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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
Visegrád Város Önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című projekt második
szakaszához kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásával az Adaptatio-M Kft-t bízza meg bruttó
12.636.500.-Ft megbízási díj ellenében.

A 2019. szeptember 18-án megtartott testületi ülésen
az alábbi döntések születtek:
Elfogadta a képviselő-testület a Fellegvár Óvoda 2018/2019-es nevelési évéről szóló beszámolóját,
Visegrád Város Önkormányzatának 2019. évi első félévi
beszámolóját, valamint a 2019. augusztus 26. és 2019. augusztus 29. közötti időszak lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót.

Elfogadta a testület Bálint Zsolt, Bártfai István,
Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők tiszteletdíj felajánlásairól szóló határozati javaslatokat.

A beérkezett árajánlatok alapján a Hód Kft-t bízta meg a testület a 91/2 hrsz-ú ingatlanon (Rév utca 6.)
található épület bontásával mindösszesen 5.006.452.-Ft
összegben.

A 2019. október 1-jén megtartott rendkívüli testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kieső szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok helyére a következő személyek megválasztásáról
döntött:

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy - figyelemmel a Grand Hotel Bohemia Zrt. és a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft.
közös megkeresésére - hozzájárul ahhoz, hogy a Visegrád
Város Önkormányzata és a Grand Hotel Bohemia Zrt.
között 2018. április 23-án kötött Termálvíz értékesítési szerződésbe a Grand Hotel Bohemia Zrt. mint szerződésből kilépő fél helyett a Visegrád Lepence Völgy
Strandfürdő Kft. mint szerződésbe belépő fél a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208.§-a
szerinti szerződés átruházás keretében a szerződésbe
belépjen, azzal a kikötéssel, hogy a szerződés-átruházás
ténye nem érintheti a Szerződés egyéb rendelkezéseit. A
Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy döntéséről a Grand Hotel Bohemia Zrt.
és a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. képviselőit
tájékoztassa és az új szerződés aláírására.

01.számú szavazókör:
Polgármesteri Hivatal
Tag:

Székelyné Fieszl Rita
Farkasné Lődi Emma

Póttag: Mészárosné Kiss Boglárka
Galszter Jánosné
02. számú szavazókör:
Áprily Lajos Általános Iskola
Póttag: Hartrégen Veronika
Döntött a testület arról, hogy a Magyar László
Tornacsarnok felújításának többletköltségeire az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. számú
mellékletének céltartaléka terhére 72.276.798 Ft saját forrást biztosít.

Az eddigi évekhez hasonlóan Visegrád Város
Önkormányzata a testület döntése alapján idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. (A pályázattal kapcsolatos tudnivalók a lap
októberi számában megjelentek.)
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. szeptember 19. napi hatálybalépéssel
elfogadta Visegrád Város Önkormányzata Adatvédelmi
és Adatbiztonsági Szabályzatát, mely kiterjed Visegrád
Város Önkormányzatára, a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra, a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, az Önkormányzat által helyi önkormányzati feladatellátás keretében biztosított védőnői szolgálatra és a
Városgazdálkodási Csoportra. Elfogadták továbbá a Fellegvár Óvoda, a Mátyás Király Művelődési Ház, valamint
a Városi konyha Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát is.

Hozzájárult a testület a Rév utca 2. szám alatt
található ingatlanon megvalósuló Visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola bővítésének
befejezése érdekében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Visegrád Város Önkormányzata, a Nemzeti Sportközpontok
és a Váci Tankerületi Központ között megkötésre kerülő
Együttműködési megállapodás aláírásához.
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. október 2. napi hatálybalépéssel elfogadta
a Visegrádi Városfejlesztő Kft. és a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatát.

Módosította a képviselő-testület a munkaruha
juttatási szabályzat 1. számú mellékletét a kihordási idő
tekintetében.

