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Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit
A RENDEZVÉNYTÉR
ÉVADNYITÓ PROGRAMJÁRA
2018. április 30-án hétfőn
19.15 óra

TV MANCI koncert

20.00 óra

BIKINI

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
2018. március 12-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület:
 vis maior támogatás címen a Belügyminisztériumhoz támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat
a Csukavölgy utca és a Kilátó utca mentén korábban
135 m hosszban kialakított támfal egyes szakaszokon
történt leomlása miatt. A vis maior támogatási igény
62.977.585,- Ft, melyhez 6.997.510.-Ft saját forrás
biztosítása szükséges a 2018. évi költségvetésből.

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (1) bekezdése
alapján településrendezési szerződés és településfejlesztési megállapodás megkötéséről döntött a testület
a Hotel VSGRD Kft-vel a Visegrád 1289 hrsz-ú
ingatlanon (Löffler bánya) tervezett szálloda komplexum megvalósításához kapcsolódóan.

Városházi Mozaik
Járdaépítések:
A tavasz beköszöntével folytatódik a Mátyás király
utcai járdaszakasz JEKA-házig történő felújítása. Ez
úton hívjuk fel szíves figyelmüket arra az elszomorító
jelenségre, melynek nyomán az új járdaszakasz és az
úttest közötti, még beültetetlen területet az autók mára
teljesen szétdúlták, volt olyan gépkocsi, mely tengelyig
süllyedt a laza talajba. Jelezzük, hogy akár a Málé
Placcon, akár a temető előtt kényelmesen meg lehet
fordulni, kérjük, ne dúlják szét a később növényekkel
ellátandó ágyást! Figyeljünk közös értékeinkre!
Folytatódik a járda felújítása a Fő utca Millenniumi
Kápolna felőli szakszán a Rákóczi utcáig. E sorok
írásakor a beérkezett árajánlatok alapján zajlik a kivitelező kiválasztása.

tartási idejében. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
2018. május 2-ától a szolgáltató kizárólag az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényeket
szállítja el.
VVÖ

Pert nyert az önkormányzat:
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Környéki Törvényszék másodfokon is elutasította a
Valumed Kft-nek (képviseli Dr. Balázs Mária) az önkormányzattal szembeni kártérítési igényét. A bíróság
a pervesztes Valumed Kft.-t kötelezte a perköltség
megfizetésére.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. március
1-től fogható a Danubia Televízió a Magyar Telekom IPTV-hálózatán a 260-as csatornahelyen. Adásunk automatikusan megjelenik a csatornák között,
nem kell újrahangolni a készüléket.
A napokban többen kaptak tájékoztató levelet a Magyar Telekomtól, hogy 2018. április 1-től a „kódolatlan digitális kábeltelevízió Családi csomag” kivezetésre kerül, illetve ezzel egyidőben az analóg kábeltelevízió szolgáltatás helyett áttérnek a kódolatlan digitális kábeltelevízió szolgáltatás nyújtására.
A Danubia Televízió nézői számára ez annyit jelent, hogy - amennyiben eddig a Családi csomagban
nézték csatornánkat - akkor továbbra is fogni tudják
a televízió adását, ha
•
vagy az IPTV szolgáltatást
•
vagy az úgynevezett „kódolatlan digitális
kábeltelevízió Alap” szolgáltatást veszik igénybe,
amelyben továbbra is a megszokott berendezéssel
tudják majd fogni műsorainkat.
Azon Nézőink, akik eddig analóg kábeltévén nézték
az adásokat, a Magyar Telekomtól egy médiakonvertert kapnak, melynek beüzemelése után továbbra
is nézhető lesz csatornánk.

Tudta-e, hogy Visegrád Város Önkormányzata
nem indított pert Dr. Balázs Mária ellen?
Kommunális hulladékgyűjtő edények
– 2018. évi matrica:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az érvényes
„kukamatricákat” Oláhné Heier Terézia a Visegrádi
Polgármesteri Hivatal hivatalsegédje 2018. április 1020. között személyesen viszi ki mindazon háztartásokba, melyektől a magánszemélyek kommunális adó
befizetése határidőre beérkezett önkormányzatunkhoz.
Amennyiben a matrica átadása többszöri próbálkozás
ellenére sem jön létre, értesítőt helyez el a postaládákba. Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták
időben befizetni a kommunális adót, illetve akik értesítőt kaptak 2018. április 23-ától személyesen, az értesítő, illetve a csekk ellenőrző szelvénye, vagy átutalási
bizonylat bemutatásával személyesen vehetik át a matricát Herold Máriától a Polgármesteri Hivatal nyitva

Kedves Nézőink!

Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik műsorainkat:
Danubia Televízió Szerkesztőség
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÉDETT TERÜLETEN KÍVÜLI INGATLANOK
UTCAI HOMLOKZATAINAK ÉS KERÍTÉSEINEK FELÚJÍTÁSÁRA
A településkép védelméről szólótörvény rendelkezéseinek értelmében 2018-tól a védett területen kívüli
ingatlanokra is kötelező valamilyen ösztönző rendszert
működtetni az önkormányzatoknak, amennyiben kötelező érvényű szabályokat állapítanak meg. A Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK)
területeken és a műemléki jelentőségű (MJ) területeken
(tehát a településkép védelméről szóló 20/2017.(XII.14.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében lehatárolt területen) kívül fekvő, valamint a helyi egyedi védelemben
nem részesülő házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.
A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amenynyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület,
illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó
szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.
A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2018. évi
költségvetése tartalmazza. A támogatás 1. része épületenként legfeljebb 50.000 forint tervezési támogatás; 2.
része épületenként a beruházás kivitelezési költségeinek
50%-áig terjedő, de maximum 300.000 Forint kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig
támogatja a kiíró.
Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok
kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb
megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos és településképbe illeszkedő homlokzatkép kialakítása, értékes kerítésszerkezetek és betétek felújítása, utcaképben tájidegen
megoldások kiváltása stb.) megvalósítását vállalja.
A pályázatokat építészmérnökök bírálják el, a döntést
a bírálat alapján a Képviselő-testület hozza meg. A döntési szempontok között kiemelten fontos a város Településképi Arculati Kézikönyvében foglaltak érvényesülése.
A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton
támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására
2018. december 15-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az
esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási szerződésbe foglaltak szerint idejében megindult, és mégis
elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a nyertes
pályázókat, szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri
hivatalban. Az elszámolási határidő elmulasztása
esetén a következő két évben nem nyújthat be pályázatot az érintett építtető!)
A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város
honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan
lehet benyújtani 2018. május 4. péntek 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre küldve illetve
a Visegrádi Polgármesteri Hivatalba eljuttatva. A borítékra ez utóbbi esetben kérjük az alábbi címzést feltün-

tetni: Védett területen kívüli utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.
A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges
legszűkebb információkat (munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon
belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell
kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a
további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az
elszámolás részletei, stb. Szerződéskötést követő 60
napon belül a terveket be kell adni engedélyezésre vagy
véleményezésre, azaz az engedélyezési eljárást vagy
településképi bejelentési eljárást el kell indítani. Az
engedély vagy településképi bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül pedig a
felújítást el kell kezdeni.
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a
szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla
bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre.
A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének
(2. rész) kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és
az elszámolását, valamint az önkormányzati ellenőrzést
követően 15 napon belül történik, szintén átutalással.

Lomtalanítás 2018
Tisztelt Visegrádiak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást
2018. április 19-én, 20-án és 21-én tartjuk.
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is
HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY
NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT
INGATLANAIK ELÉ!
Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 lomot
szállítunk el a díjmentes lomtalanítás keretén belül.

