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2018. május 16-án Áder János köztársasági elnök
leplezte le Görgei Artúr szobrát
Visegrád Város Önkormányzata 2016-ban hirdette meg a Görgei-emlékévet azzal a szándékkal, hogy az
egykori honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc fővezére halálának 100., majd az idei évben születésének 200. évfordulójáról méltó módon emlékezzen meg. A kezdeményezéshez a MNM Mátyás Király Múzeuma mellett további városi intézmények és civil szervezetek is csatlakoztak.
Görgei Artúr személye különösen fontos a Visegrádon élők
számára, hiszen a szabadságharc fővezére, a száműzetésből
hazatérve életének utolsó négy évtizedét itt töltötte. Ugyancsak a városban rendeztek – az 1945 utáni Magyarországon
először – kiállítást és tudományos ülésszakot a tábornok
emlékezetére, a 90-es években pedig az önkormányzat
helyi vállalkozók és magánszemélyek együttműködésével
helyreállította Görgey-bércen lévő emlékművet, továbbá
Görgei Artúr visegrádi lakóhelyét emléktáblával jelölte
meg. Ettől kezdve minden év május 21-én ünnepi beszéddel és irodalmi összeállítással emlékeznek meg a városban
a kiváló hadvezérről és jeles kémikusról.
2016 és 2018 között ismeretterjesztő előadás, tudományos
konferencia, kiállítás megnyitó, huszár hagyományőrző
bemutató és koncert is szerepelt az emlékév programsorozatában. Visegrád Város Önkormányzatának kiemelt célja
volt egy Görgei szobor felállítása a tábornok születésének
200. évfordulóján. A meghívásos tervpályázatra beadott
művek közül a bíráló bizottság Szkok Iván és ifj. Szlávics
László alkotását emelte ki. Utóbbit a Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően 2018. január 29-én
avatták fel a visegrádi Városháza udvarán.
2018. május 16-án a Görgei-emlékév fővédnöki tisztét
betöltő Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka leplezte le Szkok Iván Görgei

Artúrt ábrázoló mellszobrát, mely a Görgey-lépcsőnél,
a tábornok egykori lakóhelye közelében kapott helyet.
Az ünnepi eseményen méltató beszédet mondott Dévényi
Sándor Kossuth-díjas építész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, közreműködött a
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Fúvószenekara.

A szobor leleplezése utáni pillanat

Az alábbiakban Áder János köztársasági elnök, a Magyar
Honvédség főparancsnokának ünnepi beszédét, Félegyházi András polgármester köszöntőjének néhány részletét
és Szkok Iván írását közöljük.

Áder János köztársasági elnök úr beszéde
Görgei Artúr honvédtábornok szobrának ünnepélyes felavatásán Visegrádon
„Nincs bennem annyi nagyravágyás, hogy előretolakodjak, de a legnagyobb mértékben megvan bennem az a
nagyravágyás, hogy vállaljam, amire másnak nincs bátorsága.”
Tisztelt Megemlékezők!
Több mint száz évvel ezelőtt itt, a Duna mellett sokan
ismerték azt a szorgalmas férfiút, aki 56 esztendősen
költözött erre a vidékre, hogy testvére birtokait igazgassa. A következő bő négy évtized alatt Visegrád az
otthona lett. Derűs öregúrként olyan volt, mint aki
mindig is a hegyoldalhoz tartozott. Szőlőt gondozott,
zöldséget ültetett, vetőmagokról levelezett, pontos
számadást vezetett.
Írók, tudósok, politikusok látogatták: a GörgeyLatinovits-villa és annak kertje gyakran volt hangos a
közéleti eszmecseréktől. Aligha olyan élet ez – gondolhatnánk –, amelyhez különösebb bátorság kell.
Pedig a közel teljes évszázadnyi élet tekintélyes részéhez legalább akkora bátorságra volt szüksége, mint
valaha harcolni a magyar szabadságért.
Görgei Artúr a kiegyezés után hazatérhetett. Vállalta,
hogy – amire keveseknek volt bátorsága –nem tolak-

szik előre, nem kér nyilvános elégtételt, nem próbálja
mindenáron igazolni magát vádlói előtt. Csak az számított, hogy 18 év internálás után végre itthon lehessen.
Csöndes jelenléttel, munkával, igazának bizonyosságával némán fellebbezett.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy döntés a történelemben néha csak a rossz és a még
nagyobb rossz közötti választásról szól. Az utókor
mégis könnyen ítél. Immáron a maga mércéje szerint,
könyörtelenül és gyakran igazságtalanul. A tények
feledésbe merülnek, az érvek árnyalata eltűnik, a magyarázatok szálai felfeslenek. A megkopott valóság
rajzolatában a leggyakrabban hangoztatott vélemény
tűnik igaznak.
Valahogy így halványultak el a közös emlékezetből
Görgei Artúr érdemei. És így fabrikált belőle bűnbakot
egy keserű és igaztalan vád. Mintha kevés lett volna a
csatatér fájdalmas vesztesége. Mintha egy megbélyeg-
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zett cselekedet, az árulás vádja a nemzeti tragédiát
elviselhetőbbé tette volna. A magyar nemzet számunkra magasztossá nemesült élet-halál harcát személyes
nézeteltérés, bizalmatlanság, komoly viták kísérték. A
legnagyobbak is tudtak tévedni. Esendőségükkel és
hibáikkal együtt hazájuknak mégis a legtöbbet adták.
Amikor mi, mai magyarok rájuk gondolunk, fontos,
hogy legendák helyett a valóságos szereplőket lássuk.
Hús-vér embereket, akik fontos döntéseik és a hazának
tett szolgálataik révén hősökké váltak.
Ilyen hős volt Görgei Artúr is. Aki annyira akarta a változást, hogy szimbolikus gesztusként lemondott nemesi
nevének végződéséről, és 1848-tól pontos i-vel írta azt.
Tisztelt Megemlékezők!
Görgei Artúr rendelkezett az összes fontos katonaerénnyel. Szerette a rendet, a szakszerűséget. Bátor
volt, gyors és merész. Bölcs taktikus, kockázatvállaló,
de sosem vakmerő. Nagy lélekjelenléttel ragadta meg a
kínálkozó lehetőséget. Katonai, politikai és humanitárius szempontból mindig a legjobb döntéseket hozta.
Személyes sikere volt 1849-ben a tavaszi és a felvidéki
hadjárat. Utóbbi során négyszeres túlerőt sikerült valószínűtlenül sokáig, bravúrok sorozatával, több mint egy
hónapon keresztül megfékeznie. Állandó, aktív jelenléte miatt honvédjei odaadóan szolgálták – Világos mellett, a szőlősi síkon őszintén megsiratták. Ők jól tudták,
hogy a magyar honvédsereg fővezére az egyetlen lehetséges, józan és igazolható döntést hozta meg. Bekerítve, utánpótlás nélkül, lőszer híján, hatalmassá duzzadt túlerővel szemben a teljes megsemmisülés várt
volna rájuk. Vérontás, sok ezer halál, teljesen értelmetlenül. Görgei megkímélte 30 ezer katonája életét, és
kész volt a magáét odaadni.
Nem kötött személyes alkut, nem menekült a felelősség elől.
„Talán elég lesz, ha egymagam leszek annak áldozatja”
– írta Rüdiger, orosz császári tábornokhoz írott levelé-
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ben. Őszintén hihette, hogy mint tejhatalmú katonai
vezetőt, csak őt fogják kivégezni. Nem rajta múlott,
hogy nem így történt, s neki még 67 évig kellett élnie.
„Élő vértanúként”, ahogy Móricz Zsigmond nevezte.
Amikor 98 esztendősen elhunyt – már benne jártunk az
I. világháborúban –, gyászjelentésében így fogalmaztak
azok, akik a legjobban ismerték:
„Csodálatos hős volt a csatákban és a tűrésben egyaránt. Sem az ellenségtől kapott súlyos seb, sem a fájdalmasabb lelki sebek miatt jajszóra soha nem fakadt.
Magasztos nyugalmát és holtig töretlen, derült bátorságát, tiszta lelkiismeretéből Istenbe és a nemzet jövőjébe
vetett rendületlen hitéből merítette.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Zavarni könnyű, csomót oldani nehéz” – írta Kossuth
Lajos 1848 júliusában. Ekkor még remélni lehetett,
hogy hazánk modern polgári átalakulásához és önállóságához szilárd alapot biztosít a felelős magyar kormány és az uralkodó által szentesített törvény.
Nem így lett. Magyarországnak fegyverrel is védenie
kellett igazát. Tudta ezt Görgei Artúr is, amikor 1848ban a frissen toborzott Magyar Honvédségbe szolgálatra jelentkezett. Kossuth kezdetben Görgei legnagyobb
pártfogója, utóbb az árulásvád legelszántabb hirdetője
volt. Egy politikus és egy hadvezér. Vitájukat csakis az
igazságot precíz, kitartó munkával feltáró történettudomány ítélheti meg. Nekünk azonban sosem kell választanunk közöttük. Ahogy a forradalom és a szabadságharc többi, sokféle hőse között sem. De „csomót
oldani”, az igazságot keresni és méltón emlékezni:
mindnyájunk közös feladata.
Ma éppen ezért vagyunk itt. Megadni a tiszteletet. Fejet
hajtani a 200 esztendeje született Görgei Artúr, a magyar történelem egyik legnagyobb, legsikeresebb, legbátrabb zseniális hadvezére előtt.
Adamante notare. − Emlékét örökre felvésni.