VVÖ, VPH
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE VISEGRÁDON
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök által 2019. október 13-ára kiírt önkormányzati választás és nemzetiségi önkormányzati választás
a Helyi Választási Bizottság (HVB) jogerős 48/2019. (X. 14.), 49/2019. (X. 14.) és 50/2019. (X. 14.) számú határozatai
értelmében érvényes és eredményes volt.
A megválasztott polgármester:

Eöry Dénes (483 szavazat)

További polgármesterjelöltek:

Mikesy Tamás (275 szavazat)
Dr. Szendrői Lajos Zoltán (86 szavazat)
Bálint Zsolt (56 szavazat)
Nődl Norbert (17 szavazat)
Abonyi Géza (0 szavazat, visszalépett)
Sándor Miklós (0 szavazat, visszalépett)

A megválasztott képviselők:

Cseke László (347 szavazat)
Schüszterl Károly (345 szavazat)
Bártfai István (334 szavazat)
Abonyi Géza (303 szavazat)
Gerstmayer Beáta (276 szavazat)
Schandl Jánosné (272 szavazat, sorsolással eldöntve)
Anda Bálint (272 szavazat)
Szendrey Lajos (264 szavazat)
Bálint Zsolt (245 szavazat)
Gróf Péter Lajos (230 szavazat)
Visnyovszky András (218 szavazat)
Vadászi Gábor (194 szavazat)
Sinka Zoltán (188 szavazat)
Koller György Péter (187 szavazat)
Szél Károly (183 szavazat)
Kangas Kinga (148 szavazat)
Dr. Szendrői Lajos Zoltán (148 szavazat)
Bergmann Péter (118 szavazat)
Kiss Károly (113 szavazat)
Cseke András (98 szavazat)
Heier József (75 szavazat)
Jung Csaba Wilhelm (74 szavazat)
Sándor Miklós (67 szavazat)
Nődl Norbert (49 szavazat)
Bors József (12 szavazat)

További képviselőjelöltek:

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 1483 fő
Szavazáson megjelent választópolgárok száma: 905 fő (61,02%)
A Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői:

További képviselőjelölt:

Scheili Pál Imre (64 szavazat)
Scheiliné Kékessy-Herendi Mária Ida (62 szavazat)
Schandl Lóránt (58 szavazat)
Schandl Jánosné (53 szavazat)
Jung Csaba Wilhelm (53 szavazat)
Petőczné Ivitz Judit (35 szavazat)

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 116 fő
Szavazáson megjelent választópolgárok száma: 97 fő (83,62%)
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TISZTELT VISEGRÁDI POLGÁROK!
Itt, a Visegrádi Hírek hasábjain szeretném kifejezni
köszönetemet minden visegrádi polgárnak, aki október
13-án részt vett az önkormányzati választásokon és élt
szavazati jogával.
Külön köszönet azért a megtisztelő bizalomért, amelyet szavazataikkal megelőlegeztek számomra. Köszönet
azért a felhatalmazásért, hogy rám bízták településünk
további sorsának alakítását és irányítását. Egyúttal gratulálok képviselő társaimnak megválasztásukhoz, bízom
benne, hogy mindannyian, közös erővel Visegrádért, az
itt élő családokért fogunk dolgozni.
Gratulálok a Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott tagjainak, munkájukhoz sok sikert kívánok!
Fontos szerepet tölt be városunk életében a sváb hagyományok őrzése, tovább éltetése, ezért az ilyen jellegű
rendezvényeket, rendszeres előadásokat lehetőségeink
szerint támogatni fogjuk.

•

Nagy feladat elé állítja az önkormányzatot az óvodai ellátás fejlesztése, bölcsőde kialakítása, melyre
évről évre egyre nagyobb az igény. Óvodánk kiváló
szakmai gárdával és programmal rendelkezik, ideje,
hogy az óvoda épülete és felszereltsége is megfelelően szolgálják ezt a nemes feladatot.

•

Fontosnak tartom az itt élők számára helyben
megteremteni az aktív kikapcsolódás lehetőségét,
így szeretnénk fejleszteni a helyi játszótereket, sportolási lehetőségeket is.

•

Városunk közlekedési gondjaira, parkolási
problémáira is mielőbbi megoldást kell találnunk.