Időpont egyeztetés:
2018. április 12 – 18. között, 7:00 – 15:00 óráig
Az ezután érkezett jelzéseket
nem áll módunkban fogadni!
Telefonszám: 20/456-1841,
ifj. Schüszterl Károly
Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás
keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit, illetve elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük,
erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a
honlapon adunk majd tájékoztatást.
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Öt éves a Rendezvénytér
2018. április 30-án immár ötödik alkalommal indítjuk
útjára a „Visegrádi Nyár” című programsorozatot,
mely a tavasztól őszig tartó időszakban széleskörű
szórakozási lehetőséget kínál gyakorlatilag minden
korosztály számára. Fél évtized távlatából érdemes
felidézni a kezdeteket, a Rendezvénytér létrejöttét és az
eddig lezajlott programokat a teljesség igénye nélkül.

szan tartó és sikeres legyen. Jó példa erre a
Gasztrofesztivál (szervező: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület) vagy a Visegrock
Fesztivál (szervező: Tűzkerék Alapítvány); mindkettő
esetében elmondhatjuk, hogy 2018-ban immár ötödik
alkalommal rendezik meg programjaikat töretlen lelkesedéssel. Utóbbi esetében kiemelendő, hogy Visegrád
Város Önkormányzata, valamint a Mátyás Király Művelődési Ház, mint társszervező intézmények mellett a
Pilisi Parkerdő Zrt. is jelen van, az esemény kiemelt
támogatójaként. 2017-ben első alkalommal rendeztük
meg a Kossuth-díjas Vujicsics együttessel közösen a
nép- és világzenei előadásokkal tarkított EtnoGrád
Fesztivált, mely remélhetőleg ugyancsak évről-évre
színesíti majd a programkínálatot.

2014-ben „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című projekt részeként valósult meg az a
területrendezés, aminek köszönhetően megújult többek
között az Egészségház melletti, korábban holdbéli tájra
emlékeztető közterület, mely a felépült rendezvénypavilonnal együtt azóta is kiemelt helyszíne a város (Önkormányzat, Művelődési Ház, civil szervezetek, közösségek) által rendezett programoknak.
Az első évben az Önkormányzat a városrehabilitációs
projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával úgynevezett mini-projektek támogatására írt ki
pályázatot olyan non-profit szervezetek részére, amelyek Visegrádra bejegyzett székhellyel vagy telephelylyel rendelkeztek, és vállalták a szabadidő hasznos
eltöltését segítő programok létrehozását, kulturális- és
sport rendezvények megszervezését.
A nyertes pályázók és megvalósított programjaik
- Áprily Iskoláért Alapítvány: „TESZEL-E?! TestedSzellemed-Lelked egészségéért” programsorozat: Családi-, Sport- és Egészségnap; Néptáncosok napja; a Zeneiskola növendékeinek koncertje
- Szent György Lovagrend: „Visegrád történeti kiállítás”
- Fellegvár Óvoda Alapítvány: Familientag – Családi nap
- Soproni Sándor Egyesület: „Visegrádi emlékek” – a
város írott és műalkotássá formált emlékeinek bemutatása
- Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület: Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál
- Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete: „Visegrád Hangjai” – kortárs zenemű létrehozása és ősbemutatója a Visegrádi Városközpont átadásának tiszteletére

Ezeknek az együttműködéseknek, valamint Visegrád
Város Önkormányzat évről-évre erre a célra elkülönített pénzügyi forrásainak köszönhetően, olyan zenekarok és előadóművészek jártak már nálunk többek között,
mint a Kiscsillag, Földes László (Hobo), Nagy Feró és a
Beatrice, a Skorpió, Török Ádám és a Mini, a Vujicsics
Együttes, az Ocho Macho vagy a Paddy And The Rats.
Hasonlóan az elmúlt évekhez, 2018-ban ismét egy
nagy „dobással” vágunk bele a Visegrádi Nyár programsorozatba. Ezúttal sokak kedvence a Bikini zenekar
nyitja meg az évadot, majd a már említett Gasztro- és
Visegrock Fesztivál mellett lesz rockabilly- és ír est,
valamint körünkben üdvözölhetjük majd a Dumaszínház fellépőit is.

A Rendezvénytér nyitó programja a Csík zenekar koncertje volt, amelyre 2014. május elsején került sor. Az
eseményen nagy örömünkre a visegrádi és környékbeli fiatalokból álló Szimbola együttes lépett föl
előzenekarként.
Városunk új rendezvényterének megnyitása óta arra
törekszünk, hogy együttműködésünk a helyi és környékbeli civil szervezetekkel és intézményekkel hosz-

Ez úton is köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt
években munkájukkal, ötleteikkel, észrevételeikkel
segítették az Önkormányzat és a Mátyás Király Művelődési Ház munkáját, a sokszínű szórakozási lehetőség
megteremtését!
A programokra mindenkit szeretettel várunk!
Grósz Gábor
komm. referens, VVÖ
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A Vácrátóti Arborétumban járt az iskolai túraszakkör
A kora reggeli csípős hidegben tizenöten vágtunk neki
januári kalandozásunknak a Duna túlpartjára. A vonatozás és buszozás után kicsattanó energiával érkeztünk
meg a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Botanikus Kertjébe, Vácrátótra. Bár a helységtáblát látva
több gyerek is elgondolkodott, hogy az arborétum látogatás előtt keressük meg inkább a csikótojást, Kriszta
nénivel végül mégis az eredeti tervnél maradtunk, annál is inkább, hisz a csodálatos parkot sem zártuk ki a
lehetséges lelőhelyek közül.

Persze a geoláda keresés mellett volt hatalmas hócsata
és csúszkálás is, úgyhogy a buszra már kifáradva szálltunk fel. A napsütés az utolsó gyerek távoztáig kitartott.
Remélem, kedves Olvasó, sikerült Téged is felcsigáznom és velünk tartasz a következő kiránduláson.
Sz. Gottweisz Tímea

Néhány gondolat a csellótalálkozóról
Sétánkat a bejárat mellett lévő Berkenyeházi bemutatóteremben egy kis elméleti felvezetéssel kezdte szakvezetőnk. Tízórai után a park legmagasabb fája mellett
elhaladva pazarul befagyott tavak, a nyári koncerteknek helyt adó kis kerti lak és a mesebeli Baba Jaga
kunyhójára emlékeztető vízimalom mellett elhaladva
érkeztünk meg az impozáns méretű - a valaha épült
legnagyobb magyarországi – üvegházakhoz. Kellemes
volt betérni a kinti hidegből a trópusi melegbe, ahol 15
méteres magasságba nyúló pálmatörzsek, vadon gyűjtött trópusi orchideák és óriás tüskéjű kaktuszok várták
a kisebb és nagyobb felfedezőket, természetfotósókat.
A visszaúton megálltunk még a Pannon Magbanknál,
ahol hiába kerestünk bankjegykiadó automatát, „csak”
a hazánkban őshonos növények magjait találtuk …
pedig az ajándékbolt kínálatát elnézve szükségünk lett
volna még némi zsebpénzre.
Ebéd után a kis túrázók még mindig kalandra éheztek,
s mivel a nap hétágra sütött ismét a park felé vettük az
irányt, ahol egy felfedezésre váró geoláda rejtőzött.
Annyit tudtunk, hogy a vízimalom környékén kell
keresnünk egy kis fekete dobozt. Hosszas kutatás után
már-már feladtuk, mikor Incze Krisztián rálelt a malom
gerendáinak repedésében. Izgatottan nyitottuk fel a kis
hengert, majd tollat ragadtunk, hogy bevéssük a megtalálás dátumát és a nevünket. Itt jött a bökkenő: hogy
írjuk alá? Rövid ötletelés után végül megszületett a
nevünk: VISEGRÁDI TÚRASZAKIK. (Mivel ez került a papírra, ez már hivatalos, szóval ettől a naptól
kezdve ezen a néven szereplünk.)

