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PROGRAMOK

Július 7. szombat 19.00, Királyi palota, Zenés Nyári Esték

Kecskés együttes koncertje

L. Kecskés András és együttese méltán híres a régi közép-európai és magyar zeneművek autentikus előadásáról. A
visegrádiak kicsit sajátjuknak is érezhetik a zenekart, hiszen sokszor és szívesen lépnek fel városunkban. Az ősszel
meghirdetett Ötletbörzén a 3. legtöbb szavazatot kapta az együttes, így idei koncertjük ennek köszönhető.

Július 13-15. péntek – vasárnap, Királyi palota

XXXIV. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

Ismét eltelt egy esztendő, és közel ezer kosztümös szereplő érkezik újra Visegrádra, hogy méltóképpen idézhessük fel a
királyi székváros legfényesebb történelmi eseményét, az 1335-ös királytalálkozót. A lovagi torna pályán látványos bemutatók szórakoztatják a közönséget, az Alsóvárban, és a palotában pedig bepillanthatunk a középkor és az egykor oly csodálatos királyi székhely mindennapi életébe. A többi helyszínen, így a Királyi Borudvarban, a Parkszínpadon, a vásári
forgatagban és a városi parkban is színvonalas programokkal várjuk látogatóinkat a rendezvény mindhárom napján!
A programokról a 10-12. oldalon olvashatnak bővebben.

Július 21. szombat 19.00, Rendezvénytér

“Világzenei Kalandozások”

Fellép: Parola, Traveller’s Company és a Szimbola
A Világzenei Kalandozások nem más, mint az EtnoGrád fesztivál egyfajta folytatása, továbbgondolása - valódi zenei csemege. A Parola a világzene elsősorban akusztikus hangszereken, különleges instrumentumokon megszólaltatott világába
kalauzolja el a közönséget. Az ír/kelta folkhoz ezer szállal kötődő, lehengerlő erejű Travellers' Company bizonyítja, hogy
az ír kocsmazene mit sem veszített erejéből az elmúlt évszázadok során. Végül az átalakulása óta fúziós rockzenét és post
rock műfajokat világzenébe és versfeldolgozásokba oltó, Visegrádról indult Szimbola lesz hallható.

Július 22. vasárnap 19.00, Rendezvénytér

II. EtnoGrád fesztivál

nép- és világzenei nap
Fellép Ferenczi György és a Rackajam, valamint a Babra zenekar

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock'n'roll forradalom szeretete. Így fér össze a
kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya
bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, és humorban gazdag estét.
Az öt barát alkotta Babra zenekar muzsikája a sokszínű délszláv népzenei vonal megvastagítója, miközben friss, zöld
indákkal díszítője és színesítője is.

Július 28. szombat 20.00, Rendezvénytér

Rockabilly est

Fellép a Prison Band

A The Prison Band a korábbi Cadillac, V8 és B'15 tagokból alakult 2006-ban. Első albumuk 2008-ban jelent. Felléptek
több külföldi fesztiválon és klubkoncerten. Nem idegen tőlük, hogy ismert előadók dalait ültetik át saját stílusukra.
Reményeink szerint egy feledhetetlen hangulatú rockabilly estet varázsolnak Visegrádra.
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
A 2018. május 17-én tartott testületi ülésen az
alábbi döntések születtek:
 elfogadta a testület a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2017. évi
feladatellátásról, valamint a jegyző által készített,
Visegrád Város Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatairól átfogó értékelést
 szintén elfogadta a testület a Pro Visegrád Nonprofit
Kft. és a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját
 4.000.000,- Ft-ot csoportosított át a testület a 2018. évi
költségvetés általános tartalékából a dologi kiadások
sorára a 2018. év hátralevő részének önkormányzati
vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyvédi feladatainak finanszírozására
 a képviselő-testület úgy döntött, hogy a városközpont
megközelítése, az általános iskola kiszolgálása, valamint a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben meghatározott terület- és településrendezési célok
megvalósítása érdekében a Visegrád Rév u. 6. szám
alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadnak - az ingatlan
megvételére irányuló sikertelen tárgyalásokat követően
- a kisajátítási törvényben biztosított jogkörében eljárva
- kisajátítási eljárás megindítását kérelmezi az illetékes
Pest Megyei Kormányhivatalnál.
 bérleti szerződést kötött az önkormányzat a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel 2018. június 1-től
2029. június 15-ig tartó időszakra, évi nettó 1.000.000.Ft+Áfa bérleti díj ellenében, az önkormányzat
tulajdonában lévő Visegrád 064 hrsz-ú ingatlan egy
részén felállítandó mobilszolgáltatást biztosító bázisállomás kiépítésére
 módosításra került a Harangvirág u. 22. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása tárgyában hozott 82/2018. (04.18) Ökt. határozat, mely szerint
a képviselő-testület a bérlő felülvizsgálati kérelmének
helyt adva a 2018. február 1-től 2018. június 30-ig
terjedő időszakra havi 56.100.-Ft összegben határozta
meg a bérleti díjat
 pályázatot nyújtott be az önkormányzat WIFI4EUhotspotok telepítésére, melynek helyszíneként a Szent
Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház területét
jelölte ki
 nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen
meghívásos közbeszerzési eljárást indított a „Mátyás
Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat
felújítási munkái” tárgyban
 a Szentgyörgypuszta köz szélesítéséhez bruttó 5000
Ft/m² áron összesen 178 m² területrészt vásárolt az önkormányzat az 1599, 1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanokból
 egyszeri 400.000,- Ft-os támogatásról döntött a testület
a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére
 a „Visegrádi Nyár 2018” rendezvénysorozat keretében
az önkormányzat megrendelte a V. VisegRock fesztivál 2018. június 8-9-én tartandó programjait bruttó
2.500.000.-Ft értékben, a II. EtnoGrád fesztivál,














Ferenczi György és a Rackajam 2018. július 22-én
tartandó előadását bruttó 700.000.-Ft értékben, a
Heureka Swing Big Band 2018. augusztus 19-én
tartandó koncertjét bruttó 600.000.-Ft értékben,
valamint a Jazzation énekegyüttes 2018. augusztus 25én tartandó koncertjét bruttó 500.000,- Ft értékben.
2018. június 1-i hatállyal a Visegrád Feketehegy
utcából nyíló 787 hrsz-ú közterületet „Feketehegy
lejtő”-nek nevezte el a képviselő-testület
elfogadta a testület a Mozdulj Rendes Alapítvány támogatási kérelmét és a 2018. október 14-én megrendezésre kerülő „V4 Visegrád Csúcstámadás” sportrendezvény megrendezése céljából 350.000,- Ft értékben
jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Bártfai
István képviselő 2018. év január hónapra járó, 1 havi
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 76.200.- Ft a
Szent György Lovagrend részére történő felajánlását,
működési költségekre, valamint eszköz beszerzésre
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívás
kapcsán a helyi települési klímastratégia elkészítésére,
a klímahatások közül elsősorban a természetvédelemre
és az épített környezetre gyakorolt hatások kapcsán a
szemléletformálásra, ennek keretében települési figyelemfelhívó akciók megvalósítására, kreatív és játékos
foglalkozások szervezésére, a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó
médiakampányok megszervezésére és lebonyolítására,
valamint a projektgazda honlapján belül a projekt
számára aloldal létrehozására és annak a projekt során
elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel
való folyamatos feltöltésére, frissítésére
jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Mikesy
Tamás képviselő 2018. év április, május hónapra járó
tiszteletdíjának, 152.400,- Ft-nak a felajánlását a
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium támogatására
a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mátyás Király
Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáig, legfeljebb
2018. augusztus 31-ig ideiglenesen megbízza a
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátásával Mikesy Tamást, az
intézmény igazgatóját
a Településszerkezeti terv felülvizsgálata kapcsán
szükséges Natura 2000 hatásbecslés elkészítésével az
URBANITAS’2000 Környezet- és Energiagazdálkodási Kft-t bízta meg a testület 550.000.-Ft+27%Áfa,
bruttó 698.500.-Ft vállalkozói díj ellenében

2018. május 29-én rendkívüli testületi ülésen:
 Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Visegrád Rév u. 10. (CBA) szám
alatti ingatlan Pest Megyei Kormányhivatalnál folyamatban lévő kisajátítási eljárás 2018. július 6-ig történő további szünetelését kérelmezi, egyúttal felhatalmazta a polgármestert Visegrád Város Önkormányzat
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folytatás a 2. oldalról

nevében a kisajátítási eljárás újabb szünetelés iránti
kérelemének megtételére. A Képviselő-testület felszólította a Reha Invest Kft-t, hogy a Visegrád, Rév u. 10.
szám alatt jelenleg álló épületnek, és környezetének
külső és belső átalakítására vonatkozó, látványterv
szinten kimunkált tervét, továbbá a projekt megvalósításának ütemezését, a projekt költségvetését, valamint a projektterv ütemezett megvalósítására vonatkozó garancia nyilatkozatot – melyben a beruházó
nyilatkozik arról, hogy a benyújtott projekttervben
foglaltak reálisak, azt finanszírozni tudja, illetve a
projekt nem teljesülése esetére milyen garanciát vállal
– a Képviselő Testület részére – legkésőbb – 2018.
június 20. napjáig megvitatásra alkalmas minőségben
megvitatásra és véleményezésre nyújtsa be.
Amennyiben a Reha Invest Kft. 2018. június 20-ig
nem nyújtja be a valamennyi elemet tartalmazó felújítási tervdokumentációt, úgy a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy Visegrád Város
Önkormányzat nevében 2018. június 21-én kezdeményezze Pest Megyei Kormányhivatalnál a folyamatban lévő kisajátítási eljárás szüneteltetésének
megszüntetését.
VVÖ
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Városházi Mozaik
Közműfejlesztési munkálatok:
Mint ahogyan azt az elmúlt időszakban tapasztalhattuk, a
DMRV. Zrt. ivóvíz közműhálózati karbantartást végez a
városban. A munkálatokban érintett útszakasz Visegrád
egyik legforgalmasabb részén van, így a munkálatok különösen érzékenyen érintik a lakosságot és az ide látogatókat
is. A munkálatok tervezésével, időzítésével, kivitelezésével
kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzatának semmilyen kompetenciája nincs, tekintettel arra, hogy a közmű
hálózat a DMRV Zrt., az érintett útszakasz pedig a
Magyar Közút Zrt. kezelésében van. Mindezek ellenére,
a lakosság érdekeinek képviseletében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a beruházóval; felhívjuk figyelmét a
balesetveszélyes közlekedési helyzetekre, a hétvégi munkavégzéssel kapcsolatban vonatkozó önkormányzati rendeletünkre, a nagy melegben szálló porra és egyéb kellemetlenségekre. A DMRV Zrt. által az érintett háztartásokba
eljutott szórólapokat digitálisan is bekérjük, ezeket a város
honlapján és facebook oldalán közzé tesszük. A beruházó
és kivitelező nevében ez úton is köszönjük a Tisztelt Lakosság szíves türelmét! Bár e sorok írásakor a Rév utca és
annak városközponti kereszteződése leginkább háborús
övezethez hasonlít reméljük, hogy amikor Önök olvassák, a
cikk már aktualitását vesztette!

