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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
tos ügyvédi feladatok elvégzésével a Francsics és
Társai Ügyvédi Irodát bízza meg 900.000.-Ft+27%
Áfa, mindösszesen 1.143.000.-Ft ügyvédi munkadíj
ellenében.

A 2019. április 29-én megtartott rendes testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
•

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a 2018-as évre vonatkozó alábbi dokumentumokat:

•

A Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi értékelő
jelentése

•

Visegrád Város 2018. éves összefoglaló belső ellenőri jelentése

•

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi munkájáról szóló beszámolója

•

Támogatta a testület a Visegrádi Sportegyesület
a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett, ún. TAO pályázat 2019-2020. évi fordulójára
benyújtandó pályázati célját – benne a Visegrádi
Sportcentrum területén megvalósítandó 22x42
m-es komplett univerzális, műfüves pálya megvalósításával. A megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról a testület a pályázat eredménye, valamint a kivitelezés részletes költségvetése ismeretében dönt majd.

•

Módosította a képviselőtestület a TIVIAN Kft-vel
2016. július 18-án, a közbeszerzési tanácsadási tevékenységek ellátására kötött megbízási szerződést.
A módosítás értelmében a megbízottat 2019. május
1-től havonta 187.200.- Ft + 27% ÁFA megbízási díj
illeti meg.

•

A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő-testület
Eőry Csaba egyéni vállalkozót bízta meg a Városi park, a Mária kápolna, a Fő utca, valamint a
Széchenyi utca és a Széchenyi utcai volt kemping
park területén található 19 db fa koronakönnyítési
munkálataival 3.000.000.-Ft+0%áfa vállalkozói díj
ellenében.

•

Elfogadta a testület Schüszterl Károly képviselő 3
havi képviselői tiszteletdíjának, azaz 228.600.- forintnak támogatásként történő felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány részére, népművészeti tevékenység támogatására.

•

•

•

Eltekintett a képviselő-testület Papp Lajos László
egyéni vállalkozó esetében a kérelmében megjelölt
polaroid-, illetve tájkép árusítási (mozgóárusítás)
tevékenység végzéséhez a közterület használati díj
megfizetésétől 2019. december 31-ig azzal, hogy tevékenységének gyakorlása során a gyalogos-, illetve
járműforgalmat nem akadályozhatja.

•

Elővásárlási jog lemondásáról döntöttek a képviselők
két belterületi, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan tekintetében.

•

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című projekt keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmény kivitelezését végző Zöld Út-Építő Építőipari és Szolgáltató Kft-vel és
a Magyar Vízépítő Zrt-vel – figyelemmel a Magyar
Kormány 1227/2019. (IV.23.) Korm. határozatára
– a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosításában szereplő tartalommal – a vállalkozási szerződést módosítja. (A gát
beruházás jelenlegi állásáról a Városházi Mozaikban olvashatnak tájékoztatót, illetve a Danubia Televízió honlapján egy riport látható a témával kapcsolatban.)

•

Döntöttek a képviselők az egészségház „döntés
előkészítő megvalósíthatósági tanulmánytervéről”.
A döntés értelmében az épület bontási és építési
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével a Stabil Mérnökiroda Kft.-t bízta meg a testület
összesen 6.096.000.-Ft összegben. Az önkormányzat a célra pályázatot nyújtott be, erről a Városházi
Mozaikban olvashatnak rövid tájékoztatót.
Kedves Visegrádiak!

Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek azzal kapcsolatban, hogy van-e lehetőség kisebb méretű, a Millennium
évében kiosztott zászlókhoz hasonló, magán ingatlanokra
kihelyezhető Visegrád zászló és zászlórúd megvásárlására.

Ugyancsak elfogadták a képviselők Bálint Zsolt
képviselő 1 havi képviselői tiszteletdíjának, azaz
76.200.- forint támogatásként történő felajánlását
a VSE Kerékpáros Szakosztálya részére, eszközvásárlás finanszírozására.

Arra kérjük Önöket, hogy aki rendelni szeretne, jelezze
igényét a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban (06-26/398255) vagy a kronikas@visegrad.hu e-mail címen 2019.
június 30-ig. Az igényfelmérést követően megrendeljük
a szükséges mennyiségű zászlót és zászló rudat, azok
megérkezéséről és az átvételi lehetőségekről értesítjük az
érdeklődőket.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a „Duna-menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon” című projekt második
szakaszában felmerülő területszerzéssel kapcsola-
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VÁROSHÁZI MOZAIK
Tájékoztató a Fő utcai csatornarekonstrukció
állásáról:

Tájékoztató az egészségházzal kapcsolatban:
Jelen sorok írásakor zajlik az orvosi rendelő költözése
a rendőrség épületébe (Fő utca 67.), ahol a védőnő
és a háziorvos rendelése az eddigieknek megfelelően
folytatódik. A fogorvosi rendelést 2019. május 20-ától
átmenetileg Dr. Weinhold Grit fog-szakorvosnő látja el
Dunabogdányban (Kossuth Lajos utca 94.)

A DMRV Zrt. által a szennyvízcsatorna rekonstrukciós
munkálatok kivitelezésével megbízott ADONYI Vagyonkezelő Kft. képviseletében Adonyi József ügyvezető az
önkormányzat megkeresésére 2019. május 15-én az alábbi tájékoztatást adta: A csatornavezeték cseréje a Fő utca
patikától a Polgár boltig terjedő szakaszán folyamatban
van. Sajnálatos módon a kivitelező által megbízott cég a
kivitelező ütemtervétől eltérően kezdte meg a burkolat
felbontását a Delta felőli szakaszon, amiért a lakosság
szíves elnézését kérik. Kérdésünkre az ügyvezető arról
tájékoztatott, hogy a csatornacsere egy üzemben lévő,
ráadásul a Várost ellátó fővezetéken zajlik, melynek
folyamatos üzemelését biztosítani kell. Ennek megfelelően a munkálatokat kizárólag szakaszosan – 3 métertől legfeljebb 15 méterig – lehet végezni. A munkálatok
haladását befolyásolja az is, hogy a feltáráskor milyen
közműhelyzet (pl. illegális lakossági rákötés, nem jelzett
egyéb közművezeték) fogadja a munkát végző szakembereket, illetve, hogy van-e a feltárt vezetékszakasz
közelében másik közmű. Másik közmű közelsége esetén ugyanis a munkálatokat kizárólag kézi erővel lehet elvégezni annak érdekében, hogy a másik közmű ne
sérüljön. Ez sok esetben sajnos csak a feltáráskor derül
ki, nincs feltüntetve a közműtérképen, vagy nem a közműtérképen feltüntetett nyomvonalon találjuk a valóságban! A burkolat teljes helyreállítására a vezetékcserét
követő tisztítás, kamerázás, illetve nyomáspróba
eredményeinek kiértékelését követően kerülhet sor.
A beruházás ezen szakaszának várható befejezése
2019. július 10.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program
keretében az „Orvosi rendelő” című alprogramra. Az
egészségház épületével kapcsolatos bármilyen jellegű
beavatkozás a pályázat eredményének függvényében fog
megtörténni. Erről természetesen – az eddigiekhez hasonlóan – tájékoztatjuk majd Önöket.
Tájékoztató a Magyar László Tornacsarnok felújításával kapcsolatban:
Mint ahogyan azt a Visegrádi Hírek áprilisi számában,
a képviselőtestületi döntésekről szóló tájékoztatóban
megírtuk, Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete érvénytelennek és eredménytelennek nyilvánította a „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást tekintettel arra, hogy
a rendelkezésre álló forrást a legalacsonyabb árajánlat
is meghaladta. Azóta megtörtént a csökkentett műszaki
tartalommal történő áttervezés, e sorok írásakor zajlik az
ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése.
Tájékoztató a gát beruházás állásáról:
450 millió forint többlettámogatás odaítéléséről döntött a kormány az árvízvédelmi beruházás kapcsán.
A többletforrásra azért van szükség, mert a most életbe
lépett az új nagyvízi mederkezelési tervnek a korábban
tervezett földmű már nem felel meg. Mint arról korábbi
lapszámainkban már tájékoztattunk, az árvízvédelmi
beruházás több elemből áll: mobilfalas gátszakaszból a
városközponti részen, egy megerősített védelmi rendszerből az Apátkúti-patak torkolatánál, illetve egy földműből
a külsőségi szakaszokon és. Az új földmű nem közvetlen
a Duna-parton, hanem a folyótól kb. 30-50 méterre halad
majd. Agyagból, jól tömöríthető töltésanyagból és a már
meglévő gát átrostált, használható anyagából építik meg,
a tetején zúzottkő borítással. Az Apátkúti-pataknál épülő
védelmi rendszer jelenleg az engedélyezési eljárásnál tart.

Adonyi József jelezte, hogy bár elérhetőségét a lakossági tájékoztatókon többször is közzé tettük, illetve április
16-án lakossági fórumot is tartott a témában, mégsem tapasztal lakossági érdeklődést. Ezért kéri, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban keressék őt telefonon a
70/430-7453-as telefonszámon. Mivel sokat tartózkodik
a helyszínen, személyes konzultációra is van lehetőség.
Adonyi József nem Facebook felhasználó, így az ott közzé
tett észrevételekre nem tud érdemben reagálni.
VVÖ, VPH
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2019. JÚNIUS
BESZÁMOLÓ VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Az önkormányzat valamint intézményei 2018. évben
1.562.081.544 Ft bevételt és 609.026.173 Ft kiadást teljesítettek.