2018. február 17-én egy régiós csellótalálkozón vettünk
részt a Koós Károly Művelődési Házban, Budakalászon.
Hadd menjek időben kicsit korábbra, mert nem csak, mint
vendégek voltunk ott, hanem valamelyest szervezők is.
A térségi zeneiskolás gordonkatanárai jó kapcsolatot
ápoló, hivatásában elszánt emberekből áll. A térség,
amit mi felölelünk: Budakalász, Szentendre, Dunabogdány és Visegrád. Ezekről a településekről öt zenetanárt
érintett az összefogás. Sajnos, a hosszas egyeztetés ellenére, az élet sűrűsége miatt, ezen az első alkalmon csak
hárman tudtunk részt venni, a növendékeinkkel együtt.
Az együttgondolkodásunk hosszú távú. Célunk, hogy
olyan fórumot teremtsünk a csellót tanuló gyermekek
számára, ahol találkozni, együtt muzsikálni tudnak.
Ahol ismeretségek születhetnek és lelkesedést, inspirációt, támogatást kaphatnak a továbbiakban a zenetanulásban, hiszen sok időt, energiát, odafigyelést kell rászánni a gyerekeknek, hogy szépen megszólaltassák a
hangszereiket. Ez a csellóval sincs másképp.
Az első találkozást próbáltuk időben rövidre tervezni.
Szombat délelőtt 10 órakor egy csellózenekari próba
kezdődött egy közös produkcióval, amit a 11 órakor
kezdődő koncert zárószámaként adtak elő a gyerekek.
Nem számoltuk meg, így csak valószínűsítem, hogy
tizenhét gyermek biztosan játszott a zenekarban. A
hangversenyen szóló és kamaraprodukciók is megszólaltak. A közösen megélt sűrű, élményekkel teli két óra
elteltével megvendégelésben volt része mindenkinek a
kalászi zeneiskola falain belül.
Tanárkollégáimmal közösen a terveink között szerepelnek szakmai napok támogatása, generálása, lehető-
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ségteremtése. Szeretnénk a növendékeinknek is helyet
adni ezekben. Kurzus formájában. A találkozónak is
látjuk a folytatását.
Néhány gondolat három visegrádi gyermektől:
”Szépen szól a cselló és nagyon jó játszani rajta.”
„Izgalmas volt fellépni a koncerten. Máskor is elmennék.
Szívesen játszanék jövőre is rajta.” (Csékei Tamara)
„Az utolsó produkció volt a legjobb. Mert sokan játszottak benne és még jobb hangzású volt.” (Draxler Maxim)
„ A csellóban az tetszik, hogy szép hangja van és egyszerre szólaltathatóak meg a mély és a magas hangok.
Számomra egy jól megtanult darab játszása nem csak
olyan, hogy leülök csellóval a kezemben és csak húzom a vonót... egy jól megtanult darabot beleéléssel
játszok el, egy másik hangszer kíséretében még inkább
beleélem magam. Legutóbbi csellótalálkozó, Budakalászon volt megrendezve. A cselló tanárommal és a
többi csellistával együtt vettünk részt. Nagyon kedves
volt mindenki. Azonban ismerkedni nem nagyon tudtunk. Mindenki a darabját gyakorolta. Volt egy közös
próbánk is, ahol az összes csellista részt vett, még a
tanárok is. Nagyon izgalmas volt. Azonban nehéz egyszerre odafigyelni a saját szólamomra és közben a
többiekre is. Ez egy óra sikere lett. A találkozó nem
volt általános. Nem volt megadott sorrend, aki akart az
mehetett és eljátszhatta a darabját. Majd eljött a ,,nagy
pillanat" amikor játszottuk. Számomra nagyon izgalmas volt. Sosem játszottam egyszerre ennyi emberrel
együtt és ennyi ember előtt.

Végül megvendégeltek minket. Nagyon szívesen részt
vennék egy következő találkozón. Jó látni, ahogyan
más csellisták játsszák darabjaikat és azt, hogy ők is
mindent beleadnak.” (Palkó Eszter)
Vass Heni, csellótanár

EINLADUNG – MEGHÍVÓ
Első alkalommal rendezzük meg a
Dunakanyari német nemzetiségi iskolák találkozóját.
Ideje: 2018. április 27. péntek, 14 óra 30.
Helyszín: Mátyás király Múzeum, Visegrád

Meghívottak: Dunabogdány, Kismaros, Nagymaros
Szervező: Áprily Lajos Ált. Isk. és AMI, Visegrád
Támogató: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. április

Német nemzetiségi
vers- és prózamondó verseny, 2018
Az idei versenyt rendhagyó módon írták ki. Az iskolai
forduló után rögtön a megyei következett, kihagyva a
területi fordulót. Ez, tapasztalataink szerint, több
szempontból sem volt jó ötlet. Tavaly ilyenkor nagyon
szép eredményekkel jöttünk haza Dunabogdányból és
egy kis versenyzői rutint is szereztek a gyerekek a
megyei megmérettetés előtt, illetve érett bennük a vers,
a megtanult szöveg. S azt sem felejtjük, milyen kedvesen láttak minket vendégül a „szomszédban”. Ez az
élmény tehát idén elmaradt.
Az iskolai fordulóról 6 tanuló jutott tovább az alsó
tagozatosok megyei versenyére.
Hochdeutsch I. kategóriában:
Ott Luca és Pálinkási Minka,
Hochdeutsch II. kategóriában:
Bene Zsuzsanna és Némedy Levente
Mundart ll. kategóriában:
Anda Zalán és Müller Bernadett képviselte az alsósokat.

Szendrey Lajos egyesületi kisbuszával, nagy hóesésben
utaztunk 2018. március 2-án Budaörsre.
A versenyen 230 gyermek indult, 4 kategóriában. Iskolánk tanulói a verseket és szövegeket legjobb tudásuk
szerint mondták el, dicséretet érdemelnek. Az országos
kvótát idén nem sikerült kivívnunk (korcsoportonként 5
gyerek jutott tovább mindössze), de mindenki oklevéllel,
kis ajándékkal és élményekkel gazdagon tért haza. Szeretném kiemelni a két másodikos kislány, Luca és Minka felkészülését, akik olyan örömmel mondták föl osztálytársaik előtt hosszú szövegeiket, hogy a többiek is
megtanulták azokat, és a végén már együtt mondták a
versenyzőkkel. Megköszönöm kollégáimnak a felkészítést, a szülőknek a gyerekek biztatását, Lalinak a biztonságos vezetést és a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az utazás anyagi támogatását.
Készülünk a felső tagozatosok versenyére, amelyre
2018. március 28-án kerül sor, Pilisvörösváron.
Akiknek szurkolunk: Mundart lll. kategóriában Érchegyi Hanna és Waldmann Lili, valamin Izsák Eszter és
Polgár Sára.
Bene Éva
a nyelvi munkaközösség vezetője
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Idén is rendhagyó módon ünnepeltük meg március idusát.
A rendezvénytéren gyülekeztünk, majd a polgármesteri
hivatal udvarába érkeztünk, ahol Petőfi lelkesítő szavait hallhattuk egyik diákunktól. Kíváncsi pillantások
kísértek bennünket a 1848-as emlékműig, mivel utunkat mindvégig hangos énekszó jelezte. A dalokat már
hetek óta tanulták a gyerekek, akiket Gebri Bernadett
kísért kobozon. A város lakói közül többen velünk
énekeltek, köszönjük!