Nyári igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2018 (III. 21.) számú határozata alapján

2018. július 23. és 2018. augusztus 5. között igazgatási szünet lesz,
mely napokon a hivatal zárva tart.
Az érintett napokon anyakönyvi igazgatási és egyéb, azonnali intézkedést igénylő,
halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszám:
20/251-9672
A szünet utáni első munkanap: 2018. augusztus 6. hétfő
Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata

Tisztelt visegrádi Polgárok!
Településünkön több ingatlantulajdonos kapott az elmúlt
időszakban olyan tartalmú levelet, melyben arról értesítettük, hogy településképi bejelentési eljárás lefolytatása
nélkül kihelyezett napelem vagy napkollektor miatt hivatalból településképi kötelezési eljárást indított velük
szemben Visegrád Város Polgármestere.
Ezen eljárások megindításának előzménye, hogy az
elmúlt években számos olyan építési tevékenység zajlott
Visegrádon, amely jogszabály által építésügyi engedélyhez ugyan nem, de Visegrád Város Önkormányzata felé
településképi bejelentési kötelezettséghez kötött építési
tevékenységnek minősülnek. Tapasztalatunk szerint ezen
építési tevékenységek döntő részénél a bejelentés - mely
lényegét tekintve egy előzetes egyeztetést jelentene az
építtető és Visegrád Város Önkormányzata között - nem
történik meg, annak ellenére, hogy azok elmulasztása
jogszabályban meghatározott következményeket vonhat

maga után. Hogy a településképi bejelentések miért nem
történnek meg, nem tudjuk pontosan, bízunk azonban
abban, hogy a tájékozatlanság, és nem az érdektelenség
vagy a nemtörődömség az oka.
Visegrád Város Polgármestere jogszabályi kötelezettségének eleget téve döntött úgy, hogy - az ügyek várható
nagy számára tekintettel azok folyamatos indítása mellett
- azokban az esetekben, melyeknél az építtető településképi bejelentési eljárás alapján kiadott igazolással nem
rendelkezik, településképi kötelezési eljárást indít. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a településképi bejelentés
elmulasztása miatt indított településképi kötelezési eljárások nem pusztán a talán legtöbbeket érintő napelemek,
illetve napkollektorok kihelyezésének utólagos vizsgálatára irányul, hanem számos más, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
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312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott építési tevékenységre is.
A kötelezési eljárásban elsőként azt kívánjuk tisztázni, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztásával megvalósított építési tevékenység pontosan mikor valósult
meg, ugyanis az építési tevékenység ideje határozza meg,
hogy milyen eljárásrend szerint kell a továbbiakban lefolytatni az eljárást.
Azokban az ügyekben, amelyekben a településképi
bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenység 2013.
július 1-jét megelőzően valósult meg, és ezt az építtető
hitelt érdemlően igazolja, az eljárást megszüntetjük.
A 2013. július 1-je és 2018. január 1-je között megvalósult építési tevékenységek esetén az akkor hatályos, de
időközben hatályon kívül helyezett jogszabályokat alkalmazzuk, hiszen az építési tevékenység akkor, abban a
jogszabályi környezetben, azok szabályozási keretei között
valósult meg. (Ezen eljárások során az alábbi jogszabályok
kerülnek alkalmazásra: Helyi Építési Szabályzatról szóló
5/2004. (VII.1) ör. rendelet, a településképi bejelentési
eljárásról szóló 14/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelet,
a településképi kötelezési eljárásról szóló 9/2015. (VI.18.)
önkormányzati rendelet) Amennyiben a főépítészi állásfoglalás alapján a Polgármester nem támogatja a bejelentés
szerinti építési tevékenységet - erről határozatban értesül
az építtető - az eljárás következő lépéseként kötelezzük az
építtetőt a napelem, napkollektor, vagy egyéb építmény,
épületrész átalakítására, adott esetben elbontására, amely
megfelel a város építési hagyományainak és összhangban
áll épített környezetével. A kötelezési eljárásban hozott
döntés megszegése, vagy végrehajtásának elmulasztása
esetén a kötelezett bírsággal sújtható. Fontos tudni, hogy
amennyiben a kötelezett részéről a teljesítés - átalakítás,
elbontás - elmarad, az eljáró hatóság végrehajtási eljárás
keretében egyéb eszközökkel szerezhet érvényt a kötelezési eljárásban előírtaknak.
A 2018. január 1-jét követően megvalósult építési
tevékenységek esetén az eljárást a jelenleg hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell lefolytatni, melyek az
alábbiak: a településkép védelméről szóló 20/2017.
(XII.14.) önkormányzati rendelet, általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. A 2018. január
1-jét követően megvalósult nem építési engedély köteles
építési tevékenységek esetén bejelentési kötelezettség
kizárólag a 20/2017. önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő térképen piros vonallal körülhatárolt területen belüli ingatlanok tulajdonosai számára kötelező,
azonban a rendelet előírásainak Visegrád egész területén
eleget kell tenni.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy eljárásunk nem az
érintett építtetők ellen irányul, hanem Visegrád sajátos
településképét, karakterét kívánjuk megőrizni, hiszen
településünk összképe közös érdek, melyet lehet építeni,
szépíteni, de lehet hátrányos irányba is alakítani.
Az elmúlt hetek tapasztalatainak ismeretében Visegrád
Város Önkormányzata 2018. július 3. 18.00 órára la-kossági
fórumot szervezett, azzal a céllal, hogy a településképi bejelentési eljárásról, valamint a megoldási lehetőségekről hiteles, közérthető tájékoztatást kaphasson a lakosság.
VVÖ

2018. július

Pályázati felhívás
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
igazgatói álláshely betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetői megbízás ellátására szóló megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre
szól, 2018. szeptember 1-től- 2023. augusztus 31-ig.
Munkavégzés helye: 2025 Visegrád, Széchényi u. 11.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok (művelődési központ tevékenysége, közművelődési könyvtári tevékenység, nyilvános filmszínházi filmvetítés, nyilvános
közgyűjteményi tevékenység, egyéb szórakozás, kultúra,
sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek) ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény
működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének
betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtása.
Illetmény és egyéb juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a
Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelő-dési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkal-mazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések ren-dezéséről
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.
Pályázati feltételek:
aa) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség,
vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú
szakirányú szakképesítés,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy
az ab) pontja szerinti szakvizsgájának és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos
tevékenységet végez.
d) legalább 2 éves vezetői gyakorlat,
e) három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
f) büntetlen előélet és cselekvőképesség
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai végzettséget igazoló dokumentumok
/diplomá(k)/ másolata,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
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munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai vezetői
elképzelések,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselőtestületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálója Visegrád Város Önkormányzat
Képviselő-testülete (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
A pályázatokat az elbírálás előtt a pályázattal kapcsolatos
vélemények kialakítása érdekében a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy
példányban zárt borítékban „Mátyás Király Művelődési
Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat” felirattal Visegrád Város Önkormányzat Polgármesterének
címezve kell benyújtani az alábbi címre 2025 Visegrád,
Fő u. 81.
Az állás a pályázat elbírálását követően,
legkorábban 2018. szeptember 1-től tölthető be.
Felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban Visegrád Város
Önkormányzat polgármestere Félegyházi András ad a
polgarmester@visegrad.hu email címen.
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag –
a pályázati határidő lejártakor- megfelel a jogszabályi
előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek minősítse és szükség esetén
új pályázatot írjon ki.

TÁJÉKOZTATÁS JÁRDAÉPÍTÉSRŐL
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy Ádám Tamás vállalkozó
Visegrád Város Önkormányzata megbízásából

2018. július 16. és 2018. augusztus 11.
között
járdaépítési munkákat végez a
Fő utca 117. és 139. számú ingatlanok
közötti szakaszon a hegy felöli oldalon.

Az építés alatt álló kapubejárók gépjárművel
nem lesznek használhatók.
Erre vonatkozó pontosabb információt az építőktől a helyszínen lehet beszerezni.
A munkák munkanapokon 7 és 17 óra között
és szombat délelőtt tartanak.
Köszönjük türelmüket!

Gondolkodjunk közösen házunk tájáról és
tájunk házáról!
Régiós Arculati Kézikönyv készül
A régió településeinek többsége éppen túl van egy nehéz
feladaton: elkészítette településképi arculati kézikönyvét
(TAK) és a hozzá tartozó rendeletet. Az egyes települések
TAK-ban számba vett értékei azonban több ponton összefüggnek, egymásba fonódnak, közös régiós arculatot adva.
Ezen értékek, jellemzők és összefüggések feltérképezésének,
régió szintű bemutatásának ad teret az „Építészeti-Tájegységi
Arculati Kézikönyv”, továbbiakban ÉTAK, mely a régió
esszenciáját adja.
A kiadvány célja, hogy gondolkodjunk közösen és fogalmazzuk meg a régió jövőjét érintő, a döntéshozók és a lakosság
munkáját is segítő alapvetéseket „házunk tájáról és tájunk
házáról”. Ehhez össze kell gyűjteni a régiónkat meghatározó, annak egyediségét adó épített és táji értékeket, megismerve a bennük rejlő erőt és szépséget, hogy megőrizhessük
a jövő nemzedék számára. A Lechner Tudásközpont szakmai
felügyelete alatt folyó projektnek számos előnye van mind a
település, mind a teljes régió tekintetében. Egyrészt promóciós anyagként összegzi a térség értékeit, a benne
rejlő lehetőségeket és összefogó erőt, ezáltal mozgatórugója
és sorvezetője lehet fejlesztéseknek. Másrészt a helyben
lakók, építtetők számára is iránytűként szolgál, a TAK esetleges kiegészítéseként. Nem utolsó sorban régiós szinten
segíti a meglévő építészeti és táji értékek megóvását valamint az új értékek születését. A kézikönyv alaptartalma
hasonló ugyan a TAK-hoz, ugyanakkor új struktúrában,
esszenciális tartalmat fogalmaz meg, közérthető módon. A
kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság
tájékoztatását segíti.
E régió ÉTAK-ját a DNS-Műterem és a DZone Kft. konzorciuma készíti. A Pro Architectura díjas építészek, gyakorló
főépítészek, tájépítész, településtervező, épületfotós és építész-festőművészből álló csapat mintegy tizenöt – a szakmai
zsűri által kiemelkedő színvonalúnak és példamutatónak ítélt
- települési arculati kézikönyvet (TAK) készített a 20172018-as év során. Megrendelőik között kistelepülések, fővárosi kerület, valamint városok is megtalálhatóak. Valamenynyien tervezési gyakorlattal rendelkeznek, a legkülönbözőbb
léptékű referenciamunkákkal.
A helyszíni szemle és munka során fotók és légifotók készülnek utcákról, terekről, épületekről (legyen az műemlék,
régi vagy új családi ház vagy középület, egy-egy építészeti
jellemző részlet - például ablak, kapu, kerítés, tornác, homlokzati dísz stb. -, gazdasági melléképület, vagy kert. Ehhez
kérjük a lakosság szíves megértését és támogatását.
A kézikönyv készítésével kapcsolatos tudnivalókat követheti
a „Pilisi Térségi Arculati Kézikönyv” facebook oldalon.
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BEJÁRTUK A KÖRNYÉKET
A tanév utolsó túráján geoládák nyomába indultunk. A
már nyarat idéző reggeli melegben gyülekező szülőkkel,
ovis és gimnazista tesókkal kiegészült kis csapatunk Dunabogdány felé vette az irányt, mert „kémeink” szupertitkos
jelentése szerint a Róka-hegy első rangú geoláda rejtő hely.
Az első ládára a bogdányi kálvárián találtunk. A lelkes kis
csapat futva nyomozott tovább, így hamarosan megtaláltuk
a következőt is a Kühlenberg-forrásnál. Kincsvadászainkat
emberpróbáló feladat elé állította a megtalált dobozka, hiszen pompásabbnál-pompásabb ajándékokat rejtett. El kellet
hát döntenünk, hogy a Kinder figurát vagy a felbecsülhetetlen értékű óarany csecsebecsét választjuk. Győzött a csábító
csillogás, bár a fiúk azért megjegyezték, hogy szerintük az a
kislabda, amit mi raktunk a kincses ládikóba többet ér az
amúgy Indiana Jones által is megirigyelt ékszernél. Hosszú,
kilátástalanul kincsmentes kaptató következett és a csapatban a lelket már csak a forrásvíz, az uzsonna, no és persze a
következő geoláda ígérete tartotta. Érdemes volt várni,
hiszen a következő meglepetés ajándékból – matricacsomag
- majdnem az egész csapat részesült.

Tovább haladva egy dimbes-dombos tisztáson azonban
kiderült, hogy a kincsvadászok élete sem csupa móka és
kacagás. A fák között ugyanis rablók rejtőztek el. No de a
pandúrok sem voltak restek: a nyomukba iramodtak. Míg
az üldözés zajlott kiderült a szülőket is lázba hozta a kere-

sés-rejtegetés. A döntetlenre álló fogócskát így a szülők
által elrejtett gyümölcsök vadászata váltotta fel, ami azért
lényegesen könnyebb volt, mint mondjuk Oláh Szabit
utolérni a csalánosban.
A megtalált gyümölcsöket falatozva indultunk az Urak
asztala felé s a fogócskában kifáradt csapat sűrűn kezdte
kérdezgetni: „Ott vagyunk már?” A fáradtság az első, utunkat keresztező szamóca bokorig tartott. A kis, piros dopping látványára ugyanis versenyfutás indult. Szerencsére
olyan sok volt, hogy jutott belőle mindenkinek. Erőnk
viszont rohamosan fogyatkozott, így a következő geoládát
csak egy előretolt hadegység fedezte fel, míg a többiek
ebédeltek, fára másztak vagy épp Felelsz vagy merszeztek.
Borjúfőn a gyönyörű látványon kívül égzengés fogadott
bennünket, így a geoládát hanyagolva, lábunkat nyakunk
közé kapva vettük az irányt Visegrád felé. Szerencsére
szárazon megúsztuk és már mindenki otthon mesélte a
nap élményeit, mikor eleredt az eső.