Félegyházi András polgármester köszöntőjének néhány részlete, gondolata
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt ünneplő közösség!
Visegrádot az élő középkor városának hívjuk, hiszen itt
a több tucat emberöltőnyi messzeség értékeit nem csupán őrizzük, de éljük, éltetjük is – mindennapjainkban,
és ünnepeink alkalmával egyaránt.
Görgei Artúr tábornok és Visegrád között személyes
kapcsolat alakult ki, és Visegrád vigyázza, éli és élteti
ezt a kapcsolatot. Nekünk Görgei Artúr nem csupán a
történelem egyik legnagyobb hadvezére; nekünk Ő itt
Visegrádon személyes ismerősünk. Itt élt közöttünk.
Ezért gondoltuk helyénvalónak, hogy nekünk itt Visegrádon nem a hadvezérnek, a csatamezők hősének,
hanem a mi Görgeinknek, az embernek kell emléket
állítanunk. Idézve a szoborpályázat kiírásának szövegéből: „A megbízó szándéka szerint annak a Görgeinek

állít emléket, aki száműzetésből hazatérvén sorsát
emelt fővel és egyenes gerinccel viseli. A szobornak
ezért a középkorú, ill. az idős tábornokot kell ábrázolnia, aki történelmi hitelességnek megfelelően nem egy
megtört aggastyán, hanem a sors igazságtalan csapásait
igazságának és erkölcsi erejének tudatában viselő erős
férfi.”
Visegrádon Görgei Artúrral kapcsolatosan él a hagyomány. A tábornok emlékezetére Magyarországon 1945
után először Visegrádon, a MNM Mátyás Király Múzeumban rendeztek kiállítást; tudományos ülésszakot
1986-ban. 2009-ben és 2016-ban kiállítás nyílt Görgei
visegrádi korszakáról a Mátyás Király Művelődési ház
és a Mátyás Király Múzeum együttműködésében. A
90-es években az önkormányzat, helyi intézményekkel,
vállalkozásokkal – visegrádiakkal – együttműködve
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helyreállította a Görgey bércen levő emlékművet; éppen
25 esztendővel ezelőtt emléktáblával jelöltük meg visegrádi lakóhelyét. Ez időtől kezdve a Város minden év
május 21-én, halálának évfordulóján (mely Budavár
visszavételének napja is, így emlékezetére a Honvédelem
Napja) megemlékezünk a Tábornokról. Ebben a hagyományban élve nyitottuk meg 2016 januárjában a Görgei
emlékéveket Amely Tábornok halálának 100-adik évétől
születésének 200-adik évéig, az idei esztendőig tart.
S hogy ezt az elmúlt mintegy három esztendőben tehettük, kiállítással, konferenciákkal, előadásokkal, koncertekkel, megemlékezésekkel, most köszönetet mondunk
mindenkinek, aki ebben társunk volt, segítségünkre volt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Közösség!
Nem az immáron több, mint egy évszázada eltávozott
tábornoknak van szüksége arra, hogy emlékezzünk rá,
hanem nekünk, visegrádiaknak, akiknek személyes
ismerőse Görgei Artúr; s velünk egész nemzetünknek,
hogy Görgei Artúr emberi minőségét tiszta szívvel a
magunkénak tudhassuk: nem csak katonai zseniként,
nem csak jelentős tudósként, de igaz, emberként, férfiként is megismerve és tisztelve őt.

Áder János és Szkok Iván az ünnepség után

"Az el nem mondott beszéd."
Üdvözlöm a szoboravató ünnepség vendégeit,
s tiszteletem jeléül, kötelességemnek érzem elmondani:
Miről szól a szobor?
A legelső élményemről a munka legelején.!
Itt a Görgey lépcsőn elindultam felfelé, és önkéntelen
számolni kezdtem a lépteimet…
Egy, kettő, három… 98 lépés volt mire felértem,
az 98 év, pontosan ahány esztendőt megélt az Öreg-Úr.
Az agyamba és a szívembe belenyilallt a gondolat:
Minden lépés 1-1esztendő! Úgy éreztem jelet kaptam...
Ez akkor képletesen a Görgey kálvária. Az ő golgotája.
Feladatom lett egy műbe belesűríteni az összes stációt!
Távolabbról nézve, történelmi tanulsággal kijelentem:
A művészettörténet - azért a legérdekesebb tudomány a
világon, mert - az az emberiség történetének képes
illusztrációs könyve, az ókortól napjainkig, hiszen a
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műalkotások igazságot tesznek a társadalmi erők örök
harcában, a DIKTATÚRÁK és DEMOKRÁCIÁK
küzdelmében. A diktatúrában a központi eszme, akarat
és a jel, vagy egy hatalmas vörös-csillag - mint a középkorban a páncélsisak - eltakarja az arcot, de a polgári demokráciában a portréművészet felvirágzik ahogy látjuk a görögöknél, a reneszánszban, ahogy
kedvencemnél Rembrandtnál, majd a klasszicizmus és
a romantika idején, egészen a mai napig.
Az én szobrom, mint a hősöm Görgei Artúr, a demokrácia szülötte, akit gondolataiban és tetteiben az emberi
méltóság tisztelete vezérelt. Görgei a nevében az y betűt
i-re cserélte, ahogy lelkében forradalmi demokratára
váltott, midőn a nemesi kiváltságokról lemondott.
Elmondom. A munka során, a szakma rutinjával és
hagyományaival szakítottam. A szemek mintázásakor
csak a nézővel való szem-kontaktusra törekedtem. A
szívre tett kéz pedig a hazaszeretetet fejezi ki, az ökölbe szorított az erőt és elszántságot, és a harmadik (a
téma és kompozíció megkövetelte) a bezártságot, a
maroknyi agyag a boxert idézi, az ő állandó önvédelmi
fegyverét. S a címerek is mind - úgy érzem nagyon
fontosak -, akár a büszt hátára írt kiáltványa a vitéz
katonákhoz, és a posztamensen az utolsó hadparancsból a gyönyörű mondat kék tintával kiemelve: "Az igaz
ügy örökre veszve nem lehet."
Kérem a megjelenteket, járják körbe az emlékművet, és
hajtsanak fejet a koszorú felírását olvasva:
"A tábornoknak a Magyar Nemzet"
A művem tisztelgés.
Szobrot akartam állítani a honvédnek, akinek volt bátorsága a nemzeti zászlót felemelni, és a győzelmi
esélyek múltán volt ereje azt emberségből, önfeláldozó
méltósággal letenni.
Végül is, Görgey Artúr a győztes csaták hőse, utoljára
bizonyította hadvezéri zsenijét Világosnál, azzal, hogy
nem engedte elfolyni a drága magyar vért a porban,
értelmetlenül elpazarolva a halálnak, hanem megmentette az életnek, a megbékélés és egy igazságosabb
világ reményében.
Az alkotás - hát az nagyon magányos feladat -, de nem
teljesen egyedüli mégsem, mert olykor az öröktől való
hatalmas Isten megfogja a kezemet munka közben, belejavít a műbe, érzem a keze-nyomát, látom az agyagon az
ujjlenyomatát, s a portrék őrá is hasonlítanak. Mint
ahogy ez legutóbb is megtörtént Görgei arcának mintázásakor, a tábornok vonásai, arcának a barázdái, - mondják
a tenyérjósok -, az isteni kéz élet- és sorsvonalai.
Búcsúzóul annyit még, hogy a bronzöntődében a vakító-fehéren izzó bronzot, a megszelídített lávafolyamot
tompán nyelte el a negatív üreg. A kihűlt fém rideg
anyag maradna - de ha Önök csak egy pillantást vetnek
rá, azonnal lelket lehelnek belé, s életre keltik érdeklődő tekintetükkel.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Szkok Iván
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Városházi Mozaik
Ebösszeírás:
Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Kutyatulajdonosokat,
hogy az elkövetkező hetekben végezzük a 2013. évben
elkészült ebösszeírás felülvizsgálatát. Kérjük Önöket,
hogy a kutyák oltási könyvét szíveskedjenek a polgármesteri hivatalban bemutatni, vagy szkennelve a
heroldm@visegrad.hu e-mail címre elküldeni. Akinek
kutyája még nincs nyilvántartva, annak egy nyilatkozatot kell benyújtania eredetiben, vagy szkennelve a fenti
e-mail címre. A nyilatkozat letölthető a Város hivatalos
honlapjáról a http://www.visegrad.hu/nyomtatvanyok
oldalról, vagy átvehető a titkárságon. Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy az elpusztult ebeket is be kell jelenteni, mert őket töröljük a nyilvántartásból.
Köszönjük együttműködésüket!
Üzletek, intézmények, vállalkozások, szálláshelyek
kommunális hulladékának elszállításáról:
Mint ahogyan arról korábban többször is tájékoztattuk,
Visegrádon nem a háztartások kötnek hulladékszállítási szerződést a szolgáltatóval, hanem az önkormányzat; a lakók tehát hulladékszállítási díjat nem
fizetnek. A vállalkozások, üzletek, szálláshelyek
közvetlenül a szolgáltatónak fizetik a hulladékszállítási díjat; a szolgáltatóval állnak szerződésben. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy vannak, akik ezt a szerződéses kötelezettségüket nem teljesítik és a lakossági
kommunális hulladékkal együtt kívánják elszállíttatni a
hulladékukat. Mivel a lakossági kommunális hulladékot gyűjtés után a szolgáltató leméri és az önkormányzat a mérlegelés alapján fizeti a szemétszállítási díjat,
ez azt jelenti, hogy a fenti módon eljáró vállalkozások
gyakorlatilag az önkormányzattal kívánják megfizettetni a vállalkozásuk által keletkezett hulladék elszállítását. Ez úton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az üzleteket, vállalkozásokat, intézményeket, szálláshelyeket levélben keressük meg, melyben felhívjuk figyelmüket, hogy érvényes hulladékszállítási szerződéseiket 2018. június 15-éig kötelesek bemutatni a
Visegrádi Polgármesteri Hivatalban, ellenkező esetben a szolgáltató a hulladékukat nem szállítja el.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az előző lapszámunkban
megjelent tájékoztatás óta, a szelektív gyűjtők környezetének állapota nem javult. Továbbra is többen odahordják
a szemetüket. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, figyeljenek a
tisztaságra, és erre figyelmeztessék a renitenseket is.
Tájékoztató a visegrádi élelmiszer áruházzal (CBA)
kapcsolatban:
Az előző lapszámban megjelent tájékoztatót követően
egy a honlapunkon és facebook oldalunkon megjelent
közleményben számoltunk be arról, hogy ismét sor
került egy személyes egyeztetésre a CBA tulajdonosa,
jogi képviselője, valamint az önkormányzat között,
melyen a tulajdonos egy új, az eddigiektől teljesen