Működési bevételek
Visegrád Város Önkormányzata és intézményei 2018ben 112 millió Ft működési bevételt realizált. (módosított előirányzat 85 millió Ft) az alábbi részletezettséggel:

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

Visegrád Városi Konyha

1.
Önkormányzatok működési célú támogatása
199.558.278 Ft volt az alábbi bontásban:

(intézményi ellátási díjak)
Mátyás Király Művelődési Ház

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása 125.969 eFt ebből üdülőhelyi feladatok
ellátására kapott támogatás: 72.319 eFt

Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Visegrád Város Önkormányzata

5.

6.

Visegrád Város Önkormányzatának közhatalmi bevétele
2018. évben 284.048 eFt (eredeti előirányzat 256.500 eFt)
a következő bontásban:

Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Egyéb közhatalmi bevételek

Önkormányzati felhalmozási célú támogatása

A 2018. évi felhalmozási támogatások összege 284.734
eFt volt, amiből 213 millió Ft-ot a Magyar László Tornacsarnok felújítására, bővítésére, 5 millió Ft-ot az
öreg iskola 2017. évi felújítására, 15,8 millió Ft-ot az
egészségház belső felújítására, 7,4 millió Ft-ot a Fő utcai
járda felújítására kaptunk, 43,5 millió Ft volt a vis maior
támogatások összege.

Közhatalmi bevételek

Gépjárműadó (40 %)

Működési célú átvett pénzeszközök

11.985 eFt bevétel keletkezett ezen a címen, ahol 11,6
millió Ft-ot a Ruritage projekt lebonyolítására kaptunk, a maradék összeg az el nem számolt támogatások
visszafizetése volt.

A feni címen 11.857 eFt bevétele volt az önkormányzatnak (módosított előirányzat 8.078 e Ft). Ebből 5.566
eFt OEP finanszírozás, 142 eFt a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványban
juttatott támogatása. 2,5 millió Ft-ot kaptunk rendezvénytéri programokra, míg a közcélú foglalkoztatásra
és a nyári diákmunka programra 2.861 eFt támogatást
kaptunk, 788 eFt-ot pedig az országgyűlési választások
lebonyolításának finanszírozása volt.

Iparűzési adó

83.966 e Ft

(vízdíj és vízkészlet járulék, lakás és üzleti bérleti díjak,
továbbszámlázott költségek, bölcsődei díjak)

Működési célú támogatások

Vagyoni típusú adók

1.770 eFt

(esküvők)

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2.517 eFt

3.

6.994 eFt

(ebből mozi bruttó jegybevétele 6.281 e Ft a többi bérleti, hirdetési, könyvtári díj)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 41.652 e FtTelepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 26.025 eFt.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása 3.395 eFt
2.

18.965 eFt

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

A 60 millió Ft nettó bevétele volt az önkormányzatnak
a fenti címen, amiből a legjelentősebb tétel 54,6 millió
Ft a CBA üzlet kisajátítási összegének visszafizetése, 5,4
millió Ft ingatlanértékesítésekből (eladás, csere ügylet és
részletfizetés) származott.

60.516 eFt
112.603 eFt
6.966 eFt
101.593 eFt

8.

2.370 eFt

Államháztartási megelőlegezések

Itt jelenik meg a 2018. évi decemberi bérek kifizetésére
kapott 8.373 e Ft, a 2019. évi állami támogatás megelőlegezése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91
§ (2) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatásul közöljük, hogy 2018. évben a kommunális adóra 388 eFt, míg
építményadóra 663,5 eFt kedvezményt adtunk.
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II.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Egyéb gép berendezés

87

Kiadásaink alakulása kiadási jogcímek szerint:

Fellegvár Óvoda

426

1.

székek

252

számítógép, monitor

151

Személyi juttatások

A személyi juttatások összege 183.420 eFt (eredeti
előirányzat 192.570 eFt). Valamennyi intézményünk tartotta a jutalmakkal korrigált költségvetési előirányzatát.
2.

porszívó
Mátyás Király Művelődési Ház

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Önkormányzat

113.307

Beruházások, felújítások

614

Ingatlanok vásárlása, kisajátítás

8.174

„Antonio Carraro”traktor

10.498

DACIA személygépkocsi

2.995

Óvoda, konyha fűtésrendszer felújítása

4.275

Óvodai gázkazán-csere

3.103
404
3.600

Utcai hulladékgyűjtők

526

Orvosi, védőnői eszközök és berendezések

267

Településrendezése terv

3.594

Gépek, berendezések VKG

1.527
779

Elkészült 5 új buszmegálló. Előkészítettük a Magyar
László Sportcsarnok, az egészségház a művelődési ház és
a patikaház felújítását. Továbbépült a gát. Több, a város
fejlődését szolgáló projektet indítottunk el. Pénzügyileg
megalapoztuk a 2019-re áthúzódó, illetőleg eredetileg is
erre az évre tervezett nagyberuházásokat.

2018. év jelentősebb beruházási és felújítási kiadásai
(ezer forintban):
Egyéb gép berendezés

5.029

Összegzésként elmondható, hogy 2018. évben Visegrád
Város Önkormányzata eredményes évet zárt. Több utca
felújítása fejeződött be, folytatódott a Mátyás király utcai
járdák felújítása is.

A tervezettől való tetemes lemaradás oka nagyrészt az,
amit már fentebb a dologi kiadásoknál részleteztünk,
hogy nem került kifizetésre a gátberuházás II. szakasza,
nem kezdődött el a Magyar László Tornacsarnok; a patikaház; a művelődési ház és az egészségház felújítása sem.
Jelentős az áthúzódó kötelezettség vállalás és a kitűzött
feladatok teljesülésnek elmaradása.

614

Buszmegállók

Egyéb gépek, berendezések,
kisértékű tárgyi eszközök

Beruházásra 36,9 millió Ft-ot (eredeti előirányzat 410,5
millió Ft, novemberi módosított előirányzat 342,7 millió
Ft), míg felújításra 77,8 millió Ft-ot (eredeti előirányzat
321 millió e Ft, novemberi módosított előirányzat 365,8
millió Ft) költöttünk.

Polgármesteri Hivatal

31.584

Úszóműállomás

Egyéb működési célú támogatások

Városi Konyha

292

Kerékpártároló óvoda

Támogatásra 2018-ban 34.850 eFt-ot költöttük, az eredeti 43.534 eFt-tal szemben.
6.

Könyvbeszerzés

Vis maior felújítások több helyszín
36.952+9.977 e Ft fordított áfa

3.780 eFt volt a fenti jogcímen kifizetett összeg az elmúlt
évben.
5.

16

Utak, járdák felújítása

A dologi kiadások 226.769 eFt. (eredeti előirányzat
423.127 eFt, októberi módosítás 480.953 eFt) Az eredetileg tervezettnél jelentősen elmaradó kiadás az önkormányzatnál jelentkezik. Az ok egyrészt a több mint 21
millió Ft 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalás,
illetőleg a csaknem 136 millió betervezett, de megvalósulás hiányában be nem fizetett fordított áfa (gát,
VIFA) (2. számú melléklet.) A többi intézmény (3,4,5,6.
számú melléklet) dologi kiadásai az eredeti előirányzatnál ugyan alacsonyabbak voltak, de nem számottevően.
4.

308

Porszívó

A járulékok összege (Szociális hozzájárulási adó és
egészségügyi hozzájárulás) 37.853 eFt. (eredeti előirányzat 38.678 eFt)
3.

23

Láng Anikó,
pénzügyi csoportvezető

87
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2019. JÚNIUS
INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT
ELEKTRONIKUSAN!

tikusan kitöltődnek, lényegesen lerövidítve a begépelésre
fordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a
folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a
lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is
lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik
státuszát.

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli,
ugyanakkor hivatalos ügyintézéssel is járó események.
2019-től minden magyarországi településen, így Visegrádon is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból
is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati
hivatali ügyek a hét minden napján.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyhez
településünk honlapján (www.visegrad.hu) keresztül is
eljuthatnak.

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig
tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi
kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés,
szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azokat a tevékenységeket, melyek általánosan
a személyes ügyintézések közé tartoznak. Jó hír, hogy
2019-től már egyre több ügyet intézhetünk elektronikusan, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSRŐL
A Visegrádi Hírek januári számában arról számoltunk
be, hogy a Kormány határozatban (1602/2018. (XI. 27.)
döntött a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról. A polgármesteri hivatal munkatársai elvégezték az előzetes
igénybejelentést követő összesítést, melyet elküldtek a
Belügyminisztériumnak. A szaktárca az ebben foglaltak
tükrében 1 millió 704 ezer Ft-ban / 142 db háztartás
állapította meg a Visegrád részére nyújtható támogatás
mértékét. A beérkezett adatok alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(BM OKF) a vonatkozó adatkezelési szabályok egyidejű betartásával egységes, országos adatbázist hozott
létre az igénybejelentésekkel összefüggésben, továbbá
adminisztratív vizsgálatot folytatott minden település
vonatkozásában. Az önkormányzat jelenleg a feladatellátásba bevont vállalkozókkal kötendő szerződéseket készíti elő, a tüzelőanyag kiszállítása az érintett háztartásokba kora őszig fog megtörténni.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól
ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási
ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges
adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis
környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online
űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír
(https://epapir.gov.hu) szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automa-