Az emlékműnél Rácz Tamás trombitaszólója teremtette
meg a szabadságharc hangulatát, majd az elkészült nemzeti színű kézműves alkotásokkal tisztelegtünk hőseink
előtt. A kicsik lelkesen szavalták a Nemzeti dalt, s a régi
dalok zúgtak a téren. Visszautunkat színes jelzések kísérték, hiszen a mi lelkünk után az üres virágládákat is feldíszítettük a Fő utcán. Köszönjük a helyi rendőrségnek,
hogy biztosították számunkra az útvonalat.
Pauluszné Anna

Könyvtári hírek
Örömmel értesítem a kedves Olvasókat, hogy idén két
pályázatunk is sikeres volt. A Márai-program VII.
fordulóján 92 könyvet és 12 hangos könyvet nyertünk.
Ezekből ajánlanék néhányat a figyelmükbe:
Felnőtteknek:
 Az év legjobb science fiction és fantasynovellái 2016
 Grecsó Krisztián: Jelmezbál
 Mészöly Miklós: Az atléta halála (szépirodalom)
 Polcz Alaine: Asszony a fronton (szépirodalom)
 Ugron Zsolna: Hollóasszony
 Wells, H. G.: Dr, Moreau szigete (szépirodalom)
 Závada Pál: Egy piaci nap (szépirodalom)
Szakirodalom:
 Dolák-Saly Róbert: Madáretető (irodalomtörténet)
Versek:
 Varró Dániel: Bögre azúr
 Varró Dániel: Mi lett hova?
 Varró Dániel: Szívdesszert
Gyerekeknek:
 Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás (papírszínház)
 Ransome, Arthur: Fecskék és fruskák. Galambposta
 Tolkien, John Ronald Reuel: Karácsonyi levelek
Hangoskönyvek:
 Arany János: Toldi
 Dahl, Roald: Charlie és a csokigyár
 Márai Sándor: Füves könyv
 Travers, P. L.: A csudálatos Mary kinyitja az ajtót

Szintén sikeres volt a Tinta Könyvkiadó által meghirdetett Lőricze Lajos állománygyarapítási pályázat. Itt a
következő könyvekhez juthattunk hozzá:

-

Ambrus Izabella: Fundi és a kézmosás
Balázsi József Attila: Hasonlatszótár: a magyar nyelv
régi és új szóláshasonlatai
Balázsi József Attila: A sas egyedül repül: állatos
közmondások és szólások magyarul és angolul a világ
minden tájáról szinonimamutatóval
Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete:
frazeológiai etimológiai szótár
Kiss Gábor: A hagyományos paraszti világ nyelvjárási
szókincsének szótára
Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok
Vargha Katalin: Találós kérdések: 1295 hagyományos
magyar szóbeli rejtvény

Továbbá ajánlom Önöknek az alábbi könyveket:
Felnőtteknek:
-

Dickens, Charles: Szép remények (szépirodalom)
Franzen, Jonathan: Diszkomfortzóna (szépirodalom)
Freud, Sigmund: Három értekezés a szexualitásról
(pszichológia, lélektan)
Gerlóczy Márton: Mikecs Anna: Altató (szépirodalom)
Krasznahorkai László: Sátántangó (szépirodalom)
Morgan, Marlo: Vidd hírét az Igazaknak (szépirodalom)
Óda a nyugati szélhez (William Wordsworth, Samuel
Taylor Coleridge, George Noël Gordon Byron, Percy
Bysshe Shelley, John Keats) (versek)
Riley, Judith Merkle: Minden vágyak mestere (szépirodalom)

Gyerekeknek:
-

Bálint Ágnes: Labdarózsa
Leiner Laura: Nélküled
Vig Balázs: A rettegő fogorvos (Már tudok olvasni)

Kotz Eszter könyvtáros
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2018. április

ÁPRILISI MOZIMŰSOR

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Április 5. csütörtök, 19:15

Április 12. csütörtök, 19:15

feliratos, norvég erotikus-thriller, 116’, 2017
Rendező: Joachim Trier
Főszereplők: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen

feliratos, angol dráma, 120’, 2018
Rendező: Garth Davis
Főszereplők: Rooney Mara, Joaquin Phoenix

THELMA

Thelma, egy vallásos háttérrel rendelkező diáklány Oslóba
költözik, ahol beleszeret egy másik lányba. S miközben
szégyenérzettel terhelt szexuális ébredését éli meg, Thelma
felfedezi, hogy természetfeletti képességgel rendelkezik.

Április 6. péntek, 17:00

SZTÁLIN HALÁLA

magyarul beszélő, francia-angol vígjáték, 106’, 2017
Rendező: Armando Iannucci
Főszereplők: Steve Buscemi, Michael Palin, Jeffrey Tambor

1953 márciusában a nagy vezér meghalt, és milliók gyászolták Moszkva utcáin. Ám volt néhány ember, akinek a gyász
helyett valami egészen más dolog jutott. Hruscsovnak és a
vezetés többi tagjának ki kellett találnia, hogyan tovább,
ezzel pedig őrült harc vette kezdetét az utódlásért.

Április 6. péntek, 19:15

SZELLEMEK HÁZA

magyarul beszélő, ausztrál-amerikai horror, 99’, 2018
Rendező: Peter Spierig, Michael Spierig
Főszereplők: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason Clarke

A film a történelem legelátkozottabb házáról szól, melyet
Sarah Winchester, a híres fegyver feltalálójának özvegye
építtet évtizedeken keresztül. Szobák százait rejtik a furfangos folyosók, de a ház nem neki épül, hanem bosszúszomjas
szellemek százainak, mert a nő úgy hiszi, hogy a Winchesterrel megölt emberek szellemei akarnak leszámolni vele.

Április 7. szombat, 15:00

SHERLOCK GNOMES

magyarul beszélő, amerikai-angol animációs film, 86’, 2018
Rendező: John Stevenson

Gnómeó és Júlia megérkeznek a városba, és legfőbb gondjuk, hogy előkészítsék kertjüket a tavaszra. Ám hamarosan
rájönnek, hogy valaki kerti törpéket rabol el London szerte. Amikor kiderül, hogy az ő kertjükből is mindenki eltűnt,
csak egy törpe van, akihez fordulhatnak, Sherlock Gnomes.

Április 7. szombat, 17:00

SZTÁLIN HALÁLA

magyarul beszélő, francia-angol vígjáték, 106’, 2017

Április 7. szombat, 19:15

12 KATONA

magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 130’, 2018
Rendező: Nicolai Fuglsig
Főszereplők: Chris Hemsworth, Michael Shannon

A 2001. szeptember 11-i USA-t ért támadás után már egy
nappal döntöttek az első válaszcsapásról. Egy fiatal, vakmerő
tiszt vezetésével egy elit egységet dobtak le az afgán hegyek
közé. A kommandósok szövetséget kötnek egy helyi hadúrral, aki lovakat ad nekik a harchoz. A legmodernebb haditechnikára kiképzett 12 katona attól kezdve lóháton csatázik.

MÁRIA MAGDOLNA

Egy fiatal nő elhagyja kis halászfaluját és családját, hogy
csatlakozzon egy új, radikális társadalmi mozgalomhoz,
melynek karizmatikus vezetője a názáreti Jézus, aki azt ígéri,
hogy a világ meg fog változni. Ahogy a csoport híre egyre
terjed, és egyre többeket vonz Jézus ihletett üzenete, Mária
lelki útja a történet közepébe helyezi őt, és Jeruzsálembe
vezeti, ahol szembe kell néznie a valósággal: Jézus sorsával,
és a saját szerepével, amit ebben játszik.

Április 13. péntek, 17:00

MANIFESZTUM

feliratos, ausztrál-német dráma, 95’, 2015
Rendező: Julian Rosefeldt
Főszereplő: Cate Blanchett

A filmet egy múzeumi videóinstalláció 12 felvételéből állította össze a rendező. A film különböző művészeti csoportok
manifesztumait tolmácsolja Cate Blanchett rendkívüli alakításában, aki 12 különböző személyiséggé változik az alkotásban: tanítónő, családanya, hajléktalan férfi, gyári munkás,
televíziós hírolvasó - minden egyes szerepében váratlan és
meghökkentő kontextusban ad új és drámai értelmet a jól
ismert, híres szövegeknek.

Április 13. péntek 19:15

READY PLAYER ONE

magyarul beszélő, amerikai akció-kaland, sci-fi, 140’, 2018
Rendező: Steven Spielberg
Főszereplők: Tye Sheridan, Simon Pegg, T.J. Miller

2044-ben már mindenkit beszippant a virtuális játék, az
OASIS, amelyben mindenki a maga választotta avatárjával
vehet részt. Amikor a játék feltalálója meghal, a végrendeletéből kiderül, hogy elrejtett néhány titkot a rendszerben. Aki
ezekre rátalál, mesés gazdagságot nyerhet. Wade az egész
életét a játékban töltötte. Nekivág a kalandnak, és nem törődik vele, hogy az élete a tét.