eltérő javaslatot fogalmazott meg. Az egyeztetésen
született megállapodás értelmében az üzlettulajdonosnak 2018. május 7-éig rövid írásos összefoglalót
kellett volna készítenie a javaslatról annak érdekében,
hogy azt a Városfejlesztési Bizottság a 2018. május 9ei ülésén érdemben megtárgyalhassa, illetve arról a
képviselő-testületnek javaslatot tehessen. Tekintettel
arra, hogy az összefoglaló határidőre nem érkezett
meg, Félegyházi András polgármester levélben kereste meg a tulajdonos jogi képviselőjét, melyben
2018. május 17-ig kérte, hogy írásban ismertesse az
ügy megoldására megfogalmazott javaslatait. A kért
dokumentum a második határidőn túl, késve, 2018.
május 18-án érkezett csak meg. Ebben a jogi képviselő
2018. május 24-re találkozási lehetőséget kért, melyet az önkormányzat – az előzmények ellenére,
illetve továbbra is a megoldást keresve – elfogadott.
Amennyiben az ügyben bármilyen új fejlemény van,
arról honlapunkon és facebook oldalunkon tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
VVÖ

Lakossági tájékoztatás
Tisztelettel tájékoztatjuk városunk polgárait, hogy a
Visegrádot érintő kérdésekről, ügyekről, testületi döntésekről, tervezett és folyamatban lévő fejlesztésekről
hiteles tájékoztatást továbbra is az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül kaphatnak:
 Visegrádi Hírek
 Visegrád Város hivatalos honlapja
 Visegrád Város hivatalos facebook oldala
 A Danubia Televízió közvetítései, hírösszeállításai
 Közmeghallgatás
 Lakossági fórumok
 Társadalmi egyeztető fórumok
Érdemes továbbá figyelni a polgármesteri hivatalban, a
hivatal előtt és az Egészségház udvarán található hirdetőket, ahová kollégáink rendszeresen kiteszik az aktuális információkat, legyen az lakossági tájékoztató vagy
programajánló.
Elérhetőségek és ügyintézés:
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81.
Tel.: 06 (26) 398-255, 06 (26) 398-090
Honlap: www.visegrad.hu
E-mail: visegrad@visegrad.hu, jegyzo@visegrad.hu
Kérjük Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat,
felvetéseiket a felsorolt hivatalos fórumokon keresztül
juttassák el hozzánk! Kérdéseikre, problémáikra szintén itt tudunk válaszolni, de természetesen a fenti elérhetőségeken túl személyesen is felkereshetik a polgármestert, a jegyzőt vagy a hivatal munkatársait.
VVÖ
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről
A 2018. április 18-án tartott testületi ülésen az alábbi döntések születtek:
 Kovács László r. ezredes kapitányságvezető megtartotta
a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi értékelő beszámolóját, kitérve Visegrád közbiztonsági helyzetére a beszámolót a képviselő-testület elfogadta
 módosításra került a lakások és a helyiségek bérletéről,
valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendelet, mely egységes szer-kezetben a
www.visegrad.hu/ onkormanyzat/rendeletek,szabalyzatok/hatályos rendeletek menüpontban olvasható
 a Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlan további 1 évre történő bérbeadásáról
döntött a testület a jelenlegi bérlő kérelmére havi
102.000,- Ft bérleti díj ellenében
 jóváhagyta a testület a 2018. évi éves összefoglaló belső
ellenőri jelentést
 településrendezési szerződést kötött az önkormányzat a
Thermál Hotel Visegrád Zrt-vel, a Visegrád 1213,
1214/6, 1214/4 hrsz-ú ingatlanok egyesítésével létrejövő területen tervezett szállodabővítés megvalósításához
kapcsolódóan
 a Helyi Építési Szabályzat SZT-3 jelű Szabályozási
tervrészének szabályozási vonal és építési hely módosítását kezdeményezte a testület a Duna Mozi tervezett
bővítése, átalakítása miatt. A szakmai véleményezésre
alkalmas tervdokumentáció elkészítése, majd a szakmai
és partnerségi egyeztetést követően hozható meg a végleges döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 módosításra került a 2018. évi közbeszerzési terv, mely
a város honlapján megtalálható
 az Aszfalt és Bontás Kft-t bízta meg a képviselő-testület
a Sportpályán található 180 m2 alapterületű kosárlabdapálya aszfaltozási munkálatainak elvégzésével, 1.044.000.Ft+áfa összesen: 1.325.880.-Ft vállalkozói díjért
 egyetértését és támogatását fejezte ki a képviselőtestület a Visegrádi Sportegyesületnek (2025 Viseg-rád,
Fő u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által
meghirdetett ún. TAO pályázat 2018-2019. évi
fordulójára benyújtandó pályázat céljával, a Visegrádi
Sportcentrum területén megvalósítandó 22x42 m-es
komplett univerzális, műfüves pálya megvalósításával
kapcsolatban. A szükséges önerő biztosításáról a TAO
pályázat 2018-2019. évi fordulójának eredménye,
valamint a kivitelezés részletes költségvetésének
ismeretében dönt a testület
 a 6 db új buszmegálló pavilon faszerkezeteinek
elkészítésével Héder József egyéni vállalkozót, a
fedélszerkezeteinek elkészítésével pedig Ferbert Ádám
egyéni vállalkozót bízta meg a testület. A faszerkezet
anyag és munkadíja pavilonként bruttó 400.000.-Ft, a
fedélszerkezeteké pedig pavilonként bruttó 227.880.-Ft
 egyszeri 100.000,- Ft összegű támogatást nyújtott az
önkormányzat a Rákóczi Szövetség részére, Kőrösmező
településen történő „Beiratkozás Program” támogatására
 a Dobos utca útfelújításának kivitelezése során felmerült többletmunkák finanszírozására 1.161.800.-Ft+áfa
pluszköltséget biztosított az önkormányzat

