SINKA ISTVÁN:
ÜDV NÉKED IFJÚSÁG!
Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonát fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.
Buda, 1956. október 26.
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VÁROSHÁZI MOZAIK

Cs

atornajavítási munkálatok a Fő utcában: A Fő utca Millenniumi kápolna
utáni szakaszának egy részén a szeptember eleji esőzések miatt több helyen is beszakadt a
csatornavezeték. Az érintett szakaszon a tulajdonos
és üzemeltető DMRV Zrt. hibaelhárítási munkálatokat végez. Bár a vezetékhálózat vitathatatlanul
elöregedett és felújításra, cserére szorul, a munkálatokat végző szakemberek szerint a csőbeszakadáshoz
és szennyvíz kiömléshez más tényezők is jelentősen
hozzájárulnak. Az egyik ilyen tényező a magáningatlanok csapadékvizének a szennyvízelvezetésre
szolgáló rendszerbe történő bevezetése, ami
főként nagyobb esőzés esetén jelentősen túlterheli a rendszert és szennyvíz kiömléshez, illetve
csőtöréshez vezethet. Ezt a tevékenységet egyébként
jogszabály tiltja. A másik tényező a szálas anyagok
és szilárd hulladék (a duguláselhárítás során találnak fehérneműt, zoknit, konyha- és felmosóruhát
is a csővezetékben…) szennyvízelvezető rendszerbe juttatása, mely duguláshoz, majd ugyancsak
csőtöréshez, illetve szennyvíz kiömléshez vezethet.
Végül pedig sajnálatos módon sok olyan ingat-

lan van, ahol a jogszabályt figyelmen kívül hagyva a tulajdonosok szint alatti csatorna rákötéseket
végeznek, mely nagyban hozzájárul a szennyvíz
kiöntéshez. A jogszabály szerint – ezt egyébként a
tulajdonosok és a vízmű közt fennálló szerződés is
tartalmazza – a szint alatti rákötések esetében a tulajdonos köteles visszaáramlás elleni műszaki védelmet kialakítani (úgynevezett „visszacsapó szelep”
beépítése). Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Ajánljuk
szíves figyelmükbe a Visegrádi Hírek 2014. szeptemberi számában megjelent, a DMRV Zrt. által kiadott tájékoztatót és csatornahasználati kisokost, mely
dokumentum a szolgáltató honlapjáról is letölthető:
http://www.dmrvrt.hu/static/internet/download/
U72076_v1.pdf
Újabb járdaszakasz újult meg a városban: Július
és augusztus hónapokban a Fő utca Millenniumi
kápolna Csuka patakig tartó, mintegy 220 m-es
szakaszán végzett felújítási munkálatokat Ádám
Tamás dunabogdányi vállalkozó. A kivitelezés során
a korábbi járdát felbontották, helyére új járófelület
(beton térburkoló kő) került megfelelő szegéllyel, és
a vízelvezetés kialakítása is megtörtént. A felújított
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járdaszakasz mellett több helyen is zöldfelület található. Az ezzel kapcsolatos tereprendezést a Városgazdálkodási Csoport munkatársai végzik majd el.

MEGHÍVÓ

Kommunális hulladék szállítása: Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a nem érvényes
matricával ellátott gyűjtőedényben, vagy nem az
erre a célra rendszeresített „zöld” zsákban tárolt,
nem lakossági kommunális hulladéknak számító
anyagok (építőanyag, lomok, hungarocell stb.)
elszállítására ne kérjék meg a Vértes Videke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozóit! A cég és
az önkormányzat között fennálló szerződés szerint
ugyanis ők kizárólag érvényes matricával ellátott
gyűjtőedényben, vagy az erre a célra rendszeresített
„zöld” zsákban kihelyezett kommunális hulladékot
szállíthatják el, mely szállítás díját a gyűjtést követő
mérlegelés alapján az önkormányzat fizeti. Egy
nemrégiben történt, a fentiekben vázolt eset miatt két dolgozót a cégvezetés elmarasztalt. Kérjük
Önöket, ne hozzák ilyen helyzetbe a dolgozókat,
továbbá tevékenységükkel ne segítsék elő, hogy a
lakossági kommunális hulladékhoz esetleg veszélyes anyag, vagy építési törmelék kerüljön, aminek
illegális elszállítását tudtán kívül Visegrád Város
Önkormányzata fizeti! A fenti, csatornahasználattal kapcsolatos íráshoz hasonlóan itt is számítunk a
Tisztelt Lakosság jogkövető magatartására!

Az aradi vértanúk gyásznapján,
2018. október 6-án, szombaton 17 órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a ’48-as emlékműnél.
Az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai
műsorral emlékeznek meg a mártírokról
Mindenkit szeretettel várunk,
s ha tehetik, hozzanak egy szál virágot
vagy mécsest!

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

ELŐZZÜK MEG A BAJT!
Három évvel ezelőtt indítottuk útjára városunkban az „Egészségünk védelmében” elnevezésű
kampányt,
melynek célja, hogy évente egy alkalommal
lehetőséget biztosítsunk

ÜNNEPSÉGRE,
melyet
2018. október 23-án, kedden 17 órakor
tartunk a Moziban.

a visegrádiaknak egészségi állapotuk térítésmentes
felmérésére.
2018 novemberében ismét lesznek szűrővizsgálatok
tok az Egészségházban,

Beszédet mond
Félegyházi András,
Visegrád város polgármestere,
Ünnepi műsorral
az Esztergomi Diákszínkör tagjai
tisztelegnek a forradalom hősei előtt

melyek időpontjairól és az egészségügyi szűrések
típusairól

Mindenkit szeretettel várunk!

a Visegrádi Hírek novemberi számában adunkrészletes és pontos tájékoztatást.
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
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TISZTELT ÉRINTETT
INGATLANTULAJDONOSOK!

V

isegrád Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy módosítja
a város településrendezési eszközeit annak érdekében, hogy a hatályos településrendezési eszközök (a településfejlesztési koncepció, a
településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi
építési szabályzat együttesen) készítése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, lezajlott társadalmi,
gazdasági folyamatok figyelembevétele, az alkalmazás folyamán felmerült módosítási igények, tapasztalatok értékelése, integrálása megtörténjen. A
felülvizsgálat kiterjed a település egész közigazgatási
területére.

Korm. rendeletben (továbbiakban Településkódex)
meghatározott teljes eljárási rend szerint történik.
MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait
meghatározó 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján adunk tájékoztatást a tervmódosítással kapcsolatos véleményezési lehetőségről, mellyel személyesen a 2018. október 24-én szerdán 18
órától a városháza tanácstermében megrendezendő
lakossági fórumon, vagy írásban 2018. november
16. péntek 12 óráig a foepitesz@visegrad.hu címen,
vagy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal postacímére
küldve élhetnek az érintettek.
Üdvözlettel:
Visegrád Város Képviselő-testülete

A településrendezési eszközök módosítása a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)

NYITOGATÓ
BEMUTATKOZIK VISEGRÁD ÚJ FŐÉPÍTÉSZE

Ü

dvözlöm a Kedves Olvasókat! Szondi
Zsuzsanna Orsolya vagyok Visegrád új
főépítésze. 1984-ben áldás havában születtem Budapesten. Gyermekkorom óta az építészet
iránt érdeklődöm. Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
folytattam, ahol okleveles építészmérnök diplomát
kaptam. Később érdeklődésemnek megfelelően
szakmérnöki képzésben vettem részt és megszereztem a főépítész-szakmérnöki másoddiplomát.
5 év kivitelezési szakmai gyakorlat után, illetve tervezési gyakorlat mellett Pilisvörösváron
helyezkedtem el az építéshatóságon, később az
építéshatósági osztály vezetője lettem.
Férjem mérnök informatikus, egyelőre egy gyermeknek örvendhetünk, akivel jelenleg is otthon
vagyok. Részmunkaidőnek megfelelően augusz-
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Minden felmerülő építési igényükkel kapcsolatban személyesen egyeztethetünk szerdánként a
polgármesteri hivatalban. A hatékonyság növelése
érdekében előzetes időpont kérésre van lehetőségük.
A szerdai napon kívül e-mailen fordulhatnak
kérdéssel hozzám, melyet a foepitesz@visegrad.hu
címre küldhetnek. Az elektronikus levélbe kérem,
telefonszámot is írjanak, hogy szükség esetén
visszahívhassam Önöket.

tus 1-től látom el a feladatom, segítem a települést.
Számomra megtisztelő felkérés, és nagy örömömre
szolgál e nagy múltú várost és Önöket segíteni. Szívemnek is kedves e vidék, páratlan szépsége megigéző.
Gyermekkorom óta sok szép élmény köt Visegrádhoz. Lenyűgöznek a kedves kis utcák, épületek. Elvarázsol a város hangulata.
Hitvallásként elmondhatom; hiszem, hogy van
praktikus és hiszem, hogy van szép. Tudom, hogy
a hagyomány fontos, de elismerem, hogy az évek
során a régi értékek új igényekkel bővülnek. Bízom abban, hogy az igények úgy formálhatók, hogy
értékeset, kényelmeset és szépet alkothassunk a jelen és az utókor számára is, mert az építészet múltunkat, jelenünket és jövőnket képviseli, felelős a
jó érzésünkért és nem csupán a pillanatnyi igények
kielégítésére szolgál.