Április 14. szombat, 15:00

SHERLOCK GNOMES

magyarul beszélő, amerikai-angol animációs film, 86’, 2018

Április 14. szombat, 17:00

VÁNDORSZÍNÉSZEK

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

Egy maroknyi vándorszínész játéka dühös verekedést robbant ki. A kavarodásban egy ifjú katona beszáll a bunyóba.
Miután a fiú bujdosni kényszerül, a társulat befogadja, és
együtt zötyögnek faluról falura Pest felé. Azt hiszi megmenekült, pedig ha sejtené, hogy lesz itt még akasztás, csábítás,
párbaj meg szerelem és nem csak a színpadon, talán akkor is
minden áron velük tartana.
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Április 14. szombat, 19:15

Április 26. csütörtök, 19:15

magyarul beszélő, amerikai akció-kaland, sci-fi, 140’, 2018

feliratos, amerikai történelmi dráma, 94’, 2018
Rendező: Clint Eastwood
Főszereplők: Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone

READY PLAYER ONE

Április 19. csütörtök, 19:15

MANIFESZTUM

feliratos, ausztrál-német dráma, 95’, 2015

Április 20. péntek, 17:00

LAJKÓ – CIGÁNY AZ ŰRBEN

magyar fekete komédia, 90’, 2016
Rendező: Lengyel Balázs
Főszereplők: Keresztes Tamás, Gyabronka József, Trokán Nóra

1957 elején a Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai
közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség első kozmonautáját. A Termelőszövetkezet elnöke
tudja is, ki a legmegfelelőbb: Lajkó, aki gyermekkora óta
vonzódik a csillagokhoz. Ezt a vonzalmat nem kis részben
anyjának köszönheti, aki beavatta a cigány asztrológia rejtelmeibe, de sajnálatos módon, fia egyik rosszul sikerült
rakétakísérletének következtében már nem lehet velük. Lajkó
egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni az űrbe, és ott
bocsánatot kérni tőle. Mikor kiválasztják, még nem is sejti,
hogy álmai nem véletlenül válnak épp most valóra.

Április 20. péntek, 19:15

TŰZGYŰRŰ: LÁZADÁS

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 111’, 2018
Rendező: Steven S. DeKnight
Főszereplők: John Boyega, Tian Jing, Scott Eastwood,

A látványos film a 2013-as, nagyszabású, szörnyes és robotos látványorgia méltó folytatása, melyben egy új nemzedék
szeretne a világ legnagyobb hőseivé válni, hogy felvegyék a
harcot a legnagyobb szörnyekkel, melyek valaha a bolygónk
felszínén jártak.

Április 21. szombat, 15:00

MAJA, A MÉHECSKE – A MÉZCSATA

magyarul beszélő, német-ausztrál animációs film, 85’, 2018
Rendező: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann

Maja nagyon szeretne részt venni a birodalom legnépszerűbb
játékában, a Mézcsatában, de túlzásba vitt lelkesedésével
sikerül magára haragítania a császárnőt, aki szigorú feltételhez köti a játékokban való szereplését. Majának el kell fogadnia a kihívást és a számára kijelölt csapattársakat is, akik
között régi ismerősök is akadnak: Flip, a szöcske, a kissé
ügyetlen hangyaikrek, és legjobb barátja, Vili.

Április 21. szombat, 17:00

LAJKÓ – CIGÁNY AZ ŰRBEN
magyar fekete komédia, 90’, 2016

Április 21. szombat, 19:15

TŰZGYŰRŰ: LÁZADÁS

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 111’, 2018

Április 25. szerda, 18:00

HUNGARIAN RHAPSODY:
QUEEN LIVE IN BUDAPEST 1986
angol-magyar koncertfilm, 91’, 2012
Rendező: Zsombolyai János

A Queen együttes koncertfilmje, melyen az 1986. július 27-i
egyetlen magyarországi fellépésük látható. A Népstadionban
70 000 ember előtt adott koncert legismertebb momentuma,
amikor Freddie Mercury elénekli a közönségnek a Tavaszi
szél vizet áraszt című magyar népdalt.
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A PÁRIZSI VONAT

2015 augusztusában a Párizsból Brüsszelbe tartó vonaton
egy állig felfegyverzett terrorista lendült támadásba. Kegyetlen terve volt, de kifelejtette a számításból, hogy az utasok
között bátor emberek lehetnek. Három amerikai srác is a
vonaton utazott. Egyszerű, békés fiúk, akik együtt határozták
el, hogy katonák lesznek, és együtt vágtak neki, hogy felfedezzék Európát. A film nemcsak a támadás és a hősiesség
története - az is kiderül belőle, hogy a három fiú hogyan vált
olyan emberré, aki a legnagyobb önfeláldozásra is hajlandó.

Április 27. péntek, 17:00

SÖTÉTBEN

feliratos, német-francia krimi, 106’, 2017
Rendező: Fatih Akin
Főszereplők: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

Katja élete összeomlik, amikor férje és kisfia életüket vesztik
egy robbantásban. Meg van győződve arról, hogy a merényletet nácik követték el, de a rendőrség maffiaviszályokra,
illetve muszlim vallási nézeteltérésekre gyanakszik. A friss
gyász tompultsága és a tárgyalás traumatikus időszaka után a
nő nem nyugszik, és saját kezébe veszi a dolgokat.

Április 27. péntek, 19:15

BOSSZÚÁLLÓK: VÉGTELEN HÁBORÚ

magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 155’, 2018
Rendező: Joe Russo, Anthony Russo
Főszereplők: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Pratt

A Marvel mozis univerzumának egészét felölelő, tíz év eseményeinek tetőpontját jelentő Bosszúállók: Végtelen háborúban minden idők legnagyobb és leghalálosabb leszámolására kerül sor. A Bosszúállóknak és szövetségeseiknek mindent kockára kell tenniük, hogy megfékezzék a nagy erejű
Thanost, aki egy szemvillanás alatt elpusztíthatja a világot.

Április 28. szombat, 15:00

JÖNNEK A KACSÁK

magyarul beszélő, amerikai-kínai animációs film, 91’, 2018
Rendező: Christopher Jenkins

A szeleburdi agglegény lúd miatt - aki inkább légi akrobatikát
gyakorol ahelyett, hogy a többiekkel készülne a vándorlásra két kiskacsa elszakad csapatától. Habár a bájgúnárnak semmi
kedve, hogy segítsen a kiskacsáknak, egy véletlen folytán megsérül, így velük marad. A trió nekivág a veszélyekkel teli útnak,
hogy még az első hó előtt biztonságos búvóhelyet találjanak.

Április 28. szombat, 17:00

VALAMI AMERIKA 3

magyar vígjáték, 105’, 2018
Rendező: Herendi Gábor
Főszereplők: Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc

A balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe
kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda is.
Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul a hajsza.
Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, és mindenki
versenyt fut az idővel.