Jó volt újra együtt túrázni, örültem a szülőknek, kis- és
nagytesóknak is.
Idén sokfelé jártunk az állatkerttől kezdve a vácrátóti
arborétumon át a Strázsa-barlangig. Jövőre újabb kalandokkal várlak Benneteket. Addig is szép nyarat és sok
élménydús túrát kívánok mindenkinek!
Gottweisz Tímea

Ipolytarnóci kirándulás
Június 12-én a 2. osztályosokkal Ipolytarnócra kirándultunk. Térben nem olyan messze, de időben ... hatalmasat
repültünk vissza a múltba! Olyan ősi állatok, növények
nyomait láthattuk, melyek kb. 20 millió évvel ezelőtt éltek
itt, ahol most a mi hazánk van. A vidék varázslatos szépsége, csendje és a fülledt, párás meleg, ami aznap kísért
minket, segített elképzelni a nagyon távoli múltban burjánzó erdőt, tájat.
Még nagyobb tetszést aratott az őslénypark játszótere,
ahol a lombkorona-sétány alatt drótkötélpályán, csúszdán,
mászókákon dolgoztatták izmaikat azok a gyerkőcök,
akik nem a 4D mozi "féreglyukain" utaztak az időben.
Késő délután hazaérkeztünk, újra 2018. június közepébe,
amikor is éppen az év végi bizonyítványra várunk.
Csonka Józsefné - Bori néni
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Gyermeknap

játékkal, sporttal, pályaorientációs ismeretekkel és más egyéb „finomságokkal”
Idén is - mint minden évben – nagy „erőkkel” készültünk együtt; az iskola nevelőtestülete, a szülői szervezet tagjai és az iskola alapítványa a május végére tervezett GYERMEKNAP-ra. Alig győztünk válogatni a
sok programötlet kínálatból.
Végül összeállt a hivatalosan délig tartó gyermeknapi
kavalkád! A konténer termekben és a biztonságosan
őrzött füves területen nevelők, szülők, felsős, ügyes
kezű diákok kézműves foglalkozásokat, szabadtéri játékokat, versenyeket vezettek. Öröm volt látni a színesebbnél színesebb alkotásokat, a koncentráló figyelmet
egy-egy nehezebb darab elkészítésénél, és a büszkeséget
a siker láttán, hiszen a gyerekek saját kreativitásukat,
egyéniségüket is szőhették az olykor kevésnek bizonyult
idő kihasználására. (Sebaj, majd otthon folytathatják!) A
sportkedvelők a focibajnokságon vehettek részt.
A 2018. évi Gyermeknap Visegrádon új elemmel gazdagodott azzal, hogy egyúttal „Pályaorientációs Nap”nak tekintették a szervezők a felső tagozat érintett osztályai számára. Helyi intézmények, vállalkozók, szakemberek mutatták be szakterületük szépségét, szükséges ismereteit, fontosságát és helyi lehetőségeit. Ízelítőül álljon itt a „próba-év” kínálata:
- Szűcs Sándor a visegrádi Papírmerítő műhelyt mutatta meg, ahol a gyerekek elkészíthették saját
könyvjelzőjüket is.
- A visegrádi Fellegvár Óvoda vezetője Gyurián
Mária a kisgyermek-pedagógia gazdagságából
adott ízelítőt személyes élményekkel és dalokkal,
versekkel, játékokkal színesítve és kedvet ébresztve
a leendő „óvó néniknek, óvó bácsiknak”.
- A Duna-Ipoly Nemzeti Park képviseletében Váradi
Éva tartott tudásából, tapasztalatából szőtt előadást
a környezetvédelem fontosságáról, a Nemzeti Park
funkciójáról, helyi jelentőségéről, lehetőségeiről.
- A rendőrség egy ideiglenes KRESZ tanpályát épített fel, ahol a táblák ismeretében a gyerekek kipróbálhatták biciklivel vagy rollerrel tudásukat és kérdezhettek a rendőri munkáról.
- Az Országos Mentőszolgálat részéről egy felszerelt
mentőautó állt rendelkezésre, ahol a gyermekek
megismerkedhettek az eszközökkel, a rajzolt „sebeket” egymást bekötözve láthatták el, majd a „sérültet” szállíthatták a hordágyon a mentőautóba.
- A Visegrádi Önkéntes Tűzoltók lelkes csapata mellé
az idén Meggyesi Balázs parancsnok közbenjárásával a Szentendrei Tűzoltóság az attrakciónak is
számító „létrás autóját” is kihozta Visegrádra, melyen a kíváncsiak és bátrak átérezhették a mentés
lelkierőt is kipróbáló helyzetét, pedig most „csak” a
gyönyörű kilátásban kellett gyönyörködni.
A „füstös szoba” rejtélyes hangulata és a feladat is
próbára tette a kutatás izgalmát.

Nagyon szervezetten zajlott a nap, köszönhetően az
előzetes folyamatos előkészületeknek és a sok áldozatos
munkának.
Általánosságban szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a 2018.
évi Gyermeknap megrendezéséhez: Visegrád Város
Önkormányzatának a pályázati lehetőségek és azok
megnyerésével juttatott támogatását, az Áprily Iskoláért Alapítványnak, a Visegrádi Ásványvíz felajánlását,
személyesen Eőry Dénes segítségét és munkáját, a
pályaorientációs programok minden szereplőjének a
részvételt, beleértve a katasztrófavédelem minden ágazatának jelenlétét.
Itt kell kiemelni a 8. osztályos tanulók áldozatos és
szorgalmas munkáját, hiszen minden állomáson segítették az érkező gyerekeket, bemutatták a játékokat,
megkenték, kiosztották a lángosokat és folyamatosan
kérdezték a felnőtteket és a tanárokat, hogy még hol
tudnak segíteni? Ez is egy pályaorientációs gyakorlat
volt számukra! Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hisz
empátiájuk, segítőkészségük példa lehet a kisebbek
számára is.
A szülői szervezetnek mind az iskolavezetés és nevelőtestület, valamint az alapítvány ezúton is szeretné megköszönni a szülői szervezet tagjainak és az osztályszülői
közösség képviselőinek jelenlétét, segítségét! Az előkészítéstől a nap befejezéséig fáradságos munkájukkal
támogatták az eseményt, lelkesen sütötték a lángost. Név
szerint is köszönjük mindezt: Andáné Dlabig Zsuzsannának, Balázs Mariettának, Csitneki Szilviának,
Hartegen Veronikának, Kádár Évának, Szekeres Zoltánné Eszternek, Veres Mónikának és külön köszönet
Muckstadné András Enikőnek a korábbi évek tapasztalatainak átadásáért, és a konkrét munkájáért, és a tantestület tagjainak a szervezést és lebonyolítást.
Engedjék meg, hogy a visegrádi iskola szülői szervezetének két éve gyakorló vezetőjeként zárjam a 2018 évi
Gyermeknap értékelését: Ilyenkor kissé könnyes
szemmel, azonban végtelenül boldognak érzem magam,
hiszen adhattunk valamit ismét közösen gyermekeinknek és a közösségnek egyaránt. Köszönöm itt is mindenkinek, aki részt vett mind a szervezésben, mind a
tervezésben és köszönöm a gyermekeknek a részvételt.
Nődl Norbertné, mint szülő
és mint a Szülői Szervezet elnöke
Utóirat: A 2018. évi Gyermeknap megrendezését,
lebonyolítását az Áprily Iskoláért Alapítvány köszöni,
és gratulál mindazoknak, akik szabad idejüket feláldozva érdekes és értékes programmal nyújtottak felejthetetlen pillanatokat a visegrádi iskola Gyermekeinek!
Mezei Anna
ÁIA kuratóriumának elnöke
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Kirándulás Egerben

Könyvtári hírek

A hatodik osztály Egerbe kirándult. Csodálatos város, rengeteg látnivaló,
kedves emberek.
Egyik fontos úti
célunk a vár
volt, ahol jelmezbe öltözött
vezetőtől hallhattunk az erődítmény történetéről, a híres
ostromról, sőt
egy igazi muskétát is elsütöttek, még emlékezetesebbé téve a látogatást.
Ugyancsak izgalmas volt a varázstorony játszóháza, ahol a gyerekek saját
maguk által elvégzett kísérleteken keresztül ismerkedhettek meg alapvető
fizikai jelenségekkel, tudományos játékokat játszhattak.
Arra is szakítottunk időt, hogy megörökítsük látogatásunkat egy olyan
helyen is, amit biztosan a turistáknak készítettek oda: nagy betűkből Eger
feliratot állítottak fel a Dobó tér közelében.
Jól éreztük magunkat, és sok élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza
másnap Visegrádra.

Tájékoztatom Önöket, hogy sikeresen
pályáztunk a Tinta Könyvkiadó által
meghirdetett Kazinczy Ferenc könyvtári
állománygyarapítási pályázaton. Ennek a
pályázatnak a keretében az alábbi könyveket szereztük be:

Nyelvek órája az Áprilyban
Iskolánk minden év tavaszán lehetőséget ad az idegen nyelvet tanuló
diákok számára, hogy társaiknak bemutathassák, milyen dalokkal, jelenetekkel gyarapodott a tudásuk. Idén a mozi színpadára állhattak a gyerekek
2018. május 3-án.
Az alsó tagozatosok műsorát a 2. osztályosok nyitották, akik a
Rotkäppchen (Piroska és a farkas) c. mesejátékot adták elő német nyelven
körjátékkal és tánccal színesítve. A harmadikosok sváb- és német játékfüzért mutattak be, majd Némedy Levente előadásában hallhattuk a Der
Fuchs und die Katze történetét.
Angol nyelvet 4. osztályos kortól tanulhatnak iskolánkban. Ez az osztály
egy gitáros dalt és vidám jeleneteket adott elő, melynek humora a más
nyelvet beszélők közötti félreértésekből fakadt.
Oláh Panna Der Katzentatzentanz c. német verse zárta a visegrádi alsós
gyerekek műsorát.
A kisoroszi tagintézményből 2 tanuló német verset adott elő, az angolosok pedig a We are the great explores (Mi vagyunk a nagy felfedezők) c.
éneket vitték színpadra.
A felső tagozatosok angol nyelvű műsorát az ötödikesek nyitották. Egyik
csoport a The sound of the music (A muzsika hangja) c. musicalból a
Do,re,mi dalt játszották el, a másik csoport pedig a környezetvédelemről
énekeltek Superheroes címmel.
A hatodikosok egy éttermi rendelést tanultak be angol nyelven, ezek után
biztosan nem jönnek zavarba, ha külföldön megszomjaznak vagy megéheznek. Izsák Eszter egy sváb anekdótával szórakoztatta a közönséget. A hetedikesek egy történetet mutattak be nekünk The tailor off swaffham címmel.
Egy nagyon kellemes délelőttöt tölthettünk a moziban, köszönjük a gyerekeknek a felkészülést.
Továbbá megköszönöm kollégáimnak az egész éves gondos munkáját és
a színvonalas színpadi produkciókat. Angol tanárok: Zömbik József
(4.o.), Szilvássy Éva ( Kisoroszi, 4., 5., és 6.o.); Kálmánné Dénes Viktória (5. és 7.o.). Némettanárok: Izsákné Illés Gabriella (1.,3. és 4.o);
Schmidt Anna( 5-8.o.).
Bene Éva Rita német tanító ( 2. és 3.o)