A helyi rendeleteket továbbra is elérik a város honlapján, illetve az országos előírásokról az e-epites.hu
portálon is tájékozódhatnak.
Örömömre szolgál, ha segítségükre lehetek. Forduljanak hozzám bizalommal!
Üdvözlettel:
Szondi Zsuzsanna Orsolya

VÁROSNAP 2018

Sz

eptember 15-én, szombaton megrendeztük hagyományos Városnapi Ünnepségünket. Rendhagyó módon 17
órakor a Fellegvár Óvoda udvarán kezdődött az ünnepség, ahol is megemlékeztünk arról, hogy napra
pontosan 130 éve kezdte meg működését a visegrádi Kisdedóvó. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester köszöntője után Dobó Judit volt óvodavezető,
Visegrád város Niedermüller-díjas óvónője ünnepi beszédben emlékezett meg a jeles évfordulóról,
majd a leginkább érintettek: a gyerekek adtak rövid,
de annál kedvesebb műsort. Ez alkalomból négy
nagyméretű tablót helyeztünk ki az óvoda falára,
hogy az ünnepség után is módunk legyen visszaemlékezni az elmúlt időkre.
Ezt követően már a hagyományoknak megfelelően
18 órától a Városháza udvarán folytatódott a rendezvény: díszünnepség keretében átadásra kerültek
a városi kitüntetések.
Köszönjük Ott Annamáriának és Ifj. Ott Rezsőnek,
hogy közreműködésükkel emlékezetesebbé tették
az ünnepséget, valamint mindazok munkáját, akik
a lebonyolításában, vagy a tablók elkészítésében
segítettek.
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mind szakmai, mind a közösségi munka terén
számíthattak rá. Segítőkészségét mindenki jól ismeri. A környezeti nevelést, és a környezetvédelmet
szívügyének tekintette, és tanítványainak is ezt a
szellemiséget közvetítette.
Azonban ne feledkezzünk meg Szatmári Nóra
egy másik fontos közösségépítő tevékenységéről
sem. Aktív tagja egyházközösség, évtizedek
óta képviselőtestületi tag. Részt vesz az irodai
munkában, a hirdetések összeállítását hosszú ideje
megbízhatóan, precízen végzi.
Szülővárosa ezzel a díjjal szeretné megköszönni a
sok év elkötelezett munkáját.

VISEGRÁD VÁROS TISZTELETBELI
POLGÁRA-DÍJ:

PAPPNÉ PINTÉR KLÁRA

P

appné Pintér Klára hosszú évek óta szolgálja
a visegrádiakat nővéri tevékenységével, ami
számára nem csak egy munkahely, hanem annál sokkal több: hivatás! Ő szervezi hétről-hétre a
vérvételeket, ami óriási segítség Visegrád lakóinak,
hiszen nem kell elutazniuk egy másik városba emiatt. Az ugyancsak évek óta zajló, a lakosság részére
meghirdetett szűrővizsgálatok megszervezésében és
lebonyolításában is aktív szerepet vállal. Kapcsolatot
tart, egyeztet a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház munkatársaival és a szűrővizsgálatok elvégzésére felkért szakorvosokkal. Mindezek mellett ne felejtsük el, hogy a háziorvosi praxis
betöltetlensége idején mekkora szerepe volt abban,
hogy a rendelő gyakorlatilag zavartalanul működött
és az emberek csak minimális szinten érezték meg
azt, ami az önkormányzat számára hosszú ideig
megoldásra váró problémát jelentett: azaz egy állandó háziorvos meglétét, jelenlétét. Napi rutinja
megkérdőjelezhetetlen, ami nagyon fontos az ellátás
szempontjából. Fogalmazhatunk úgy is: biztos pont
az életükben. Pappné Pintér Klára tevékenysége által
visegrádivá vált, már csak egyetlen lépés, a „Visegrád
Tiszteletbeli Polgára” cím adományozása hiányzott
ahhoz, hogy ez gyakorlatilag is megtörténjék

NIEDERMÜLLER JÓZSEF-DÍJ
ÉLETPÁLYA KÖZI KITÜNTETÉS:

SZALAI DÓRA

Sz

alai Dóra a diplomája megszerzése után
első munkahelyeként kezdett dolgozni az
óvodában, s azóta is a nevelőtestület tagja.
Hitvallása szerint él és dolgozik, miszerint „ a legkisebb csavar is fontos a gépezetben”, ami azt jelenti, hogy amíg nincs minden gyermek teste-lelke
rendben addig nem lehet érdemi munkát végezni az
csoportban. Határozottan, következetesen ugyanakkor megértően és kedvesen beszéli meg a szülőkkel
a gyermekükkel kapcsolatos észrevételeit, szívesen
segít tanácsokkal, ötletekkel. Megjelenése, hangja a kicsikhez való hozzáállása azonnali szimpátiát
vált ki a gyerekekből, szívesen emelgetik Dóra nénit
a nem az ő csoportjába járó gyermekek is. Folyamatosan képezi magát elsősorban az ének-zene, és az
irodalom terén, de fontos számára a gyermekek életkoruknak megfelelő mozgáskulturája is, ezért éveken keresztül ovitornát vezetett munkaidő után az
érdeklődő szülők gyermekeinek. Az óvodai rendezvények megvalósításában kreatív ötletei, és gyakorlatiassága hasznos és fontos. Mindig rendelkezésre
áll szakmai kérdések, feladatok, problémák megoldásában. Jelenleg az óvodavezető helyettese.
Munkáját a „pedagógus-minősítés”-i eljárás során a
bizottság 100%-ra értékelte. Külön kiemelve az igényes írásbeli és jól felkészült, élmény dús gyakorlati
munkáját. Gyermekszeretetében természetes módon érvényesül az, hogy érzi a gyerekeket!

NIEDERMÜLLER JÓZSEF ÉLETMŰDÍJ:

SZATMÁRI NÓRA

Sz

atmári Nóra hosszú évtizedeken át volt
az Áprily Lajos Általános Iskola tanára.
Pedagógusi munkássága alatt a pálya
szinte minden részét megismerte, hiszen volt tanító,
szaktanár, és a napközis munkát is vállalta. Gyermekek százait vezette be az írás, olvasás és számolás
rejtelmeibe, vagy tanította meg nekik az angol nyelv
alapjait. Eredményes oktató volt. Szerette a rábízott
gyerekeket, de ez nem akadályozta meg abban, hogy
szigorúan és következetesen kérje számon tanítványait. Megbízhatóan, precízen és jó szívvel végezte
munkáját. Folyamatosan képezte magát. Kollégái
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érvényesítését célozták meg a tételes jog formái
között. 1938. szeptember 7-én halt meg Visegrádon.

VISEGRÁD VÁROS DÍSZPOLGÁRA
(POSZTUMUSZ):

Grosschmid Béni korszakos jelentőségű jogászprofesszor hosszú évtizedeken át kötődött Visegrádhoz,
ha csak tehette Széchenyi utcai házában dolgozott,
pihent. Emlékezete mára városunkban elhalványult.
A város vezetése a díszpolgári cím adományozásával
a 80 esztendeje elhunyt tudóst vissza kívánja helyezni az őt megillető tiszteletre méltó helyre.

GROSSCHMID BÉNI

G

rosschmid Béni jogász, egyetemi tanár,
az MTA levelező tagja 1852-ben született
Máramaroszigeten. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon, jogi tanulmányait Bécsben végezte. Már ifjú jogászként a kötelesrészről
írt munkájával nagy feltűnést keltett. Ez a siker
előre vetítette egész pályafutását, mely a magánjog
és a polgári jog tökélesítése köré szerveződött. Teljesített szolgálatot az igazságügy minisztériumban,
de korszakos jelentőségű munkássága a tanításban és a tudományos munkában teljesedett ki.
1882-től a nagyváradi jogakadémián tanít polgári
törvénykezést, de eközben budapesti egyetemen
magántanárként is oktat. 1885-ben egyetemi tanári
kinevezést kap a kolozsvári egyetemre, 1890-től
pedig már a budapesti egyetemen tanít magánjogot.
Az 1894-iki polgári házassági törvény nagyrészt tőle
származik. A törvények előkészítése terén kifejtett
működésének elismeréséül 1899. a magyar. királyi
udvari tanácsosi címet kapta. A magyar szellemi
hatást kívánja érvényesíteni a polgári törvénykezésben. Közép-Európában úttörő tudományos
rendszerezései az “igazságosság” követelményének

ÉRTESÍTÉS
LAKOSSÁGI VESZÉLYES- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését 2018. október 13-án, szombaton végezzük.
Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8:00 és délután 13:00 óra között szíveskedjenek a Városgazdálkodási Csoport
telephelyére („GAMESZ-udvar”, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.) szállítani, ahol munkatársaink átveszik az összegyűjtött hulladékot.
Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek és ezek tároló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj, stb.
Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok, elemek, stb. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben
az időpontban 2018. október 13-án 8:00 – 13:00 óra között a fent megjelölt címen autógumit is átveszünk az
alábbiak szerint: autógumi leadásakor fizetendő: 150 Ft/darab
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az idei évtől hullámpalát nem áll módunkban átvenni!
Visegrád Város Önkormányzata, Visegrádi Polgármesteri Hivatal
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OKTÓBERI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Október 4. csütörtök, 19:15

NAP S ZÁ L L T A
magyar-francia dráma, 144’, 2018
Rendező: Nemes Jeles László
Főszereplők: Jakab Juli, Vlad Ivanov, Balsai Mónika

Budapest: 1913 nyara, a béke utolsó napjai. Leiter Írisz hosszú
évek után tér vissza a városba. Minden vágya, hogy néhai
szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új
tulajdonos elutasítja, és igyekszik eltávolítani a városból. Egy
éjjel egy idegen keresi fel és bátyjáról érdeklődik. Írisz ekkor
tudja meg, hogy él egy testvére, akinek a létezéséről sem
tudott. A bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város
labirintusa. Egyedül a kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a
ragyogás mögött sötét titok tárul fel.
Október 5. péntek, 17:00
AL FA
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 96', 2018
Rendező: Albert Hughes
Főszereplők: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela

Keda fiatal még. Először indul a törzs férfijaival vadászatra,
ám egy bölény a szakadékba taszítja: társai azt hiszik, meghalt.
De ő él és élni akar. Az ellenséges világban elindul hazafelé.
Út közben társa is akad: egy sebesült farkas szegődik mellé. A
két fáradt, beteg, kiszolgáltatott lény különös barátságot köt, és
egyre jobban ragaszkodnak egymáshoz.
Október 5. péntek, 19:15
J O H NN Y EN G L I SH ÚJ RA L E CS AP
magyarul beszélő, francia-amerikai-angol vígjáték, 89’, 2018
Rendező: David Kerr
Főszereplők: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy

Egy kibertámadás leleplezi az összes aktív angol beépített
ügynököt. A titkosszolgálat csak egy emberben bízhat, Johnny
English-ben. A leszerelt Englisht újra szolgálatba hívják, hogy
találja meg a hackert, és ugorjon fejest az akcióba. Ahhoz,
hogy a küldetés sikerrel járjon, minden képességét latba kell
vetnie (és nincs neki túl sok), mivel itt a múlt módszereinek
kell szembeszállniuk a digitális technológiájával.
Október 6. szombat, 15:00
M ACSK A FO GÓ
magyar-kanadai animációs film, 96’, 1986
Rendező: Ternovszky Béla

Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas
macskák semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom
felszámolására törekednek. De megcsillan egy reménysugár,
az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkos szolgálat
azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még
időben célba jusson a tervrajz.
Október 6. szombat, 17:00

J O H NN Y EN G L I SH ÚJ RA L E CS AP
magyarul beszélő, francia-amerikai-angol vígjáték, 89’, 2018

Október 6. szombat, 19:15

NAP S ZÁ L L T A
magyar-francia dráma, 144’, 2018

Október 11. csütörtök, 19:15

CS UK LY Á SO K - B L A CK K K LA N SM AN
feliratos, amerikai vígjáték-krimi, 134’, 2018
Rendező: Spike Lee
Főszereplők: John David Hamilton, Adam Driver

A mindig energikus és eredeti rendező megtörtént
eseményeken alapuló filmje Ron Stallworth történetét tárja
elénk. Bármilyen hihetetlen, az afroamerikai nyomozó és társa
beépültek a Ku Klux Klán legmagasabb köreibe, hogy megakadályozzák azt, hogy a szervezet átvegye az uralmat a város
felett. Spike Lee megszokott, megalkuvást nem ismerő stílusát
és humorát bevetve vitte vászonra ezt a provokatív történetet,
amely többnyire hiányzik a történelemkönyvek lapjairól.
Október 12. péntek, 17:00
A Z AP ÁC A
magyarul beszélő, amerikai horror, misztikus thriller, 96’, 2018
Rendező: Corin Hardy
Főszereplők: Bonnie Aarons, Taissa Farmiga, Demián Bichir

1952-ben Rómából kis küldöttség érkezik egy isten háta
mögötti fogarasföldi kolostorba. Borzasztó dolgok történtek a
klastrom félhomályos, mindig hideg és barátságtalan
folyosóin, és a jövevények (egy apáca, egy szerzetes és egy
novícius) bíznak benne, hogy hamar kiderítik, ki állhat a
háttérben, és haza-térhetnek biztonságos, napfényes világukba.
Valami rosszra készültek, de nem ennyire rosszra. Amivel itt
találkoznak, az olyan ősi és olyan gonosz, hogy talán még a hit
ereje sem elég rá, hogy megóvja őket. Valak ő, az apáca
képében megtestesülő démon, a sátán küldötte.
Október 12. péntek, 19:15

CS UK LY Á SO K - B L A CK K K LA N SM AN
feliratos, amerikai vígjáték-krimi, 134’, 2018

Október 13. szombat, 15:00

APRÓ L ÁB
magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 96’, 2018
Rendező: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

A jetik békésen élnek tágas, vidám világukban. Boldogságukra
csak egyvalami vet árnyat: azok a titokzatos lábnyomok,
amelyek egy ismeretlen lénytől származnak. Ám egy jeti, úgy
gondolja, tudja a megoldás. Ötlete bátor, meglepő és
szeszélyes: azt álltja, a titokzatos lény egy ismeretlen, kislábú
faj, mely rejtőzködő életét él, nehéz megtalálni, de talán
érdemes. És elindul, hogy felkutassa az ismeretlen fajt.
Október 13. szombat, 17:00

J O H NN Y EN G L I SH ÚJ RA L E CS AP
magyarul beszélő, francia-amerikai-angol vígjáték, 89’, 2018

Október 13. szombat, 19:15

A Z AP ÁC A
magyarul beszélő, amerikai horror, misztikus thriller, 96’, 2018

Október 18. csütörtök, 19:15

VE NO M
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-horror, 112’, 2018
Rendező: Ruben Fleischer
Főszereplők: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Az űrből jön, és csak akkor létezik, ha egy másik lényen
élősködhet. Gazdateste Eddie Brock, de ő maga hidegfejű
szadista, aki a világot fenyegeti, ám néha mégis kiáll az
ártatlanokért. Pókember egyik különleges erejű, veszélyes és
kiismerhetetlen ellenfele maga sem tudja, hogy a fény vagy a
sötétség oldalán áll-e: különleges betegsége - mely egyben az
emberek fölé emeli - néha a jók, néha a gonoszak közé sodorja.
Abban az egész Univerzumot megrázó csatában, amely most
vár rá, a jóságára és a gonoszságára is szüksége van.

Október 19. péntek, 17:00

Október 27. szombat, 15:00

REM É L EM L E G K Ö ZE L EB B SIK E RÜ L
M EGH A LNO D : )

PE L YH ES – K A L AN D RA F E L !

magyar thriller, dráma, 96’, 2018
Rendező: Schwechtje Mihály
Főszereplők: Herr Szilvia, Vajda Kristóf, Polgár Csaba

Eszter a tinédzserkor megpróbáltatásait a mangák világában
igyekszik átvészelni. Kívülállóként szemléli kortársait, sokkal
többet jelent neki, hogy angoltanára külön figyelmet fordít rá.
Amikor a tanár váratlanul elmegy az iskolából, kicsúszik lába
alól a talaj. Szembe kell néznie korosztályával, hiúságukkal és
saját érzelmeivel. Az első magyar tini thriller egy online
zaklatásba forduló szerelem pattanásig feszült története.
Október 19. péntek, 19:15
VE NO M
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-horror, 112’, 2018

Október 20. szombat, 15:00

APRÓ L ÁB
magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 96’, 2018

Október 20. szombat, 17:00

REM É L EM L E G K Ö ZE L EB B SIK E RÜ L
M EGH A LNO D :)
magyar thriller, dráma, 96’, 2018

Október 20. szombat, 19:15

H Ú ZÓ S ÉJ S ZA K A A Z E L RO Y A L E - B A N
magyarul beszélő, amerikai misztikus thriller-krimi, 140’, 2018
Rendező: Drew Goddard
Főszereplők: Jeff Bridges, Dakota Johnson, Chris Hemsworth

Hét titkokkal terhelt idegen találkozik a kaliforniai Tahoe-tó
mellett az El Royale-ban, egy sötét múltú, lelakott hotelben.
Egy végzetes éjszaka folyamán mindenkinek jut egy utolsó
esély a megváltására… mielőtt végleg elszabadul a pokol.
Október 24. szerda, 18:00
A N ÉM A FO RR AD A L O M
magyarul beszélő, német történelmi dráma, 111’, 2018
Rendező: Lars Kraume
Főszereplők: Jonas Dassler, Judith Engel, Sina Ebell, Max Hopp

Igaz történet egy kelet-német osztályról, amely kiállt a magyar
forradalmárok mellett. 1956 októberében pár tinédzser NyugatBerlinbe látogat, ahol független tudósításokkal találkoznak az
eseményekről. Rádöbbennek, hogy nem ellenforradalmi
zavargás zajlik, és hazatérve illegális rádióadásokból
igyekeznek tájékozódni. Amikor bemondják a téves hírt, hogy
Puskás áldozatul esett az intervenciónak, úgy döntenek, hogy
az egyik órán egy perc néma csönddel adóznak a mártíroknak.
Az eset felháborodást kelt az iskola vezetésében és az oktatási
miniszter is a helyszínre utazik.
Október 25. csütörtök, 19:15
H Ú ZÓ S ÉJ S ZA K A A Z E L RO Y A L E - B A N

magyarul beszélő, izlandi-belga animációs film, 83’, 2018
Rendező: Árni Ásgeirsson

Közeleg a tél, és a legtöbb madár délnek indul, hogy melegebb
vidéken vészelje át a zord évszakot. Így tesz Pelyhes családja
is, ám Ő még túl pici a repüléshez, és lemarad az indulásról.
Mikor megérkezik a fagy, minden bátorságára szüksége lesz,
hogy megküzdjön az időjárással és megtalálja családját.
Október 27. szombat, 17:00
NY I TV A
magyar romantikus komédia, 96’, 2018
Rendező: Nagypál Orsi
Főszereplők: Radnay Csilla, Kovács Lehel, Péterfy Bori

Egy harmincas, az évek alatt „összekopott” pár úgy próbálja
kikerülni az elkerülhetetlennek tűnő megcsalásokat, hogy megnyitják kapcsolatukat a kalandok előtt. De ez nehezebbnek
bizonyul az elképzeltnél: a felkínálkozó lehetőségeknek sem a
testi, sem az érzelmi hatásaira nincsenek felkészülve. A film
kendőzetlen őszinteséggel és fanyar humorral mutatja be a
párkapcsolatok buktatóit, tükröt tartva a kettős mércének.
Október 27. szombat, 19:15
CS I L LA G S ZÜ L E T IK
magyarul beszélő, amerikai musical, dráma, 135’, 2018

November 1. csütörtök, 19:15

K ÉK RŐ L ÁLM O DO M
feliratos, svájci dráma, fantasy, 97’, 2017
Rendező: Lisa Brühlmann
Főszereplők: Regula Grauwiller, Zoë Pastelle Holthuizen

A 15 éves Mia mindig is úgy érezte, apja és anyja nem a vér
szerinti szülei, és valamit eltitkolnak előle. A család költözése
után igyekszik beilleszkedni új osztályába, ám környezete nem
könnyíti meg a dolgát. Mint a legtöbb tinédzser, Mia is
változásokat fedez fel a testén, ám ezek másmilyenek, mint a
vele egykorú lányoké. Kezdetben próbál tudomást sem venni
ezekről, de idővel egyre rémisztőbbé válik az átalakulás.
November 2. péntek, 17:00
NY I TV A
magyar romantikus komédia, 96’, 2018

November 2. péntek, 19:15

A Z E L SŐ EM B E R
magyarul beszélő, amerikai történelmi-életrajzi film, 142’, 2018
Rendező: Damien Chazelle
Főszereplők: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

Egy lebilincselő történet, melynek középpontjában a NASA
missziója áll, hogy embert küldjenek a Holdra. A zsigeri,
szubjektív krónika Armstrong 1961 és 1969 közti időszakára
koncentrál, és feltárja, milyen áldozatokat követelt tőle és a
nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése.

magyarul beszélő, amerikai misztikus thriller-krimi, 140’, 2018

November 3. szombat, 15:00

Október 26. péntek, 17:00

PE L YH ES – K A L AN D RA F E L !