 Fő utcai járda Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig
terjedő bal oldali szakaszának felújításához szükséges
160 m2 bazalt nagykockakövet rendelt meg az önkormányzat a Hellipszis Bt-től 1.600.000.-Ft+áfa bruttó
2.032.000.-Ft (400.-Ft+áfa/db) összegben

2018. április 26-án rendkívüli testületi ülésen az
alábbi testületi döntések születtek:
 pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Fő utcai
járda Schulek utca két behajtója közötti Dunához közelebbi 240 fm-es szakaszának felújítására. A beruházás teljes költsége: 14.800.000.-Ft, a támogatással
igényelhető összeg (50%) 7.400.000.-Ft, a pályázat
megvalósításához szükséges önkormányzati saját forrás 7.400.000.-Ft
 a Pálinka Nemzeti Tanács 2018. évi Pálinka
Országkóstoló rendezvény Visegrádon történő megrendezését elvi szinten igen, de anyagilag nem támogatta a testület
 az Aszfalt és Bontás Kft-t bízta meg a képviselő-testület
a Mogyoróhegy utca és a 11-es út csomópontján lévő
aszfalt felújítási munkálatok elvégzésével 877.400.Ft+27%Áfa összesen 1.114.298.-Ft vállalkozói díjért
 a Szent László utca útfelújításának kivitelezése során
felmerült többletmunkák finanszírozására 592.000.Ft+áfa pluszköltséget biztosított az önkormányzat
VVÖ
Érdekes esti programokkal várja az érdeklődőket a
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma

a Királyi palotába
2018. június 23-án 18 órai kezdéssel.

Az idei Múzeumok Éjszakája
"A kéz, amely a pallost markolja..."
címmel az igazságszolgáltatás és büntető rituálék
témáját járja körül a középkortól a 18. századig.

Bírósági jelenet ábrázolása a 14. századból
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VISEGRÁDI HÍREK

7

Zeneiskolai eseményeink

Áprilisi kirándulásaink

Zeneiskolánkban a tavasz beköszöntével, ahogyan azt már
az elmúlt években megszoktuk, egyre sűrűsödtek programjaink. Április 18-án a Királyi Palotában került sor a Filharmónia koncertsorozat záró eseményére. A téma ezúttal a
„Jazz mindenből” volt. Mózes Tamara együttese igyekezett
közelebb hozni bennünket a jazz világához. Gyönyörű
hangjával elvarázsolta a nézőközönséget. A gyerekek is
bekapcsolódhattak a produkcióba, hol énekelve, hol tapsolva. Igazán színvonalas koncertélményben volt részünk.
Április 20-án szintén a Palotában került sor a régió zeneiskolái számára rendezett, sok éves hagyománnyal rendelkező eseményünkre, a Furulyatalálkozóra. Öröm volt látni az
ismerős arcokat, akik minden évben ellátogatnak hozzánk.
Ezúttal Dunabogdányból, Szobról, Vámosmikoláról, Szokolyáról, Szentendréről, Tahitótfaluból, Budakalászról és
Nagymarosról érkeztek vendégeink. A visegrádi iskolát
Érchegyi Hanna, Bordás Anna, Pataki Hanna, Palkó Eszter,
Gencsi Hanna és Sintár Virág képviselte. Külön öröm volt
számunkra az, hogy a furulya tanszak a cselló tanszakkal
együtt készült a találkozóra. Felkészítő tanáraik Rácz Tamás és Vass Henrietta voltak, akiknek köszönhetően igazán
színvonalas produkciókkal állhattak növendékeink színpadra. Tóth Sándor zongorán kísérte fellépőinket. Köszönet
illeti mindannyiukat. A másfél órás koncert végén a palota
teraszán folytatódott a program. Nagylelkű támogatóinknak
hála, igazán bőséges vendéglátásban volt része a fellépő
növendékeknek és felkészítő tanáraiknak. Nagy örömünkre
ismét bővült pártfogóink köre. Köszönet illeti a Mátyás
Király Múzeumot az impozáns helyszín biztosításáért, a
Sirály Éttermet a tea és a kávé biztosításáért, a Visegrádi
Ásványvíz Kft-t a sok ásványvízért, a Visegrádi Rigoletto
Cukrászdát a finom sütiért és a pogácsáért, a Herr cukrászdát az ízletes süteményekért, a Káosz77 Kft.-t a vendéglátáshoz nélkülözhetetlen eszközökért, a visegrádi Bobpálya
Bt-t a fellépők számára biztosított ingyen bobozásért, a
visegrádi Szent Korona Pékséget a finom süteményekért, a
Cirpi borházat a finom borokért, az Ancsa Virágboltot a
dekorációért, a Városgazdálkodási csoportot a szükséges
eszközök helyszínre szállításáért és a Váci Tankerületi
központot a rendezvény technikai feltételeinek biztosításáért. Nélkülük nem tudtuk volna ilyen színvonalasan megrendezni a találkozót. Nagyon köszönjük támogatásukat!
Szintén áprilisban várt ránk egy igazán kellemes feladat,
ugyanis lehetőségünk volt eszközöket, tartozékokat, szakmai anyagokat vásárolni zeneiskolánk számára. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr ismét nagy összegű
felajánlást tett, amelynek köszönhetően minden tanszak
bővíthette eszközállományát, de jutott belőle pianínó felújítására is. Hálásan köszönjük nagylelkű támogatását, amelylyel ismét hozzájárult a visegrádi zeneoktatás minőségi
feltételeinek javításához!
A május és a június sem ad lehetőséget a pihenésre, ugyanis a tanév végéhez közeledve készülünk a vizsgákra, a tanszaki koncertekre, és az évzáró hangversenyünkre, amelyet
június 6-án 17 órakor tartunk a római katolikus templomban, ahová szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A harmadik és negyedik osztály március 28-án, a
Hármashatár hegyre kirándult. Az Erdő Ajándéka központ
munkatársai, Miklós és Orsi mutatták be nekünk az erdei
iskola felépítését és működését. Sokat megtudtunk a környező természetről, az itt élő növényekről és állatokról,
valamint a szelektív hulladékgazdálkodás előnyeiről. A
kirándulás fő részét a hegytetőre vezető túra tette ki. Kicsit
veszélyes ösvényen haladtunk, védett virágok és nagy
sziklák között, és a tetőre érve valamennyien megállapíthattuk, hogy Magyarország szép.

Bosnyák Endréné
intézményegység- vezető

Április 12-én a Hewlett-Packard irodaházának vendégei
voltunk Budapesten, az Alíz utcában, aminek a negyedik
osztályos Salk Alíz különösen örült. A HP egy híradástechnikai cég, számítógépeket és informatikai eszközöket
gyárt és forgalmaz elsősorban. Itt először egy valódi darts
versenyző, Székely Pál mutatta be a számára kedves sportágat, illetve az általa készített Darts-matek programot. Ez
utóbbit a bátor jelentkezők ki is próbálhatták, majd a feltett
kérdésekre válaszoltunk. A helyes megoldásért tollat és
tornazsákokat lehetett szerezni a tanulók örömére. Ezt
követően csapatokban vetélkedtünk egymással a Dartsmatek feladatait teljesítve. Izgalmas délelőtt volt, aminek a
végén mindenki kapott egy laptopot, amelyen kedvére
játszhatott. Sajnos ezeket később vissza kellett adni – ennek
ellenére jó lenne máskor is eljönni ide!

Szintén áprilisban vendégeskedtünk a Lajta monitorhajón.
Ez a hajó nagyon régi, 1871-ben bocsátották vízre, és részt
vett az I. világháborúban is. Érdekessége, hogy ágyúja is
van, de már nem lőnek vele, szerencsére. A Lajta az utolsó
gőzmeghajtású hadihajó, sok szenet kellett szállítania, hogy
a kazánban mindig égjen a tűz, ami a gőzt eredményezi. A
hajó most rövid ideig itt állt a visegrádi hajókikötőben,
folytatás a 12. oldalon
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JÚNIUSI 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!
Június 1. péntek, 17:00

Június 10. vasárnap, 15:00

feliratos, angol-francia-amerikai filmdráma, 90’, 2017
Rendező: Lynne Ramsay
Főszereplők: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola

magyarul beszélő, angol-mexikói animációs film, 97’, 2018
Rendező: Andrés Couturier

SOSEM VOLTÁL ITT

Joe háborús veterán, és volt FBI-ügynök. Karrierje során
olyan dolgokat látott és tett, amik tönkretették az életét.
Amikor nem az öngyilkosság gondolata marcangolja, különböző megbízásoknak tesz eleget, otthonról megszökött, vagy
emberkereskedők kezére jutott lányokat szabadít ki. Egy nap
minden korábbinál veszélyesebb megbízást kap.
Június 1. péntek, 19:15

ÁTEJTVE

magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 112’, 2018
Rendező: Rob Greenberg
Főszereplők: Eugenio Derbez, Anna Faris, Eva Longoria

Az önelégült playboy felveszi a gyermekeit egyedül nevelő
Kate-et luxusjachtjának takarítására. Röviddel azután, hogy
igazságtalanul kirúgja a nőt, egy parti során a vízbe esik és a
parton, emlékezetkieséssel tér magához. Kate felbukkan a
kórházban, és elhiteti vele, hogy ő a férje, így - életében
először - dolgozni kényszerül. Kezdetben alkalmatlannak
bizonyul bármire, ám felveszi a munka ritmusát. Ám rokonai
bármikor rábukkanhatnak és emlékezete is visszatérhet.