 Ambrus Izabella, Horváth Ágnes:
Fundi kirándulni megy (mesekönyv)
 Defoe, Daniel:
Robinson Crusoe, rövidített és átdolgozott kétnyelvű változat nyelvtanulók
számára (angol nyelv)
 Etimológiák, szóelemzések a CzuczorFogarasi szótárból (kézikönyv)
 Fodor István:
A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
(nyelvcsaládok)
 A magyar nyelvtörténet kézikönyve
(kézikönyv)
 Pelczéder Katalin:
Gyümölcsnevek szótára,
450 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és eredete
 Rácz János: Kutyaszótár,
410 kutyafajta nevének eredete és a
fajták bemutatása (állattenyésztés)
 Zsák Éva, Petróczi Andrea:
Meseszótár,
1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata példamondatokkal (ifjúsági ismeretterjesztő irodalom)
Könyvajánló:
Felnőtteknek:
 Bán Mór: Hunyadi – kilencedik könyv
– Isten árnyéka
 King, Stephen: Álom doktor
Gyerekeknek:
 Dániel András: Jó éjszakát, kuflik!
 Finy Petra: Milu az olimpián
 Pálfy Julianna: A kölyökkutya felnő
 Preußler, Otfried: Torzonborz újabb
gaztettei
 Szegedi Katalin: Kocsonyakirályfi
Kedves Könyvtárlátogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2018. július 4 – július 20. között
szabadság miatt
könyvtárunk zárva tart.
Nyitás: 2018. július 23-án!
Mindenkinek kellemes nyarat,
jó pihenést kívánok!
Kotz Eszter
könyvtáros
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. május 21. - A millenniumi kápolnai pünkösdi búcsú
Ebben az évben is, - mint immáron 20 éve, amikor a kápolnát fennállásának 100. évfordulója alkalmából felújítottuk - a német nemzetiségi önkormányzat egy megemlékező misével összekötött búcsút rendezett. Ez alkalommal is nagy gondossággal készültünk a megrendezésre.
A helyi önkormányzat emberei szépen levágták a kápolna
körül a füvet, összetakarítottak, rendbe tették a parkot. A
kápolna gondnoka tüchtig kitakarította a télre bezárt kápolnát, virággal díszítette az oltárt és a lépcsőt kísérő
virágos kertet rendbe rakta, kigazolta.
Ekkorra a környezet már készen állt a vendégek fogadására.
A misét hallgatók számára, a szükséges székeket a büféhez szükséges asztalokat, padokat reggel 8 órára szállította az önkormányzat autója a helyszínre.
A német nemzetiségi énekkar tagjai ekkor már a helyszínen várták a kocsit, lepakoltak, szépen letakarítják a székeket és elrendezik a parkban. A kövezett utakat lesöprik,
megtisztítják a gesztenyefa hulladékától.
Mivel a kápolna kicsi, az oltárt mindig kint a kápolna
előtt állítjuk fel, szép oltárterítővel, mécsessel és Dudásné
Ani által készített gyönyörű virágdísszel.
A misét, hogy mindenki jól hallhassa, kihangosítjuk, az
ehhez szükséges rendszert Mikesy Tamás művelődési
igazgató és lelkes segítői biztosítják minden évben.
A nemzetiségi énekkar rendszeres fellépő ezeken a miséken, ez történt most is, német és magyar szövegű miseénekekkel teszik hangulatossá a búcsúmisét.
A mise utáni megvendégeléshez a nemzetiségi önkormányzat vásárol bort, üdítőt, vizet és pogácsát, de a finomabbnál-finomabb süteményeket minden alkalommal a
visegrádi asszonyok lelkes csapata süti és kínálja a vendégeknek.
Köszönjük ezeket a finom süteményeket, köszönjük
Nektek lányok, asszonyok!!!
A vendégelés alatt a visegrádi német nemzetiségi fúvósok
szórakoztatják a vendégeket, miközben folyik a kellemes
beszélgetés, a borkortyolgatás, pogácsa és sütemények
kóstolgatása.
Idén az idő is ragyogó, kellemes volt. A 10 órakor kezdődő
mise után a jelenlévők olyan jól érezték magukat, hogy fél
egy is elmúlott, mire a társaság feloszlott. Az ottmaradó
segítők a székeket, asztalokat, padokat, és az összeszedett
szemetet elszállították. Hálás köszönet a szorgos kezeknek:

Júliusi érdekesség
1889. július 21-én a „Visegrádi Társaskör” kirándulást
szervezett a Vízeséshez, melynek meghívóját Metzker
Károly elnök, Roth Vilmos jegyző, és Hochschild Albert
alelnök írta alá.
Nyomdatechnikai okok miatt az egész meghívót leközölni
sajnos nem tudjuk, de a könyvtárban szívesen rendelkezésére bocsátjuk minden érdeklődőnek.
Köszönjük Nádler Annának, hogy az eredeti meghívót
digitalizálásra odaadta, és közkincsé tette!

az önkormányzat dolgozóinak, Dudásné Aninak, Mikesy
Tamás és társainak, a német nemzetiségi ének- és zenekar
tagjainak és vezetőinek, Tibor atyának és segítőinek, és
mindazoknak akik minden évben rendszeresen hozzájárulnak a vendégek jó hangulatához és megelégedettségéhez!!!
Schandl Tubi

Fußball-WM 2018 in Russland
Zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli findet in Russland
die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. Hier zeigen wir
einige Infos zur WM:
Das Maskottchen
Das offizielle Maskottchen der
WM ist ein Wolf namens
Zabivaka (deutsch: ”Der einen
Treffer erzielt”). Es ist blau, rot
und weiß gekleidet – das sind die
Landesfarben von Russland.
Offiziell wurde Zabivaka bereits
am 26. Oktober 2016 bei einer
Sendung im russischen Fernsehen vorgestellt. In der TVSendung und auch auf der Webseite der FIFA konnte man
zuvor über die geplanten Maskottchen abstimmen.
Insgesamt wurden etwa eine Million Stimmen abgegeben.
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XXXIV. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTA
N A P I
Jegyinformáció:
Napi belépőjegy
14 éves kortól: 1.000 Ft
14 év alatt: ingyenes
A visegrádi állandó lakosoknak,
valamint a bérletet, elővételi vagy csoportos jegyet
vásárlóknak a napi jegyet (karszalagot)
INGYEN biztosítjuk!
A napi jeggyel a királyi palota és a palotában
zajló programok (a lovagi tornák kivételével), a
Királyi Borudvar, a Salamon-torony kiállításai
és programjai, valamint a Parkszínpad és a
vásárterület programjai tekinthetők meg.

2018. július 13. péntek
Királyi palota

10:30 Aranyalma Páros (Herkules-kút)
12:00 Alex és az Aranypajzs együttes (Herkules-kút)
14:00 Vár Kommandó (Oroszlános-udvar)
15:00 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív
tárlatvezetés a palota termeiben
17:00 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
17:30 Susato (Herkules-kút)

Folyamatos programok:

„Digitális múlt - muzeológia, hagyományőrzés,
technológia” - a MNM Mátyás Király Múzeuma és a
Történelmi Vásárok által rendezett workshop és
szakmai bemutató a Nagyteremben
Gyermek játszóház a palotakertben

Királyi Borudvar

13:00 Susato
13:30 Remdih
14:00 Alex és az Aranypajzs együttes
16:00 Hollóének Hungarica
16:30 Vár Kommandó – utcai komédiások
21:45 Hollóének Hungarica, Remdih

Salamon-torony

10:00 Balog Péter kobozművész
11:00 Lovagi ötpróba vetélkedő
12:30 Debreceni Történelmi Korok Egyesület
13:00 Vár Kommandó – utcai komédiások
14:00 Lovagi ötpróba vetélkedő
15:00 Aranyalma Páros
15:30 Susato
16:00 Remdih

B E L É P Ő J E G G Y E L
Parkszínpad
10:00 Vár Kommandó – utcai komédiások
11:00 Maszk Bábszínház: Pázmán lovag
12:00 Balog Péter kobozművész
12:30 Aranyalma Páros
13:00 Hollóének Hungarica
14:00 Maszk Bábszínház: A furfangos csodadoktor
15:00 Remdih
16:00 Balog Péter kobozművész
16:30 Aranyalma Páros
17:00 Alex és az Aranypajzs együttes
19:30 Sic Transit Folk Műhely

2018. július 14. szombat
Királyi palota
10:30 Agyagbanda (Herkules-kút)
11:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és
kertjében
12:00 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti
bemutatója (Kápolnaterasz)
12:00 Susato (Herkules-kút)
13:00 Remdih (Herkules-kút)
13:30 Alba Societas középkori életmód bemutatója
(Lovagok szobája)
14:00 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív
tárlatvezetés a palota termeiben
15:00 Hollóének Hungarica (Herkules-kút)
15:30 „Hercegi lakoma a Corvin-lakosztályban”
17:00 Alex és az Aranypajzs együttes
(Herkules-kút)
17:30 A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti
bemutatója (Kápolnaterasz)
18:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és
kertjében

Folyamatos programok:

„Virtuális várak” - filmvetítés a Nagyteremben
„Hunyadiak páncélban” –kiállítás a Nagyteremben
Történelmi hagyományőrzőn kézműves vásár a
palotakertben a Történelmi Vásárok szervezésében
Alba Societas középkori életmód bemutató a
Lovagok szobájában
Középkori mesterségek bemutatója a Corvinlakosztályban
Reneszánsz udvari élet bemutató – Oroszlános-udvar
Középkori fegyversátor a kápolnateraszon
Királyi konyha működés közben
Gyermek játszóház a palotakertben
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J Á T É K O K P R O G R A M F Ü ZE T 2 0 1 8 . J Ú L I U S 1 3 - 1 5 .
L Á T O G A T H A T Ó

H E L Y S Z Í N E K

Királyi Borudvar
13:00 Aranyalma Páros
15:30 Agyagbanda
16:00 Vár Kommandó – utcai komédiások
18:30 Susato
19:00 Balog Péter kobozművész
21:45 Remdih, Hollóének Hungarica

Salamon-torony
09:30 Susato
10:00 Visegrádi Viadalok: Vívóbajnokság
12:00 Aranyalma Páros
12:30 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
13:00 Visegrádi Viadalok: Vívóbajnokság – 2. kör
15:00 Zoboralji Apródképző bemutatója
15:15 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban
16:00 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
16:30 Svibor – szerb lovagok bemutatója
17:00 Hollóének Hungarica

Parkszínpad
10:00 Aranyalma Páros
11:30 Remdih
12:00 Hollóének Hungarica
12:30 Alex és az Aranypajzs együttes
13:00 Vár Kommandó – utcai komédiások
14:00 Susato
14:30 Aranyalma Páros
15:30 Remdih
16:00 Balog Péter kobozművész
17:30 Agyagbanda
18:00 Vár Kommandó – utcai komédiások

2018. július 15. vasárnap
Királyi palota
10:30 Agyagbanda (Herkules-kút)
11:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében
12:00 A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti
bemutatója (Kápolnaterasz)
12:30 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív
tárlatvezetés a palota termeiben
13:00 Susato (Herkules-kút)
13:30 Alba Societas középkori életmód bemutatója
(Lovagok szobája)
14:00 Mare Temporis Hagyományőrző Alapítvány
bemutatója (Oroszlános-udvar)

14:30 Remdih (Herkules-kút)
15:00 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti
bemutatója (Kápolnaterasz)
15:30 Tárlatvezetés Mátyás termeiben és kertjében

Folyamatos programok:
„Virtuális várak” - filmvetítés a Nagyteremben
„Hunyadiak páncélban” –kiállítás a Nagyteremben
Történelmi hagyományőrző kézműves vásár a palotakertben a Történelmi Vásárok szervezésében
Alba Societas középkori életmód bemutató a Lovagok szobájában
Középkori mesterségek bemutatója a Corvinlakosztályban
Reneszánsz udvari élet bemutató – Oroszlános-udvar
Középkori fegyversátor a kápolnateraszon
Királyi konyha működés közben
Gyermek játszóház a palotakertben

Királyi Borudvar
12:30 Misztrál
14:00 Hollóének Hungarica
16:00 Vár Kommandó – utcai komédiások

Salamon-torony
10:00 Balog Péter kobozművész
10:30 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
11:00 Lovagi ötpróba vetélkedő
12:00 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
12:30 Remdih
13:00 Alex és az Aranypajzs együttes
13:45 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban
14:30 Lovagi ötpróba vetélkedő
16:00 Hollóének Hungarica

Parkszínpad
10:00 Susato
11:00 Maszk Bábszínház – Mátyás király bolondja
12:30 Vár Kommandó – utcai komédiások
13:00 Hollóének Hungarica
14:00 Alex és az Aranypajzs együttes
14:30 Agyagbanda
15:30 Maszk Bábszínház: Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj
16:30 Remdih
A Mária-kápolna alatti Duna szakaszon
történelmi hajókikötő várja az érdeklődőket a
rendezvény mindhárom napján 10-20 óra között!
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XXXIV. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK
PROGRAMFÜZET 2018. JÚLIUS 13-15.
LOVAGI

TORNAPÁLYA PROGRAMJA

2018. július 13. péntek
14:30 Királyi menet
15:00 Kázmér lengyel király lovagi tornája
16:30 Középkori labdajátékok
17:00 Károly Róbert magyar király tornája
20:30 Fáklyás felvonulás
21:00 János cseh király lovagi tornája

2018. július 14. szombat
10:30 Királyi menet
11:00 Kázmér lengyel király lovagi tornája
13:30 Mónus József íjász világbajnok bemutatója
14:00 Károly Róbert magyar király lovagi tornája
17:00 Károly Róbert magyar király lovagi tornája
20:30 Fáklyás felvonulás
21:00 János cseh király lovagi tornája

2018. július 15. vasárnap
10:30 Királyi menet
11:00 Kázmér lengyel király lovagi tornája
13:30 Történelmi íjászverseny
14:30 Károly Róbert magyar király lovagi tornája
17:00 Károly Róbert magyar király lovagi tornája

Belépőjegy árak a lovagi tornákra:
Kázmér lengyel király lovagi tornája
nyitott lelátó: felnőtt: 2.000 Ft
gyermek (6-14 év): 500 Ft
fedett lelátó: felnőtt: 3.000 Ft
gyermek (6-14 év): 1.000 Ft
Károly Róbert magyar király lovagi tornája
nyitott lelátó: felnőtt: 2.500 Ft
gyermek (6-14 év): 500 Ft
fedett lelátó: felnőtt: 3.500 Ft
gyermek (6-14 év): 1.000 Ft
János cseh király lovagi tornája
Felnőtt:
2.000 Ft
gyermek (6-14 év):
500 Ft
Bérlet*:
Családi (2 felnőtt és max. 4 gyermek): 19.000 Ft
Felnőtt:
6.500 Ft
Gyermek:
3.500 Ft
* Érvényes a rendezvény mindhárom napján, 1 Károly Róbert és 3 bármely más tetszőleges előadásra a fedett lelátóra.
Kiemelt kedvezmény: a bérlet megvásárlása esetén a napi
belépőjegyet ingyen biztosítjuk!