Április 28. szombat, 19:15

BOSSZÚÁLLÓK: VÉGTELEN HÁBORÚ
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 155’, 2018
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Osterbräuche bei den Ungarndeutschen
Ostern ist neben Weihnachten das größte Fest der
Katolischen Kirche. Zu Ostern feiern die Christen die
Auferstehung Christi. Nach der 40 Tage langen Fastenzeit
beginnt die Karwoche, die letzte Woche vor Ostern.
In der Karwoche und an Ostern erinnert sich das Christentum
an die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Das Wort
„Kar”- stammt aus dem althochdeutschen und bedeutet etwa so
viel wie „Trauer”. Die Trauerstimmung der Karwoche ist bis
Ostersonntag vorherrschend, und nach der Auferstehung
Christi wird gefeiert.
Die wichtigsten Tage der Karwoche sind Schwarze Sonntag,
Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag. Am
Schwarzen Sonntag vor Ostern /siebten Sonntag/ ging man in
vielen ungarndeutschen Dörfern schwarz gekleidet in die
Kirche. Am letzten Sonntag vor Ostern /sechsten Sonntag/ am
Palmsonntag feierte man den Einzug Christi nach Jerusalem.
Er wurde von den Menschen mit Palmenzweigen begrüßt. Weil
bei uns keine Palmen gibt, so nimmt man hier Weidenkätzchen
mit in die Kirche, wo sie diese weihen ließen. Danach wurden
die auf den Friedhof getragen.
Die Karwoche beginnt mit Gründonnerstag. An diesem Tag
wurde bei den Ungarndeutschen oft eine grünfarbene Speise
gegessen: Spinat oder Brennesselsoße, obwohl Gründonnerstag
eigentlich nichts mit der Farbe Grün zu tun hat. Das Wort „Grün”war ursrünglich „greinen”, ein Wort aus dem Mittelhochdeutschen
und bedeutet soviel wie jammern oder weinen.
Am Gründonnerstag feiern die Christen das letzte Abendmahl
von Jesus und seinen Jüngern, und an diesem Tag sind auch die
Glocken nach Rom geflogen.
Ab diesem Tag gab es bei den Ungarndeutschen statt
Glockenläuten das Ratschen. Junge Burschen zogen sich um das
Dorf mit Ratschen , und haben die Leute auf den Beginn der Messen aufmerksam gemacht. Während des Glockenläutens mussten
die Kinder die Obstbäme fest schütteln, damit sie reichlich Obst
bringen. Derjenige, der sich während des letzten Glockenläutens
sich mit Morgentau wäscht wird schön sein.
Auf Gründonnerstag folgt Karfreitag, der strengste Fastentag
und sogleich der traurigste Tag der Osterzeit: an diesem Tag
denkt man der Kreuzigung von Jesus. Am Vormittag ging man
in die Kirche, dort wurde das Heilige Grab aufgestellt, das
jeder besucht hat. Nachmittags hat man eine Prozession auf
dem Kalvarienberg abgehalten.
Am Karsamstag kamen am Vormittag die Glocken aus Rom
zurück und am Abend wurde eine Messe die Auferstehung
gehalten. Nach der Messe gab es in vielen Familien ein reichliches
Essen, da ja die Fastenzeit vorüber war. Am Ostersonntag und
Ostermontag trafen sich die Familien und es wurde gemeinsam
gefeiert. Am Ostersonntag sind die Kinder früh aufgestanden und
haben sich mit Morgentau gewaschen, damit sie gesund bleiben.
Der am Ostersonntag zuerst im Dorf den Ofen angezündet hat,
dessen Haus wird von Ungeziefer befallen.

Zum Osterfest wurden natürlich auch Ostereier
gefärbt. Die Ungarndeutschen hatten oft Ostereier
mit Zwiebelschalen, Baumrinde und auch mit rotes
Krepppapier gefärbt. An Ostersonntag haben die
Kinder mit Ostereiern gespielt. Eines der Spiele
heißt Eierschippeln, von ein Hügel hatten die Kinder
Ostereier hinunterrollen lassen. Gewonnen hat
derjenige, dessen Ei unten angekommen ist und
dabei nicht zerbrochen war.

EINLADUNG-MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár mindenkit a hagyományőrző
SAJBÁZÁSRA,
melyet, /az előző Visegrádi Hírekben megjelent
időponttól eltérően – a rossz időjárásra való
tekintettel/
április 14-én szombaton 18.30-as kezdéssel
tartunk a Duna –parton az Életfa szobornál.
Seit unsere Gäste!
VNNÖ képviselői

Ein fröhliches Osterfest.
Viele bunte Ostereier, ein lustiges Begießen sowie schöne Frühlings ferien wünscht euch allen
die Vertreter der Visegrader Nationalitätenselbstverwaltung

XXXIV. évfolyam 4. szám
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KERÁMIA SZAKKÖR INDUL
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2018. április 13-án pénteken 17 órakor
Minden pénteken szeretettel várok mindenkit, akit
érdekel a különböző kézi technikákkal készített kerámiák készítése, és azok díszítés, festése.
A szakkör díja havi 15.000.-Ft, ami tartalmazza:
az agyag, az égetés, a festés, a szerszám használat
és a díszítő elemek árát is.
Érdeklődni lehet: 06-20/545-4788,
banyatelep75@gmail.com
Králik Liza
Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2018. április 14-én szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

Családi Játszódélutánra

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

A Soproni Sándor Egyesület
szeretettel hívja az érdeklődőket

2018. április 21-én szombaton, 16 órától
a Sibrik-dombra
szokásos tavaszváró rendezvényére,

A Magyar Honvédség alapításának 170., valamint
az I. Világháború befejezésének 100. évfordulója
alkalmából a Lajta Monitor Múzeumhajó végighajózza
a Duna teljes magyarországi szakaszát,
hogy a hadihajót, illetve a kísérőhajó fedélzetén elhelyezett, az évfordulók alkalmából létrehozott különleges kiállítást minél több érdeklődő megtekinthesse.

A Lajta Monitor Múzeumhajó és a kiállítás
Visegrádon a MAHART kikötőben
2018. április 15-18 között tekinthető meg
naponta 9-től 17 óráig.
A Lajta Monitor az Osztrák-Magyar Monarchia Haditengerészetének egyetlen megmaradt és úszóképes dunai hadihajója. A hajót 1871 májusában bocsátották vízre, és már
az 1870-es években tényleges bevetésekben vett részt.
Teljes körű felújítását követően jelentős szerepet játszott az
első világháború harcaiban. 1919-ben a hadihajó és legénysége részt vett a magyarországi antikommunista, ún. „monitor lázadásban”. 1921 januárjáig teljesített szolgálatot.
1992. november 1-jén védetté nyilvánították, később széles
körű összefogás keretében felújították. 2010. augusztus 20án az 1887-es állapota szerint, hadtörténeti ritkaságszámba
menően, Lajta Monitor Múzeumhajó néven újjáavatták.
A kiállítás megtekintése ingyenes!

a XI. Pariliára,

Pales istennő napjának megünneplésére.
Gyülekezés 16 órakor
a Salamon-toronynál lévő parkolóban
Bevonulás a Vesta-szűzek felvezetésével; Megemlékezések Róma alapításáról, illetve a Szentgyörgy nap és
Parilia közti kapcsolatokról; Áldozat bemutatása; Agapé.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel értesíti Visegrád lakosságát, hogy

2018. április 23-tól
a művelődési házban

A Mátyás Király Művelődési ház szeretettel hív mindenkit
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára, mely

2018. április 27-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

BISZÁK LÁSZLÓ

Versenyszféra tapasztalatok
a közszférában

Tíz év képekben

Verseghi-Nagy Miklós

festőművész
(Bárka Művészeti Szalon tagjának)

című kiállítását tekinthetik meg.
A kiállítás 2018. június 5-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

címmel

Szentendre város polgármestere
tart előadást
Mindenkit szeretettel várunk!
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ÚTI BESZÁMOLÓ
EGZOTIKUS NEMZETI PARKOKRÓL
Április 11-én 18 órakor
a Kovács-Kert Étteremben
a Csendes-óceán melletti nemzeti parkok
tanulmányozásáról
szóló beszámolót hallgathatnak meg.

Előadó: Kiss Balázs,
a Pilisi Parkerdő munkatársa.
Szeretettel várunk minden
természetkedvelőt, érdeklődőt!