KÉT VERSENYEN IS DOBOGÓSOK A VISEGRÁDI ZENEISKOLÁSOK

A

visegrádi zeneiskola csellista és zongorista növendékei 2019. április hónap folyamán első alkalommal utaztak
el az évente megrendezésre kerülő Regionális Német Nemzetiségi Zenei Versenyre, Taksonyba, illetve a (VIII.)
Szobi Zongoraversenyre. Taksonyban iskolánkat három tanulónk képviselte: Gencsi Hanna (cselló), Bene Zsuzsanna Mária (zongora) és Izsák Eszter (zongora). Felkészítő tanáraik: Vass Henrietta - cselló, Tóth Sándor - zongora.
Mindhárman szóló kategóriában indultak. A verseny kötelező anyaga egy német zeneszerző klasszikus művén kívül egy
választott német népdal hangszeres feldolgozása. Ez utóbbi új és idegen terület volt növendékeink számára: a sváb zene
hiteles megszólaltatása olyan klasszikus hangszereken, melyek alapvetően nem részei a német népzenének, kihívás elé
állította a résztvevőket. A felkészülés komoly munkát, sok gyakorlást és erőfeszítést igényelt a növendékek részéről, és
büszkén mondhatjuk el róluk mi, zenetanárok, hogy mindhárman példaértékűen, kiemelkedően dolgoztak a versenyt
megelőző időszakban. Egyikőjük sem vett részt korábban zenei versenyen, a felkészülésünk célja valójában az volt, hogy
tapasztalatot, jó élményt szerezzenek a gyerekek egy idegen terepen, és olyan szépen muzsikáljanak, melyre büszkék lehetnek. Ez maximálisan sikerült is, a koncert után boldogan jöttek le a színpadról. Az már szinte csak hab a tortán, hogy
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ezt a zsűri is így látta: 3 növendékünk 3 éremmel távozott: egy ezüst és két arany minősítéssel. Néhány nappal később
Szobon került megrendezésre a környékbeli zeneiskolák részvételével a VIII. Szobi Zongoraverseny. Ezen az igen színvonalas rendezvényen iskolánkat a szintén első alkalommal versenyző Gencsi Debóra képviselte. Műsora: W. A. Mozart:
D-dúr Rondo és Bartók Béla: Este a székelyeknél. Borka nagyon felkészülten, összeszedetten zongorázott, leküzdve a
kezdeti nehézségeket okozó, ilyenkor természetes lámpalázat. Produkciójára és részvételére egyaránt büszkék lehetünk!
A versenyről bronz minősítéssel tért haza.
Köszönjük a gyerekek szorgalmát, a szülők és pedagógus kollégáink támogatását, a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a fellépők ruházatát, az alapítványunknak és Szendrey Lajosnak az utazás lebonyolítását!
Tóth Sándor, zongoratanár

ZENEISKOLAI EREDMÉNYEINK

Z

eneiskolánkban a tavasz beköszöntével egyre
sűrűsödtek programjaink. A Királyi Palotában
került sor a Filharmónia Magyarország által
szervezett koncertsorozat két előadására. Az első koncert témája „Népzenei kalandok” volt. A Retno együttes
segítségével kalandoztunk a népzene világában. A
gyerekek megismerkedtek a regöléssel, a népi hangszerekkel, és még egy dalt is megtanultak. A második koncert témája „Kell az a capella” volt. A Jazzation együttes
szórakoztatta diákjainkat. Megismerkedtünk az improvizációval, a hangfestés technikájával, és ritmusjátékot
játszottunk. Mindkét alkalommal igazán színvonalas
koncertélményben volt részünk.

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 a Mátyás Király Múzeumnak az impozáns
helyszín biztosításáért, a Sirály Étteremnek a tea és a
kávé biztosításáért, a Visegrádi Ásványvíz Kft-nek a sok
ásványvízért, a Visegrádi Rigoletto Cukrászdának a finom
sütiért, a Herr cukrászdának az ízletes süteményekért,
a Káosz77 Kft.-nek a vendéglátáshoz nélkülözhetetlen
eszközökért, a Visegrádi Bobpálya Bt.-nek a fellépők
számára biztosított ingyen bobozásért, a visegrádi Szent
Korona Pékségnek a finom süteményekért, a Szentendrei Borhálónak a finom borokért, az Ancsa Virágboltnak a dekorációért, a Városgazdálkodási csoportnak a
szükséges eszközök helyszínre szállításáért, a Váci Tankerületi központnak a rendezvény technikai feltételeinek
biztosításáért és a finom pogácsáért.

Március végén kollégáimmal részt vettünk a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett
KÁVÉsZÓ elnevezésű szakmai napon, ahol szakmai
ismereteink bővítése mellett lehetőségünk volt szorosabbra fűzni szakmai együttműködésünket a régióban
tanító kollégákkal. Néhány nap múlva ellátogattunk
a Fiatal Muzsikusok Nagymarosi Találkozójára, ahol
ezúttal a cselló és a gitár tanszak növendékei képviselték iskolánkat. Április elején a Visegrád Turisztikai
és Városszépítő Egyesülete által szervezett Visegrádi Tavaszköszöntő rendezvényen lépett fel szaxofon
kvartettünk. Ismét színvonalas produkcióval képviselték
iskolánkat. Április 12-én a Palotában került sor a régió
zeneiskolái számára rendezett, sok éves hagyománnyal
rendelkező eseményünkre, a Furulyatalálkozóra. Régi
ismerősök látogattak el hozzánk. Ezúttal Dunabogdányból, Esztergomból, Szobról, Vámosmikoláról, Kemencéről, Verőcéről Szokolyáról, Dorogról, Tahitótfaluból, Budakalászról érkeztek vendégeink. A visegrádi
iskolát Érchegyi Hanna, Bordás Anna, Pataki Hanna,
Csepregi Dóra, Szabó Regő és Pálinkási Minka képviselte. Műsoruk a furulya, a cselló és a gitár tanszak
együttes munkájával valósult meg. Felkészítő tanáraik
Kenézné Csizmadia Ilona, Vass Henrietta és Kosztin
László voltak, akiknek köszönhetően igazán színvonalas produkciókkal állhattak növendékeink színpadra.

Nélkülük nem tudtuk volna ilyen színvonalasan
megrendezni a találkozót. Nagyon köszönjük támogatásukat!
Április végén zenei versenyeken vettek részt diákjaink,
amelyeken igen szép eredményeket értek el. A taksonyi Német Regionális Zenei Versenyen Gencsi Hanna
(cselló), Izsák Eszter (zongora) arany, Bene Zsuzsanna
(zongora) ezüst minősítésben részesült! Gencsi Borka a VIII. Szobi Zongoraversenyről bronz minősítéssel
tért haza. Gratulálunk növendékeinknek és felkészítő
tanáraiknak!
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 május 27-én 17 órakor tartunk a római katolikus
templomban, ahová szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
Bosnyák Endréné, intézményegység-vezető
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NÉMET HÁZIVERSENY

M

árcius 11-én német nyelvű háziversenyt
hirdettünk a 2-4. osztályokban Bene Éva
és Izsákné Illés Gabriella kolleganőimmel.
Idén első alkalommal került megrendezésre ez a verseny.
A tanulók négy héten keresztül kaptak változatos feladatokat. A feladatok az első héten játékos feladatok voltak,
aztán hétről-hétre nehezedtek. Az utolsó héten két vers
közül kellett kiválasztaniuk, hogy melyiket szeretnék
megtanulni. Sokan olyan lelkesek voltak a 4. osztályban,
hogy két verset is felmondtak.
A következő tanulóink végig kitartottak és szorgalmasan végigdolgozták a négy hetet, annak ellenére, hogy
egy időben sok más versenyre, fellépésre készültek.

3. osztály:

2. osztály tanulói: Zeller Róza, Izsák Emma, Szatmári
Zoltán, Bergmann Máté, Kálmán Sára, Polgár Anna,
Pintér Balázs István, Nagy Boldizsár Samu

1. Gencsi Hanna
2. Ott Luca

3. osztály tanulói: Hoyba Evelin, Gencsi Hanna, Ott
Luca, Csékei Tamara

3. Csékei Tamara

4. osztály tanulói: Kucsera Sarolta Bianka, Csubák
Milán, Csepregi Dóra, Bene Zsuzsanna, Srauf Máté Zsolt,
Nagy Lujza Heidi, Müller Bernadett, Némedy Levente,
Sziva Boróka, Moys Csongor, Visnyovszki Leila Alexa

1. Kucsera Sarolta Bianka

4. osztály:

2. Bene Zsuzsanna Mária
3. Müller Bernadett

Közülük helyezést elért tanulóink:

3. Visnyovszki Leila Alexa

2. osztály:

Minden résztvevő emléklapot kapott, a helyezettek egy oklevelet vehettek át, valamint a Visegrádi
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetően
édességeket is szétoszthattunk a versenyzők között.
A „díjátadásra” április 16-án került sor.