A visegrádi állandó lakosok a 3 napra szóló ingyenes napi jegyet (karszalagot) a Fő utca
és a nagyparkoló sarkán lévő információs pavilonnál vehetik át a rendezvény ideje alatt, valamint
ugyanitt a pénteki vagy vasárnapi előadásra kedvezményes
1.000,- Ft-os áron vásárolhatják meg a belépőjegyet!
14 év alatti visegrádi gyermekeknek a pénteki vagy vasárnapi lovagi torna megtekintése ingyenes!

Felügyeletet igénylő gyermek csak kísérővel látogathatja a rendezvényt!
Várunk mindenkit szeretettel 2018-ban is!
Bővebb információ: www.palotajatekok.hu

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXIV. évfolyam 7. szám

VISEGRÁDI HÍREK

13

JÚLIUSI 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!
Július 1. vasárnap, 15:00

GOMBOS JIM, ÉS LUKÁCS A MASINISZTA
magyarul beszélő, német családi kalandfilm, 105’, 2018
Rendező: Dennis Gansel
Főszereplők: Henning Baum, Solomon Gordon

Gyöngyélet Földjén békességben élnek az emberek, már az a
néhány, aki elfér rajta, mert a szigetország olyan kicsi, hogy
királyának, Háromnegyed-tizenkettedik Alfonznak gondot
okoz az esetleges túlnépesedés. Egy napon egy fekete bőrű
kisfiú érkezik, így a lakosok száma az eddigi négyről ötre
emelkedik! Bonyodalmak sora veszi kezdetét, és Lukács, a
masiniszta hű mozdonyával, Emmával és a Gombos Jimnek
elkeresztelt kisfiúval elhagyja a szigetet, hogy életük kalandja vegye kezdetét.
Július 1. vasárnap, 17:00

MERÜLÉS A SZERELEMBE

magyarul beszélő, ném-fr-sp-am. romantikus film, 112’, 2017
Rendező: Wim Wenders
Főszereplők: Alicia Vikander, James McAvoy

Egy ablaktalan szobában Afrika keleti partjainál James More-t dzsihadista harcosok tartják fogva. Több ezer kilométerre Grönlandon Danielle Finders mini tengeralattjáróval készül az óceán fenekére merülni. Gondolataikban mindketten
az előző év karácsonyára emlékeznek vissza, amikor véletlen
találkozásuk egy francia strandon heves és tartós romantikus
kapcsolatot eredményezett.
Július 1. vasárnap, 19:15

SICARIO 2. – A ZSOLDOS

magyarul beszélő, olasz-amerikai akcióthriller, 122’, 2018
Rendező: Stefano Sollima
Főszereplők: Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabela Moner

Egy kíméletlen drogháborúban nincsenek szabályok. Miután
a mexikói kartellek terjeszkedése egyre nagyobb méreteket
ölt, Matt Graver újabb küldetésre indul: ismét szövetkezik a
kolumbiai bérgyilkossal, Alejandróval, aki évekkel ezelőtt
bosszút esküdött, amikor megölték a családját. El kell rabolnia a hírhedt drogbáró lányát, hogy viszályt robbantsanak ki
a kartellek között. Ám az akciót veszély fenyegeti, és a lány
sorsa az elszánt kolumbiai kezébe kerül.
Július 4. szerda, 19:15

ÖRÖKSÉG

magyarul beszélő, amerikai horrorfilm, 126’, 2018
Rendező: Ari Aster
Főszereplők: Toni Collette, Gabriel Byrne, Milly Shapiro

Miután Graham család nagymamája meghal, lánya egyre
több megmagyarázhatatlan eseménnyel szembesül anyja
múltjából. Minél többet fedeznek fel az elhunyt asszony
életéből, annál baljósabb változások következnek be a család
tagjainak életében. És mi lehet a vérfagyasztó örökség?
Július 5. csütörtök, 19:15

A HIHETETLEN CSALÁD 2. – PREM I E R ! !!

magyarul beszélő, am. családi animációs vígjáték, 122’, 2018
Rendező: Brad Bird

Kísérőfilm: Domee Shi kisfilmje, a BAO (8’)

Mindenki kedvenc szuperhős-családja visszatér! Ezúttal
Helen kerül középpontba, így Bobra hárul a feladat, hogy
Illanával és Vill-lel megoldja otthon a hétköznapi élet kihívásait. Nehéz változás ez mindannyiuk számára, amit nem
könnyít meg az sem, hogy senki nem tudja még mindig,
milyen erő is lakozik Furiban. Amikor egy új gonosztevő
elméjéből kipattan egy veszedelmes terv, a családnak – és
Fridzsimennek – ismét egy csapatként kell dolgoznia – ám az
sem olyan egyszerű, ha mind hihetetlen figurák!
Július 6. péntek, 17:00

OCEAN’S 8 – AZ ÉVSZÁZAD ÁTVERÉSE

magyarul beszélő amerikai akció-vígjáték, 110’, 2018
Rendező: Gary Ross
Főszereplők: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham
Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson

Danny Ocean nagy volt, de van, aki még nála is ravaszabb,
bátrabb és vonzóbb: a húga, Debbie. Sosem fél, sosem hagyja cserben a humora és ravaszabb bármelyik férfinál. Legújabb célpontja az ország összes milliomosa és szélhámosa
számára kihagyhatatlan évente megrendezésre kerülő esemény, a New York-i Met Gala. De egy ilyen nagy buli végrehajtásához szüksége van a tökéletes csapatra, így összeszedi a legjobbakat. Jön a bűn legvonzóbb válogatottja!
Július 6. péntek, 19:15

A HIHETETLEN CSALÁD 2.

magyarul beszélő, am. családi animációs vígjáték, 122’, 2018

Kísérőfilm: Domee Shi kisfilmje, a BAO (8’)
Július 8. vasárnap, 15:00

KUTYAPARÁDÉ

magyarul beszélő, am-angol családi kaland-vígjáték, 92’, 2018
Rendező: Raja Gosnell
Főszereplők: Will Arnett, RuPaul, Natasha Lyonne

Adott két zsaru: A keményebbik egy jó szimatú rottweiler, az
izgulósabb kétlábú pedig a gazdája. A feladat: be kell épülniük a világ legpuccosabb kutya-szépségversenyének döntőjébe, ahol egy veszélyeztetett állatokkal üzletelő banda egy
pandakölykön próbál túladni. Max, aki eddig vad bevetésekhez szokott, kénytelen úgy tenni, mintha a bundájára kényes,
manikűrözött ebek közé tartozna. Még jó, hogy a kutyamanökenek között is talál néhány jó fej négylábút, akikkel
együtt próbálja megoldani élete legbonyolultabb ügyét.
Július 8. vasárnap, 17:00

GOTTI

magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 113’, 2018
Rendező: Kevin Conolly
Főszereplők: John Travolta, Spencer Lofranco, Kelly Preston

A szegény olasz-amerikai családból való John Gotti lenyűgöző személyiségével és szókimondó stílusával a New Yorki Gambino bűnszervezet tagja lesz, majd egy véres puccsal
átveszi az irányítását. Miközben szerető apa és férj, aki mindent megtesz a családjáért, kegyetlen és könyörtelen gengszter, akit tisztelnek és rettegnek az emberek. A legnagyobb és
legerősebb szervezetté változtatja a Gambinokat, még ha
ezért át is kell gázolnia törvényen és emberen egyaránt.
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2018. július

Július 8. vasárnap, 19:15

Július 22. vasárnap, 20:00

magyarul beszélő amerikai akció-vígjáték, 110’, 2018

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 101’, 2018
Rendező: Jeff Tomsic
Főszereplők: Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson

OCEAN’S 8 – AZ ÉVSZÁZAD ÁTVERÉSE
Július 11. szerda, 19:15

GOTTI

magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 113’, 2018

Július 12. csütörtök, 17:00

VAD BALATON

magyar természetfilm, 65’, 2018
Rendező és operatőr: Mosonyi Szabolcs

A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava. A
geológia, a vadvilág és az ember különös házassága teremtette ezt a tájat. A tó partjait kísérő vulkáni kúpok és barlangok,
mésztufa lépcsők, szurdokvölgyek és berkek olyan csodákat
tárnak elénk, melyek csak erre a vidékre jellemzők. Egy
látványos víz alatti és légi felvételeket is felvonultató film,
speciális víz alatti kamerákkal, rejtett vadkamerákkal és
drónkamerákkal forgattak közel 3 éven át.
Július 12. csütörtök, 19:15

A HIHETETLEN CSALÁD 2.

magyarul beszélő, am. családi animációs vígjáték, 122’, 2018
Rendező: Brad Bird

Kísérőfilm: Domee Shi kisfilmje, a BAO (8’)
Július 18. szerda, 19:00

FÉRFIAK FECSKÉBEN

feliratos, angol vígjáték, 96’, 2018
Rendező: Oliver Parker
Főszereplők: Rupert Graves, Rob Brydon, Jane Horrocks

Eric, a londoni könyvelő egyre kiábrándultabban éli örömtelen életét. Egy nap rádöbben: csak akkor lehet újra boldog,
ha sikerül visszahódítania feleségét. A megoldáshoz vezető
úton váratlanul egy férfiakból álló szinkronúszó csapatban
találja magát. A világbajnokságra készülő sokszínű társaság
testvérként fogadja be, és miközben a „piramis” és „virág”
figurákat gyakorolják a tűzrőlpattant Susan vezetésével,
együtt segítik új barátjukat a boldogság felé vezető úton.
Július 19. csütörtök, 19:00

SZERELEMBE GURULVA

magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték , 107’, 2018
Rendező: Franck Dubosc
Főszereplők: Franck Dubosc, Alexandra Lamy

HAVEROK HARCA

Néhány régi iskolatárs a ballagás napján megfogadta, hogy
megőrzi magában a kisgyereket, és a régi haverjainak is segít
ugyanebben. Évente egyszer vérre menő fogócska veszi
kezdetét – ugyanaz, ami valaha az iskolaudvarban, csak most
az egész ország a pálya. Vadásznak egymásra, becserkészik
és meglepik egymást, mindegy, hogy áldozatuk dolgozik,
csajozik, vagy gyereket nevel-e éppen. Játék az egész, de ők
nagyon komolyan veszik. És ettől annyira viccesek!
Július 25. szerda, 19:00

HAVEROK HARCA

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 101’, 2018

Július 26. csütörtök, 19:00

A HANGYA ÉS A DARÁZS – PRE M I ER ! ! !

magyarul beszélő, angol-amerikai akció-sci-fi, 118’, 2018
Rendező: Peyton Reed
Főszereplők: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena

Az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményeit követően
Scott Lang kénytelen viselni döntései következményeit szuperhősként és apaként egyaránt. Próbál egyensúlyozni a
magánéletében és a Hangyaként reá nehezedő felelősséggel,
ám mikor Hope van Dyne és Dr. Hank Pym felkeresi, újabb
küldetésre indul. A Darázs személyében társat is kap, így
csapatban derítenek fel súlyos titkokat a múltból.
Július 27. péntek, 18:00

HOTEL TRANSYLVANIA 3.
SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ

magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 90’, 2018
Rendező: Genndy Tartakovsky

Drakula kicsi lánya a vérét adná azért, hogy a szörnyek nyaraltatásáért a szívét is kitevő apja végre maga is alvadhasson
egy jót. Befizeti egy társas hajóútra, hogy egy ideig csak
saját boldogságával törődjön. Az indulásnál kiderül, hogy a
tervbe egy apró rög került: Drakula barátai is a családi kirándulás résznek tekintik magukat. De az igazi bajt a hajó titokzatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis hátborzongatóan
szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét. Csakhogy kiderül a
nőről, hogy valójában van Helsing, a vámpírvadász unokája.