•

Mind az itt élőknek, mind a városunkba érkező
vendégeknek fontos lenne egy színvonalas, a kor
igényeinek megfelelő áruház kialakítása is.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása mind idő- és
forrásigényes, de minden erőmmel azon leszek, hogy
városunk és az itt élők érdekeit képviselve, mielőbb elérjük céljainkat. Ehhez fontosnak tartom, hogy a lakosságot
már a tervezés során bevonjuk, kihasználjuk a Magyarországon elérhető pályázati és támogatási lehetőségeket,
a kivitelezések során pedig a helyi vállalkozások is lehetőséget kapjanak.

Köszönet illeti a Helyi Választási Iroda, a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság minden
tagját, illetve mindenkit, aki munkájával segítette, hogy
településünkön az önkormányzati választások rendben,
zökkenőmentesen lezajlottak.
Polgármesteri céljaim egy részét a választást megelőző időszakban a kiadványokból már megismerhették.
Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy a lakosság
véleményét minél szélesebb körben megismerhessük.
Ehhez egyrészt lakossági fórumot szervezünk, melyen
megoszthatják a város vezetőségével gondjaikat, városfejlesztési elképzeléseiket, annak érdekében, hogy ezeket
beépíthessük közös programunkba. Egyúttal élnénk az
internet, a közösségi média által biztosított lehetőségekkel. Álljon itt néhány cél, melyek kapcsán várom majd
véleményüket, együttműködésüket.

Hiszek abban, hogy együtt, közös erővel egy szép, élhető várost építhetünk!
Megtisztelő bizalmukat köszönve, tisztelettel.

Eőry Dénes,
polgármester

TISZTELT VISEGRÁDI LAKOSSÁG!
Köszönöm a támogatást mindazoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal. Azt kívánom, hogy mostantól szűnjön meg
minden békétlenség a város lakói között és együtt, összefogással építsük, fejlesszük és szépítsük Visegrádot a következő
években.

Abonyi Géza,
képviselő
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KÖSZÖNET
Ez úton szeretném megköszönni mindazoknak, akik szavazataikkal támogattak az ez évi önkormányzati választáson!
Megtisztelve érzem magam!
Egyben szeretnék a megválasztott képviselőknek gratulálni és sok erőt, egészséget kívánni!
Kívánom, hogy a közösség, a város lakóinak érdekében végezzék munkájukat, szolgálják meg választóiknak a beléjük
vetett bizalmat!
Külön is gratulálok új polgármesterünknek, Eőry Dénesnek! Hiszem, hogy híven szolgálja majd városunkat és polgárait. Hiszem, hogy a jelölt állítás utáni kezdeményezésem – Őt polgármesterré választani - helyes volt és helyesen tud
élni a kapott lehetőséggel!
Tisztelettel,
Kiss Károly

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A visegrádi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás magas részvétellel, rendben
lezajlott.
Köszönet illeti a választás előkészületein és lebonyolításán fáradozókat!
Csapatunk 6 képviselőjelöltjéből hárman bejutottak az új képviselő-testületbe, ami egyértelműen
azt mutatja, hogy jó programmal és jó csapattal vettünk részt a választáson. Hálásak vagyunk bizalmukért és amit közösen vállaltunk, azt a csapat megválasztott képviselői az elkövetkezendő időben
tisztességgel, kitartással, munkával igyekszünk teljesíteni.
A megválasztott polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak gratulálunk és gyümölcsöző együttműködést, sikeres
és eredményes munkát kívánunk!
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott, buzdított bennünket és szavazott ránk!
Anda Bálint, Cseke László, Gerstmayer Bea, Gróf Péter, Mikesy Tamás, Schandl Jánosné Tubi és Vadászi Gábor