1. Zeller Róza
2. Izsák Emma
3. Szatmári Zoltán

A nagy sikerre való tekintettel jövőre is szeretnénk
megrendezni és reméljük, hogy hagyománnyá fog válni
háziversenyünk.
Lángné Budai Zsuzsanna

3. Bergmann Máté

ISKOLÁNK KÉZMŰVESEINEK KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI
A XXV. DUNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI VERSENYEN

A

lány életvitel- és technika órákon az idei évben a keresztszemes hímzés és a laposöltés technikáját is elsajátítottuk. A munkadarabok elkészítése tanulóinktól nagy odafigyelést, pontosságot, gondosságot és kitartást követelt. Amikor a több hetes munka után a lányok elkészültek, az elkészített munkadarabokat közösen értékeltük, s
a kilenc legszemrevalóbbat büszkén küldtük zsűrizésre a Gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskolába, a XXV. Dunakanyar Népművészeti Verseny színhelyére. Gyönyörű, valóban művészi alkotások születtek. Hímzéseink három tájegység
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motívumait mutatták be. Eőry Bíborka beregi illatzsák, Salk Aisa mándoki kiskendő mintáját készítette el versenyműként.
A többiek palóc figurális és ingujj mintákat hímeztek.
A beküldött pályaműveket a zsűri a következőképpen értékelte: az ötödikes Oláh Panna, a hatodikos Waldman Lili,
Érchegyi Hanna és Eőry Bíborka, a hetedikes Hock Alexandra, Oláh Emese és Kikilai Liliána arany minősítést, az ötödikes
Salk Alíz és a hetedikes Salk Aisa pedig ezüst minősítést kapott! A versenyzőket oklevéllel és a versenyre emlékeztető
ajándékkal jutalmazták. Fontosnak tartom, hogy a helyszínen minden igényesen elkészített tanulói munkadarabot
megtekinthettek a megjelent versenyzők, így tanulóink láthatták más iskolák gyönyörűen elkészített munkadarabjait is, s
viszonyíthatták önmaguk munkadarabját kortársaik pályamunkáihoz is.
Örülünk, hogy – bár sok tehetséges tanuló munkáját láthatták tanítványaim – különlegesen szép munkadarabjukra ők
is büszkék lehetnek.
Burik Antalné technikatanár

ÁPRILIS VÉGE A HARMADIKOSOKKAL

A

z alábbiakban három harmadikos kislány
írását továbbítom az olvasók felé. Köszönöm a
gyerekek élménybeszámolóját.

ton. Találkoztunk még egy bükkel, amibe körülbelül
100 éve belevéstek egy írást a télen itt táborozó katonák.
A madaraknak is nagyon fontosak a fák. A vadcseresznyét
szívesen viszik a madarak a fiókáiknak, különösen
szárazság idején fontos, a folyadék miatt.

TrachtTag 2019, Dunabogdány

Gyertek el ti is a füvészkertbe, nézzétek meg a sok érdekes fát és bokrot!

Április 26-án, délelőtt izgatottan szálltunk le Dunabogdányban a buszról. A lányok befont haját rozmaringszál
és fehér virág díszítette. Az iskola udvarán már ott álltak a bogdányi óvodások és iskolások, viseletbe öltözve.
Mi egy játékos párbeszédet és egy vidám játékot adtunk
elő. Azután Norbi bácsi tangóharmonikázott, és mi pedig
táncoltunk, tapsoltunk, énekeltünk.

Gencsi Hanna és Ott Luca
Az erdei séta után minden gyerek készített egy magyar
és német nyelvű kis növényhatározót, melyet rajzokkal
illusztráltak. Ezután egy hosszú papírra lerajzolták a
füvészkertben látottakat és kitettük az osztályban.

A jutalom egy adag fagylalt volt a cukrászdában.

Szeretném megköszönni a Visegrádi Nemzetiségi
Német Önkormányzatnak és a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek,
hogy a két program megvalósítását lehetővé tette számunkra. Szép élményekkel gazdagodtunk!

Hazafelé, a buszon, Visegrádig énekeltük a német
dalokat. Jó kis délelőtt volt!
Boros Maja

Bene Éva, nyelvi munkaközösség-vezető

Séta a Bertényi Miklós Füvészkertben
Április 29-én, hétfőn délelőtt kisétáltunk az erdőbe.
Csizmadia Andi néni várt minket a Füvészkert bejáratánál. A patak partján megvizsgáltuk a tölgyet és a
gyertyánt, erre felé ez a két leggyakoribb fa! Mókusok
segítenek a tölgy szaporításában. Láttunk egy borbolya
bokrot, éppen most virágzik! Ha egy fűszállal belenyúlsz
a porzójába, megmozdul. A bükkfának megkóstoltuk a
zsenge levelét. A kérge nagyon vékony és sima volt. Sorra
került a japán juhar is, különféle színekben pompázott.
A galagonya az egyik kedvenc kisfám, szívbetegségekre
is jó. A gesztenyefa is most virágzott, megtudtuk, hogy
bokrétának is hívják. Elmentünk a vörösfenyőhöz is.
Andi néni elmesélte, hogy Velencében a víz alatt vörösfenyőcölöpökkel támasztják meg a házakat, mert a sós
víz nagyon keménnyé teszi a fát, olyan lesz, mint a be-
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2019. JÚNIUS
A MÁSODIK FÉLÉV JELENTŐSEBB MEGMOZDULÁSAI VIZUÁLIS
KULTÚRA TANTÁRGYCSOPORTBAN.

M

árcius hónapban, két meghívást kaptunk gyermekrajz pályázatra.

madik helyezett Karakas Emese, mindketten
8. osztályos tanulók.

Az egyik Pátyról érkezett, és a 13. alkalommal
megrendezett, Aradi Jenő Megyei Rajzversenyre invitált.
Évekkel ezelőtt már részt vettünk ezen a versenyen akkori diákokkal, így számomra ismerős volt a helyszín, és a
feladat is. A rendezvény kétfordulós, első alkalommal ki
kellett választani a témakört monokróm csendélet, színes
csendélet, portré vagy grafika -, valamint az életkori besorolást, ezek után, abban a témakörben készített rajzokat
kellett beküldeni a versenyzőktől.

A Mátyás Király
Művelődési Ház rendezte meg, Visegrád
város gyermekeinek,
a Költészet Napja alkalmából kiírt gyermekrajz pályázatot.
Óvodás,
valamint
alsó és felső tagozatos gyermekektől
várták a versillusztrációkat.

Iskolánk tanulói közül, a 8. osztályos Kovács Luca Borbála jutott tovább grafika témakörben készített munkáival.
A második fordulót április 13-án rendezték meg, a Pátyi Bocskai István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában. A feladatot a helyszínen ismertették,
egy filmplakátot kellett készíteni, tetszőleges mozifilmhez.
Luca, ”Az ötödik elem”című filmet választotta.

Tanulóink, is szép
számmal küldtek be
pályaműveket.
Az ünnepélyes
megnyitón derült ki,
hogy a rangsorolás
ezúttal elmaradt,
egy-egy kategórián belül egységes díjazás volt. Köszönjük!
Gratulálunk, minden pályázónak!

Az izgalmas eredményhirdetés örömteli pillanatba
torkollott, amikor Kovács Luca nevét hirdették a második
helyen. Ebben az április hónapban, még egy versenyen
szerepeltek tanulóink. Verőcén, a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde által kiírt
„Újjászületés”című térségi rajzpályázaton.

Visegrád egy új játszótérrel fog bővülni az idei nyár folyamán, amelynek a tervezésébe tanulóinkat is bevonták.
Az együttműködés most van kialakulóban, a folytatás
nyáron lesz, egy alkotótábor keretében. Izgatottan várjuk
a megvalósítást!
Lengyel Rita, képzőművész, rajztanár

A pályázat témája Húsvét ünnepéhez kapcsolódott.
Iskolánkból tanulói közül az első osztályból, a negyedikből, az ötödikből, és a nyolcadik osztályból neveztek tanulók. Végül, a két nyolcadik osztályos pályamű került
díjazásra. Legnagyobb örömünkre, elhoztuk az első és a
harmadik helyezést. Első helyezett Kovács Luca Borbála, har-

SZÁRBA SZÖKKENT ÖTLETEK

É

vek óta építik, szépítik nyaranta Visegrád
városát építészhallgatók. Idén a művelődési ház
szomszédságában, a patak parton felépülő új
játszótérhez terveznek és építenek közösségi teret és
mosdókat. Az ötletelés során felmerült, hogy az első hét
munkálataiba idén bevonják iskolánk tanulóit is. De hogyan? Az erről folyó beszélgetések végeredménye egy
rajzpályázat lett. Témája a Szent Györgyös játszótérhez
illeszkedve a sárkány és a négy elem, ami meghatározója
lesz majd az augusztus 12 és 16 között zajló tábornak is.
A nyertes vagy nyertesek díja, hogy pályaművük a tervrajz részévé válik és a táborban résztvevő gyerekek közös
munkájaként a játszótér dísze lesz.
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HELYET, HELYET NEKÜNK IS…

A

tavasz beköszöntével ismét próbatételek elé
álltak az iskola tánccsoportjai. A Zöldág
néptánccsoport, amelynek tagjai 4-7. osztályos
diákok, volt az elfoglaltabb, hiszen nagyon rövid idő – négy
nap – alatt három alkalommal vállalkoztak bemutatkozásra. A legnagyobb terhet azonban a Visegrádi Kanyargó
Néptánccsoport hetedik és nyolcadikos diákjai viselték,
hiszen ők egyrészt erősítették a Zöldágat fellépéseiken, s
képviselték a Kanyargót, hiszen a legidősebb táncosainkra az érettségik, vizsgák időszakában sajnos kevesebbszer
számíthattunk. Külön köszönetet érdemel tehát hetedik és
nyolcadik osztályos diákjaink közül Bordás Anna, Balázs
Kincső, Oláh Bence, Staberecz Levente és Szabó Regő, akik
a szabadidejük jelentős részét fordították arra, hogy átadják a Kanyargó szokásait, hagyományait, s tudásukkal és
példájukkal hozzájárulhassanak az őket követők sikeréhez.

Néptáncosnak lenni nem egyszerű. Amit régen falun egy
életen át gyakoroltak az ott élők, a mi tanulóinknak fél
vagy jobb esetben egy év alatt kell megismerniük, s aztán
a hagyományban rejlő szépséget és örömet továbbadniuk.
Külön próbák, szabadnapok többórás próbái, sok izzadtság és koncentráció juttatja el a gyerekeket odáig, hogy
csoporttá érve, a népművészet követei lehessenek. Tanítványaink vállalták mindazt a terhet, amit az évek során a
vállukra tettünk, hogy élvezettel képviseljék magyar népművészet kincseit.

Április 28-án Tahiban a Vasárnapi Vásárnapon léptünk
fel mindkét csoporttal, ahová minden évben nagy szeretettel invitálnak minket, s szemlátomást örömmel köszöntik
a szervezők és az összegyűlt nézősereg is produkcióinkat.
Örömünkre a helyszínen számos családtag, barát, ismerős
köszöntötte gratulációval csapatunkat – nagyon nagy
örömet okozva ezzel a gyerekeknek és nekünk is.