Jocelyn sikeres üzletember, híres nőcsábász és megrögzött
szerepjátékos. Barátja tanácsára próbál leszokni minderről,
de hódító énje újra felülkerekedik. Ezúttal kerekesszékesként
hajt rá egy bombázóra. Egy napon a lány bemutatja neki
mozgássérült nővérét. Ettől kezdve a szerep állandósul és a
férfi életében megjelenik egy új érzés. Meddig tartható fenn
a szerepjáték egy kapcsolatban és milyen áron? És persze: mi
mindenre vagyunk képesek a szerelemért?

Július 27. péntek, 20:00

Július 20. péntek, 18:00

FELHŐKARCOLÓ

FÉRFIAK FECSKÉBEN

feliratos, angol vígjáték, 96’, 2018

Július 20. péntek, 20:00

A HIHETETLEN CSALÁD 2.

magyarul beszélő, am. családi animációs vígjáték, 122’, 2018

Kísérőfilm: Domee Shi kisfilmje, a BAO (8’)
Július 22. vasárnap, 18:00

SZERELEMBE GURULVA

magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték , 107’, 2018

A HANGYA ÉS A DARÁZS

magyarul beszélő, angol-amerikai akció-sci-fi, 118’, 2018

Július 29. vasárnap, 18:00

HOTEL TRANSYLVANIA 3.
SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ

magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 90’, 2018

Július 29. vasárnap, 20:00
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 103’, 2018
Rendező: Rawson Marshall Thurber
Főszereplők: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Kevin Rankin

Will Sawyer, aki egykor az FBI túszmentő osztagát vezette,
most felhőkarcolókra specializálódott biztonsági szakértő.
Legújabb megbízása miatt Hongkongba utazik, s amikor a
világ legmagasabb épülete hirtelen kigyullad, őt kiáltják ki
felelősnek. Körözést adnak ki ellene, így kell megállítania az
igazi felelősöket, és legfőként megmenteni a családját, akik
az épületben rekedtek, a tűzvonal fölött.
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Augusztus 1. szerda, 19:00

FELHŐKARCOLÓ

magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 103’, 2018

Augusztus 2. csütörtök, 19:00

EGY BURKA, EGY NADRÁG

magyarul beszélő, francia vígjáték, 88’, 2017
Rendező: Michael Gentile
Főszereplők: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana

Mahmoud egy jemeni idénymunka után muszlim fundamentalistaként tér vissza Párizsba. Szent küldetése, hogy utat
mutasson erkölcstelennek bélyegzett húgának, és eltiltja őt a
barátjától. A szerelmesek azonban mindent elkövetnek, hogy
láthassák egymást: a fiú burkát öltve érkezik a randevúkra. A
terv bejön, csak van egy kis bökkenő: az álca annyira jól
sikerül, hogy Mahmoud beleszeret.
Augusztus 3. péntek, 18:00

BARÁTOM, RÓBERT GIDA

magyarul beszélő, amerikai családi film, 2018
Rendező: Marc Forster
Főszereplők: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss

Felnőttként Róbert Gida, azaz Christopher Robin a munkájában túlterhelt, jövője pedig bizonytalan. Állása miatt feleségére és kislányára alig jut ideje; régen elfeledte derűs gyermekkorát, amit mézszerető, csacsi öreg medvéjével és társaival töltött. Aztán egyszer csak, a sok-sok évnyi ölelgetéstől
és játszadozástól kissé meggyötörten, Micimackó ismét
feltűnik életében! Megújítják barátságukat, s Christopher
felidézi csodákkal és fantáziával telt ifjúkorát, amikor a
semmi volt a legjobb dolog, amit csinálhatott.
Augusztus 3. péntek, 20:00

MAMMA MIA 2. SOSE HAGYJUK ABBA!

magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018
Rendező: Ol Parker
Főszereplők: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth

Tíz évvel azután, hogy a Mamma Mia sikert sikerre halmozott, visszatérünk a varázslatos görög szigetre, Kalokairire
ebben az új musicalben, mely szintén az ABBA dalaira épül.
A film ide-oda ingázik az időben, és megmutatja, hogy a
múltbéli kapcsolatok miképp hatnak a jelenre, így az eredeti
szereplőkhöz csatlakoznak fiatal énjeik is.
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Mikor épült Visegrádon
Görgey Istvánné
Dedinszky Aurélia villája?
A Visegrádi Hírek 2018. évi különszámaként megjelent
Emléktábláink c. írásom 6. és 9. oldalán tévesen adtam
meg a Duna-parton, Fő utca 9. alatt álló, egykor Görgey
Istvánné Dedinszky Aurélia tulajdonát képező emeletes
villa (ma Hotel Vár) építésének évszámát.
A cikkem lezárása óta tovább kutattam Görgei tábornok
visegrádi emlékét, és a 80 évvel ezelőtt megszűnt OrszágVilág c. (1879-1938) szépirodalmi jellegű ismeretterjesztő
képes hetilap 1895. június 23-i számában helyszíni tudósítást találtam az épületről és annak lakóiról.
Az újságíró leírja, hogy a frissen elkészült, bár az udvaron
még folyik az építkezés, az akkori számozással Duna-part
utca 2. alatti emeletes, sárgára festett villába most költözött
le a Salamon-torony alatti Latinovits villából Görgei Artúr,
aki az új épület emeletén a Dunára néző két szobát foglalta
el. A villa többi helyiségét Görgey István közjegyző és
családjának hölgytagjai használják. A költözés indoka az
volt, Görgey István még 1892 márciusában eladta az 1869
és 1890 között megvásárolt a Salamon-torony szomszédságában és telekkönyvileg a nevén lévő összes kertet és
mindkét épületet vejének, Latinovits Frigyesnek. Így a veje
tulajdonába került a 7. helyrajzi számon az 5 szám alatt
lévő (ma Salamontorony u. 2.) 1870-ben épült nagy emeletes villa is. Görgey István valamint felesége, Dedinszky
Aurélia és mostohalánya, Návay Lenke a velük közös háztartásban élő tábornokkal együtt tehát „vendégként” töltötték a nyarakat a következő években az akkor már Latinovits-villának nevezett épület falai között. Ezt a felemás
állapotot számolta fel Görgey István azzal, hogy a felesége
által 1889-ben megvásárolt 15. helyrajzi számon lévő 181
népsorszámú házat 1895-ben emeletes villává építette át, és
ezután ez az épület lett a nevezetes „Görgey-villa”, amely
valójában Dedinszky Aurélia tulajdona volt.

Augusztus 5. vasárnap, 18:00

BARÁTOM, RÓBERT GIDA

magyarul beszélő, amerikai családi film, 2018

Augusztus 5. vasárnap, 20:00

MAMMA MIA 2. SOSE HAGYJUK ABBA!
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018

Kedves Mozilátogatók!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a
Duna mozi a Palotajátékok hétvégéjén
zárva tart,
2018. július 18-tól pedig
áttérünk a nyári vetítési rendre.
Szerdánként és csütörtökönként 19 órakor,
pénteken és vasárnap pedig 18 és 20 órakor
kezdődnek majd a vetítések,
melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dedinszky Aurélia villája, Fő utca 9. Épült 1895-ben.

Az újságíró egy rövid riportot készített az általa 73
évesnek vélt, valójában 78 éves, tábornokkal, akitől
arról érdeklődött, hogy vannak-e 48-as ereklyéi. Görgei
erre a kérdésre kitérően válaszolt, mert azok a karinthiai
száműzetés alatt sok más holmival együtt elkallódtak.
Hasonlóan nemleges választ adott arra a kérdésre, hogy

16

VISEGRÁDI HÍREK

dolgozik-e az emlékiratain. Szóba jött az is, hogy Görgei
Artúr 22 éve lakik Visegrádon, ami azt jelentené, hogy
először 1873-ban töltötte a nyarat településünkön. Az
évszám kétséges, mert tudomásom szerint a tábornok még
a következő évben is Erdélyben dolgozott, ugyanis 1874.
augusztus 31-i keltezéssel egy ottani kis faluból Lunkáról
írt levelet gróf Mikó Imrének. Egyelőre tehát nem ismert
pontosan, hogy mikortól lakott nyaranta Visegrádon.
A visegrádi tudósítás megírása annak a véletlennek köszönhető, hogy a szerző épp akkor itt tartózkodott, amikor
az egyik fővárosi napilapban megjelent egy álhír Görgei
egészségi állapotáról. A „hír” arról szólt, hogy visegrádi
remetesége alatt a tábornok elmebeteg lett, de a hozzátartozók ezt titkolják. Az Ország-Világ c. hetilapban megjelent,
két fényképpel illusztrált tudósítás mindezt cáfolta. Az
egyik fotó Görgei jobb-profilos mellképe, amely a Koller
utódai műteremben készült. A másik kép az akkor megépült villa dunai homlokzatát mutatta. A cikk szerzője,
Markó Miklós (1865-1933) neves újságíró volt, 1896-ban
kiadta fényképekkel illusztrált „Czigányzenészek albuma”
című munkáját. Ezt az egyedülálló, kuriózumnak számító
kiadványt Erzsébet királyné is elfogadta könyvtára részére.

Görgey István villája, Salamontorony utca 2. Épült 1870-ben.