A N ÉM A FO RR AD A L O M

magyarul beszélő, izlandi-belga animációs film, 83’, 2018

magyarul beszélő, német történelmi dráma, 111’, 2018

November 3. szombat, 17:00

Október 26. péntek, 19:15

VIH AR EL Ő TT

CS I L LA G S ZÜ L E T IK
magyarul beszélő, amerikai musical, dráma, 135’, 2018
Rendező: Bradley Cooper
Főszereplők: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

Jackson valaha híres volt, de az ital és a turnézás kiszívta minden erejét. Leáldozóban van a csillaga, ám megismerkedik egy
fiatal, ismeretlen énekesnővel, akiben meglátja a zsenit. Egyre
szenvedélyesebb viszonyuk közben egyre jobban el is távolodnak egymástól, mert a lány pályája fantasztikus ütemben ível
felfelé. Az egyik legnagyobb popdíva, Lady Gaga hatalmas
elődjeit követi: a történetet 1937 óta Janet Gaynor, Judy
Garland és Barbra Streisand főszereplésével filmesítették meg.

magyarul beszélő, amerikai thriller, 106’, 2018
Rendező: Steven Knight
Főszereplők: Matthew McConaughey, Anne Hathaway

Dill elmenekült az élet elől. Turistákat visz horgászgatni egy
karibi szigeten, de ezt sem csinálja túl jól. Széthullott életébe
lép be Karen, nyomasztó múltjának egyik szereplője, aki arra
akarja felbérelni, hogy etesse meg férjét a cápákkal egy kiruccanáson. Bár a csalira nem akar ráharapni, a nő hálójában vergődve Dill lassan rájön, hogy nem minden az, aminek látszik.
November 3. szombat, 19:15

A Z E L SŐ EM B E R
magyarul beszélő, amerikai történelmi-életrajzi film, 142’, 2018

2018. OKTÓBER

VISEGRÁDI NEMZETKÖZI
PALOTAJÁTÉKOK (2018)
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prilis 30-án a Bikini zenekar koncertjével nyitottuk meg a Visegrádi Nyár 2018
elnevezésű rendezvénysorozatot. Az idei
évad immár az ötödik volt amióta 2014 tavaszán birtokba vehettük a város új rendezvényterét. Örömteli,
hogy két olyan rendezvény is volt (Gasztro-, és VisegRock Fesztivál), amely a kezdetektől fogva színesíti
a programkínálatot. Előbbit a Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület szervezte a helyi
étterem- és szállodatulajdonosok közreműködésével, utóbbi megrendezésének lehetőségét pedig a
Tűzkerék Alapítvány, Visegrád Város Önkormányzata és a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésének
köszönhettük. Évről-évre mindkét fesztiválon kiemelt szerepet kap a gasztronómia, a rendezvényekre
ellátogatók jellegzetes visegrádi ételeket, a népszerű
VisegRock esetében a vadfőző versenyen elkészített,
különleges ételkölteményeket egyaránt megkóstolhatták.

kalandozásokra” invitálta az érdeklődőket. Ugyancsak a világzene jegyébent telt a 2. Etnográd Fesztivál: egy igen neves művészt köszönthetünk városunkban Ferenczi György személyében. A Rackajam
és a Babra zenekar valódi etno hangulatot varázsolt
a Rendezvénytérre.

Bár évről-évre elhangzik, idén hatványozottan
igaznak bizonyult, hogy minden korosztály megtalálhatta a maga számára megfelelő szórakozási lehetőséget. A nyár folyamán volt jazz koncert a Fourtissimo zenekar előadásában, a Kecskés együttes a
Királyi palotába ellátogatókat örvendeztette meg
fellépésével, a Szimbola együttes pedig „Világzenei

Az elmúlt év őszén ötletbörze keretében biztosítottunk lehetőséget arra, hogy városunk polgárai
is kivegyék részüket az évad programjainak összeállításából. Sajnos ez inkább kevesebb, mint több
sikerrel járt. Az ötletbörzével kapcsolatos aktivitás
a felnőtt korú lakosság számához képest minimá-
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lis volt. Mi, szervezők ugyanakkor nagyon komolyan vettük a néhány tucat beérkezett ötletet, nagy
örömünkre szolgált, hogy a legtöbbek által kért The
Prison Band zenekar és a Dumaszínház két, országosan ismert tagja (Aradi Tibor és Lorán Barnabás
„Trabarna”) is vállalta a visegrádi fellépést. Az Ír est
keretében több száz év népzenei kincséből merítve ír
és skót tradicionális dallamokat, balladákat és kocsmadalokat hallhatott a közönség, a M.É.Z. együttes
és a Rocky Mountain Players mellett az Erin tánc
társulat tette emlékezetessé az estét. Az államalapítást a Heureka Swing Big Band koncertjével, a
Nagymarossal közösen rendezett tűzijátékkal és utcabállal ünnepeltük. Az augusztust a Jazzation koncertjével búcsúztattuk. Magyarország első számú,
több nemzetközi díjjal kitüntetett jazz- acappella
énekegyüttese a Királyi palotában lépett fel. A rendezvénysorozat az Iskolaindító gyermekprogrammal zárult, az Európa-szerte ismert komikus, pantomimművész Méhes Csaba és a Brass In The Five
szórakoztatta a közönséget egy humoros cirkuszi
előadással. A színpadon lovak, bűvészek, kötéltáncosok és természetesen bohócok is helyet kaptak,
fellépőink képzeletbeli csodavilágokba kalauzolták
el a gyereksereget.

minden eddiginél hosszabb és tartalmasabb volt.
Köszönjük mindenkinek, aki fellépésével, szervezői
munkájával, támogatásával, ötletével hozzájárult a
Visegrádi Nyár 2018 sikeréhez, találkozzunk jövőre
is minél több alkalommal a Rendezvénytéren!
a szervező csapat nevében
Grósz Gábor
kommunikációs referens

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni azt a munkát, amit
Mikesy Tamás, Burgermeister Ágnes, Schandl-Szabó Ágnes és Grósz Gábor végzett a Visegrádi Nyár
2018 rendezvénysorozat kapcsán. Az elmúlt év novembere óta zajlott a szervezés, majd az előkészítés
és az események hirdetése, reklámozása. Külön
köszönet illeti Szabados Ákost, aki a Rendezvénytér
gondnokaként a logisztikai feladatokért felelt, valamint a Városgazdálkodási Csoport munkatársait,
akik a színpad felállításával és a különböző eszközök
szállításával járultak hozzá az idei évad sikeres lebonyolításához.

A fent leírtakból jól látható, hogy ez az évad

VVÖ
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A

szülőkön és gyermekeken kívül ott voltak a parajdi
iskola pedagógusai és a település alpolgármestere és
polgármestere is. Ekkor átadtuk vendéglátóinknak
iskolánk ajándékait.

z idei évben a testvérkapcsolat folytatásaként a visegrádi iskolások látogattak
el Parajdra. Tizennyolc felső tagozatos
diák jelentkezett, néhányuknak már több évre
visszamenő kapcsolata van a parajdi gyermekekkel.
A tanév alatt folyamatosan tartják egymással a
kapcsolatot s a nyári táborokban örömmel mélyítik
tovább barátságukat. Így volt ez ezen a nyáron is.
Diákjainkat Karakasné Képíró Ágnes, Sarkadi Katalin és Szárazné Fehér Tímea kísérték el.

Július 1-jén látogatást tettünk Parajdon az
Áprily-emlékházban, ahol érdekes és rendhagyó
irodalomórán vettünk részt és megkoszorúztuk
iskolánk névadójának szobrát. Az eseményről a helyi regionális televízió is riportot készített. Délután
barátságos futballmeccsen ismerkedtek egymással a
tábor tagjai.

Integető szülők, testvérek gyűrűjéből június 30án indultunk útnak. Különbusszal utazva a hosszú
út kényelmes volt. Megérkezésünkkor az iskolában
kis vendéglátással vártak minket, ahol a fogadó

Július 2-án a parajdi gyermekekkel együtt
Marosvásárhelyre utaztunk, ahol megnéztük az állatkertet és a Kultúrpalotát. Itt is és később minden
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megvalósításra váró terve a Rákóczi őrtorony felújítása. Diákjainkat ez olyan mélyen megérintette,
hogy maguktól gyűjtést rendeztek és egy köszönő
levelet fogalmaztak meg Deáky tanár úrnak áldozatos munkájáért. Ezt másnap reggel át is adták neki.
Ez a gesztus úgy meglepte a tanár urat, hogy csak
elakadó hangon tudott köszönetet mondani és egyegy „téglajegyet” adott viszonzásul a két iskolának.
Diákjaink együttérzésből, összetartozásból, segítőkészségből, áldozatvállalásból példát mutattak
mindannyiunknak, nagyon büszkék voltunk rájuk.

kirándulás alatt Biró Zsolt igazgató úr mondott és
mutatott sok olyan érdekességet, amit az útikönyvekből nem biztos, hogy megtud az ember.
Július 3-án délelőtt ketté vált csapatunk, ugyanis
Korondon az egyik fazekasmester műhelyében
próbálhattuk ki magunkat. A mester több-kevesebb
segítsége mellett különböző formás agyagedények
kerültek ki a gyerekek keze alól. Mivel a műhely befogadóképessége korlátozott volt, míg a csapat egyik fele alkotott, addig a másik fele rövid gyalogtúrát
tett a közeli Csiga-dombon. Ebéd után a helyi termálfürdőbe mentünk. Ebbe a programba még egy
közös fagylaltozás is belefért. Este többen kis csapatokban rótták a Parajdi utcákat és élvezték a jó időt,
ami velünk együtt érkezett a térségbe.

