesteri
Hivatalt?

Általában sikerül-e elintéznie a hivatalos
ügyeit?
első próbálkozásra sikerül
második vagy többszöri próbálkozásra
sikerül
nem sikerül

1.6.

Kérem, értékelje 1-5-ig terjedő skála
segítségével az alábbi szempontok alapján
a Polgármesteri Hivatalt!

Állítás:
a hivatal megközelíthetőség
a hivatal épülete
a hivatal információs rendszere
a hivatal honlapja
a hivatal dolgozóinak szakmai
felkészültsége
az ügyfelekkel való bánásmód
(esélyegyenlőség, segítőkészség, türelem,
gyorsaság, stb.)

1.7. Milyen rendszerességgel látogatja az Önkormányzat honlapját (www.visegrad.hu)?
naponta
hetente
ritkábban
1.8. Miért (milyen információtért) keresi fel a
Önkormányzat honlapját?
……….……………..……………………
……………………..….…………………

2.4. Milyen elvárásai lennének a jövőben a
Polgármesteri Hivatallal szemben?
kellemesebb környezet
több szakértelem
udvariasabb ügyintézők
kevesebb várakozás
részletesebb információk
több elektronikus ügyintézés bevezetése
egyéb javaslat: …………………………
egyéb javaslat: …………………………

ÜGYFÉLADATOK
A LEGUTÓLSÓ ÜGYINTÉZÉSRE
VONATKOZÓ ADATOK
2.1. Mennyi időt foglalkoztak Önnel?
kb. 1-3 perc
maximum 15 perc
15-30 perc
30 percnél többet
2.2. Kérem, írja be a négyzetbe, hogy milyennek értékeli 1-5-ig terjedő skálán az Önnel
foglalkozó ügyintéző viselkedését az
alábbiak szerint:
udvariasság
érthetőség
segítőkészség
szakszerűség
felkészültség
gyorsaság
pontosság
2.3. Amennyiben kérelme, elvárása nem teljesült, miben látja ennek okát?
a jogszabály nem tette lehetővé
pénzhiány
az ügyintéző felkészületlen volt
nem a hivatal hatáskörébe tartozott
egyéb …………………………………

3.1. Életkora:
14-18 év
19-25 év
26-45 év
45-60 év
60 év fölötti
70 év fölötti
3.2. Neme:
nő
férfi
3.3. Iskolai végzettsége:
nincs
8 általános
középiskola
felsőfokú végzettség
3.4. Foglalkozása
alkalmazott
vállalkozó
nyugdíjas
tanuló
GYES-en, GYED-en lévő
munkanélküli
egyéb
3.5. Lakóhelye:
Visegrád
csak üdülő tulajdonos vagyok
kiránduló/vendég

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSRŐL
1. Kérem, értékelje, milyennek látja Visegrád
Város fejlődését az elmúlt 5 évben!
Ön szerint a település:
a) sokat fejlődött
b) közepes szinten fejlődött
c) egy kicsit fejlődött
d) nem fejlődött
2. Milyen felületekről tájékozódik leginkább a
helyi közügyekről, rendezvényekről, programokról?
(Több válasz is lehetséges!)

a) Visegrádi Hírek
b) Danubia Televízió
c) kihelyezett hirdetőtáblák
d) az önkormányzat honlapja
(www.visegrad.hu)
e) Visegrád Város hivatalos facebook
oldala
f) egyéb …………………………………
3. Ön szerint mely önkormányzati rendezvények járulnak / járulhatnak hozzá leginkább ahhoz, hogy Ön szeret /szerethessen
itt élni?
a) Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
b) Rendezvényteres programok
(fesztiválok, koncertek, előadások)
c) Zenés Nyári Esték programsorozat
d) egyéb ………………………………
4. Kérem, értékelje 1-5 skálán a polgármester
és a lakosság kapcsolatával milyen mértékben elégedett?
(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett!)

1.
2.
3.
4.
5.

5. Kérem, értékelje 1-5 skálán a polgármester
Visegrád Város érdekében végzett munkáját
– kérjük, karikázza be!
(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett!)

1.
2.
3.
4.
5.
6. Kérem, értékelje 1-5 skálán az önkormányzat (képviselő-testület) Visegrád Város érdekében végzett munkáját!
(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett!)

1.
2.
3.
4.
5.
7. Melyik az a két legfontosabb szempont,
amit Ön fontosnak tart a helyi képviselők
munkája során!
(Jelölje meg a felsoroltakból)

a) jelentős politikai tapasztalattal
rendelkezik
b) jelentős szakmai tapasztalattal
rendelkezik
c) előtérbe helyezi a közösségi érdekeket
(fejlesztések, gazdasági stabilitás megteremtése, lakosság komfortérzetének
javítása)
d) erős a lakóhelyéhez való kötődése
e) tisztességes, becsületes
f) átlátható a tevékenysége
g) egyházi kötődése van
h) szimpatikus az általa képviselt program
i) egyéb ………………………………

8. Kérem, jelölje meg milyen gyakran tart
kapcsolatot a választott képviselőkkel!
a)
b)
c)
d)
e)

naponta
hetente
havonta
évente
nem tart kapcsolatot

i) egyéb ………………………………
9. Hogyan értékeli a lakosság és a Képviselők
kapcsolatát?
(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett)

1.
2.
3.
4.
5.
10. Mennyire elégedett a város honlapjával
(www.visegrad.hu)?
(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett)

1.
2.
3.
4.
5.

12. Kérem, jelölje meg, mely tervezett, folyamatban lévő fejlesztéseket tartja leginkább
fontosnak a felsoroltak közül!
zöldterület fejlesztés, játszótérépítés
utcabútor program
út rekonstrukciós program
járdarekonstrukciós program
Duna-parti strand
Patak sétány rendezett kialakítása
a Fellegvár Óvoda fejlesztése, bővítése
az Áprily Lajos Általános Iskola
fejlesztése, bővítése
i) a Mátyás Király Művelődési Ház külső
felújítása
j) a Duna mozi épületének felújítása,
korszerűsítése
k) az élelmiszer-áruház fejlesztése
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

13. Milyen további fejlesztéseket tartana fontosnak a város fejlődése szempontjából?
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………
14. Bármilyen egyéb észrevétele, javaslata:

11. Mennyire elégedett a városi újsággal
(Visegrádi Hírek)?

………………………………………………

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett)

………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.

……………………………………
15. Az Ön neme
……………………
16. Az Ön életkora
……………………