VIGYÁZZ, KÉSZ, MORC!

Lufi birodalom, rendőrsárkányok és bolondos varázslók
színesítették Terry nagymamájának hóbortos meséit. De mi
történik, ha kiderül, hogy ez nem csak mese, és a varázslók
nem is annyira bolondosak? A fiú váratlanul ebben a varázslatos világban találja magát, és csak úgy juthat haza, ha
megmenti a királyságot a gonosz, morcos Morctól!
Június 10. vasárnap, 17:00

TÁNCTERÁPIA

feliratos, angol romantikus vígjáték, 111’, 2017

Június 10. vasárnap, 19:15

7 VÉRFAGYASZTÓ NAP

magyarul beszélő, amerikai-brit bűnügyi thriller, 107’, 2018
Rendező: José Padilha
Főszereplők: Rosamund Pike, Daniel Brühl

BELLE ÉS SÉBASTIEN 3.

Egy vakmerő terroristatámadás a történelem legmerészebb
túszszabadító akciójához vezetett. Négy végsőkig elszánt
támadó 1976-ban eltérített egy gépet és Uganda diktátorától
kért menedéket. A túszok belekeveredtek egy világpolitikai
szerencsejátékba, miközben a rájuk vagy ellenük licitálók
számára nem az ő megmentésük volt a legfontosabb. Az
izraeli titkosszolgálat vakmerő tervet dolgozott ki, és a világ
e távoli pontján megostromolta az aláaknázott repteret.

Június 2. szombat, 17:00

Június 13. szerda, 18:00
ISMERETTERJESZTŐ MOZI

Június 2. szombat, 15:00

magyarul beszélő, francia családi kalandfilm, 97’, 2017

ÁTEJTVE

magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 112’, 2018

Június 2. szombat, 19:15

HANG NÉLKÜL

magyarul beszélő, amerikai thriller, 91’, 2018
Rendező: John Krasinski
Főszereplők: Emily Blunt, John Krasinski

Világunkat látszólag sebezhetetlen, ragadozó lények foglalták el, melyek a legkisebb zajra is azonnal lecsapnak. Egy
családnak sikerült életben maradnia úgy, hogy elnyomnak
minden lehetséges zajt. Egy gyermekük már odaveszett a
borzalomban, de két megmaradt gyermekükkel tovább küzdenek a túlélésért, és megpróbálnak felkészülni egy újabb
gyermek születésére.
Június 7. csütörtök, 19:15

TÁNCTERÁPIA

feliratos, angol romantikus vígjáték, 111’, 2017
Rendező: Richard Loncraine
Főszereplők: Imelda Staunton, Joanna Lumley, Celia Imrie

A látszólag tökéletes és rendezett életet élő, ítélkezésre és
sznobizmusra hajlamos Sandra nyugdíjba vonulása előtt nem
sokkal felfedezi, hogy a férje viszonyt folytat a legjobb barátnőjével. Fényűző otthonát otthagyva bohém húgához
költözik, aki egy rossz hírű lakótelepen lakik. A karót nyelt
Sandra eleinte kibírhatatlannak találja új életét, azonban egy
társastánc-tanfolyam mindent megváltoztat.

HITLER KONTRA PICASSO

feliratos, olasz-francia-német dokumentumfilm, 90’, 2018
Rendező: Claudio Poli

1937-ben a náci rezsim betiltotta az úgynevezett "degenerált"
művészetet, amely "kozmopolita és kommunista" volt. Nyilvánosan megbélyegezték, és Hitler parancsára elkobozták az
ókori és klasszikus műalkotásokat. Münchenben összesen
650 műtárgyat foglaltak le, 32 múzeumból és magángyűjtők
otthonából. Ezeknek a műtárgyaknak a hányatott útjáról és
történetéről mesél ez az izgalmas és érdekes film.
Június 14. csütörtök, 19:15

SZÖRNYEK ÉS SZERELMEK

feliratos, olasz-francia-angol fantasy, 133’, 2015
Rendező: Matteo Garrone
Főszereplők: Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones

A szürreális fantáziabirodalomban játszódó, bizarr karakterekkel teli cselekmény egy 17. századi író történeteit szövi
egybe, melyek között az emberi gyarlóság és a bűnös szenvedély a kapcsolódási pont. Longtrellis királynője mindennél
jobban vágyik gyermekre és semmilyen áldozattól nem riad
vissza. Highhills királya azzal van elfoglalva, hogy egy
méteresre hízott bolhát nevelget, s megfeledkezik lánya
boldogságáról, akit egy lovagi torna után egy ogréhoz kénytelen feleségül adni. Strongcliff nőcsábász ura énekhangja
alapján beleszeret egy öregasszonyba, aki egyre szörnyűbb
játszmákba megy bele, hogy fenntartsa a fiatalság látszatát.
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Június 15. péntek, 17:00

Június 22. péntek, 17:00

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 103’, 2018
Rendező: Bill Holderman
Főszereplők: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen

magyarul beszélő, amerikai-kínai vígjáték, 111’, 2018
Rendező: Abby Kohn, Marc Silverstein
Főszereplők: Amy Schumer, Michelle Williams

KÖNYVKLUB

Még a hatodik X után is van új a nap alatt! Diane, Vivian,
Sharon és Carol egész életükben jó barátnők voltak. Diane
nemrégiben vált özveggyé 40 év házasság után, Vivian
nagykanállal eszi a férfiakat, Sharon még mindig nem jutott
túl évtizedekkel ezelőtti válásán, Carol 35 éve tartó házassága pedig finoman szólva ellaposodott. Mikor azonban a
könyvklubban a híres erotikus regény, A szürke ötven árnyalata kerül terítékre, mindegyikükből előbújik a végzet asszonya. Új és régi szerelmek lángolnak fel, törnek a tabuk és a
férfiszívek, mert a szenvedélyhez sosincs késő!
Június 15. péntek, 19:15

A BOSSZÚ

magyarul beszélő, francia akcióthriller, 108’, 2017
Rendező: Coralie Fargeat
Főszereplők: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens

Három jómódú családfő a vadászatot választotta a hétköznapi stressz levezetésére. Szokásos éves találkozójukra érkeznek a sivatagba, de az eddigiektől eltérően egyikük fiatal és
szívdöglesztő szeretőjével érkezik. A lány hamarosan nem
csak a férfiak vágyálmainak középpontjába kerül, hanem a
célkeresztjükbe is.
Június 17. vasárnap, 15:00

VIGYÁZZ, KÉSZ, MORC!

magyarul beszélő, angol-mexikói animációs film, 97’, 2018

Június 17. vasárnap, 17:00

KÖNYVKLUB

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 103’, 2018

Június 17. vasárnap, 19:15

SOLO: EGY STAR WARS TÖRTÉNET

magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 135’, 2018
Rendező: Ron Howard
Főszereplők: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson

Szállj fel az Ezeréves Sólyomra és utazz egy messzi-messzi
galaxisba egy vadonatúj Star Wars-történetben a galaxis
legkedveltebb gazfickójával. Vakmerő alvilági kalandok
során Han Solo megismerkedik későbbi másodpilótájával,
Chewbaccával és találkozik a hírhedt szerencsejátékossal,
Lando Calrissiannel, s közös utazásuk végére a Star Wars
saga legszokatlanabb hőseivé válnak.
Június 20. szerda, 19:15

SZÖRNYEK ÉS SZERELMEK

feliratos, olasz-francia-angol fantasy, 133’, 2015

Június 21. csütörtök, 19:15

SZICÍLIAI KÍSÉRTETTÖRTÉNET

feliratos, olasz-francia-német filmdráma, 122’, 2017
Rendező: Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Főszereplők: Julia Jedlikowska, Corinne Musallari