S kiemelten köszönjük Schüszterl Károly képviselő úrnak,
hogy képviselői tiszteletdíjának jelentős részét ajánlotta fel
a néphagyományok ápolására. Enélkül nem tudtuk volna a csoportokat a fellépésekre szállítani, s viseleteinket a
szükséges mértékig pótolni.

Büszkék vagyunk tanítványainkra.
Köszönjük a szülők támogatását és figyelmét. Köszönjük Oláh Sándornak és Burka Tündének, hogy minden
fellépésen, és az előtte és utána való munkában segítettek,
támogattak minket.

Köszönjük továbbá a Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskola és AMI igazgatójának valamint munkatársainak, hogy viseleteink pótlásában – mint mindig – most
is segítségünkre voltak.

Másnap, április 29-én, hajnaltól délutánig ismét együtt volt
mindkét csapat, hiszen reggel hétkor már gyülekeztünk, a
XXV. Dunakanyar Népművészeti Versenyre készültünk,
Gödre. A színpadra lépés előtt nagy koncentráltsággal
készülődtek a versenyzők. Aztán jöttek a bemutatkozások,
s a feszült várakozás az eredményhirdetésig, amely mindkét csoport arany minősítését hozta. S végül az ünnepi
gálaműsorban az öt kategóriában fellépő gyerekek legjobbjai előtt a Zöldág néptánccsoport képviselhette a néptánc
kategóriában versenyző iskolás és középiskolás csoportokat
és szólistákat, mint a találkozó kiemelt csoportja. Elbitorolták tehát a címet a tavalyi kiemelt Kanyargótól, akiknek
becsületére legyen mondva, fele annyian voltak jelen, mint
tavaly, s így is helyt tudtak állni.

Várjuk Önöket
2019. június 7-én (pénteken) 15.30
órára
a Rendezvénytérre
(rossz idő esetén a sportcsarnokba),
ahol iskolánk valamennyi csoportja
bemutatkozik a
Térfoglaló(k) – Néptáncosok napja

Először indítottunk szólótáncosokat is versenyen. Müller
Bernadett és Oláh Szabolcs fiatal kora ellenére nagy önbizalommal és tehetséggel lépett a színpadra, s teljesen önálló
összeállításukat a zsűri ezüst kategóriával értékelte.

című rendezvényünkön.

Két nappal később, május 1-jén a Zöldág Kismaroson a
II. Dunakanyar Néptáncversenyen lett első helyezett, fantasztikus hangulatot teremtve, beénekelve- és dübörögve
a hatalmas csarnokot. Méltán kaptak ovációt és vastapsot.
Elsöprő erejük, vidámságuk, s az az élvezet, ahogyan a
színpadon jelen voltak, varázslatos volt!

Bozóki Marianna
és Borkó Bálint
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2019. JÚNIUS

PÜNKÖSD - PFINGSTEN

P

ünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. Legkorábbi lehetséges dátuma május 10-11, a legkésőbbi pedig
június 13-14. Keresztelő János így jövendöl a Szentlélekről:
„Jézus majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.” (Máté 3, 11) Jézus Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográfiában a
Szentlélek jele a galamb.

Úrnapja: oltáriszentség ünnepe – pünkösd utáni 10. nap /
idén június 23./

Pünkösdi népszokásaink közül több a kereszténység előtti
időkbe nyúlik vissza, például a római idők tavaszköszöntő
ünnepére amikor Flora istennőt köszöntötték. A keresztény egyház igyekezett a pogány szertartások időpontjaira
a maga keresztény liturgiáját telepíteni, hogy ezzel is segítse
a kereszténység elterjedését. Hazánk különböző területein
szokás volt (- a mai napig is!) májusfát állítani, ez sok esetben szerelmi vallomás is volt. Más tájakon pünkösdi királyt
választottak, pünkösdi királynéjárást és pünkösdölést tartottak, és ezek a népszokások reneszánszukat élik, újra terjednek, sok helyen turisztikai látványosság.

FELHÍVÁS ÉS MEGHÍVÓ

Kereszt. Szent János ünnepe, Szent Iván éj - június 24.
Szent Péter és Pál apostolok, Péter–Pál napja június 29.
Minden kedves olvasónknak kellemes pünkösdölést
kívánunk.
Ida Kékessy-Herendi

Hagyományőrző
MILLENNIUMI KÁPOLNA
BÚCSÚNKAT
PÜNKÖSDHÉTFŐN
(június 10.)
délelőtt 10 órakor tartjuk.
A szentmise után
a szokásos vendéglátással várjuk

A magyarság legnagyobb pünkösdi ünnepe a csíksomlyói
búcsú és zarándoklat, melyről az első írásos emlék a 15.
századból maradt fenn.

Kedves Vendégeinket!
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői

Ebben az évben pünkösd ünnepe június 9-10.-re esik, és
említsük meg a többi jeles napot is:

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen kép- és videofelvételek

Szent Medárd napja június 8-ra esik /kora középkori
frank püspök volt/

megtalálható a www.visegrad.hu címen.

készülnek, az ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÉRÉS
AZ ÚRNAPI VIRÁGSZŐNYEGGEL KAPCSOLATBAN

K

a munkához kérjük jöjjön segíteni,
és ollót hozzon
magával. Ez kb. – a
virág mennyiségétől
függően – 1½ - 2
órát vesz igénybe. A virágszőnyeg
készítését
szombaton reggel 9 óra
körül kezdjük. Ide
is várunk minden
vállalkozó szellemű felnőttet illetve
fiatalt, hogy segítse
munkánkat.

özeledik Úrnapja, június 23-a vasárnap, amikor
is a hagyományoknak megfelelően elkészítjük a
virágszőnyeget templomunkban.

A virágszőnyeg elkészítéséhez szükséges a mohaszőnyeg
leterítése. Ezt a plébánia padlásáról kell lehozni és a
templomba kiteríteni. Ezt az asszonyok már fizikailag
nem bírják, ezért kérnénk vállalkozó férfiak segítségét.
Előreláthatólag csütörtökön délután hozzák a virágokat.
Ehhez kérjük, aki tud, hozzon vödröt a templomba, amibe
a virágokat vízbe tudjuk helyezni. A virágok érkezésekor is
szívesen fogadjuk a segítő kezeket.
Akinek a kertjében a virágszőnyeghez használható virágja, virágszirma van, péntek délutántól a templomba vagy
előterébe elhelyezheti. A virágok „fejelése” szombaton
reggel 6 órától lesz a templomban, aki tud és kedvet érez
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KULTURÁLIS HÍREK
KÖNYVTÁRI HÍREK

KOSZORÚZÁS
Az Együtt Kulturális Egyesület

ÚJ KÖNYVEINK:

2019. június 4-én 17 órai kezdettel
rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
Trianon-emléktáblánál,
melyre ezúton is szeretettel hív mindenkit.
Együtt Kulturális Egyesület

Franzen,Jonathan: A világ végének vége (szépirodalom)
Faul, Hans: A svábok az új hazában (honismeret)
Gardner – Csíkszentmihályi – Damon:
Jó munka (szervezés, vezetés)
Grecsó Krisztián: Pletykaanyu (szépirodalom)
Grecsó Krisztián: Vera (szépirodalom)
Gyacsenko, Marina – Gyacsenko, Szergej:
Alekszandra és a teremtés növendékei (szépirodalom)
Ishiguro, Kazuo: Az eltemetett óriás (szépirodalom)
Ishiguro, Kazuo: Ne engedj el … (szépirodalom)
Jandáček, Václav: Boltívek és áthidalások (mélyépítés)
Kundera, Milan: Nemtudás (szépirodalom)
Müller-Guttenbrunn, Adam:
Egy ifjú sváb viszontagságai Magyarországon
Müller-Guttenbrunn, Adam:
Az irgalmas császár (honismeret)
Müller-Guttenbrunn, Adam:
József és a németek birodalma (honismeret)
Szepes Mária: Az áldozat mágiája (ezotéria)
Tóth Kriszta, D.: Jöttem, hadd lássalak (szépirodalom)
Triebnigg, Ella: Sváb örökségünk (honismeret)

A Mátyás Király Művelődési Ház
mindenkit szeretettel hív
2019. június 15-én szombaton 19 órakor
a Városháza udvarán
rendezendő
„IN MEMORIAM ZOLLER ATTILA”
ELNEVEZÉSŰ KONCERTRE
Fellép
A FINUCCI BROS QUARTET
A belépés díjmentes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyereket és felnőttet egyaránt
2019. június 29-én szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy idén ismét
sikeresen pályáztunk a Lőrincze Lajos Könyvtárbővítési pályázaton. A következő könyveket tudtuk
ily módon beszerezni:

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA
Közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők,

Bárdosi Vilmos: Itt van a kutya elásva! (állatneves magyar szólások, közmondások szótára)
Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül! (növény-,
virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára)
A boldogság titka: ókori szerzők 1700 jótanácsa
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Kerekes Barnabás, Kovács Zsuzsanna: Mondjuk helyesen!
Magyar ellentétszótár: ellentétes jelentésű szavak szótára
Magyar szókincsbővítő diákszótár
Nagy Lajos, Cs.: A tulajdonnevek helyesírása :munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához
Nagy magyar tájszótár: 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata
Steel, Danielle: Szerelmes nyárutó
Top 2000 magyar szó

hogy mit próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR
Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit
a művelődési házban.
GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.
Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza
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A DUNA MOZI HÍREI
Mozink fejlesztésére a kollégium a teljes megpályázott
összeget megítélte. Az elnyert 956.000,- Ft támogatásból
lehetőség nyílt a vetítőgép lejárt üzemidejű izzóinak és
szűrőinek cseréjére, valamint a közeljövőben megvalósul
a hangrendszer fejlesztése és egy olyan külső háttértár
beszerzése, melynek köszönhetően a korábbi tárhelykapacitás háromszorosára növekszik, ezzel a háttérmunka lényegesen könnyebbé válik.