Július 5-én ellátogattunk Madéfalvára, ahol
megtudhattuk, mit is jelent a megrázó Siculicidium.
Eztán a természeti szépségeké volt a főszerep. Elámultunk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros természet
alkotta csodáin. Megismertük az emberek hozzá
kapcsolódó meséit. Ez a két napos kirándulás sem
tudta úgy kimeríteni a gyerekeket, hogy az esti parajdi korzózáshoz ne lett volna kedvük, erejük.

Július 4-én két napos kirándulásra indultunk.
Irodalmi és történelmi nevezetességek sorát látogattuk meg. Egyes diákok sok mindent tudtak helyekről, emberekről, történtekről, de Zsolt bácsi és
Timi néni mindenütt igyekeztek bővíteni a meglévő
tudást.

Július 6-án lementünk a bányába, ahol egy ügyességi kalandparkban is kipróbálhatták magukat a vállalkozó szelleműek. A sóbányából a Sószorosba vettük az irányt, ahol szakavatott idegenvezető mutatta
be a természet különböző alkotásait. Az ottani forrás jóval sósabb volt a tengervíznél. Ezt mindenre
kíváncsi gyermekeink maguk is megtapasztalták.
A délután a haza útra készülésé volt. Este búcsú vacsorán zártuk a tábort. Ekkor búcsúztattak el bennünket a pedagógus kollégák és a település vezetői.
Erre az estére elkészítette mindenki annak a programnak a rajzát, ami neki igazán tetszett és egy tesztsor kitöltésével adhatott számot arról. hogy mi mindet jegyzett meg a héten látottak és hallottakból.

Voltunk Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél.
Szejkefürdőn a Székelykapu Múzeumnál megnéztük Orbán Balázs síremlékét. Ellátogattunk aztán
Székelyudvarhelyre az Emlékezés Parkjába és Csíksomlyóra a kegytemplomban. Voltunk Gyimesbükkön az ezeréves határnál is. Itt (bár csak kívülről)
megnéztük az Osztrák-Magyar Monarchia legkeletibb vasúti őrházát és felmásztunk a Rákóczi-vár
(valójában őrtorony) maradványainak csúcsára. A
történelmi helyszín és a panoráma magával ragadó
volt. Ezeken a helyeken koszorúkat, ill. szalagokat
helyeztünk el a VI-PA táborozók nevében.

Július 7-én nagy ölelkezések és búcsúkönnyek
között szálltunk ismét buszra és indultunk el hazafelé.

Az estét nem csak a kimerítő nap miatt, hanem a
Deáky Panzióban történő éjszakázás kínálta újabb
kalandok miatt is vártuk már. A szálláshelyen nem
várt élményben volt részünk. Egy búcsúzó csoportnak épp gyimesi folklór bemutatót tartottak. Bár
ezeket a táncokat diákjaink csak most fogják tanulni mégis voltak lelkes vállalkozók, akik örömmel álltak be énekelni, táncolni, játszani.
Vacsora után a panzió tulajdonosa mesélt a gyermekeinknek a több évtizedes munkájáról, amivel itt
„nagymagyarország” legkeletibb részében igyekszik
megmenteni, ápolni a kulturális, történelmi emlékeket, őrizni a magyarságot és, hogy a következő

Életre szóló emlékekkel, új és tovább mélyülő
barátságokkal zártuk a 28 éve tartó Visegrád-Parajd
testvériskolai kapcsolat idei táborát.
Szárazné Fehér Tímea
táborvezető
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A PÓCSMEGYERI TÁBOR

A

„Ó, volt a fürdés, és hogy nem kellett kirándulni.”
Az esti filmezés is nagyon jó volt, este kényelmesen
aludtunk.”
„Szerintem nagyon jó volt a tábor. Bárcsak egy
hétig tartott volna! Az első nap nem ízlett a kaja,
az utána való ételek nagyon finomak voltak! Főleg
a gyümölcsleves. A ki-mit tud is mókás volt, meg a
többi csapatmunka! A strandolások, járkálások, sokat
mókáztunk! Ezt a tábort meg kéne ismételni! „
„Jó volt, hogy mindenki nagyon kedves volt. Jók
voltak az ennivalók. Tetszett az esti filmezés.”
„Nagyon jól éreztem magam, nekem a parton
töltött pillanatok voltak a legjobbak, na meg az esti
beszélgetések.”
„Nagyon jó volt a tábor, de egy kicsit kemény volt az
ágy. Ebben a nyárban ez volt a legjobb ottalvós táborom!”
Reméljük, lesznek még hasonlóan szép közös
élményeink.
Táborozók

négynapos pócsmegyeri táborunk igazi
nyári hőségben, július végén valósult meg,
Visegrád Város Önkormányzata és Schüszterl Károly képviselő úr anyagi támogatásával, amit
ezúton is köszönünk a táborozó gyermekek nevében.
A Pázsit-tó melletti rendezvényközpont nagytermében alakítottuk ki tábori szállásunkat. A résztvevő
gyerekeket, csapatokban, kisebb-nagyobb kihívások
elé állítottuk. Vízi vetélkedő, kézműveskedés, Ki
mit tud?, Duna-parti bunkerépítés színesítette napjainkat. Rengeteget fürödtünk a tóban is, a biztos
úszókkal többször átúsztuk a tavat. Esténként, a sok
mozgástól kimerülten, jól esett a közös beszélgetés,
társasozás és mozizás. Diákjaink felhőtlen napjai
megmutatták, hogy ilyen kötetlenebb táborokra is
szükség van.
Most pedig pár kézzel írt vélemény a táborlakóktól,
persze névtelenül:
„ Jó volt, hogy volt terünk, és hogy voltunk több helyen is. Lehetett volna több vetélkedő, ezen kívül jó volt.”
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NÉPMŰVÉSZETTEL NEVELÉS
AZ ÁPRILYBAN
magyar népi hagyományokkal nevelés
tízedik éve zajlik folyamatosan a visegrádi iskolában néptánc tanórai illetve szakköri keretek között, a nemzetiségi hagyományok
ápolásával párhuzamosan. Jövőbeli terveinket az
elmúlt tanévi munkára és eredményekre valamint
a nyári néptánc- és kézműves táborra alapozhatjuk.

A

nőtt csoportok vettek részt. E körülmények között
második helyezést értek el a mi általános iskolásaink. Nagy bravúr volt számukra az eredmény, s
még inkább az az a tény és érzés, hogy tudásukkal
helyt tudnak állni az idősebbek nélkül is, tőlük sok
esetben jelentősen nagyobb tapasztalatú csoportok
mezőnyében.

A két szakköri csoporttal – amely az idősebb, elhivatottabb gyermekek részvételére számít – az
elmúlt tanév folyamán, s különösen a tanév vége
felé közeledve számos tanórán kívüli programunk
volt, amelyek rendre azt igazolták, hogy az iskolánkban zajló, néphagyományt ápoló tevékenységünk
nemcsak a gyerekek és szüleik kedvére valók, hanem általa szűkebb és tágabb környezetünkben is
egyre nagyobb ismertségre és elismertségre tesznek
szert diákjaink. munkánkat tehát az eddigi tevékenységünk alapján kívánjuk folytatni.

A következő héten, május 11-én szintén néhány hiányzóval vettünk részt a Seregélyesi Néptánctalálkozón, ahová több éve hívnak és
várnak vissza minket szeretettel, hiszen az ottani
meghívás is leginkább annak a színvonalnak szól,
amellyel a Kanyargó évek óta nagy sikerrel lép színpadra. Tanítványaink szintén szívesen vesznek részt
a rendezvényen: a szeretet, amely őket körülveszi
az iskolában és a községben, valamint a lehetőség,
hogy két napot a csoportot építve együtt tölthetünk,
minden ottlétünket emlékezetessé teszi. És nem elhanyagolható az sem, hogy a táncosok ismeretében
a visegrádi gyerekekről azt tartják az ottaniak, hogy
udvarias, intelligens, sokoldalú gyerekek.

S most kissé tekintsünk vissza az elmúlt tanévre,
annak is a végére, ahol a sok rendkívüli tevékenység
minden időnket kitöltötte, erőnket lekötötte iskolai
szinten is.

Május 26-át a néptáncosok nem zárták le Visegrádon a gyermeknap végén, hiszen mindkét csoport
fellépett a nagymarosi néptáncfesztivál meghívottjaként. Itt már érezhető volt a rutin a kicsiknél is,
igazi nagy nevetésekkel, felszabadultan szerepeltek,
s utána vidáman táncházaztak a festői szépségű Fő
téren. És a visegrádi néptáncosokat, mint láthattuk,
itt is számon tartják.

Az áprilisi nagyhagyományú népművészeti versenyt, amelynek során, mint írtuk akkortájt,
kiemelt arany minősítést ért el a Zöldág és Kanyargó néptánccsoport is, május elsején egy kismarosi helyszínű kistérségi néptáncverseny követett,
ahol néptánc tagozatos művészeti iskolák és független néptánccsoportok is részt vettek, amelyekben a népművészettel eltöltött idő több lehetőséget
nyújt a továbbfejlődésre. Ez a megmérettetés a
Zöldág számára nagy megerősítést hozott, hiszen az
általános iskolás korosztályban (hét csoport között)
ismét első helyezést értek el 4-7. osztályos tanulóink.
A Kanyargó a felnőttek mezőnyében indult (erről
az utolsó percben hoztunk bátor döntést), s ott fél
csoportnyi létszámmal, s a középiskolás korosztályt
elfoglaltságuk miatt teljes mértékben nélkülözve
indultak a versenyen, ahol rajtuk kívül valóban fel-

Június 1-jén tartottuk Térfoglaló(k) - A néptáncosok napja című rendezvényünket, ahol a minden
csoportunk bemutatkozott, s felléptek meghívott
vendégeink is Kismarosról és a Zöldsziget Általános
Iskolából. Pusztán szakmai szempontból nézve a rendezvény egyértelműen egyre jobb. A csoportok nem
egyszerűen csak ügyesek (az sem lekicsinylendők),
hanem a produkciók szakmai szempontból tekintve
is jók. A hagyományok ápolását komolyan gondoló
kollégákkal való együttműködés sok tehetséges és
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lelkes tanítványunk tolmácsolásában magyar szívet
melengető látvány. A szakmai teljességhez hozzátartozik a zenekari kíséret, amely luxust anyagiak
hiányában évente egyszer engedhetjük meg magunknak.

tört utat. Kapcsolatunk elmélyült, s a hét folyamán a
tánc nyelvén és kézművesség területén is nagyszerű
alkotások születtek – számunkra becses kincsek.
Az idei tanév táncos tevékenységébe néhány
kivételtől eltekintve a gyerekek újra beiratkoztak.
Bár az idő mindig kevés, a feladat pedig mindig sok,
remélem, hogy a megkezdett munkát az eddigi színvonalon tovább folytatni lesz erőnk és kitartásunk.