ELKÖSZÖNÜNK...
2014 októberében választóink bizalmat szavaztak három nemzetiségi színekben induló képviselőnek, mandátumunk
most október 13-án az önkormányzati választással lejárt.
A nemzetiségi törvény előírásának megfelelően hárman láttuk el képviselői feladatainkat. Szigeti János képviselő a
nemzetiségi zenekarral kapcsolatos teendőket végezte, Schandl Jánosné a nemzetiségi énekkar referense volt. Az önkormányzat egyéb teendőit, ugymint adminisztráció, programok szervezése, pályázatok írása Scheiliné K-H Ida elnökkel
közösen végezték.
Az induláskor meghatározott terveinket szinte maradéktalanul sikerült teljesítenünk: megtartottuk elődeinktől örökölt
hagyományőrző ünnepeinket, nemzetiségi találkozót, nyári sváb fesztivált rendeztünk, támogattuk óvodánk és iskolánk
nemzetiségi nevelési programját, pedagógusai továbbképzését, tanulmányutak szervezését. Német őseink kegyeleti
sírkertjét is tovább bővítettük, sírkövet helyeztünk el, felszenteltük katolikus szertartás szerint. Minden évben Halottak
Napján sírkerti gyertyagyújtással emlékezünk meg róluk. Testvérvárosunkkal Obergünzburggal évente közös kulturális
programokat készítettünk, továbbra is remek a kapcsolat a két város között, de még vannak a továbbfejlesztésnek kiaknázatlan lehetőségei. Sajnos egy nagyon fontos projektet nem sikerült megvalósítanunk, szerettünk volna egy nemzetiségi
házat létrehozni az un. Lang-házból. Tervünket nem adtuk fel, reméljük a következő ciklusban sikerül.
Köszönjük minden támogatónk bizalmát és segítségét, meleg szívvel búcsúzunk:
Scheiliné Kékessy-Herendi Ida, Schandl Jánosné, Szigeti János képviselők
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FELHÍVÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
SCHÜSZTERL KÁROLY
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÚRNAK

Országos Vastagbélszűrési Program
Tisztelt Visegrádi Lakosok!

Az Egészségház nevében szeretnék köszönetet mondani Schüszterl Károly önkormányzati
képviselőnek az elmúlt önkormányzati ciklusban kifejtett áldozatos munkájáért, a népjóléti
bizottsági elnökeként támogatva a háziorvosi rendelő munkáját, minden felmerülő nehézségben
igyekezett hathatós és gyors segítséget adni, amely
által az orvosi ellátás zavartalanul tudottműködni.

Valószínűleg már több, 50 és 70 év közötti visegrádi lakos kapott (vagy kapni fog) postai úton
levelet a Kormányhivataltól, amelyben az országos
vastag-bélszűrési programba való becsatlakozásra
kérik fel.
Tisztelettel kérem az érintetteket, hogy ragadják meg ezt a kiváló lehetőséget, mivel Magyarországon a vastagbélrák a 2. legyakoribb daganatos megbetegedés, amely késői felismerés
esetén halálhoz vezet. Azonban kellő odafigyeléssel, szűrővizsgálaton való részvétellel ennek a
kockázata jelentősen csökkenthető. A tennivaló
nagyon egyszerű. A kapott levéllel be kell fáradni
a visegrádi háziorvosi rendelőbe, ahol mintavételi
tartállyal látjuk el Önöket, és a további teendőkről
is felvilágosítást adunk. A vizsgálat fájdalommentes és ingyenes.

Különösen hálásak vagyunk, amiért a saját személyes javadalmazásáról lemondva, azt a háziorvosi rendelő felszerelésének korszerűsítésére ajánlotta fel, így tudtunk új ABPM gépet és több nagyon
hasznos diagnosztikai eszközt megvásárolni,
amellyel jelentősen emelni tudtuk a háziorvosi
ellátás színvonalát.
Köszönet érte,
Dr. Balogh Mónika

Mindenkit buzdítok a szűrővizsgálaton való részvételre, tegyünk együtt az Önök egészségéért!
Dr. Balogh Mónika háziorvos