A Salamontorony utcában lévő villában 1895 után csak
Latinovits Frigyes és családja, vagyis felesége Návay Jolán
és gyermekeik, Endre, Flóra és Tibor lakott. A gazdag
bácskai földbirtokosnak bizonyára nem okozott különösebb
gondot, hogy visegrádi nyaralóját saját ízlése szerint rendezze be. A villa következő tulajdonosa 1923-ban Latinovits Flóra lett, aki édesapja halála után megörökölte a Visegrádon lévő Latinovits-birtokot. Flóra asszony, becenevén Dalszi a férjével, Radnótfáy Györggyel bizonyára közösen, amennyire ezt szerényebb anyagi körülményeik
megengedték, újrarendezték a nyaralót. Állítólag a nem túl
nagyszámú, Görgei tábornok személyes tárgyait képező
relikviák többsége Flóra asszonyhoz került, így azokat is a
visegrádi villában őrizték. Az orosz front közeledtével
1944 végén a házaspár mindenüket hátrahagyva, a villa
őrzését cselédjükre bízva, nyugatra menekült.
A háború után 1948-ban az Elhagyott Javak Kormánybiztossága a villát berendezésével együtt lefoglalta. A ház
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berendezését a Kormánybiztosság a Magyar Nemzeti Múzeumnak adta át. A hivatal döntését bizonyára befolyásolta
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc száz éves évfordulója és az a téves feltételezés, hogy a villa berendezési
tárgyai, bútorai között élhetett valamikor Görgei fővezér,
tehát mint nemzeti ereklye-tárgyak megmentendők. Mihalik Sándor neves művészettörténész, aki 1948-ban a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyetteseként járt Visegrádon, a villában nemcsak Görgei személyes tárgyait
foglalta le, hanem Radnótfáy György és felesége bútorainak, berendezési tárgyainak egy részét és a család könyveit
is. A lefoglalt tárgyakat 1949-ben beszállították a Nemzeti
Múzeumba. Talán ha a főigazgató-helyettes egy kicsit
jobban utánanézett volna a tényeknek, vagyis annak, hogy
Görgei 1895 után már többé nem lakott a villában, és annak bútorzata a kétszeri tulajdonosváltással már régen
kicserélődött, nem foglalja le az akkori tulajdonostól jogtalanul elvett tárgyakat.
A Radnótfáy Györgyné villájából származó, kezdetben még
„Görgey ingóságok” címen nyilvántartott tárgyak eredete
lassan átminősült „Görgey-villából származóknak”. Az
igaz, hogy a tárgyak beleltározásakor, illetve két, azokról
összeállított katalógus készítésekor a Nemzeti Múzeum
tudományos munkatársai külön kihangsúlyozták, hogy
azok nem képezték Görgei tábornok személyes tulajdonát,
de élhetett köztük.
A rövidesen elkészülő és a Magyar Nemzeti Múzeumban
bemutatásra kerülő „Görgei 200” kiállítás előkészítése
során talán most remény van arra, hogy az 1948-ban bírósági ítélet nélkül, tehát a Radnótfáy családtól jogtalanul
elkobzott ingóságok eredetének valós története 70 év után
végre kiderüljön.
Visszatérve a 1895-ben elkészült Duna-parton lévő villa
további történetéhez, valószínű, hogy Görgey István és
családja és velük közös háztartásban élő bátyja, Artúr, még
egy évtizedig sem használják nyaralóként. Az 1900-as évek
elején kifizetődőnek látszik, hogy a Duna melletti házakat
nyaralóknak adják bérbe, mert van rá kereslet. Ez lehetett a
valós oka annak, hogy a Görgey-család a Mogyoróhegyen
lévő szőlőtelepen egy kisebb villát építtetett. Az OrszágVilág szerkesztője, Falk Zsigmond (1870-1935) a lap 1904.
július 31-i számában megjelent „Visegrád” című cikkében
megemlíti, hogy Görgei tábornok a Duna-parti villából az
előző évben, 1903-ban a dunabogdányi határhoz közeli
hegyen épült új villába költözött át. Indokként azt hozza fel,
hogy ezen a helyen a „rakoncátlan” kirándulók nem zavarják a közel 90-edik évében járó, emberkerülő öregurat.
A Mogyoróhegyen lévő szőlőtelepet, ahol az új villa megépült, először 1896-ban említik „Bulgária” néven. Megpróbáltam utánanézni annak, hogy ez az elnevezés miként
keletkezett. Elfogadható magyarázatként azt találtam, hogy
a „Bulgária” nevet Görgei tábornok adta a szőlőtelepnek,
mert szomszédságukban bolgárkertészet volt, és az ott
dolgozó bolgárok beszéde áthallatszott. Ezt a telepet 1910ben a család 60 ezer koronáért eladta az államnak. A következő években a család régi-új nyaralója ismét a Dunaparti villa lett. Ebben a villában 1915-ban töltötte élete
utolsó visegrádi nyarát Görgei tábornok.
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató
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Kassák Lajos és Visegrád
Nagyon remélem, hogy sok olvasónknak meglepetést
sikerült szerezni Kassák Lajos „Szénaboglya” című „napló-regényéből” a visegrádi vonatkozásokkal a Visegrádi
Hírekben. A meglepetésen túl ez egy újabb feladatot is
jelöl ki számunkra: Egyrészt közelebbről is bemutatni
Kassák Lajos életművét, másrészt tovább kutakodni,
felfedezni pl. az „Alkotóház”, a „Magyar Újságírók Üdülője” történetét, megkeresni az üdülő „Vendégkönyvét”,
beszélgetni azokkal a visegrádiakkal, vagy azok családtagjaival akik az üdülő személyzetéhez tartoztak, összegyűjteni, lejegyezni történeteket, legendákat (pl. ki lehetett az üdülő szakácsnéja, akit hiányoltak a vendégek és
akit „Nyanyának” becéztek). Megjegyzendő, hogy az
Alkotóházról eddig is olvashattunk abban a vonatkozásban, hogy kik, milyen nevezetes személyek, írók pihentek-alkottak a Fő utca 47. sz. nyaraló épületben. Egyik
felsorolásban sem olvasható Kassák Lajos neve! Vajon mi
lehet az oka? Az előző lapszámokban idézett „Szénaboglya” részletekből is kiolvasható némi keserűség, mellőzöttség. De azt is sugallja, hogy a „vendég-társak”, írótársak milyen tisztelettel viszonyultak Kassák Lajoshoz.
Nincs hely és idő arra, hogy a költő életútjával itt a Visegrádi Hírek hasábjain foglalkozzunk, de érdemes fellapozni
azokat a napjainkig is megjelenő könyveket, recenziókat,
tanulmányokat és méltatásokat, melyek az avantgard
művészet egyik legjelentősebb úttörőjével kapcsolatosak.
Visegrád történelméhez, a művészetekkel kapcsolatos
híres emberek megnevezéséből – úgy vélem – Kassák
Lajos sem maradhat ki. És van egy egészen véletlen adalék is, ami ugyancsak a meglepetések sorába tartozik és
egészen véletlenül és áttételesen Visegrádhoz is asszociálható. Áprily Lajos a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője, Visegrád Díszpolgára és a visegrádiak szemében egyike a legtiszteletreméltóbb a személyiségek,
költői-emberi példaképek közül. Az érdekesség, hogy egy
közös vonás mindenképpen összekapcsolja a két költőt, ez
pedig az IDŐ! Kassák Lajos Érsekújváron született 1887.
március 21-én, meghalt Budapesten 1967. július 22-én –
Áprily Lajos Brassóban született 1887. november 14-én
és Budapesten halt meg 1967. augusztus 6-án. Azt már
mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ebből az azonosságból kérdéseket tegyen föl, próbáljon választ keresni
ezekre, de egy kérdésre biztos jó lenne egy hiteles információ: vajon találkozott-e a két költő személyesen?
A Szénaboglya visegrádi vonatkozásai az 1955. és 1956.
évi itt tartózkodásának lenyomatai. A történetek visegrádi
eseményekről adnak hangulatjelentést (pl. éjféli mise,
vagy az Anna-bál), visegrádi emberekről ír, de valahogy
mindig átszűrődik a korszak politikai hangulata, az író
sérelmei, az ötvenes évek üdülési „kényszerei”, a szegénység. Ugyanakkor bekukkanthatunk az „Alkotóház”
egyszerű, de valahol itt is feszültség hangulatát érzékelő
légkörébe. Kassák Lajos jellemzi a lakótársakat úgy is
mint írót, és úgy is, mint embert (Gyergyai Albert, Kálnoky László). Számunkra fontos üzenete van a fiatalokkal
való kapcsolatának, azok reagálása az író csendes pihenő
tiszteletben tartásának kérelmére. Nemes Nagy Ágnes, aki
Áprily tanítványa volt, költői és tanári példaképének

tekintette őt, férjével, Lengyel Balázzsal tartózkodott a
visegrádi alkotóházban. Később mindketten többször is
megszólaltak Kassák Lajosról és mindketten a legnagyobb tisztelettel és szakmai alázattal. A negyvenéves
korkülönbség ellenére talán itt, Visegrádon kezdődött az
ismerkedés, a barátságuk kezdete? Nemes Nagy Ágnes
írja: „Kassák úgy jelent meg az életemben, mint egy látomásszerű ősautó. Mintha egy 1900-as típusú Ford kocsi
gördült volna be lassan az utcába. Nem az újdonsága
hatott rám először, hanem a régisége. Aztán megint az
újdonsága. Régi-új, új-régi: mennyit forgattam magamban
ezeket a szócsoportokat… Mi volt az alapviszony közöttünk? Az, hogy Kassák imponált nekem. Húsz éven át
ismertem, hatvan és nyolcvanéves kora között. Ez alatt
bőven volt alkalmam megismerni öntörvényűségét, azt a
módot, ahogyan egy öregember ellenáll a kísértéseknek.
Az öregség kísértései nem kevesebbek, mint az ifjúságéi.
Ki tudja, mennyi ideje van szembeszegülni a világgal? És
mire való? De ő az örök szembeszegülő, fel se tette magának ezeket a kérdéseket. Fütyült a saját öregségére.
Mert bármikor, bármilyen körülmények között, csak a
maga módján akart üdvözülni. Vagyis le tudott mondani.
Nem azért mondott le, mert aszkéta volt. Nem volt az.
Éppúgy vágyott erre-arra, földi jóra, hírre-névre, mint
emberek (írók) vágyni szoktak. És hogy tudott örülni
hetven-nyolcvan évesen, amikor a késői elismerés már elelérte! De amiben legközelebb állt hozzám, azt megnevezni nem tudom. Egyéniségének magva volt ez, valamiféle szilárdság, öreg fémek rozsdamentes azonossága.
Hiába is próbálom körülírni. Csak a választ ismerem erre
a tulajdonságára: tiszteltem Kassákot. Túl különbségeken
és hasonlóságokon, túl vitákon és emberi kapcsolaton,
hadd ismételjem meg kalapot levéve: tisztelem.”
Végül: Kassák Lajos előtt tisztelegve mi, visegrádiak is
zárjuk le egy versével a „Szénaboglya” sorozatot!
Lejegyezte: Mezei Anna

Kassák Lajos: Visegrádi emlék
Pihenj szívem, hogy holnap újra kezdd a harcot
pihenj szívem, hogy holnap újra énekelj
akár egy önfeledt kamasz a kék ég alatt
akár egy madár párja hűségét dicsérve.
Alkonyul, de látom még két arcát a tájnak
amott már varjú evez a havas domb felett
itt lánycsapat gyöngyözi szét víg nevetését
és nyihognak fiatal csikói a szélnek.
Életem, kit téltől és nyártól sose védtem
beteljesedsz és végülis más zónákra térsz
ki sirat meg, ki emlékszik csókom ízére.
Voltam, aki voltam és se több se kevesebb
álmok vizén innen, valóság hegyein túl
mezítelen vándoroltam és énekeltem.
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Nyílt levél Halmschláger Antalnak

Tisztelt Halmschláger Úr!
Egy hetvennégy éves nyugdíjas zavarja Önt jelen levelével.
Sok évvel ezelőtt, mint a prosperáló Utilis Kft. ügyvezetője, megkértem egyik kolleganőmet, hogy külsőbelső takarításra vigye le a szolgálati kocsimat Szentendrére. Életem során valamennyi kocsim majdnem
mindig híresen piszkos volt. Ez a kocsi is éppen förtelmesen nézett ki. Amikor Krisztina visszaért a gyönyörűen megtisztított kocsival, megkérdeztem tőle: Remélem megfelelő mértékű borravalót adott? – Nem hiszem, mondta elgondolkodva, de azt közöltem, hogy ez a kocsi nem az enyém.
Nagyot nevettem, de beláttam, hogy egy ilyen gyalázatosan ápolatlan kocsi felvállalásához nagy lelkierő
kell, avagy ha lehet, ne is legyen semmi közöm hozzá.
Ez a történet sok év után akkor jutott eszembe, amikor a közelmúltban megálltam a visegrádi CBA előtt, és elolvastam a tetőre felszerelt tábla szövegét. „CBA 20 éve Visegrádon.”
Elgondolkodtam: Vajon a förtelmesen kinéző kocsim volt, avagy ez a
jelenlegi lepukkant építmény a lehangolóbb? A teljesség igénye nélkül:
- A vakrozsda eszi a fémszerkezetet.
- Korlátrendszere valamivel tönkrementebb, mint egy afgán csehóé.
- Bálványfa állományuk biztatóan zöldellik a falak tövében.
- Földút bejáratuk sajnálatosan rövid. Egyébként a sok és nagy
kátyú miatt jó lenne cross-pályának.
- Nincs időjárásbiztos útburkolata.
- A területnek nincs vízelvezetése.
- Bejárati fém kapujuk annyira randa, hogy ha borjú lennék,
nem mennék át rajta. Megvárnám az új kaput.
- Zöldterületén térdig ér a gyom.
- Maga a kereskedelmi terület kicsi.
Nézzük végig Szentendre, Leányfalu, Tahi hasonló létesítményeit. Miért kell a visegrádi ilyen roncs-állapotú legyen? Ráadásul még büszke
táblával díszített? Nem érzi, hogy ez nemcsak a visegrádi vásárlók
számára megalázó, hanem az áruház tulajdonosa számára is? Kitehettek volna ilyen táblát is:
Kedves vásárlók! Az elmúlt 20 évben nem volt elég fontos számunkra, hogy tisztességes áruházat, tisztességes parkolóval létesítsünk. Amíg ez nem sikerül, addig elnézésüket kérjük!
Tisztelt Halmschláger Úr!
Ugye kérhetem, hogy ne válaszoljon? Nekem már az is elég
lenne, ha gyorsan építtet egy szebb, jobb, nagyobb csarnokot.
Nagyúri módon odadobna a zöld posztós tárgyalóasztalra
kellő mennyiségű köteg bankót, amit egyébiránt itt Visegrádon ebben az üzletben megkeresett az elmúlt 20 esztendőben.
A létesítmény elkészülne, mindenki örömére működne, a vásárlók pedig azt mondanák:
Mégis csak jó fej ez a Halmschláger!
Köszönti Önt
Visegrád, 2018 júniusában
Bánó László
nyugdíjas
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4.
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Egy kiállítás margójára 5.
Jegenye-fényben