A 12 éves Luna szerelmes osztálytársába, a jóképű Giuseppébe. Amikor a fiú egy nap nyomtalanul eltűnik, Luna egyre
kétségbeesettebben kezdi keresni a kis szicíliai falu mellett
húzódó elvarázsolt, titokzatos erdőben. Nem is sejti, milyen
szövevényes eseménysorozat vezetett Giuseppe eltűnéséhez.
Csak egy célja van: megtalálni szerelmét a mesebeli rengetegben, amelyben a szellemek éppúgy jelen vannak, mint a
maffia mindent körülölelő hálózata.
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Renee Bennett jól tudja, milyen átlagosnak lenni egy olyan
világban, amelyet a génlottó nyertesei uralnak. Miután egy
balesetben beveri a fejét, arra ébred, hogy valóságos bombázó lett belőle, és bár rajta kívül senki sem látja a különbséget,
hatalmas magabiztossággal kezdi élni az életét. Újonnan
szerzett önbizalmának köszönhetően egyre sikeresebb lesz
nemcsak a munkájában, de magánéletében is.
Június 22. péntek, 19:15

JURASSIC WORLD: BUKOTT BIRODALOM

magyarul beszélő, amerikai akció-kalandfilm, 129’, 2018
Rendező: Juan Antonio Bayona
Főszereplők: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Toby Jones,
Jeff Goldblum

A filmtörténet egyik legnépszerűbb és legsikeresebb sorozatának új részében visszatérnek a csodák, a kalandok, az izgalmak, a kedvenc szereplők, a már ismert dinoszauruszok –
és felbukkannak teljesen új fajok is, amelyek döbbenetesebbek és félelmetesebbek minden eddigi őslénynél.
Június 24. 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 Földje a világ egyik legcsodálatosabb szigetországa. Békességben élnek itt az emberek, már az a néhány,
aki elfér rajta, ugyanis olyan kicsi, hogy királyának, Háromnegyedtizenkettedik Alfonznak nagy gondot okoz az esetleges túlnépesedés. Egy nap egy fekete bőrű kisfiú érkezik a
szigetre, s ezzel a lakosok száma ötre emelkedik! Bonyodalmak sora veszi kezdetét, végül Lukács, a masiniszta hű mozdonyával, Emmával és a Gombos Jimnek keresztelt fiúval
elhagyja a szigetet, hogy életük kalandja vegye kezdetét.
Június 24. vasárnap, 17:00

TÚL SZEXI LÁNY

magyarul beszélő, amerikai-kínai vígjáték, 111’, 2018

Június 24. vasárnap, 19:15

JURASSIC WORLD: BUKOTT BIRODALOM

magyarul beszélő, amerikai akció-kalandfilm, 129’, 2018

Június 27. szerda, 19:15

EGY FANTASZTIKUS NŐ

feliratos, chilei-német-spanyol-amerikai filmdráma, 104’, 2017
Rendező: Sebastián Lelio
Főszereplők: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco

KÍSÉRŐFILM: Kis Hajni 2016-ban Diák Oscar-díjra jelölt, SZÉP ALAK című 15 perces rövidfilmje!
Marina pincérnőként dolgozik, tehetséges énekesnő és 20
évvel idősebb szerelmével a jövőt tervezik. Egy éjjel Orlando rosszul lesz, és már lehet megmenteni. Marina gyanakvó
tekintetek kereszttüzébe kerül. Orlando volt felesége megtiltja, hogy elmenjen a temetésre, fia pedig megfenyegeti, hogy
kidobja a lakásból, ahol együtt éltek. Marina transzneműsége
Orlando családja szemében aberráció. Fájdalmas harcot kell
vívnia, mint egész eddigi életében, hogy önmaga maradhasson: erős, egyenes jellemű, fantasztikus nő. A film 2018-ban
elnyerte a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat.
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Június 28. csütörtök, 19:15

MERÜLÉS A SZERELEMBE

magyarul beszélő, német-francia-amerikai rom. film, 112’, 2017
Rendező: Wim Wenders
Főszereplők: Alicia Vikander, James McAvoy

Egy brit férfit, James More-t dzsihadista harcosok tartják
fogva Afrika keleti partjain egy ablak nélküli szobában.
Több ezer mérföldre innen Danielle Flinders mélytengeri
merülésre készül. Egy évvel korábban karácsony idején
egymásba szerettek, mely mindkettőjük számára kapaszkodót jelent. A múltjuk közös, de vajon mi vár rájuk a jövőben?
Június 29. péntek, 17:00

EGY FANTASZTIKUS NŐ

feliratos, chilei-német-spanyol-amerikai filmdráma, 104’, 2017

KÍSÉRŐFILM: Kis Hajni 2016-ban Diák Oscar-díjra jelölt, SZÉP ALAK című 15 perces rövidfilmje!
Június 29. péntek, 19:15

ÖRÖKSÉG

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

Miután Ellen, a Graham család nagymamája meghal, lánya
egyre több megmagyarázhatatlan eseménnyel szembesül
anyja múltjából. Minél többet fedeznek fel az elhunyt aszszony életéből, annál baljósabb változások következnek be a
család élő tagjainak életében. És mi lehet a vérfagyasztó
örökség? Ari Aster első nagyjátékfilmje egy család szétesésének mesterien bemutatott, lidércnyomásos látomása.
Július 1. vasárnap, 15:00

GOMBOS JIM, ÉS LUKÁCS A MASINISZTA
magyarul beszélő, német családi kalandfilm, 105’, 2018

Július 1. vasárnap, 17:00

MERÜLÉS A SZERELEMBE

magyarul beszélő, német-francia-amerikai rom. film, 112’, 2017

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 az Egyesült Államok területén, Matt Graver különleges
ügynök újabb véres küldetésre indul: ismét szövetkezik a
hidegvérű kolumbiai bérgyilkossal, Alejandróval, aki évekkel ezelőtt bosszút esküdött, amikor a kartell emberei megölték a családját. A terv: Alejandrónak el kell rabolnia Isabela
Reyest, a hírhedt drogbáró tizenéves lányát, hogy brutális
viszályt robbantsanak ki az egymással vetélkedő kartellek
között. Ám az akció kimenetelét veszély fenyegeti, és a lány
sorsa az elszánt kolumbiai kezébe kerül.
Kedves Mozilátogatók!
Mint a moziműsorból is láthatják, június második hetétől - a
nyári rendezvénytéri programok miatt – szombat helyett
áttérünk a vasárnapi vetítésekre. Fontos változás még, hogy a
megszokottól eltérően szerdánként is lesz mozi. A kezdési
időpontok egyelőre nem változnak, erre várhatóan – ahogy
tavaly is – júliusban kerül sor. Kérjük, kísérjék figyelemmel
a változásokat!
Nyáron is szeretettel várunk mindenkit, nem csak a moziban,
hanem a rendezvénytéri programokon is!

2018. június

Könyvtári hírek
Könyvajánló felnőtteknek:

Ainsworth, Eve: 7 nap (szépirodalom)
Bán Mór: Jég és vér: az első Kárpáthia-regény
a Nomádkirály ciklust megelőző történet
Bán Mór: Az ezeréves háború
a Nomádkirály-ciklus első könyve
Bán Mór: A vérszemű csillag
a Nomádkirály-ciklus második könyve
Bán Mór: A hadak ura
a Nomádkirály-ciklus harmadik könyve
Bán Mór: Gadur kapui
a Nomádkirály-ciklus negyedik könyve
Benjamin, Melanie: Az aviátor felesége (szépirodalom)
Berry, Steve: Vérbosszú Párizsban
Brown, Dan: Eredet (bestseller)
A csucsai három Berta vára (életrajz)
Gerlóczy Márton: Elvonókúra (szépirodalom)
Keyes, Daniel: Billy Milligan háborúi (szépirodalom)
Interaktív KRESZ könyv motorkerékpár-vezetők részére
Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére
KRESZ teszt könyv személygépkocsi-vezetők részére
Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére
Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt
Kukorellly Endre: Porcelánbolt (szépirodalom)
Moyes, Jojo: Páros, páratlan (szépirodalom)
Pilcher, Rosamunda (bestseller)
Trollope, Joanna: Testvérek (szépirodalom)
Vonnegut, Kurt: Isten hozott a majomházban!