ÓVJUK EGÉSZSÉGÜNKET!
2019-ben is folytatódik az önkormányzat
„EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN” elnevezésű
kampánya, melynek célja, hogy évente egy alkalommal lehetőséget biztosítsunk városunk polgárainak egészségi állapotuk térítésmentes felmérésére.
2019 novemberében és decemberében Schüszterl
Károly önkormányzati képviselő, Pappné Pintér
Klára körzeti nővér és Balogh Zoltánné védőnő
segítségével ismét megszervezzük az egészségügyi
szűrővizsgálatokat, melyek helyszínéről és időpontjairól szórólapokon, a városi hirdetőkre kifüggesztett hirdetményeken keresztül, valamint hivatalos
honlapunkon és Facebook oldalunkon adunk részletes és pontos tájékoztatást.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni azt a munkát,
amit Mikesy Tamás, Burgermeister Ágnes, Gerstmayer Beáta, Schandl-Szabó Ágnes és Grósz Gábor végzett a Visegrádi Nyár 2019 rendezvénysorozat kapcsán. Az elmúlt év decembere óta zajlott
a szervezés, majd az előkészítés és az események
hirdetése, reklámozása. Külön köszönet illeti a
Városgazdálkodási Csoport munkatársait, akik
a színpad felállításával és a különböző eszközök
szállításával járultak hozzá az idei évad sikeres lebonyolításához. És nem utolsó sorban köszönjük
minden fellépőnek, aki jelenlétével megtisztelte
városunkat!
krónikás

krónikás
VVÖ

SZEZON VÉGI ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁS – „LOMBTALANÍTÁS”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását
2019. november 20-án, szerdán végezzük.
Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve, matrica nélkül, a nem
fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett napon legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé. Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a november 20-ai díjmentes szállítást követően tavaszig a zöld anyag elszállítása
szünetel. Az újraindításról a Visegrádi Hírek hasábjain és a város hivatalos honlapján tájékoztatjuk majd Önöket.
Városgazdálkodási Csoport
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KÉPZELET - ÁLOM - VALÓSÁG
költő, műfordító és pedagógus. Születésnapján vers- és
prózamondó versennyel valamint a rajzverseny eredményhirdetésével emlékezünk a költőre, ahová várjuk évről évre meghívott vendégeinket. A hét folyamán
sportversenyeken is összemérik tehetségüket a meghívott
csapatok, s a programsorozatot a második alkalommal
megrendezésre kerülő Áprily Lajos Emléktúra zárja a
Hazajárók szervezésében.

„Bár az volna, bár ott volnék
A magas bércek között...
De hisz álom! nem valóság!
Képzelet, csak képzelet!
Áprily Lajos: Álmodozva
(1900. november 7.)
Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola „Káprázatok” címmel az idei évben is megrendezi
ünnepi hetét, az Áprily-hetet, amely szokásainkhoz híven
november 10-én református istentisztelettel kezdődik.
132 évvel ezelőtt, november 14-én született Áprily Lajos

Szeretettel várjuk vendégeinket ünnepi programjainkra!
Bozóki Marianna intézményvezető

MEGEMLÉKEZÉS DUNABOGDÁNYBAN

A

közelmúltban a Dunabogdányból 1947-ben
elűzött svábok emlékművét néztük meg 6. és
8. osztályos tanulóinkkal. Megemlékeztünk
arról a napról, amikor 1947. augusztus 23-24-én közel
900 dunabogdányi sváb lakosnak kellett elhagyni otthonát. Az 1997-ben állított emlékmű egy életnagyságú
férfit ábrázol, aki tarisznyával a kezében éppen átlép egy
kaput, megáll és visszatekint. Nemcsak a férfi szomorú
tekintete, hanem az oszlopokon lévő magyar és német
felirat is emlékezteti az arra járót a múlt megrázó pillanataira. Bár a kitelepítés 1947. augusztus 23-án kezdődött,
a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja
január 19-e lett, mivel ezen a napon, 1946-ban indultak
az első vagonok Németország felé. Az említett dátumok
nem akadályoztak minket abban, hogy egy napsütéses
őszi délutánon emlékezzünk meg a kitelepített németajkú honfitársainkról.