S végezetül néhány szót a már említett tánc- és kézműves táborról.
Az idei tánc- és kézműves tábor története a tavalyi
tábor végén kezdődött… Ugyanis az akkori táborban részt vevő tanítványaink egyhangúlag jelentették ki nagy fellelkesültségben a tábor zárásakor,
hogy a következő táborba is Csesznekre szeretnének
menni. A falu végi tanya, ahol számtalan fajta állat, s a szemet gyönyörködtető, gondolatokat megnyugtató táj veszi körül a csűr ideiglenes lakóit, s
ad lehetőséget az önmagunk teremtette rend betartására, valóban, valamennyiünk számára rendkívül vonzónak bizonyult. Aztán tanév közben több
lehetőség is adódott arra, hogy új utakon haladjunk a táborozás kapcsán: meghívást kaptunk más
együtteshez, hogy kapcsolatainkat még szorosabbra
fűzzük, s szívesen társultak volna hozzánk is más
települések táncosai is, illetve erősen felvetődött
egy nemzetközi táborban való részvétel lehetősége
is. A népakarat azonban mást kívánt. Tanítványaink
elsöprő lelkesedéssel és határozottsággal álltak a
cseszneki helyszín valamint saját, önálló táborunk
és eddig jól bevált gyakorlatunk mellé.

Bízom abban, hogy tevékenységünket örömmel
tekintik a visegrádi emberek, hiszen minden, amit
teszünk, a helyi közösségből, a családoktól indul, s
oda tér vissza. S bízom abban is, hogy a gyerekek,
akik nemzeti kincseinket megismerik, továbbadni
és megbecsülni is képesek lesznek a jelenben és a
jövőben is.
Beszámolóm végéhez érve meg kell említenem,
hogy tevékenységünk nemcsak a kollégák és szülők
áldozatvállalását, és a Váci Tankerületi Központ
támogatását igényli, hanem ennél sokkal szélesebb
körű összefogásra van szükség. A Térfoglaló(k) rendezvénye Visegrád Város Önkormányzata Ifjúsági Alapja jelentős mértékű támogatásával valósulhatott meg. A néptáncos viseletek készítéséhez és
táborunk megvalósulásához Schüszterl Károly
képviselő úr ajánlott fel két havi képviselői tiszteletdíjat. Táborunkat az Áprily Iskoláért Alapítvány
negyvenezer forinttal támogatta, akikhez ezen túlmenőleg is bármikor fordulhatunk. Az utazásainkat esetenként nagymértékű egyéni szülői felajánlás
teszi lehetővé. A Duna túloldaláról érkező csoportokat, s a mi tanulóinkat a túlpartra az Atlantisz
Visegrád Kft. ingyen szállítja. Rendezvényeinkre
jelentős mértékű étkezésbeli támogatást, napernyőket, egyéb eszközöket Visnyovszki András és felesége biztosít. Szomjunkat a Visegrádi Ásványvíz
Kft. által biztosított ásványvíz oltja. Rendezvényhelyszíneink kialakításában VVÖ Műszaki Csoportja
segít. Ezen kívül számos kisebb-nagyobb segítségért
a szülőkhöz és egyéb visegrádi magánszemélyekhez és civil szervezethez bizalommal fordulhatunk.
Segítségüket, biztatásukat, mellettünk állásukat ez
úton is köszönjük.

Hát, akkor hajrá! Ragaszkodjunk a hagyományokhoz!
Az idei táborban a Zöldág csoport tagjai a
néptáncórákon a felcsíki, a Kanyargósok pedig bonchidai táncrend alapjaival ismerkedtek. Mindkét
csoportnak fel volt adva a lecke, amit persze előre is
sejtettünk, s az első napokban meg is tapasztaltunk.
Ahogy azonban teltek az együtt töltött órák, az ismeretek egyre nagyobb rendszerbe álltak össze, s
váltak szép lassan olyan szintű tudássá, ahol már
egyre inkább megmutatkozott az elköteleződés, a
kíváncsiság, s az önálló alkotókedv – maga a tánc.
A várva várt esti táncházak a napközbeni élményeket
megsokszorozták. A spontán párválasztás és táncolás, a közösség és individualitás kölcsönös hatása pezsdítő, újrateremtő erejű volt. A két csoport
eggyé vált, s a hagyományok átadása nagyobb erővel
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VALAHOGYAN MÁSHOGY, MINT MÁSHOL
A TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT OKTATÁSA ISKOLÁNKBAN

H

tájegység népművészeti örökségét hímzésen bemutatva készítette el Bene Anna a Borsod menti
keresztszemes terítőjét és Hock Alexandra a Páva,
mint szimbólum Kazár nevet viselő hímzését. Bene
Anna Cecília igényes munkája arany, Hock Alexandráé pedig ezüst minősítésben részesült.

a szeptember elsejét mutatja a naptár,
minden gyerek tudja, hogy vége a nyári
vakációnak és újra az iskolai élet, a tanulás
kerül a középpontba.
A tanév elején a gyerekek nagy lelkesedéssel idézték fel az első órákon a tavaly tanultakat, s az elmúlt
év élményei alapján készülnek az új ismeretek elsajátítására. A felső tagozatos lányok izgatottan
érdeklődtek, hogy mi mindent fogunk főzni, sütni,
varrni, szóval, mit fogunk csinálni technikaórán a
tanév folyamán.

Az új tanévben a fiúk is nagy lendülettel álltak neki
a munkadarabok megtervezésének, elkészítésének.
Munkájukat satupadok, a famunkákhoz elengedhetetlen eszközök segítik, amelyeket szintén rendszeresen használnak az óráikon. S ha jól viselkednek,
idén is reménykedhetnek abban, hogy szorítunk
nekik is helyet a konyhában.

Iskolánk tanulói a technika tantárgy oktatását
illetően több okból is rendkívül előnyös helyzetben vannak. Egyrészt, mert nemenkénti csoportbontásban dolgozhatnak a tanórákon. Másrészt,
hogy valóban dolgozhatnak, tevékenykedhetnek,
s nem csupán száraz elméletet kell tanulniuk az
órán, hiszen az elmúlt tanév elején átadott korszerű
tankonyhában, amely gyönyörű, korszerű és praktikus (konyhasziget főzőlappal, beépített sütővel,
hűtőszekrénnyel, mosogatóval és tárolóhelyekkel),
hasznos gyakorlati ismeretekre tehetnek szert. A
birtokbavétel óta nagyon sok finom étel készült és
készül a konyhában. Az 2018-2019-es tanév tervei
között ismét szerepel sok-sok ötlet, most már kicsit
haladóbb fokozaton.
Egy kis ízelítő a múlt tanév munkáiból:
Sütöttünk piskótatekercset, palacsintát, vaníliás linzert. Főztünk paradicsomlevest, pudingot, madártejet, zöld paradicsomot savanyítottunk. Ha nem a
főzés, sütés műveleteivel foglalkoztunk, akkor az
aktuális ünnepekhez közeledve készítettünk üvegmécseseket, hóemberfigurát, karácsonyi angyalt,
húsvéti díszeket, asztali díszt, de nagy türelemmel és
igyekezettel készítették el a lányok a népművészeti
versenyeken kiváló helyezést elért néptánccsoport
fellépéseihez szükséges keszkenőket is.

Örömmel dolgozom olyan iskolában, ahol nemcsak
az elméleti tudás fontos, hanem olyan készségeket,
ismereteket is magas színvonalon lehet fejleszteni,
amelyek a mindennapi élethez szükségesek, s egyben lehetőséget adnak a gyerekeknek arra, hogy a
túlságosan elméleti alapon szerveződő oktatásban
kicsit fellélegezzenek, s örömmel fedezhessék fel
magukban a kézzel alkotás gyönyörűségét.

A tavalyi év tananyagába hímzés is került a hatodik osztályban. Ennek eredményeként részt vehettünk a Dunakanyar Népművészeti Versenyen, ahol
a kézműves kategóriában való megmérettetésre egy

Burik Antalné tecnnikatanár
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AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A 2017-ES ESZTENDŐRŐL
és fenntartása mellett az ÁIA 2017 évi tevékenységével eredményesen valósította meg alapítói
szándékát, a város iskolájának fejlesztését. Emellett az alapítvány figyelemmel kísérte és támogatta
azokat az eseményeket, rendezvényeket, melyek az
év során az iskola pedagógiai programjának megvalósítását segítették, vagy Visegrád kulturális életét
gazdagították:

Az Áprily Iskoláért Alapítvány közhasznúsági
jelentése a 2017-es esztendőről
Az alapítvány eleget téve a törvényi
kötelezettségeinek a 2017-es évre vonatkozóan a
közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi
közzé.
Az alapítvány bevétele 2017-ben 6.964 ezer forint
volt, ebből a közhasznú tevékenység bevétele: 6.961
ezer forint. Pénzügyi műveletek bevétele 3 ezer
forint. Összes ráfordítás: 7.101 ezer forint, ebből a
közhasznú tevékenység ráfordítása: 6.938 ezer forint, eredmény: -137 ezer forint.