Mesegombolyító Alkotóműhely
Húsvéti Mesegombolyító
Március 10-én, szombaton tojásíró és berzselő alkotóműhelyünk alkalmával gyönyörű hímes tojások készültek, miközben tavaszköszöntő magyar népdalainkból is
énekeltünk!
Jó hangulatú alkotóműhelyünkről egy fotó is készült:

Tavaszváró Alkotóműhely
Nagy örömmel várunk Benneteket
április 21-én, szombaton 15:30-17:30-ig,
amikor is gyöngyfűzés lesz a témánk és alkotóműhelyünket remélhetőleg már odakint a kertben tarthatjuk!
Szeretettel:
Bea néni és Marietta néni

2018. április

Kis kulturális kitérők
Alig múlt el három hónap a 2018-as évből, mégis több
kulturális esemény, rendezvény részesei lehettünk.
Ami már megszokottá vált, az a Duna Mozi rendszeres
program kínálata. Lassan kialakult a „törzsmozizók” köre;
a sikerfilmek, a szórakoztató, gyermek- és kalandfilmek
majdnem telt házas látogatottságától az ismeretterjesztő,
vagy a nem szinkronizált művész-, illetve dokumentuméletrajz jellegű filmeknek a gyérebb nézőközönség előtti
vetítéséig. A MOZI egyre ismertebb és népszerűbb a
szomszéd települések előtt is. Ehhez kapcsolódóan egy
megjegyzés: jó érzés látni, ahogy a nézőtéren helyet foglalók kíváncsian nézik, vizsgálgatják a falfreskókat, találgatják, értelmezik a jeleneteket, motívumokat. Az igaz,
hogy a mozi utcai falán kis réztábla ismerteti:
„A mozi vetítőtermének falait és mennyezetét
Szkok Iván
festőművész
murális alkotása díszíti”
Talán érdemes lenne a látogatók érdeklődését kielégíteni egy rövid reklámfilmmel, vagy tablón, falon elhelyezett fotók-szöveg segítségével bemutatni Szkok Iván
műalkotását. Azt mindenesetre érzékelni lehet, hogy a
„genius loci” elve érvényesül a Duna Moziban, mert a
kulturált környezet, a működő technika elégedett és
lassan ismerős közösséggé érleli a mozilátogatókat.
Visegrádon – úgy, mint más településen is – nem anynyira a teljes városlakók részvételével, hanem inkább
több kis csoportban, közösségben „fogyasztódik” a
kultúra a saját igények, érdeklődés, életkor szerint.
Több civil szervezet már kialakította a megszokott
programját és a saját profil mellett mindig van az érdeklődők felé meghívásuk akár napi, akár speciális
kulturális kínálatukból. (Pl. színház, kirándulás, versenyek, előadások, stb.)
Az elmúlt időszak eseményei közül a februári, márciusi
Visegrádi Hírekben is megosztottam néhány személyes
élményt, melyet most a „kulturális kis kitérők”-ben
folytatni szeretnék.
Március 1-jén a Vigadóban bemutatott, Lajtha László:
Capriccio c. műve érintett meg. A „Nyugdíjas Klub”
tagjaként volt lehetőségünk (köszönet Kucsera Tamás
Gergelynek) a Badora Társulat, a Zeneakadémia és a
Nemzeti Táncszínház közös produkciójának megtekintésére. Formabontó színpad és nézőtér, a Zeneakadémia
fiatal zenészei szinte mellettünk ülnek, a táncosok karnyújtásnyira tőlünk egy átlátszó „dobozban” táncolják a
zenemű tételeihez álmodott koreográfiát. Talán ez a közelség és a fiatalok lendülete, ereje segített abban, hogy
ezt a nem könnyű zenét befogadható élménnyé tették.
Nem mondható, hogy 2018. év első negyedévét a pangás jellemezte volna. Intézmények, civil szervezetek,
egyházak és magánszemélyek szervezik és hívják Visegrád polgárait szabad idejük hasznos eltöltésére.
Éljünk a lehetőségekkel!
Mezei Anna
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Egy kiállítás margójára 3.
„Az élményekkel járó benyomások lassanként
eltűnnek emlékezetünkből, de nem tűnnek el gyümölcseik. Nem emlékezünk már összes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni tanultunk. Nem tudnánk azonban írni és olvasni sem,
ha ezeket az élményeket nem éltük volna át, és ha
eredményük képességek formájában nem maradt
volna meg.” Rudolf Steiner
A Waldorf pedagógia „atyja” gondolatát abból a
kosárból emeltem ki, amely a kiállításon kínálta
az érdeklődőket neveléssel, iskolával kapcsolatos
idézetekkel, aforizmákkal. Köszönet Schmidt
Annának az ötletért és kivitelezésért.
Élmény és emlékezet – emlékezet és élmény.
Egy 230 éves iskola történetének váza és egyúttal
további „éltetője” lehet. Itt vannak például a tablók, az osztályképek, sport, versenyek, játékok,
kirándulások, táborok, kulturális programok és
sorolhatnám az eseményeket megörökítő dokumentumokat. Vagy maga az épület története, változásai. Gondoljunk csak bele! Hány generáció
nőtt fel ebben az épületben?!
Vagy például: egy pici kis emléktárgy és mégis
mekkora élményhordozó: „Osztályunk Évzáró
Emlékkönyve 1959-1960”
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nevelők, ha kezük munkáját őrzi egy ballagó tarisznya hímzése, vagy a fokos faragása, csiszolása, esetleg a tabló megtervezése, kivitelezése.
De ide sorolhatnám az
iskola hivatalos szimbólumainak megtervezését,
kivitelezését, mint pl. az
iskola emblémája, hivatalos pecsétje, póló és
„iskolazászló”, vagy iskola „induló” terve.
Kacsán György munkája Pápa Krisztina terve alapján

„Jelet hagyni” … nevelők és osztálytársak „kézjelét” őrzi a
néhány lapos füzetecske, a bélyegzőt nap-mint nap használja
az iskola, a tablók sora élők és holtak arcképét idézi. És kölcsönösen jelet hagytak az egymást követő generációk akarvaakaratlanul is, szép vagy éppen kellemetlen emlékek, élmények kapcsán.
A „230 éves iskola” kiállítás is csak ízelítőt tudott nyújtani
ebből a gazdag „életműből”, az emlékek-élmények tárházából.
És ismét pótolnom kell – remélem utoljára – mulasztásomat:
Köszönjük Herczog Zolinak és Sándorfi Péterné Friedrich Zsuzsának a kiállításhoz nyújtott fotókat!
Mezei Anna
Versekben tündöklő Erdély

MEGHÍVÓ
A Magyar Költészet Napja tiszteletére
2018. április 12-én 18 órakor
a Mátyás Király Művelődési Házban
Deák-Sárosi László - költő, filmesztéta
Kasó Tibor - dalnok
Németh Viktor - dalnok
bemutatják
a Hazanéző,
a Sóvidék irodalmi-művészeti folyóirata
költőinek
„Ének a Küküllőhöz”
címmel megjelent vers-lemezét
„Isten is jobban szeret itt.”
Szeretettel várjuk városunk versbarátait!

Cseke Lászlóné „Emi néni”, mint osztályfőnök
büszke lehet, hogy tanítványa(i) ilyen becsben
tart(ják) a ballagási emlékkönyvet. Mint ahogy
arra is büszkék lehetnek a mindenkori diákok,