Szentivánszky Katalin némettanár

MEGEMLÉKEZÉS DUNABOGDÁNYBAN

A

7. osztály ebben a tanévben felvidéki kiránduláson vesz részt. Erre a „Határtalanul!” program keretében pályáztunk, és 1.119.880 Ft-ot
nyertünk költségeink jelentős csökkentésére.
Célunk a Felvidék történelmi és kulturális emlékeinek
megismerése, az ott élő magyarok sorsának, életének,
más nemzetekkel való együttélésének megtapasztalása.
Úti céljaink között szerepel Rozsnyó, Szepesszombat,
Késmárk, Lőcse, Eperjes, Kassa… A Rákóczi Emlékévhez
kapcsolódó tematikus úton megnézzük Rákóczi rodostói
házának másolatát, a dóm altemplomában a fejedelem
sírját. Nagy izgalommal várjuk a kirándulást!
Gyetvai Ildikó, osztályfőnök
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„HELYET, HELYET NEKÜNK IS, HA
KICSIKÉK VAGYUNK IS?"

OBERGÜNZBURG 2019
Iskolánk tíz tanulója a Visegrádi Német Nemzetiségi
Önkormányzat meghívásának és anyagi támogatásának
köszönhetően ötnapos kiránduláson vett részt 2019.
augusztus 29-től szeptember 2-ig Obergünzburgban. A
gyerekek ifjúsági programokon vettek részt, meglátogatták Ulm városát, s az öt nap alatt unatkozni nem volt
idejük. Körbesétáltak a szép kisvároson, megtekintették
nevezetességeit, s meglátogatták a gyönyörűen felújított iskolát, ahol a pihenőszoba, az uszoda, és az óriási
aula nyerte el leginkább tetszésüket, de a szaktantermek
felszereltsége és kiváló adottságai is lenyűgözték őket.

Október 8-án az a megtiszteltetés érte csodacsapatunkat,
hogy felkérést kaptunk a Visegrádon forgató Román Televízió kolozsvári stúdiójától. Az élő műsorban, amely
egy több országot bemutató sorozat része, a Duna mellett
élő közösségek kultúráját és történelmét elevenítették fel
az ott élők segítségével. Magyarországon három helyszínen, Visegrádon, Szentendrén és Budapesten forgattak.
A kivételesen hűvös délelőtt ellenére néptáncos lányaink és fiaink ismét bebizonyították, hogy képesek forró
hangulatot teremteni. A Besztercéről érkező felnőtt csapat mellett tökéletesen megállták a helyüket. Kitartóan,
fegyelmezetten és hozzáértő profizmussal abszolválták
a fellépést, tiszta érces hangjukat, szívet dobogtató verbunkjukat messzi vitték a sokat látott Salamontorony
ódon falai. Fiatal, lüktető erejük a vendégtáncosokra is
átragadt, a felcsíki alatt ők is a visegrádiakkal csujogattak, átvéve a minden generáción és kultúrán átívelő ősi
ritmust.

Diákjaink családoknál laktak, s így természetes helyzetben gyakorolhatták a német nyelvet. A kapcsolattartás remekül sikerült, napjaik gyorsan repültek, nagy
vidámsággal, s látszólag az utazás fáradalmai sem törték
meg a csapatot. A résztvevők a nyári szünet utolsó napjait próbákkal gazdagították, aminek eredményeképpen
három nemzetiségi táncukkal nagy sikert arattak, amely
sikerhez a nemzetiségi önkormányzat anyagi keretéből
varratott, s ezen alkalommal felavatott új viseletek is
bizonyára hozzájárultak. A teljes visegrádi csapat együttműködését is mutatta, hogy iskolai küldöttségünk a
fellépésen közösen énekelt a visegrádi Német Nemzetiségi Énekkarral.

Szemet- és szívet-gyönyörködtető élmény
köszönöm, hogy ismét a részese lehettem!

volt,

Külön köszönet illeti felkészítő tanáraikat, Bozóki Mariannát és Borkó Bálintot, akiknek áldozatos munkája eredményeként az elvetett magok vidám szárba szökkentek!
Csak így tovább, Gyerekek, szárnyaljatok, a jövő a
Tiétek!

Rengeteg élményben volt részük és nagyon sok szeretetet
kaptak a helyi fiataloktól, felnőttektől. Tanulóink tudásban és magaviseletben is méltón képviselték iskolánkat,
városunkat. Büszkék vagyunk rájuk!