Jegyárváltozás
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy 2019. július
1-től a belépőjegyek ára megváltozik. Az elmúlt két évben a filmek kölcsöndíjai és a szállítási költségek folyamatosan nőttek, így a biztonságos finanszírozás érdekében szükségessé vált a jegyárak emelése.
Júliustól a teljes árú jegy 1.000,- Ft-ba, míg a kedvezményes (gyerek és nyugdíjas) 700,- Ft-ba kerül majd, de
ezzel párhuzamosan a gyerek jegy esetében a korhatár a
korábbi 14 évről 18 évre változik.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a „Duna mozi rajongók” bizalmát és érdeklődését, melyet mi sem bizonyít
jobban, mint a két és fél év alatt eladott közel 23 500
belépőjegy! A jövőben is szeretettel várunk mindenkit,
és reméljük, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál is teljesebb moziélményt tudunk nyújtani.

NKA támogatás infrastrukturális fejlesztésre
A Duna mozit üzemeltető Mátyás Király Művelődési Ház tavaly év végén pályázatot nyújtott be az NKA
Filmművészet Kollégiumához „Az „art” mozik infrastrukturális fejlesztése, az „art” mozik technikai színvonalának megőrzése, ill. növelése, az „art” mozihálózat
fennmaradásának biztosítása” címmel kiírt pályázati felhívásra.

A KITŰZÖTT CÉL
A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeuma
meghívja Önöket

Első lépésként kitűzöd a célt. Tegyük fel, hogy nemes.
Például szegények támogatása, bálnák megmentése,
környezetvédelem, városfejlesztés, közösségépítés stb.

a Múzeumok Éjszakája keretein belül

Második lépésként pozíció megszerzésére törekszel,
mert úgy gondolod, hogy célodat másképpen nem tudod
elérni. Nevezzük ezt eszköznek.

a Királyi palotában
2019. június 22-én szombaton
14-21 óra között
megrendezésre kerülő

A kitűzött cél elérése érdekében egyre nagyobb
hangsúlyt fektetsz az eszközre. Aztán az eszköz szépen,
lassan céllá változik, melynek elérése mindennél fontosabbá válik számodra. Már nem a szegények támogatása, a bálnák megmentése, a környezetvédelem, a városfejlesztés, vagy éppen a közösségépítés lebeg a szemed
előtt, ezek lassan a homályba vesznek. Minden eszközzel
a pozíció megszerzésére törekszel. Még elhiteted magaddal, hogy a cél érdekében teszed és hogy „a cél szentesíti
az eszközt”, de a lelked mélyén te is tudod, hogy ez nem
így van. Már eljátszottál a gondolattal, hogy alattad a szék
és kezedben a kulcs. Eközben az építésből rombolás lesz,
a jót is szép lassan rémséggé torzítod. Az előtted lévő út
„tisztára söprése” közben eltaposod még a méheket is.
A zűrzavarban könnyebben boldogulsz.

„A hattyú és a griff násza”
című műsorra,
ahol egy középkori főnemesi esküvő
elevenedik meg.
Belépőjegy:
Felnőtt (27-61 éves kor között):
1300 Ft/fő
Kedvezményes (6-26 és 62-70 éves kor között):
650 Ft/fő
A helyszínen fáklya vásárlására lesz lehetőség
(500 Ft/db).

Most pedig játssz el azzal a gondolattal, hogy más alatt
van a szék és más kezében van a kulcs.
Légy őszinte: LÁTOD MÉG A KITŰZÖTT CÉLT?

Mindenkit szeretettel várunk!

Gerstmayer Bea (visegrádi polgár)
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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 6. csütörtök, 19:15

TÚLTOLVA
magyarul beszélő, svájci-angol-francia-am. vígjáték, 95’, 2019
Rendező: Harmony Korine
Főszereplők: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Zac Efron

Holdkutya hamisítatlan lázadó figura, akit egykor zseniális
költőként ismertek, de jó ideje inkább a nőknek, a fűnek és az
alkoholnak hódol. Miután felesége, a gyönyörű és gazdag
Minnie meghal, a férfi szembesül kedvese végakaratával,
amelynek értelmében muszáj befejeznie és kiadnia régóta érlelt
regényét, hogy megörökölje a neki járó pénzt.

Június 7. péntek, 17:00

EKSZTÁZIS
feliratos, francia-belga-amerikai zenés dráma, horror, 95’, 2018
Rendező: Gaspar Noé
Főszereplők: Sofia Boutella, Romain Guillermic

Táncosok érkeznek egy erdőben lévő bezárt iskolaépületbe,
hogy eltáncolják az utolsó táncukat. Az egész éjjel tartó buli
hallucinogén rémálomba fordul, amikor rájönnek, hogy a
sangriájukba valaki LSD-t tett. Hamarosan képtelenek lesznek
ellenállni a bennük lévő neurózisoknak és pszichózisoknak,
bódult hipnózisukat pedig tovább fokozza a zene elektronikus
ritmusa. A drog mindenkiből mást hív elő: egyesek a paradicsomban érzik magukat, mások a poklot járják meg.

Június 7. péntek, 19:15

A GYERMEK
magyarul beszélő, ír horror, 90’, 2019
Rendező: Lee Cronin
Főszereplők: Seána Kerslake, James Quinn Markey

Az X-ek eddigi legfenyegetőbb ellenfelükkel néznek szembe:
saját társukkal, Jean Greyjel. Egy akció során Jean csaknem
életét veszti, mikor egy titokzatos erő lecsap rá. Ez az erő nem
csak megnöveli erejét, de labilissá is teszi. A benne lakozó idegennel viaskodva olyan hatalmat enged szabadjára, amit képtelen kontrollálni, és olyanoknak is árt, akik fontosak számára. A
családnak újra egyesülnie kell, nem csak Jean megmentéséért,
hanem a bolygó megvédéséért olyan idegenektől, akik Jean
erejét fegyverként felhasználva uralmuk alá hajtanák azt.
Június 15. szombat, 15:00

UNDIPOFIK
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 87’, 2019
Rendező: Kely Asbury

Undifalván a furcsa a normális és a tökéletlenség a legjobb
dolog. Itt éldegél Moxi barátaival, akikkel folyton az eget
fürkészik, mikor pottyan le közéjük egy újabb hibás játék, akit
boldogan a keblükre ölelhetnek. Moxi élete jobb már nem is
lehetne, ám egyre többet mereng azon, vajon létezik-e bármi is
a falu szélén elterülő hegyeken túl. Egy nap legjobb pajtásaival
nekivág az ismeretlennek. A kis csapat a Tökéletesség városában, a hibátlan játékok világában köt ki. És bár minden vágyuk, hogy elismerjék őket, hamar ráébrednek arra, hogy mások szeretetéhez nem a hibátlanságon keresztül vezet az út.
Június 15. szombat, 17:00

ALADDIN
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm , 128’, 2019
Rendező: Guy Ritchie
Főszereplők: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

Június 15. szombat, 19:30

Sarah és kisfia Chris, hátra hagyják a nagyvárosi életet és vidékre költöznek, hogy új életet kezdjenek. Nem sokkal a beköltözést követően a fiúnak nyoma veszik a közeli erdőben.
Mikor Sarah rátalál fiára egy óriási gödör mellett, úgy tűnik,
Chrisnek kutya baja sincs. A fiatal nő ugyanakkor érzi, valami
nincs rendben. Egyre erősebb benne a gyanú, hogy a gyermek,
akit hazavitt a gödörtől, nem az ő fia.

X-MEN: SÖTÉT FŐNIX

Június 13. csütörtök, 19:15

A 30. születésnapját ünneplő Take That kirobbanó sikerű
„Greatest Hits 2019” turnéja június 8-án a cardiffi Principality
Stadiumban folytatódik. A mozinézők is részesei lehetnek
ennek a három évtizedet felölelő zenei utazásnak, mely felidézi
a legnagyobb slágereket, kiegészülve a legújabb album dalaival. A zenekar minden eddiginél látványosabb show-t alkotott
a turnéra, egy hamisítatlan szélesvásznú élményt, melybe a
megszokott módon a közönséget is bevonják.

EKSZTÁZIS
feliratos, francia-belga-amerikai zenés dráma, horror, 95’, 2018
Rendező: Gaspar Noé
Főszereplők: Sofia Boutella, Romain Guillermic

Június 14. péntek, 17:00

ALADDIN
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm , 128’, 2019
Rendező: Guy Ritchie
Főszereplők: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

Izgalmas történet a megnyerő suhancról, Aladdinról és a szabad akaratú Jázmin hercegnőről, akik közös jövőjének kulcsa
egy Dzsinn lehet. A Disney 1992-es animációs klasszikusa
alapján készült filmben a rendező a rá jellemző szélsebes,
sajátos látványú akcióval tölti meg Agrabah városát.