Könyvajánló gyerekeknek:

Bálint Ágnes: Vizitündér, vizimanó
Berg Judit: Lengemesék: I. Tavasz a Nádtengeren
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója – Lépjünk le!
Máté Angi: Volt egyszer egy
Preußler, Otfried: Der Räuber Hotzenplotz
(német nemzetiségi irodalom)
2018. április 25-én volt a költészet napi rajzpályázat eredményhirdetése. 21 gyerek rajzolt, 2 óvodás, 9 alsó tagozatos és 10 felső tagozatos. A rajzokat Korgáné Lengyel Rita
és Gottweisz Tímea tanárnők zsűrizték. Az ő segítségüket
nagyon köszönöm.
Az eredményhirdetésre 13 gyerek és 7 felnőtt jött el. Jó
hangulatban telt a délután. Miután meghallgattuk azokat a
verseket, amelyekből a gyerekek az illusztrációkat készítették, megkapták a könyv- és színező jutalmakat, az okleveleket és az emléklapokat. Az óvodás korcsoportban Elesa
Adia Illangó dunabogdányi óvodás és Gerstmayer Franciska Lili, a visegrádi Fellegvár Óvoda nagycsoportosa kapott
jutalmat. Az alsó tagozatosok közül I. helyezett lett Oláh
Panna 4. osztályos, II. helyezett Gencsi Hanna 2. osztályos,
III. helyezett pedig Ott Luca Tamara 2. osztályos tanuló
lett. A felső tagozatosoknál az I. helyezést a zsűri véleménye alapján Kármán István 8. osztályos tanuló érdemelte ki,
a II. helyezett Kovács Luca 7. osztályos tanuló lett, a két
III. helyezett pedig Karakas Emese 7. osztályos tanuló és
Bocsi Laura 7. osztályos tanuló.
Még egyszer gratulálok mindenkinek!
Kotz Eszter könyvtáros
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
„Was auch immer auf Erden besteht,
besteht durch Ehre und Treue.
Wer heute die alte Pflicht verrät,
verrät auch morgen die neue.”
Egy tavaszi, péntek délután. Viseletbe öltözött visegrádi
gyermekek fényképet készítenek a palota díszudvarában.
Bogdányi iskolás fiatalok vidáman lépnek be a lovagterembe, egyikük kezében tuba, tanáruk Vogel Norbert
kezében tangóharmonika. Kismarosi 4. osztályosok és
nagymarosi 1-2. osztályosok lépnek le a kompról, a fiúkon kék kötény. A visegrádi nemzetiségi énekkar tagjai
süteményeket rendezgetnek tálcákra (természetesen ők is
gyönyörű viseletben). Ünnep ez a nap számunkra, hiszen
országos kezdeményezésre ma van a VolksTracht napja,
melyen ruházatunkkal is felvállaljuk hagyományainkat,
egy átlagos pénteki napot színesítve.

2018. április 27-e ünnep volt számunkra azért is, mert a
Dunakanyarban lévő Német Nemzetiségi Általános Iskolák Találkozóját szerveztük erre a napra. Első alkalommal.
Nemrégiben a német nemzetiségi nyelvet tanító kollégáimmal beszélgetve, vágyként merült fel bennünk, hogy a
kistérségben lévő német nemzetiségi iskolákkal találkozzunk, osszuk meg egymással kincseinket, mutassuk be
táncainkat, dalainkat, anekdotáinknak egymásnak. A
Duna, bár a mindennapokban kicsit elválaszt bennünket,
össze is köt, hiszen a XVIII. században ezen a folyón
érkeztek, Ulmer Schachtel elnevezésű hajóikkal a Dunakanyarba a nemet telepesek. Kultúrájukat hagyományaikat ma is őrizzük, ápoljuk, tanítjuk gyermekeinknek. A
kezdeményezést a környező iskolák örömmel fogadták, a
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és iskolánk
intézményvezetője is mellénk állt. Kárpát Ildikó pedig
otthont adott a palotában rendezvényünknek.
A kismarosiak német nyelvű színdarabot hoztak a batyujukban (Buzásiné Delacasse Ivett elgondolásával), a
nagymarosiak népi játékokkal kedveskedtek nekünk,
Borkó Bálint felkészítésével.
A Duna innenső oldaláról, Dunabogdány tavaszi dalcsokorral készült és közös éneklésre buzdítottak minket. A
visegrádi iskolások 6. osztályosai Sternpolkát táncoltak, a
3. osztályosok pedig népi játékfüzérrel és táncokkal szórakoztatták a közönséget. Polgár Sára (6.o) és Érchegyi

„Minden,ami valaha is létezett a földön,
az a tisztességnek és a hűségnek köszönhető.
Aki ma a régi köteléket elfeledi,
az holnap az újat sem fogja megtartani”
Hanna (5.o) helyi sváb anekdotákat osztottak meg velünk.
Végül a helyi énekkar vezetésével és Németh Tamás
karnagy tangóharmonika kíséretével az egybegyűltek
közösen elénekelték a Wenn man die Welt umgeht és a
Muss i denn kezdetű dalokat. Nagy élmény volt számunkra, amikor 150 gyermek és felnőtt vidáman énekelték
záródalainkat, melyekkel a VolksTracht kezdeményezéséhez ismét kapcsolódni tudtunk.
A palota Dunára néző teraszán pogácsával és aprósüteménnyel kínáltuk vendégeinket.
A kismarosi iskola felvetette, hogy jövőre ők adnának
otthon e hangulatos találkozónak. Reméljük, hogy ez is
valóra válik.

Most pedig szeretném megköszönni támogatóinknak,
hogy találkozónkat magas színvonalon tudtuk megrendezni:
- Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (vendéglátás)
- Mátyás Király Múzeum (helyszín)
- Áprily Iskoláért Alapítvány (ajándékok)
- Szűcs Sándor, Papírmerítő Műhely (emléklapok)
- Visegrádi Ásványvíz Kft.(vendéglátás)
- Jung Vilmos (kompátkelés)
- Bozóki Mariannak, hogy kedves szavakkal megnyitotta
találkozónkat és a visegrádi gyermekek számára viseletét biztosított
- kollégáimnak a segítséget a lebonyolításhoz, de kiváltképp Schmidt Anna és Izsákné Illés Gabriella munkatársamnak a lelkes tervező és szervező összefogást,
amellyel nemcsak megálmodtuk, hanem meg is valósítottuk ezt a szép délutánt.

Bene Éva
német nemzetiségi tanító
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Képes beszámoló a barlangász
Túraszakikról
Áprilisi kirándulásunk a sátorkőpusztai barlangba vezetett. A méltatlanul ismeretlen „kristálybarlang” Esztergom Kertvárosban, a volt orosz katonai terület mellett, a
Strázsa-hegy mélyében található. Érdekessége, hogy a
mai napig ássák ki a barlangászok az egykor berobbantott
barlangot, így újabb és újabb terek nyílnak meg lent, fent
pedig a kis Flinstone-ok egyre több kő között keresgélhetnek a túra végeztével. Mi is ezt tettük, így volt, aki a
végén kristályokkal, zárványokkal, köztük foszforeszkáló
kőcsodákkal felpakolt hátizsákkal tért haza. Következzen
néhány kép és mondat kedvcsinálónak.

A teljes csapat a számháborúból hazafelé
Ismét öröm volt együtt túrázni.
Szeretettel várok mindenkit a következőre is!
Gottweisz Tímea
Szeretettel hívunk mindenkit
2018. június 16-án szombaton 19 órakor
a Városháza udvarán
rendezendő

Meghódítottuk a Strázsa-hegyet (233,1 m!!!)

„In memoriam Zoller Attila”
elnevezésű koncertünkre
Fellép

a Fourtissimo zenekar

A koncert a Mátyás Király Művelődési Ház és az
Ars Danubiana Visegrád Alapítvány közös programja
A belépés díjmentes!
Mindenkit szeretettel várunk!
folytatás a 7. oldalról

A barlang legmélyebb és egyben legnagyobb terméből épp
rálátni a két cseppkőoszlopra és a 9 méter hosszú létrára.

azért, hogy az érdeklődők megnézhessék. Nekünk nagyon
tetszett, hogy szűk helyen kellett lemenni, védősisakban,
és mivel olyan volt az egyik része, mint egy múzeum,
sokat megtudtunk a magyar történelem háborús korszakairól. Bármikor szívesen megnéznénk újra, mert egyáltalán
nem volt félelmetes, inkább nagyon is barátságos és rendes kis hadihajónak bizonyult.
Túra után jár a nasi és az ejtőzés: a fiúk ezt jól tudják 

A kirándulók gondolatait
Zömbik József rendezte egybe
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PARKERDEI HÍRCSOKOR
Természetvédelmi elismerés
a Madas László Erdészeti Erdei Iskolának
A Föld Napja alkalmából a földművelésügyi miniszter
Pro Natura Emlékplakettet adományozott a Pilisi Parkerdő Zrt. Madas László Erdészeti Erdei Iskolájának. A
kitüntetésnek ebben az esetben nemcsak a díjazottak
örülhettek, hanem a szabadtéri programokon résztvevő
gyerekek és családok is, akik testközelből ismerkedhettek meg az erdei iskola érdekes környezeti nevelési
programjaival.

A Földművelésügyi Minisztérium rangos természetvédelmi díját a Madas László Erdészeti Erdei Iskola részéről Békefi Andrásné, az erdei iskola vezetője, és
Schaub Gáborné erdőpedagógus, a működtető Pilisi
Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének részéről pedig
Némedy Zoltán erdészetvezető vette át.