1. Az Áprily iskola nevelő-oktató munkájához biztosított támogatás:
• Gyermekfoglalkozásokhoz, iskolai rendezvényekhez papír, festék és egyéb kreatív fogyóeszközök
beszerzése

Bevételek:

• Tantestületi tanulmányi út útiköltsége

2017-ben az alapítvány a helyi civil szervezetek
támogatására kiírt Civil Alap pályázaton 310 ezer
Ft-ot, a Testvérvárosi Alapból a 2018 évi Költészet
napi est megrendezésére 140 ezer Ft-ot nyert Visegrád Város Önkormányzatától. Képviselői tiszteletdíjak célzott felajánlásából 743 ezer Ft-ot, egyéb
önkormányzati támogatásként, valamint részben
szintén képviselői tiszteletdíj felajánlásból (a visegrádi általános iskola műemléki épületében előkerült
régészeti leletegyüttes bemutatását lehetővé tevő
megoldások megvalósítására) további 4.893 ezer
Ft-ot kaptunk, melyet a támogatási szerződésekben
foglaltak szerint használtunk fel. Az alapítvány a
felajánlott adó 1%-ból 124 ezer Ft-ot kapott, valamint adományokból és céltámogatásokból - melyek
elsősorban a szülői szervezettel közös programok
bevételeiből, a Szent György Lovagrend által az Év
diákja-díjhoz nyújtott támogatásból, valamint a
kuratórium tagjainak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlásaiból származnak - további
751 ezer forintot gyűjtött. Ezúton is köszönjük a
támogatásokat!

2. Szabadidős programok, rendezvények támogatása:
• Táborok: VI-PA tábor, Kézműves és néptánc tábor
• Osztálykirándulások támogatása osztályfőnöki
kérés alapján
• Kulturális programok, események: Térfoglalók
rendezvény, Gyermeknap, Pedagógus nap, színházlátogatás, Áprily-hét, mozi látogatás
3. Tehetséggondozás, példamutatás elismerése
ösztönzés céljából:
• Zoller-díjhoz 30 000,- Ft hozzájárulás az arany
nyaklánchoz
• Év Diákja-díj - Gersonde Olivér – a Szent György
Lovagrend támogatásával
• Országos versenyek díjazottjainak jutalmazása:
országos történelem verseny
• Az iskola sváb és magyar tánccsoportjainak jutalmazása

Támogatások:

• Áprily hét versenyeinek támogatása

A megbízható működés feltételeinek megteremtése

Egyéb kulturális és közösségi tevékenységek:
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• „230 éves iskola” iskolatörténeti kiállítás megrendezése a Mátyás Király Művelődési házban

• Költészet napi est megrendezése
• Az iskola régi épületében előkerült régészeti leletegyüttes bemutatását lehetővé tevő üvegfödém
megrendelése és elkészíttetése az önkormányzattal
kötött támogatási szerződésnek megfelelően

• A civil szervezetek által szervezett adventi
vendéglátás támogatása
Tevékenységünkről rendszeresen adtunk tájékoztatást a Visegrádi Hírekben, illetve a Danubia Televízió visegrádi híradásaiban.

• Áprily Lajos-Bardon Alfréd: Visegrádi képek c.
könyv 2. kiadása

Külön köszönettel tartozunk Visegrád Város
Önkormányzatának, a munkánkat támogató és
segítő Áprily-Jékely családnak, a városi intézményeknek, civil szervezeteknek, vállalkozóknak és
magánszemélyeknek!

• „Áprily-emlékfüzet” megjelentetése 300 példányban
• „Jelet hagyni” címmel konferencia megrendezésében való részvétel: „Parajd és Visegrád, a
Dunakanyar és a Sóvidék – két iskola, két város, két
múzeum kapcsolatának képei” témájú előadásokkal

Mezei Anna
Kuratóriumi elnök

MEGHÍVÓ
KEDVES VISEGRÁDIAK!
Több hónapig tartó restaurálás után elkészült és díszkeretet kapott templomunk egykori, Keresztelő Szent Jánost
ábrázoló oltárképe. A megújult kép a szentély oldalfalán kerül elhelyezésre.
Megáldására és bemutatására
a 2018. október 27-én szombaton 17 órakor
kezdődő ünnepi szentmisét követően kerül sor a templomban.
A misére és az azt követő ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta az oltárkép restaurálásának folyamatát.
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

INGYENES
BABA- GYERMEK és FELNŐTT RUHA BÖRZÉT rendez.
Október 16-án (kedden), 13– 15 óráig
a Mozi épületében.
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INDUL AZ ÉLET A VISEGRÁDI SÍPÁLYÁN!
Szeptember 22-23-án nyílt nap lesz a műanyagpályás síiskolában, ahol délután, még a kuriózumnak
számító gyepsíelést is ki lehet próbálni. Aztán egy
hétre rá már indulnak kezdő és haladó csoportjaink,
ahol decemberre, már biztos sítudás birtokában lehet meghódítani, a behavazott lejtőket is.

T

udta Ön, hogy a Nagy-Villám-hegy É-i lejtőin, a hóágyúknak köszönhetően, az elmúlt
szezonban is 2 hónapot tudtunk üzemelni, és
Visegrádon, egy helyi kezdeményezésnek köszönhetően, az önkormányzat anyagi támogatásával,
minden polgárnak jelképes árú, szezonjegye volt a
sípályára?
10 éve fut már, kedvezményes, őszi, oktatási programunk, így sok család tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ezt a szerződést szeretnénk, a Dunakanyar
többi településén is megkötni, ezzel is oszlatva
azt a tévhitet, hogy a síelés egy drága sport. A téli
mozgásra ugyanúgy szüksége van szervezetünknek,
mint nyáron, érdemes tehát fontolóra venni ezt a lehetőséget.

További információ:
www.visegradsipalya.hu
Tel: +36209590213
Várunk mindenkit szeretettel!
Gutbrod Rezső
síoktató, üzemeltető

HOZZÁSZÓLÁS A BELGA FIATALOK
VISELKEDÉSÉHEZ

O

lvasva a belga fiatalok elítélendő
viselkedését, eszembe jutott, hogy pár évvel
ezelőtt nekem is bosszúságot okoztak.
Egyik délután az utcánkban hangoskodtak, és
a villanyoszlopok mellett teamécseseket égettek.
Valószínűleg akkor vetettek szemet a házunkon lévő
zászlóra, mert másnap reggel csak a rúd árválkodott magában. Egyértelmű, hogy ők voltak a tettesek,

mert ha valakinek zászlóra van szüksége, nem hagyja ott a rudat. Ráadásul nem könnyű elérni, mert a
zászlótartó magasan van.
Azonban ez nem okozott problémát a számukra.
Nekik jó hecc volt, nekem bosszúság.
Fenyvesiné Hamvas Mária
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KÖNYVTÁRI HÍREK

A Mátyás Király Művelődési Ház szeretettel hív
mindenkit, gyerekeket és felnőtteket egyaránt

Örömmel értesítjük Önöket, hogy könyvtárunk
ismét csatlakozik az
Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz.

2018. október 13-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba egy
CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

Ez alkalomból
2018. október 5-én pénteken 18 órakor

A kártyás játékoktól a táblás játékokig, a könnyed
és vicces játékoktól a komolyabb, az agyat próbára
tevő játékokig sok mindent ki lehet majd próbálni.

MARCELLUS MIHÁLY
író
lesz a vendégünk
Természetesen ez alkalommal az előadó könyvei is
megvásárolhatók lesznek.

4 – 99 éves korig nem csak a családokat,
de baráti társaságokat is várunk!
A játékot Horváth Zoltán játékmester az esztergomi
Játékkunyhó vezetője irányítja.

ÚJ KÖNYVEINK:

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

Berry, Steve: Az elveszett parancs
Brown, Dan: Az elveszett jelkép
Fejős Éva: Úton hozzád
Jeney Zoltán: Rév Fülöp
Jeney Zoltán: Rév Fülöp és Nyár Lőrinc
Mansfield, Michael: Falánkság
Mansfield, Michael: Pokoli túra
Marcellus Mihály: A veterán – Aquincum farkasa
Marcellus Mihály: Északi vihar
Marcellus Mihály: A Pannon
Picoult, Jodi: Magányos farkas
Kotz Eszter könyvtáros

2018. október 19-én, pénteken 18.30 órára
a Királyi Palota Nagytermében
megrendezendő színházi előadásra
A TÉRSZÍNHÁZ bemutatja:
BORNEMISZA PÉTER: “MAGYAR ELEKTRA
“tragoedia magyar nyelven,
az Sophokles Elektrájából”
Rendező: Bucz Hunor
A Mátyás Király Művelődési Ház szeretettel hívja
Visegrád lakosait a hónap utolsó péntekén megrendezendő előadássorozatra, mely

A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2018. október 26-án, pénteken 18
órától lesz a könyvtárban

2018. október 6-án szombaton 15 órára
a művelődési házba

Ez alkalommal
“A MISSISIPI DELTÁTÓL CHICAGÓIG”
címmel

PROHÁSZKA LÁSZLÓNÉ JABLONSZKY ÉVA
fafaragó
“FALUN MEGÉLT GYEREKKOR”
című kiállításának megnyitójára

GRIEL GABRIEL
élőzenés bluestörténeti előadását
hallgathatják meg

A kiállítást megnyitja
dr. Prokopp Mária
művészettörténész, egyetemi tanár
A kiállítás 2018. november 8-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.