Június 14. péntek, 19:30

X-MEN: SÖTÉT FŐNIX
magyarul beszélő, amerikai akció, sci-fi, 114’, 2019
Rendező: Simon Kinberg
Fsz.: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

magyarul beszélő, amerikai akció, sci-fi, 114’, 2019
Rendező: Simon Kinberg
Fsz.: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Június 19. szerda, 19:00

TAKE THAT – GREATEST HITS
feliratos angol koncert-dokumentumfilm, 150’, 2018

Június 20. csütörtök, 19:15

JOHN WICK: 3. FELVONÁS - PARABELLUM
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, krimi, 130’, 2019
Rendező: Chad Stahelski
Főszereplők: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

John Wick, a rettegett bérgyilkos, még sosem volt ennyire szorult helyzetben. A világ összes gyilkosa őt akarja. A befolyásos
bérgyilkos szervezet, a Felső Kör ki akarja iktatni, mert megszegte a legfőbb szabályt: a bűnözőknek menedéket nyújtó
Continental szálloda területén gyilkolt. A magányos harcos egy
órányi előnyt kap. Amint száműzött státusza életbe lép, egyetlen
ember sem lesz a városban, akitől segítségre számíthat. A legenda utolsó esélye egykori bajtársa, a dögös bérgyilkos, Sofia.

Június 21. péntek, 17:00

VÍZIPÓK-CSODAPÓK – A FILM
magyar animációs családi film, 79’, 2019
Rendezők: Haui József, Szabó Szabolcs, Szombati Szabó Csaba

A tavasz beköszöntével a kishangyák megismerkednek a Vízipókkal, aki egy üres csigaházban lakik, és csodák-csodája,
képes a vízben úszkálni! Pedig a Keresztespók szerint ez nem
igazán pókhoz való hozzáállás. A két pók aztán természetesen
jó barátságot köt, mert a kishangyák mindkettejüket meggyőzik arról, hogy ez nem jelenthet akadályt egy barátságban.
Mikulás Ferenc 1983-ban rajzolta újra és fűzte össze mesefilmmé a nagy sikerű sorozat darabjait.
Június 21. péntek, 19:15

ROCKETMAN
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, fantasy, 121’, 2019
Rendező: Dexter Fletcher
Főszereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard

A nagyszabású zenés fantázia Elton John áttörést hozó éveinek hihetetlen emberi történetéről. A film azt a fantasztikus
átalakulást követi nyomon, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Dwightból világszerte ismert szupersztár
lesz Elton John néven. Az inspiráló történet – mely Elton
legkedveltebb dalaira van felfűzve, a főszereplő előadásában
– nyomon követi a kisvárosi srácot azon az úton, melynek
során a popkultúra egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki
magát.
Június 22. szombat, 15:00

VÍZIPÓK-CSODAPÓK – A FILM
magyar animációs családi film, 79’, 2019
Rendezők: Haui József, Szabó Szabolcs, Szombati Szabó Csaba

Június 22. szombat, 17:00

ROCKETMAN
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, fantasy, 121’, 2019
Rendező: Dexter Fletcher
Főszereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard

Montét halálra ítélték, de kivégzés helyett egy űrhajóra küldték
több más elítélttel, hogy kísérletezzenek rajtuk. Az űrhajón
született egy lánya, Willow is. Az űrben töltött hosszú évek
alatt a lány kamasszá érett, a hajó személyzete és a többi rab
pedig meghalt vagy eltűnt. Így már csak Monte utazik a lányával, és nekik kell az űrhajó sötét titkait kideríteniük.
Június 28. péntek, 17:00

CSILLAGOK HATÁRÁN
feliratos, német-angol-lengyel-am. dráma, kaland, 110’, 2018
Rendező: Claire Denis
Főszereplők: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth

Június 28. péntek, 19:15

MEN IN BLACK –
SÖTÉT ZSARUK A FÖLD KÖRÜL
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, sci-fi, 132’, 2019
Rendező: F. Gary Grey
Főszereplők: Chris Hesmworth, Tessa Thompson, Emma Thompson, Liam Neeson

K ügynök és J ügynök nyugdíjba ment. Vagy más okokból
nem dolgoznak már az ügynökségnél – erre sajnos senki sem
emlékszik. Szerencsére mindig van utánpótlás: H ügynök és
M ügynök szintén arra vállalkoztak, hogy felkutassák a Földre áltestben beszivárgó, és talán ártó szándékkal itt ragadó
űrből jött idegeneket. Akit pedig felkutatnak, azt leleplezik:
nincs olyan csáp, csőr, szarv, olló vagy egyéb végtag, nincs
olyan zselés, kitinpáncélos, tömör vagy légnemű test, amely
elrettenheti őket a munkájuktól, és különleges eszközeik
bevetésétől.
Június 29. szombat, 15:00

EGY KUTYA NÉGY ÚTJA
magyarul beszélő, amerikai családi film, 108’, 2019
Rendező: Gail Mancuso
Főszereplők: Dennis Quaid, Betty Gilpin, Kathryn Prescott

magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, krimi, 130’, 2019
Rendező: Chad Stahelski
Főszereplők: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

A W. Bruce Cameron bestsellere alapján készült szívet
melengető film a nagy sikerű Egy kutya négy élete folytatása. Miután Bailey kutya oly sok élet után hazatalált az előző
részben, most gazdája arra kéri, ezúttal unokája, C.J életébe
térjen vissza, és vigyázzon rá. Bailey új küldetést talál, ami
szerető barátokhoz, megható, és örömteli kalandokhoz vezeti őt.

Június 26. szerda, 18:00

Június 29. szombat, 17:00

Június 22. szombat, 19:30

JOHN WICK: 3. FELVONÁS - PARABELLUM

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: LEONARDO 500
feliratos, olasz ismeretterjesztő film, 90’, 2019
Rendező: Francesco Invernizzi

A film az egyetemes művészettörténet egyik legismertebb és
legjelentősebb alakja, Leonardo da Vinci előtt tiszteleg,
születésének 500. évfordulója alkalmából. Leonardo az itáliai reneszánsz polihisztor mestere: festőművész, szobrász,
építész, természettudós, humanista és feltaláló egy személyben, ám mindenekelőtt a világ titkai után kutató, fáradhatatlan felfedező. A film több évtizednyi kutatómunka eredményei és mesterséges intelligencia alapú technológiák felhasználásával a Da Vinci-kódexek merőben új perspektíváit
tárja fel, bemutatva azok elméleti és gyakorlati felhasználási
lehetőségeit.
Június 27. csütörtök, 19:15

CSILLAGOK HATÁRÁN
feliratos, német-angol-lengyel-am. dráma, kaland, 110’, 2018
Rendező: Claire Denis
Főszereplők: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth

CLAIRE DARLING UTOLSÓ HÚZÁSA
feliratos, francia dráma, 94’, 2018
Rendező: Julie Bertuccelli
Főszereplők: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni

A nyár első napján Claire Darling arra ébred, hogy valószínűleg ez lesz élete utolsó napja, ezért úgy dönt, megszabadul
földi javaitól. A szomszédok és járókelők harcolnak a nevetségesen alul értékelt régiségekért, melyeknek minden darabjában
Claire Darling különös élete tükröződik. Gyermekkori barátja
figyelmeztetésére a nő 20 éve nem látott lánya is hazatér, hogy
megállítsa a garázsvásárt és feltárja anyja különös döntésének
valódi okát.
Június 29. szombat, 19:15

MEN IN BLACK –
SÖTÉT ZSARUK A FÖLD KÖRÜL
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, sci-fi, 132’, 2019
Rendező: F. Gary Grey
Főszereplők: Chris Hesmworth, Tessa Thompson, Emma Thompson, Liam Neeson

TÉNYLEG MINDEN CUKISÁG?

B

Én ebben semmi rosszat sem látok, egészen biztos vagyok
benne, hogy minden felelős választópolgár helyén tudja
kezelni mindezt.

ár Abonyi Gézának a Visegrád Hírek májusi
számában megjelent írása több csemegét is tartogat, ezekkel most mégis csak röviden fogok
foglalkozni, mert van ezeknél izgalmasabb téma is.

De felvirradt 2019. május 8-a, mely napon azért nekem
is elkerekedett a szemem.

Vágjunk is bele gyorsan: Az említett cikk egyik vezérfonala a tájékoztatás fontossága és szükségessége, mely
bizalmat ébreszt a lakosságban. Mily szép gondolat, ezzel tökéletesen egyet is értek. Ezt követően kvázi számon
kéri, hogy miért nem folyt érdemi konzultáció a lakossággal, majd egy rövid félfordulattal leírja, hogy meg volt
ugyan hirdetve a lakossági fórum, csak éppen a lakosság
nem volt kíváncsi rá. De miért is lett volna? És a meglepő
választ is megadja rögtön, idézem: „Nem csodálkozom
rajta. Az embereknek általában jobb dolguk is van, mint
önkormányzati fórumokra járni.” Na, akkor hogy is van
ez? Egy bekezdésen belül ilyen kristálytiszta logikával
megcáfolni minden saját magunk által felállított tézist
nem semmi.

Abonyi Géza a Facebookon a Visegrád Turisztikai és
Városszépítő Egyesülete nevében egy felhívást tett közzé,
melyben elkezdett „castingolni”, hogy ki is kapja meg az
idei évben a város kitüntetéseit. Ezt én felháborítónak
tartom.
Mi is történt valójában?
Visegrád Város Önkormányzata a városi kitüntetésekről
szóló rendelet értelmében levelet küldött minden jelölésre jogosult szervezetnek és személynek, hogy tegyenek
javaslatot a 2019. év díjazandóira. Természetesen ez nem
újdonság, hosszú évek óta így van. Korábban mindenki
komolyan és méltósággal tett eleget ennek a felkérésnek,
ahogy a döntések előkészítése és meghozatala is hasonlóképpen zajlott. De ez így is van rendjén, hiszen a város
kitüntetéseinek odaítélése a város legnemesebb ügyei
közé tartozik. Mindezt facebookos ”castinggá” lealacsonyítani méltatlan, és súlyos vétek.