Június első vasárnapján a pedagógusokat köszöntjük:
köszöntő kártya, virág, köszönő gondolatok, mosoly, talán
pihenés, talán osztálykirándulás ezen a napon is, talán
igazi ünnepnap…
Talán egy arc, egy pedagógus emlékének idézése.
Kevés pedagógus portrét mutattunk be az iskolatörténeti
kiállításon. Ez nem a feledékenység miatt volt így, inkább
a sokaság, a teljesség teljesíthetetlen igénye nem engedte
a próbálkozást. Most a TANÍTÓK- NEVELŐK ÜNNEPÉN a 230. éves iskola egyik 20. századi iskolavezetőjét,
Vincze Eszter (1928-1996) munkásságát szeretném bemutatni mielőtt emléke feledésbe merül. Ha egy pedagógus, egy iskolaigazgató 22 éves ténykedését tesszük mérlegre, érdemes Németh László gondolatát vezérfonalul
követni: „… azt, hogy egy tanár hány mikronnyival emelte meg nemzete műveltségét, ellenőrizni nem lehet…”
Vincze Eszter a „fényes szelek” nemzedékének egy pedagógus életpályaívét felmutató, hivatását töretlenül teljesítő, mindent a közösség érdekének alárendelő, elhivatott
nevelő-tanár-igazgató volt.
1961. szeptember 1-jén helyezték a visegrádi Állami
Általános Iskola igazgatói posztjára. Ő volt a Szentendrei
járás első női igazgatója. A fiatalabbak kedvéért fontos
megjegyezni, hogy ebben az időben a munkáltatói, fenntartói jogkört az állam – annak megyei-járási szintű művelődési osztálya – gyakorolta, az oktatáspolitika és minden
közművelődéssel, kultúrával, művészettel kapcsolatos
intézmény csak az MSZMP ideológiai befolyásával működhetett. Intézményi önállóságról nem igen beszélhetünk, de a helyi közösségek szelleme, a hagyományok
finomíthattak a merev pártpolitikai keretek szigorúságán.
Mit adhatott ehhez Vince Eszter? Mi volt személyiségéből az a plusz, amivel 22 éves igazgatóságával úgy hagyott nyomot, hogy emléke tiszteletet, őszinte főhajtást
ébreszt volt kollégái, tanítványai előtt?
Munkásságát két méltatás idézésével jellemezhetjük:
- „Huszonkét éve mint lankadatlan energiájú, a gyermekek,
az iskola ügyében akadályt nem ismerő vezetőt ismerjük,
tiszteljük és szeretjük. Ő az, akiről bízvást állíthatjuk,
hogy lételeme a közösség, egyéni ügye a közügy, élete az
iskola. Magatartása, tudása, tapasztalata a pedagógus
időnkénti elfáradásában és megújulni tudásában, az iskolai élet minden történésére figyelő, felelősséget vállaló
vezetésben edződött, kudarcok göröngyein, sikerek örömein fejlődött. Az újra nyitottan irányította az iskola életét. Vezetése alatt élettel telt meg az iskola, nem maradt
zárt világ, élettől távoli „míves műhely”; a község életével ezer szál kötötte össze. Az iskola alatt az életre nevelés, az emberré formálás lázas műhelye lett, ahol társak a
szülők és nevelők, a család és a közösség. Pedagógiai kísérleteket vezetett, szakköröket szervezett, gondja volt az
iskola anyagi ellátottságának állandó fejlesztésére. Ennek
érdekében társadalmi összefogásra mozgósította a községet. Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy szaktudásán és
munkabírásán túl magasfokú hivatástudat hevítette.
/Hugai Tiborné tanácselnök méltatása
1983. tanévzáró ünnepélyén V.E. nyugdíjba vonulásakor/

- „Életének 68 évéből 22-őt szentelt Visegrád oktatásügyének. 1961-ben lett a visegrádi iskola igazgatója - működése korszakot teremtett. Irányítása alatt indult meg a
német nemzetiségi nyelvoktatás, épült meg az új napközis
konyha és ebédlő, az iskola épületében a korszerű vizesblokk és egy új tanterem, s bővült az iskola műhelyteremmel és könyvtárral. Tanársága, igazgatósága szolgálat volt. Nem volt elhatárolt munkaterülete, nem volt
olyan iskolai esemény, rendezvény vagy tábor, amiből
kimaradt volna; legyen az kulturális szemle, vízitúra
vagy lengyelországi, leobersdorfi táborozás. Nyugdíjasként fiatalosan tűrte azokat a hosszú, olykor kényelmetlen erdélyi utazásokat, melyeket iskolánk az Áprilyhagyomány, kapcsolat szellemében szervezett. Mert küldetésnek tekintette a nevelői hivatást, mert példát akart
mutatni, mert jelenlétével az igaz értékek mellett voksolt.
Mit tanultunk, mit örököltünk tőle? Mit köszönhetünk
most Eszternek - Eszti néninek a legvégső pillanatokban? A szolgálatot, a hűséget. Megköszönhetjük, hogy
segített emberré nevelni gyermekeinket, megköszönhetjük, hogy példát mutatott az önzetlenségre, alázatra.
Most, a búcsú pillanatában felértékelődik az az egyszerű, emberi arc, ami mentes volt álcától, ami azt tükrözte
mindig – mert nem volt képes másra - , amit érzett: szeretetet, aggódást, olykor haragot…
/Mezei Anna nekrológja
1996. április 23-án V.E. temetésén/
Mindkét idézett méltatás olyan ünnepélyes alkalomkor
hangzott el, amikor nem is illik ünneprontó módon számon kérni esetleges negatívumokat. Vincze Eszter távozása óta eltelt 22 év nem változtat az emlékképen, inkább
kiegészíteni lehet azzal, hogy a nyugalmazott igazgató
szinte utolsó pillanatig rajtunk tartotta figyelő tekintetét,
segített, amiben tudott, érdeklődött és részt vett minden
iskolai eseményen, tanácsot adott, ha kértük és figyelmeztetett, ha rossz vágányra tértünk. 11 évig közvetlen munkatársa lehettem, mint igazgató helyettes. Kapcsolatunk
talán több volt, mint főnök-beosztott viszony; egymás
tiszteletén alapuló munkakapcsolat és részéről talán egy
kicsit anyai irányítás. Sokat tanultam tőle! Ma már talán
nevetségesnek tűnik, de kommunikációjában – kollégákkal és a gyerekekkel is – megtartotta a három lépés távolságot: Eszternek, Igazgatónőnek szólítottuk, a gyerekek is
Igazgató néninek, vagy Eszti néninek, férfi kollégáival
magázódott. És volt egy számomra is példaértékű vezetői
tulajdonsága: mint igazgató a nevelés minden területére,
minden tevékenységére egyenrangú figyelemmel fordult.
Szociális érzékenysége is tetten érhető; családja nem
lévén öccse két fiát magához vette, kritikus helyzetben
lévő embereket segített és mondhatni, hogy az iskola
minden megmozdulásán jelen volt (tanulmányi versenyek,
kulturális szemlék, táborok, nemzetközi iskolakapcsolatok…) Szerénysége, szerencsés természete tiszteletet
követelt az iskola külső kapcsolataiban is. Ha Vincze
Eszter 22 éves iskola-igazgatói pályaívét átgondoljuk,
akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen
korban, ilyen történelmi korszakban kellett ellátnia
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feladatát? Hányféle elvárásnak kellett megfelelnie? Lapozgatva igazgatói „munkafüzeteit”, feljegyzéseit, a gyönyörű kézírással vezetett felkészülések, jegyzetek, óralátogatási feljegyzések, jegyzőkönyvek dokumentumait
sokan elgondolkodhatnának azon, hogy egy egyszerű
sorból „kitört” tanár milyen áldozatvállalással, küzdelemmel tett eleget küldetésének, elhívatásának.
Volt egy „gyenge pontja”, mondhatnám hobbyja: a „Riporter őrs”! Nem újságírók, média sztárok képzésére kell
gondolnunk, inkább érdeklődő gyerekek „munkáltatását”,
nevelését arra, hogy fontosak megőrizni, dokumentálni
életünk eseményeit. Így maradtak meg az iskola, az úttörőcsapat eseményeiről készült fotók, újságcikkek.
Váci Mihály: „Jegenye fényben” c. verséből ez a két versszak álljon itt Vincze Eszter iskolaigazgató emlékére:
„… amit zöld gyertyaként még nyolcvan éve
tűztek le az iskola tövinél,
hogy örök-érzékeny szelekben égve
hívja azt, akit öröme sző fénybe,
vagy gondja barázdáin mendegél
Ilyen kívántam lenni én is ott a
homokba szúrt nyárfa: - a tanító,
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja
irány azoknak, jel és bíztató,
kik jönnek barázdákban botladozva.”
Mezei Anna
nyugalmazott iskolaigazgató

Riporter őrs

Sakk-hírek
A 2017/2018. évi bajnokság rosszul
indult számunkra. Rögtön két vereséggel kezdtünk (Pomáz, Gödöllő), de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pont Hely
fokozatosan javultak az eredményeink, egyik nagy riválisunkkal szem1 Szigetszmárton
2 2 3 5 3,5 4,5 3 3 5 4,5 4,5 40
2
ben (Dunaharaszti) döntetlent értünk
el, a további meccseinket megnyerve
2 Visegrád
3
2,5 1,5 3,5 4 4 2 4 3,5 4 4 36
3
harmadikok lettünk. Hála a pénzügyi
3 Dunaharaszti
3 2,5
3,5 2 4,5 4,5 3,5 5 5 2,5 4 40
1
támogatásnak és a sport alapítvány
4 Pomáz
2 3,5 1,5
3,5 2 3,5 3,5 2,5 1,5 4,5 2,5 30,5 5
segítségének a felszereléseinket korszerűsíthettük, elektromos órákkal és
5 Veresegyház
0 1,5 3 1,5
2 3 3,5 3,5 5 4 4 31
4
új sakk készletekkel bővíthettük a
6 Vác
1,5 1 0,5 3 3
2,5 4 4 3 3 3,5 29
6
meglévő állományt.
A táblázatból jól követhetők az ered7 Zsámbék
0,5 1 0,5 1,5 2 2,5
2,5 3,5 4,5 2,5 4 25
7
ményeink: minden 2,5 pontnál keve8 Gödöllő
2 3 1,5 1,5 1,5 1 2,5
2 1,5 3 3 22,5 8
sebb pontszám vereséget jelöl. Ebben
a bajnokságban eszerint csak kétszer
9 Tura
2 1 0 2,5 1,5 1 1,5 3
2,5 3 2,5 20,5 10
szenvedtünk vereséget és egy nagyon
10 Biatorbágy
0 1,5 0 3,5 0 2 0,5 3,5 2,5
1,5 3 19
11
erős 3. helyet szereztünk ismét. A
11 Alag
0,5 1 2,5 0,5 1 2 2,5 2 2 3,5
4 21,5 9
csapat tagjai erősorrend szerint:
Légrádi Dávid, 2. Szentgyörgyi Sán12 Aszód
0,5 1 1 2,5 1,5 1 2 2,5 2 1 1
16
12
dor, 3. Zauer Gábor, 4. Tóth Balázs,
5. Smetena László, 6. Gróh Dániel, 7.
Schlenk Kristóf, 8. Balkányi Panna
(Akit a részletek is érdekelnek, megtalálhatja a http://www.pestmegyeisakk.hu címen!)
Gróh Dániel
sakk-szakosztály elnök
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A visegrádi **** Silvanus Hotel felvételre keres:
Műszaki vezetőt,
elektromos végzettséggel.
Feladatai:
- szálloda műszaki üzemeltetése
- műszaki személyzet irányítása
- műszaki hibák esetén, szükségszerű egyes
esetekben a javításnál tevőlegesen is részt venni.
Jelentkezők között előnyt élveznek
a Visegrádhoz közeli lakhellyel rendelkezők.
A Fővárosi Önkormányzat
Vámosmikolai Idősek Otthona telephelyére
(2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.)
8 órás közalkalmazotti takarítói állásra
felvételt hirdetünk.
Érdeklődni:
Váczy Melinda
vezetőápolónál lehet
a 06-30-445-3668 telefonszámon
munkaidőben (7 h-15-h-ig)

Közérdekű telefonszámok
Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
hívandó általános segélyhívószám: 112
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
TŰZOLTÓSÁG: 105
Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273
Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körzeti megbízott: 06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal:
06-26/398-255, 06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu):
06-26/585-036, 06-26/585-038
Orvosi rendelő: 06-26/397-474
Védőnő: 06-20/236-8569
Fogorvos: 06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórh.: 06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola: 06-26/398-312
Fellegvár Óvoda: 06-26/398-130
Városi Konyha: 06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház: 06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda: 06-26/397-188
Plébániahivatal: 06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolgáltató Kft.: 06-26/390-813
Postahivatal (1. számú): 06-26/398-099, 06-26/398-020
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 06-26/398-150
DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188
ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

Kozmetika ajánlata!

Smink esküvőre menyasszonyoknak,
koszorúslányoknak!
Kis -és nagykezelések,
tini kezelés lányoknak és fiúknak is.
Ultrahangos ránctalanító kezelés natúr
kozmetikumokkal, szempillafestés,
szemöldökfestés és formázás, stb.
Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat
és árlistámat megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/
Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester

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

Teherfuvarozás
7,5 tonnás darus-billencs teherautóval
- ömlesztett, raklapos és kalodás áru,
- rönkszállítás, tűzifaszállítás,
- zöldhulladék elszállítása,
- ágdarálás, kisebb mennyiségben.
Telefon: 06-20/823-2768
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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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