Szakmai versenyen és díjátadás
Az idei évben is összegyűltek a Pilisi Parkerdő, továbbá a Vértesi Erdő Zrt. és az Ipoly Erdő Zrt. szakemberei, hogy a hagyományos Jelölőversenyen mérjék össze
tudásukat erdőről, vadról és természetvédelemről. A
nagy múltra visszatekintő, idén már 33. alkalommal
rendezett verseny helyszíne a visegrádi Erdőanyaivölgy volt.
Megnyitó beszédében Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő
Zrt. vezérigazgatója is megemlítette, a verseny elindí-

tásának és lebonyolításának célja az ország egyetlen
parkerdőgazdaságában dolgozó erdész szakemberek
szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése, a
továbbképzés támogatása, illetve az új erdészeti módszerek bevezetésének elősegítése.

A verseny eredményhirdetését követően került sor az
Év Erdésze díj átadására, amelyet az idei évben Ferbert
Mihály, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének
kerületvezető erdésze vehetett át kiemelkedő szakmai
munkájáért. Gratulálunk!

Fahatározó applikációt fejlesztett
az Országos Erdészeti Egyesület
Fa Book néven, a mobiltelefonos alkalmazások
áruházaiban érhető el az
Országos Erdészeti Egyesület által fejlesztett terepi
fahatározó alkalmazás. Az
ingyenesen
letölthető,
Android és iOS operációs
rendszerekkel kompatibilis program összesen 111,
a hazai erdőkben előforduló fa- és cserjefaj, illetve
fajcsoport terepi azonosításában nyújt segítséget.
A növényhatározóban a vizuális meghatározás funkciót
választva egyszerű ikonok segítik a határozás folyamatát: az előttünk álló növény egy-egy ismérve alapján
tudjuk szűkíteni a találati számot, míg el nem jutunk a
keresett fajhoz, ahol már fotók segítik a pontos azonosítást. A törzs vagy a levél alakja, a virág színe és a virágzás ideje, a termés állaga vagy színe mind-mind hasznos
információt adnak egy-egy fajról, és megfigyelésükkel
segítenek a növény felismerésében. A letöltött és telepített alkalmazás ráadásul a terepen offline, kikapcsolt
mobilhálózattal is használható, így csak az akkumulátor
töltöttségére kell figyelnünk, ha a kirándulás során meg
akarjuk ismerni a minket körülvevő fákat.
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Testvérvárosi kapcsolat másként
Visegrád és Parajd között a testvérvárosi megállapodásra
2009-ben, Visegrád millenniumi évében került sor. Az
összekötő kapocs Áprily Lajos a magyar irodalom jelentős, meghatározó költője, aki gyermekkorát Parajdon,
élete utolsó évtizedeit Visegrádon töltötte. Mindkét település részéről a testvérbarátság szándékát a két iskola
akkor már 20 éve működő testvériskola kapcsolata alapozta meg. A testvérvárosi lehetőség már kiszélesítette az
együttműködés kereteit az önkormányzatok, intézmények
és civil szervezetek bekapcsolódásával. De kiszélesedett
olyan értelemben is, hogy a két település a két régió kulturális, természeti, történelmi hagyományaira alapozva
közös pontokat keresett és talált a Dunakanyar és a
Sóvidék-Székelyföld között. Elsősorban szakmai kapcsolatokra kell gondolnunk – néprajz, népművészet, építészet,
zene, néptánc, természetjárás-turizmus stb. –, s ennek
folyományaként az elmúlt években már több, a parajdi
testvérvárosi kapcsolatból kinövő találkozóra, rendezvényre, eseményre került sor. A legrégebbi ilyen jellegű
„gazdagodásnak” mondható a visegrádi Mátyás király
Múzeum és a Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum
együttműködése - mint például kiállítások, konferenciák
szervezése -, majd a Szent György Lovagrend jelenléte
priorátusa létrehozásával, helyi lovagavatással, lovagi
tornával, a Soproni Sándor Egyesület „Római Nap”-ja, az
alsósófalvi néptánc-táboron a visegrádi táncosok részvétele. És ezzel a lehetőséggel éltünk akkor is, amikor 2017ben Áprily Lajos és az iskola évfordulói kapcsán parajdisóvidéki vendégeket, előadókat hívtunk. Ebből a sorból
kiemelném az Áprily Héten „Jelet hagyni” címmel rendezett konferenciát, valamint Sófalvi András régész „Rejtélyes eredetű földsáncok a Székelyföldön” előadását.
Ezt a hagyományt építettük tovább az idei Költészet
Napja alkalmából a Sóvidék kulturális lapja, a „Hazanéző” költőinek megzenésített verseit bemutató „Ének a
Küküllőhöz” című lemez bemutatásával. Parajdi fiatalember Deák Sárosi László, költő, irodalomtörténész,
filmesztéta nemcsak szerzőként, hanem a lemez szerkesztőjeként is vezette a lemezbemutatót, ismertette az
elhangzó dalok költőinek munkásságát, bemutatta az
előadó „dalnokokat” és a Korondon megjelenő „Hazanéző” folyóiratot. Értelemszerűen Áprily Lajos nem
lehetett a Hazanéző költője, gyönyörű verse, az „Ének a
Küküllőhöz” mégis így lett szimbóluma a szülőföldgyermekkor helyszínéhez való ragaszkodásnak, az elszakíthatatlan szálakkal erősített hűségnek:
„Isten is jobban szeret itt. A hangja
dobban olykor egyet a mély vizekben.
Azt dobbantja, szebb nekem itt az élet
s szebb a halál is.”
A „testvérvárosi” kapcsolat így tágult ki immár térségi
kapcsolattá! Így gazdagíthatjuk ismereteinket, élményeinket, így mélyíthetjük el barátságunkat a 2019-ben
10 éves testvérvárosunkkal Parajddal.
MAnna

2018. június

Szénaboglya

– Kassák Lajos naplója –
6. (befejező) rész
Alkotóház – Visegrád
Meglepetés a számomra, hogy ilyen hangtalan és fakó
a község. Az őslakók szerint télen, nyáron 1000-1200
a beutalt üdülők száma, de a községnek semmi haszna
nincs belőlük. Utánanéztünk a dolognak, és igazat
kellett adnunk az informátorainknak. Van itt amolyan
népbüfé, kocsma, kertes, nagy étterem, eszpresszó,
cukrászda, de mindezek a helyiségek sötétek, üresek,
mintha lidércnyomás alatt szenvednének. A nagy
étterem kertjében játszanak a zenészek, alig 10-15
vendég látható, azok is külön-külön asztalnál.
….Anna-bált rendeztek, s az iskolásfiúk fúvószenekara hiába dobolt, trombitált végig a főúton, estére anynyi résztvevője bámészkodója sem akadt a bálnak,
mint egy falusi búcsú céllövöldéjének. Az üdülők
csak a naposabb délutánokon bújtak elő, és csoportosan ődöngtek az utcákon. Feleségem találóan jegyezte
meg – ezek a szegény emberek talán egész esztendőben nem unatkoztak annyit, mint ebben a szabad két
hetükben. – Igaza lehetett. Lerítt róluk a fáradtság és
kedvetlenség.
….Emlékszem rá, az ostrom utáni első években milyen zajosak, borgőzösek voltak az üdülőhelyek. Ma
nyoma sincs a lármának, dáridónak. Mi lehet ennek az
oka? Utánakérdeztünk az üdülőknél. Mindannyian
szegénységükkel, pénzhiánnyal magyarázkodtak.
Volt, aki azt mondta, 30 forint költőpénzzel indult el
hazulról. 100 forintnál többel egy sem dicsekedhetett.
(Annyiuk sincs, amiből naponta egy fröccsöt megihatnának. Keveset keresnek, és otthon a családnak is
élni kell valamiből. ….Így aztán világos, hogy semmi
keresnivalójuk sem a kerti vendéglőben, sem az eszpresszóban, cukrászdában, de az Anna-bálban sem.)
… Csak úgy „üdülnek”, mivel ezt a lehetőséget is
meg akarták ízlelni.

Az Alkotóház,
azaz az egykori Újságíró üdülő

XXXIV. évfolyam 6. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Az alábbi köszönetnyilvánítást a gyászoló család idejében
eljutatta szerkesztőségünkhöz, de sajnos figyelmetlenségből és ennek folyományaként jelentkező technikai ok miatt
az az előző lapszámban nem tudott megjelenni.
Elnézést kérek ezért az érintettektől.
Mikesy Tamás
Köszönetnyilvánítás
Szomorú szívvel, de hálásan köszönjük mindazoknak
akik szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérték és
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Oláh család

Így gyermeknap környékén ezzel a kis verssel üzenjük
a fiatalságnak, hogy nemsokára beköszönt a boldogság!

Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

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
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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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
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