De maradjunk még ennél a felvetésnél. Csak kérdezném, ennek fényében, hogy Abonyi Géza miért nem
hajlandó válaszolni egyetlen egy kérdésemre sem. Hol
van itt a tájékoztatás, mely bizalmat szül? Nem hogy
általános tájékoztatást nem kapunk korábban, de a konkrét kérdésekre sem jönnek a válaszok. Van az a közmondás, valahogy így kezdődik: Bagoly mondja …

Miért gondolom mindezt?
Mert nem kellett soká várni, és a „nagyszerű” ötletre
meg is jött az első adekvát válasz is ifj. Kárpát Zoltántól:
„Akinek nincs ötlete az javasolhatna engem”. Mondhatnánk, méltó válasz egy ilyen felvetésre. Csakhogy ez
mélységesen elszomorító. Ennél már csak az a szánalmasabb, hogy ezt a kommentet rögtön ketten is lájkolták.
Abonyi Géza és Sándor Miklós. Két olyan ember, aki
közéleti szerepre vágyik. Uraim! Hol a város méltósága?

De ugorjunk egyet. Nekem tetszett a Churchill idézet,
főleg ez a része: „a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami
számít.” Csak egy dolgot nem értek. Ezt az elmúlt hét évben miért nem vettük észre? Hol volt Abonyi Géza és a
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete az elmúlt
hét évben?
Tudom, választási év van, és ez sok mindent más megvilágításba helyez. És ha már így van, ennél a pontnál
rátérnék mondandóm második részére.

Ez nem az a dolog, amiből „jópofa” kiírást, vagy „cukiság”-ot lehet generálni a közösségi médiában. De rossz
értelmezése a demokráciának az is, ha azt nem legitim népképviseletnek fogjuk fel, hanem népuralomnak,
melyből csak anarchia és káosz lesz.

Tehát választási év van. Ezért idén volt Visegrádi
Tavaszköszöntő rendezvény, bár korábban nem volt.
Idén padfestést kezdeményez a Visegrád Turisztikai és
Városszépítő Egyesülete, bár hosszú évekig a városszépítés
terén nem jeleskedett. Idén fontosak a lakossági fórumok,
a mediáció és minden egyéb megmozdulás, melyet korábban nemhogy nem kezdeményeztek, el sem jött senki
az egyesület részéről. De most már legalább tudjuk, hogy
„jobb dolguk is van”. Írogatunk, és idézünk bölcseket és
okosokat, akik alátámasztják a mondanivalónkat. De
nincs is ezzel semmi baj, hiszen választási év van. Láttunk már ennél sokkal cudarabb kampányfogásokat is.

Még csak az hiányozna - ami innen már csak egy lépés
-, hogy meginduljon a méltatlan élcelődés a jelöltekről,
vagy a már kitüntetett személyekről, ami végképp a bulvár szintjére degradálná ezt a „kincsünket”.
Az én véleményem szerint mindenkinek, minden
körülmények között feladata, hogy óvva vigyázza mind
a kitüntetések rangját, mind a kitüntetettek méltóságát.
És itt nem csak az aktuális jelöltekről beszélek, hanem a
korábbi díjazottakat is ideértem, akik méltóságát ugyanígy
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sértheti egy ilyen eljárás. Számomra döbbenetes mindez. Levinni piaci kufárkodás szintjére egy nemes dolgot,
pusztán azért, mert választási év van. Kampányeszközzé
alacsonyítani, napi „politikai” előnyszerzés eszközévé
tenni mindezt véleményem szerint bűn. Még akkor is, ha
ez „demokratikusnak”, vagy „jópofának” tűnhet. De nem
az!

Mindezek után, mint önkormányzati képviselő kezdeményezni fogom a Képviselőtestület júniusi rendes
ülésén, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a város
az idei évben ne adja át a város kitüntetéseit. Nem lenne
méltó, ha ilyen előzmények után megrendeznénk a díjátadót.
Továbbá kezdeményezni fogom a Város kitüntetéseiről
szóló önkormányzati rendelet (8/2006. (IV. 28.) módosítását oly módon, hogy a jelölő szervezetek és személyek sem a jelölési folyamat alatt, sem azt követően ne
hozhassák nyilvánosságra jelöltjeik nevét, sem az ehhez
kapcsolódó indoklást a díj és az érintettek méltóságának
megőrzése érdekében.
Mikesy Tamás

Szent meggyőződésem, hogy a közösségi médiumok
nem alkalmasak arra, hogy emberekről „döntsenek”,
tetteiket „mérlegre tegyék”, érdemeiket végig elemezzék. A közösségi média felhasználói objektív okok miatt
sincsenek mindazon információk birtokában, mely alapján felelős módon véleményt alkothatnának.

A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI
biztosítja a szükséges eszközöket és anyagokat Schüszterl
Károly képviselő úr révén, aki személyesen is részt vesz a
munkában. A munka megkezdődött és az időjárás függvényében május végéig befejeződik.

Iskolai aláírásgyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az iskolával
kapcsolatosan összegyűlt aláírásokat április 24.-én
elküldtük Kovács Norbert úrnak, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójának. Mindeddig (május 15.)
válasz még nem érkezett. Az egyesület vezetősége úgy
határozott, hogy kivárjuk a harminc napot a következő
lépések megtételével.

Válasz egy képviselői érdeklődésre
Mikesy Tamás képviselő úr az elmúlt számban
hiányérzetének adott hangot a Turisztikai Egyesület napelemesekkel kapcsolatos mediációs kezdeményezésének
„kifulladásával” kapcsolatosan. A Képviselő úr és a
lakosság szíves tájékoztatására közöljük, hogy többszöri
levélváltás történt az ügyben a Polgármester úr és az
egyesület vezetősége között. A Polgármester úr ragaszkodott ahhoz a nézetéhez, hogy a megbeszélésen – azaz
a mediáción – kizárólag csak az önkormányzat és az
érintett napelemesek legyenek jelen a mediátoron kívül.
Az egyesület álláspontja az volt, hogy a mediátor
vezetésével lefolytatott tárgyalás legyen nyilvános,
hiszen a téma közügy. Nézetünk szerint a felmerült
érvek és ellenérvek mediáció keretében történő feloldása, a megegyezés módja és eredménye sok helyi lakos
érdeklődésére és okulására szolgált volna a jövőt illetően.
Az egyesület vezetősége sajnálattal állapítja meg, hogy
a Polgármester úr elzárkózott a nyilvános tárgyalásos
rendezés elől. Amennyiben változtat álláspontján, úgy
készek vagyunk megszervezni a nyilvános megbeszélést
és vállaljuk a vele járó költségeket, mint azt az eredeti javaslatunkban megtettük. Nem nyilvános megbeszéléshez
nézetünk szerint nincs szükség az egyesület közbenjárására, azt bármikor önállóan is kezdeményezheti az
önkormányzat a napelemesek felé.

Lakossági gyűlés
Tekintettel arra, hogy a Városkép rendelettel kapcsolatos lakossági fórumon több egyéb városi ügy is felmerült,
amelyek a napirend alapján nem kerültek megtárgyalásra, az egyesület vezetősége úgy határozott, hogy lakossági gyűlést hív össze az elmaradt ügyek megtárgyalására.
Ennek előkészítése érdekében kérelmet intéztünk a Polgármester úrhoz, amelyben egyrészről kértük a megtárgyalandó ügyekkel (Tornacsarnok, Iskola, Egészségház,
Mozi, CBA,stb) kapcsolatos publikus adatok és információk internetes közzétételét, másrészről kértük
a Városháza tanácstermének biztosítását a rendezvény
helyszínéül.
A polgármester úr válaszában kitért a kéréseink teljesítése elől. Amennyiben egy másik helyszínt és alkalmas időpontot sikerül találni meghirdetjük a lakossági
gyűlést.
Városszépítés
A város szépítése keretében egyesületünk kinyilvánította
szándékát, hogy az elmúlt években vásárolt 48 darab
közterületi pad felújító festését még a tavasz folyamán
elvégzi. A munkához az önkormányzat hozzájárult és

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete
vezetősége
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KOZMETIKA!

50 ÉV, 50 CÉLPONT

Smink esküvőre menyasszonyoknak,
koszorúslányoknak!

KÜLÖNLEGES JÁTÉKRA HÍVJA A
TERMÉSZETJÁRÓKAT A PILISI PARKERDŐ

Kis- és nagykezelések,
tini kezelés lányoknak és fiúknak is.

„Túrajátékot” indít természetjáróknak a Pilisi Parkerdő Zrt. A fennállása 50. évfordulóját idén ünneplő intézmény összesen 65 ezer hektáros területén
50 különleges helyszínt választott ki: ezek egy része
kifejezetten népszerű célpont, de sok nehezebben
megközelíthető, kevésbé ismert hely is a listára
került. A természetjárók a célpontnál készült szelfivel igazolják, hogy jártak ott.

Feltöltő 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/

A játékban már 5 helyszínnel részt lehet venni; a
szelfiket beküldők között minden hónapban családi belépőket sorsolnak ki a Budakeszi Vadasparkba. Azok pedig, akik szeptember végéig mind az 50
célt teljesítik, egy-egy hétvégét nyerhetnek a Somhegyi és a Hármashatás-hegyi turistaházba, illetve
éves családi belépőt a Budakeszi Vadasparkba.
A játék május 3-tól indul és szeptember 29-én
éjfélkor zárul. A fődíj sorsolására október 3-án, az
Erdők hetében kerül sor. További információk és
játékszabályok:

Rovó Adrienne
mesterkozmetikus, sminkmester

www.parkerdo.hu/50eves

Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634
Dunabogdány központjában teljesen felújított
60 m2-es világos lakás, kis kertrésszel
kiadó
Érdeklődni lehet: 06-30/265-4679
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