VALAMENNYI PROGRAMUNK INGYENES!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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HÁROM KÍVÁNSÁG

M

• árvízvédelmi gát megépítése (nem készült el)
• új CBA üzlet megnyitása (nem történt meg)
• új városháza felépítése (megvalósult)
• korszerűsített és kibővített óvoda átadása (nem
történt meg)
• korszerűsített és kibővített iskola átadása (nem
történt meg)
• felújított tornacsarnok átadása (nem történt
meg)
• városközponti épületek (gyógyszertár, hentes
épület) felújítása (nem történt meg)
• KRESZ park és szomszédos park felújítása
(nem történt meg)
• községkert hasznosítása (nem történt meg)
• volt kemping terület hasznosítása (nem történt
meg)
• új játszótér létesítése (nem történt meg)

ég annak idején, amikor átvettem Hadházy
Sándortól az Önkormányzat vezetését
három dolgot fogalmaztam meg magamban, mint elérendő célt: Az első, hogy sikerüljön egy
igazán szép, rendezett, kedves és biztonságos várost
létrehozni, ahol úgy a helyiek, mint az idelátogató
turisták is jól érzik magukat.
A második, hogy legyen elég pénz a város
működésére, fejlesztésére. (Gondoltam akkor ezt
egy olyan hivatalátvétel után, hogy még az aktuális
telefonszámla kifizetésére sem volt elég pénz.)
A harmadik, hogy lehessen ez a város lakossága újra az a baráti közösség, amelyet 1981-ben,
ideköltözésemkor ismertem és szerettem meg, és
amely sajnos hátrányára megváltozott az idők folyamán.
Úgy gondolom, hogy ezek a kívánságok nagyon
sok visegrádi lakos gondolataival egyeztek akkor, és
egyeznek a mai napig is.
Sajnos a következő hónapokban másképpen
alakultak a dolgok és nekem másfél évi vezetés után
már nem szavazott további bizalmat Visegrád város
közönsége. Mindez azonban nem változtatott azon,
ahogyan legjobbnak képzeltem városomat, lakóhelyemet.
Mindenesetre a kétszer is nagy többséggel megválasztott és teljesen egységes új képviselő testület
iránt nagy elvárások voltak úgy a lakosság részéről,
mint részemről is a megvalósítások irányában.
Egyrészről őket azután tényleg nem zavarta semmilyen ellenzéki, idegen hang. Tehették, amit akartak.
Másrészről nem nyomasztották és gátolták anyagi
gondok a napi munkát. Harmadrészről maximális
volt a lakosság bizalma feléjük.
Azóta eltelt hat és fél év. Hat és fél év a testület, a
város és mindannyiunk életében. Nézzük meg mire
jutottunk, nézzük meg mi valósult meg a három
kívánságból:
Az első kívánság: Legyen kedves, szép, rendezett,
biztonságos város.
Milyen konkrét feladatokat is kellett volna megoldani többek között ennek érdekében az elmúlt
évek során?

• és bármi egyéb saját testületi fejből kipattant
új fejlesztési gondolat megvalósítása, amely
újszerű, amely nagy ívű, egyszóval amely méltó
Visegrádhoz (nem pattant ki)
Mint látható az elmúlt hat és fél év alatt mindezekből a fejlesztésekből egyedül a városháza valósult
meg teljesen és még ennek átadása is jelentős
csúszással történt.
Második kívánság: Legyen pénz a működésre és
fejlesztésre!
A korábbiakhoz képest igen irigylésre méltóan
Visegrád város anyagi körülményei.
A szállodák, az idegenforgalom biztos és állandó adóbevételt jelent a számunkra, és az előző
időszakhoz képest töredék az önkormányzat fizetési kötelezettsége. (Nincs, mint az előző időszakban a pénznyelő hitelkamat kötelezettség, nincs
iskolai fenntartási költség, nincs gyámhatósági
költség, nincs okmányiroda fenntartási költség,
nincs építéshatósági fenntartás. Mindezek akkor
több százmilliós kiadást jelentettek évente. Most
csak a hivatal és az óvoda maradt, mint kötelező kiadás. Ellentétben tehát az elmúlt évtizedekkel van
bőven pénze a városnak. Ezt sem Hadházy Sándor,
sem én nem tapasztaltuk meg. Sándor mindig megoldotta a nehéz helyzeteket különböző hitelekkel,
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kell. Most, ha jól értem a mostani építészi felfogást,
akkor oda kellene minden építéssel és átalakítással
tartani, amilyen még valamikor régen volt ez a falu.
Ezt el is tudom fogadni, amikor a Fellegvár, vagy a
Palota, vagy a Salamon-torony rekonstrukciójáról,
megóvásáról van szó. De azért ne akarjunk egyféle
skanzent felépíteni a város egyéb területeiből, ahol
mai emberek laknak, mai lakhatási igényekkel! A
valóban műemlék épületeket kivéve Visegrád utcaképe és házai semmiben nem különböznek egy
átlagos magyar falu, vagy kisváros utcaképétől és
házaitól. Semmi nem indokolja, hogy néhány ember
ízlésvilága szabja meg, hogy egy visegrádi lakos a saját ingatlanán, a saját pénzéből, a saját munkájával
ne a neki tetsző színt és formát valósítsa meg. Vonatkozik ez a kerítéstől az ablakkereten át a napelemig
minden formára. A településrendezési terv, amely
valóban kötelező mindenki számára megszabja a
megfelelő kereteket. Ezen túlmenőleg célravezetőbb
lenne nagykorúnak tekinteni a polgárokat és
tanáccsal, barátsággal, de semmiképpen nem tiltással és megkötéssel kellene állni ezekhez a dolgokhoz, mert így csak elégedetlenség és békétlenség
lesz, ráadásul még szembe is megyünk a fejlődéssel,
amely a természet energiáinak hasznosításában és
kiaknázásában látja a jövő településeinek energia
ellátását.
Összegezve az eddigieket a három kívánság
egyelőre még megmaradt kívánságnak. Ez a testület
az én szememben nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, mert az elmúlt évek nem hozták el azt
a fejlődést Visegrád életében, amelyet mindannyian
vártunk és reméltünk.
Bízom benne, hogy a jövőre esedékes választáson egy új városvezetés, egy új szemlélet fogja elnyerni a lakosság többségének bizalmát és a három
kívánság, ha nem is teljesen, de nagy részben valóra
válik. Ennek érdekében szeretném biztatni elsősorban a visegrádi fiatalabb generációk tagjait, hogy ne
legyenek közömbösek lakóhelyük - és benne saját maguk és gyerekeik - sorsa iránt! Vállaljanak
tisztséget, vegyenek részt a közéletben, vegyék kézbe és alakítsák városuk jövőjét és sorsát a mai kor
követelményeinek megfelelően!

ingatlan eladásokkal és más húzásokkal, én pedig
mivel mire oda kerültem az eladható ingatlanok
elfogytak, hitelképességünk kimerült, más megoldás
nem lévén, kemény megszorításokkal. Ebben a mai
időszakban erről nincs szó. A szállodák öntik az idegenforgalomból befolyt adókat a város kasszájába.
Egyelőre nem világos nekem, hogy egy ténylegesen
1200 lelkes kisváros hova tud elkölteni ennyi pénzt úgy, hogy láthatólag semmi különösen nagy saját
beruházás nem létesült az elmúlt évek során. Az itt
megszálló turisták a KSH adatai szerint 2015-ben
224.000 vendégéjszakát töltöttek el nálunk. Csak
ebből az egy adónemből 78.000.000,- forint idegenforgalmi adóbevétele származott a városnak egy év
alatt. Ez hat és fél évvel számolva 507.000.000,- azaz
ötszázhét millió forint. Csak a vendégéjszakákból
befolyt adóból. De hol van ennek valami látható jele?
Mert a rövidke Schulek utcának, annak a néhány
száz méter járdának, a pár buszmegállónak, a padoknak, a szemeteseknek és a házszámtábláknak
kivételével nemigen látok olyan nagyobb saját erős
beruházást, amely az elmúlt hat és fél év alatt befolyt
adó százmilliók elköltését igazolná. Csak azt lehet
gondolni, hogy aránytalanul sok pénz folyik el olyan
célokra, amelynek a város vajmi kevés hasznát látja,
és amelyekről mi nem sokat tudhatunk.
A harmadik kívánság: Legyen a város lakossága
baráti közösség!
Mai világunkban valószínűleg utópia ilyesmit gondolni, de nem is emelném ilyen magasra a lécet. A
szétesett sváb nemzetiségi közösség helyett nincs más
szervezet, az önkormányzat pedig nemigen próbálja
elősegíteni újabb közösségek szerveződését. Csupán
a vasárnapi piac és a mozi az, amely üdvözlendő, és
amelyek valamilyen szinten közösségi színt visznek
a város életébe.
Amivel viszont mélységesen nem értek egyet,
és amely több emberben jelentős ellenszenvet
ébreszt, az afféle ízlésbeli diktátum, amelyet ez a
városvezetés kényszerít Visegrád lakóira. Mint arról
már korábban írtam, itt régen nem voltak hivatalban
főépítészek és építő művészek és csodák csodájára
ez a kis település egész jól megvolt az itt élők ízlése
szerint épített környezetben. Ahogy megjelent itt az
ELTE üdülőt építő építész, vagy a Tornacsarnokot
építő építész, teljesen más lett minden. Úgy elrontották a korábban egységes és szolid városképet, ahogy

Abonyi Géza
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Tisztelt Visegrádiak!

Hirdessen
a VISEGRÁDI HÍREK-ben
immár színesben!
Kedvező tarifák!
Ha többször hirdet, kedvezményt kap!

Életem társa Bognár Zsuzsanna földi életének
72. évében 2018. augusztus 16-án az ő hite szerint felköltözött Teremtőjéhez.
Külön köszönöm a templomi kórusnak – amelynek tagja volt – és azoknak, akik eljöttek a
csornai temetésre, hogy szeretetükkel segítettek
bánatomban.
Bolyki Lajos

Anyagleadási határidő minden hó 15-e,
e-mail cím: mikesytamas@freemail.hu
További információ: 06-30/210-8580

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
hívandó segélyhívószám:
112
MENTŐK:
104
RENDŐRSÉG:
107
TŰZOLTÓSÁG:
105

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

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 Révátkelő:
06-26/398-344
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

Visegrádi Polgármesteri Hivatal:
06-26/398-255, 06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu):
06-26/585-036, 06-26/585-038

DMRV hibabejelentő:
06-27/511-511, 06-40/881-188
ELMŰ hibabejelentő:
06-80/383-940

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
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