Ha még nem döntötte el, hogy milyen célra ajánlja fel
személyi jövedelemadója 1%-át,
kérjük, támogassa az Áprily Iskoláért Alapítványon
keresztül a visegrádi iskolát,
melynek nevelési tevékenységéről a Visegrádi Hírekből,
vagy a. www.aprily-visegrad.hu honlapon tájékozódhat.
Adószámunk: 18224764-1-13
Köszönjük pozitív döntését!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
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Kalász Istvánra emlékezve
2018. március 11-én vasárnap az esti szentmisén emlékezett a visegrádi gyülekezet, az egy évvel ezelőtt elhunyt Kalász
István atyára. A szentmisét Pokriva László esperes, az esztergomi Szent Anna templom plébánosa mutatta be, Szabó
Andor pilismaróti és Dr. Györök Tibor visegrádi plébánosok koncelebrálásával. A misét követően megáldották a Németh József kisoroszi fafaragó mester által készített emléktáblát a templom előterében. A mise keretén belül Pokriva
atya Kalász Istvánnal kapcsolatos személyes élményeit idézte fel. László atya szíves hozzájárulásával közöljük ezt a
tanulságos és emberi visszatekintést:
tam, a hitet megtartottam, készen vár rám az örök élet
„In memoriam Kalász István atya
koronája. „Kérlek, nézz le onnan fentről ránk, könyörög
ezért az esperesi kerületért, a hívekért, a papokért! És
Kedves István atya!
könyörögj egy kicsit értem is, hogy hozzád hasonlóan
Egészen fiatal koromban ismertelek meg. Amikor szer- tudjak én is olyan jó pásztor lenni, mint amilyen te voltál.
veztük az ifjúsági tábort, te is küldtél néhány fiatalt. Eljöt- Nyugodj békében!
tél a közös szentmisére is, és már akkor feltűnt nekem,
hogy milyen áhítattal veszel részt a szentmisén. Aztán egy László atya. „
közzétette: Gróf Péter
jó ideig nem találkoztunk, majd 1993-ban újra összehozott bennünket a sors. Odakerültem Visegrádra, mint
postavezető, és mivel Dorogról messze volt, ezért ott
kaptam szolgálati lakást is. Így minden este átmentem a
templomba, beültem az utolsó padba, és hallgattam a
prédikációdat. Sokat épültem rajta. Amikor időd engedte
a mise után még kicsit beszélgettünk is. Az egyik ilyen
beszélgetés alkalmával mondtam neked, hogy jelentkeztem a szemináriumban. Látszott rajtad, hogy örültél neki.
Az imádságaidat is felajánlottad. A szemináriumban újra
találkoztunk, hiszen te rendszeres gyóntató voltál. Minden
pénteken, akár esett akár fújt, te jöttél, hogy lelki tanácsokat adj a kispapoknak. Akkor is sokat beszélgettünk. Az
egyik esztendőben nálad voltam tanúságot tenni a hivatásomról. Aztán a felszentelésemkor meghívtál, hogy újmisét mondjak Visegrádon és Kisorosziban. Nagy élmény
volt. Majd következett nekem 3 év budapesti szolgálat.
Ebben az időben megint nagyon ritkán találkoztunk.
2003-ban kaptam első plébánosi kinevezésemet Pilismarótra. Te adtad át nekem a hivatalt, és innentől kezdve –
talán nyugodtan mondhatom – barátok lettünk. Mindenben számíthattam rád a kezdeti nehézségekben, kísérted a
plébánosi életemet. Te lettél a lelkiatyám, a gyóntatóm.
Nagyon sok nehézségen segítettél át az évek alatt. Aztán
átkerültem Esztergomba, a kerektemplomba. Itt is te adtad
át a hivatalt nekem. Továbbra is kísérted az életemet.
Gyakran bejöttél, hogy beszélgessünk egy jó kávé mellett.
Időnként egy-egy ügyben már te is tanácsot kértél tőlem.
Ez nagy kitüntetés volt számomra. 2016-ban átadtad nekem az esperesi feladatokat. Azt mondtad, hogy te engem
szeretnél utódodnak látni. Ez jól esett nekem. Ott voltam
tavaly az aranymiséden, ahol jó volt látni, hogy mennyire
szeretnek téged a plébániád hívei. Ugyanezt éreztem,
amikor októberben a bérmálási szentmisén vettem részt
nálad. Utoljára pedig február végén, nem sokkal a halálod
előtt találkoztunk. Hoztad a számadást és a 2017-es év
költségvetését. Fáradtnak láttalak. De ez kicsit természetes volt nálad, mert mindig nagyon sokat dolgoztál. A
feladataidat nagy szeretettel és alázattal végezted. Sokszor mondtad: Azért vagyunk, hogy az embereket szolgáljuk!” Te most megpihentél. Isten hazahívott. Te is
elmondhatod Szent Pállal együtt: „A jó harcot megharcol-

Régi sváb háziáldás
beküldte: Scheili Béla

Szénaboglya

– Kassák Lajos naplója – 4. rész
Alkotóház – Visegrád
….Gyergyai Alberttel és Kálnoky Lászlóval étkezünk egy
asztalnál. Fura, majdnem bogarasnak látszó emberek. Mintha
rejtőzködnének a világ elől, sőt önmaguk elől is. Halkan,
szinte félénken beszélnek. Úgy viselkednek, mintha semmi
mondandójuk nem lenne, és lassan kitűnik, tele vannak problémákkal, sőt anekdotákkal és különféle hírekkel.
….Gyergyai a markánsabb, tekintélyesebb figura. Halkan
mondja ki a szavakat, de a hangsúlya nyomatékos, nem kis
fontosságot tulajdonít annak, amit mond. És mond jókat,
élesen jellemzőket erről is, arról is, főképpen írókortársainkról. Aztán felkel az asztaltól, komoly ábrázattal kissé
meghajtja magát (majdnem pukedlit csinál), aztán elindul
magányos útjára kissé oldalra billentett fejjel, kissé hajlott
háttal és hosszúra nyújtott léptekkel. Ezek a lépek kevésbé
hatnak előkelően. Inkább egy hazátlan vándor, mint egy
biztonságban élő úr jelleméhez tartoznak.
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Másik halk és szerény barátunk, Kálnoky egészen más
jelenség. Ideges és túlzottan érzékeny. Ő is tele van különös emlékekkel és anekdotákkal. Tulajdonképpen nagyszerű társasági lény, de nagyon csínján kell vele bánni, a
legkisebb ellentmondásra visszahúzódik némaságába,
mint csiga a házába. Ha ő beszél, és valaki csak véletlenül
is közbeszól, megrezzen, s a már előkerült félmondat,
akár a megsebzett madár lehull a padlóra. Különben
nagyszerű elbeszélő. Látszatra szenvtelenül, majdnem
hadarva, csakúgy mellékesen mondja el történeteit, nem
befolyásolja a hallgató kombinatív képességét, és ezzel
váltja ki az őszinte derűt vagy csodálkozást.
Asztalbontás után ő is meghajtja magát, aztán apró,
szapora léptekkel, kissé srég vonalban nekiindul – nem
lehet tudni miért és hová. Ő is magányos lélek, mint
Gyergyai, de más anyagból gyúrták, s olykor majdnem
elveszettnek látszik.
Jól érezzük magunkat. Két hetünket szeretnénk még
eggyel meghosszabbítani. Ismeretségi körünk is kibővült.
Megjött Kellér Dezső. Kedélyes, közvetlen ember, jóleső,
megnyugtató a közelsége. Egyáltalán nem olyan figura, és
nem úgy viselkedik, mint akin állandóan nevetni kellene.
Kár lenne érte, ha népszerűsége levében kellene megsavanyodnia.
/folytatása következik/

Gyergyai Albert:
Dorottya Visegrádon
/részlet/

És az ásatások? Fél-falut feltúrják,
Mindenki félti a házát, istállóját,
Művelt kertek alatt romokat keresnek,
Előkotorják, mit régen eltemettek -.
Köveket, csontokat, színes cserepeket,
Olykor, igaz, fegyvert és ezüstérmeket,
Márvány kutat, melyből, így szól a legenda,
Víz helyett bor csurgott, fehér meg kadarka.
Igen szép lehetett Mátyás palotája,
Csak hát ma se legyen a népnek kárára.
Egyetlen vár helyett ki-ki a magáét
Építi-szépíti, színesül a tájék.
Legszebb egy angyalfő benn a múzeumban,
Pufók ábrázatú, bodros rövid hajjal.
- Ilyen hajviselet nekem is jól állna,
Pesten a fodrásznő biztos megcsinálja. "

KERTÉSZETI MUNKÁK!
Kertészmérnökként vállalom:
- kertek rendszeres és időszakos fenntartását
- gyümölcs és dísznövénymetszést
- növényvédelmi szaktanácsadást és permetezést
- öntözőrendszer telepítést és karbantartást
Bergmann Péter
Telefon: 06-20/428-15-97
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

Kozmetika ajánlata!
Ultrahangos ránctalanító kezelés natúr
kozmetikumokkal.
Tini kezelések fiúknak, lányoknak,
kis- és nagykezelések, szempillafestés, szemöldökfestés és formázás,
alkalmi sminkek stb.
Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat és árlistámat megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/
Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester

Visegrádon 70 m2-es körpanorámás
felújított lakás kiad!
80.000.-Ft + rezsi
Tel.: 30/265-4679

ZÖLDHULLADÉK
Lerakóhely nyílt Dunabogdányban
a benzinkúttal szemben.
Tel.: +36-20/933-3241
+36-20/235-0466
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TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor

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