Fodor Gabriella,
szülő

Bene Éva Rita és Izsákné Illés Gabriella kísérő pedagógusok
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PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS PÁLYAVÁLASZTÁS

F

vel vizsgálták meg a Nemzeti Pályaorientációs Portált,
amely a https://palyaorientacio.munka.hu/ címen érhető
el.

ontos döntés előtt állnak nyolcadikos diákjaink.
Néhány hónap múlva el kell dönteniük, milyen
iskolát választanak, milyen szakterületen akarnak
továbbtanulni. Döntésük jó néhány évre meghatározza életüket. Ebben a helyzetben még időben hasznos
támogatást, segítséget kívántunk nyújtani tanulóinknak.

A tanulók érdeklődéssel tanulmányozták az oldal tartalmát, amely nagy segítséget nyújt a szakmák közötti eligazodásban. Az otthoni regisztrációt követően a
szülők és a tanulók abban is megerősítést kaphatnak az itt
található tesztek segítségével, hogy a pályaválasztás előtt
állók milyen képességekkel rendelkeznek, s milyen jellegű munkaterületek felelhetnek meg személyiségüknek
a leginkább. Az oldal bemutatja a szakmák legfontosabb jellemzőit, felhívja a figyelmet arra, melyek az adott
szakma által igényelt legfőbb képességek, s mik a felvétel
feltételei. A sokoldalú tájékoztatást segítik a szakmákat
bemutató kisfilmek és az ország valamennyi középiskoláját felsorakoztató intézményi lista is.

Szeptember 12-én rendeztük meg a „112 - pályaorientációs nap” foglalkozás-sorozatát, ahol saját szervezésű foglalkozásainkat kiegészítve, azt teljessé téve a
rendőrség és a tűzoltóság meghívott szakemberei is eljöttek hozzánk, hogy saját élményeiket, pályaválasztási
motivációjukat megosszák a gyerekekkel, s bemutassák
munkájuk érdekességeit, nehézségeit.
Az alsósok számára összevontan, a felsősök számára
pedig osztálykeretben zajlott a tűzoltósági bemutató,
amelyben Meggyesi Balázs, Visegrád Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesületének elnöke és Nődl István, az ifjúsági
tagozat vezetője adtak nagy érdeklődéssel kísért gyakorlati képzést és tájékoztatást a tanulóknak.

A felsősök a továbbiakban osztályra szabottan egészítették ki osztályfőnökeik irányításával a fennmaradó időt: a
nyolcadikosok például egy kooperatív foglalkozás keretében a képességek pályaválasztásban játszott szerepével ismerkedhettek, a tagozat legfiatalabbjai pedig a tanulási
stílus vizsgálatával töltöttek el egy foglalkozást.
Rendkívül hasznos, sokoldalú napot zártunk, tanulóink és a résztvevő pedagógusok is elégedetten vettek részt az első tanítás nélküli munkanap programjain. Előadóink pedig elmondták, hogy iskolánkban
rendkívül fegyelmezett, érdeklődő tanulócsoportokkal
foglalkozhattak a nap folyamán.
Köszönjük az előadóknak a színvonalas és térítésmentes
előadásokat. Külön köszönjük dr. Mihály István dandártábornoknak, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének, hogy lehetővé tette a Váci Rendőrkapitányság dolgozóinak részvételét rendezvényünkön.
A nyolcadikosok – mint a továbbtanulásban leginkább
érintettek – szeptember 16-án folytatták a megkezdett
témát: a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarából
érkezett meghívásunkra egy előadó, aki pályaválasztási
osztályfőnöki órát tartott a nyolcadikosoknak.

Ezt követően az alsó tagozatosok drámapedagógiai módszerekkel színesített balesetmegelőzési
foglalkozásokon vettek részt Vitézné Mészáros Krisztina
rendőr főhadnagy vezetésével, a felsősök pedig TakácsMlatilik Tímea rendőr zászlós vezetésével bűnmegelőzéssel, internetes zaklatással, áldozattá válással kapcsolatosan hallgattak előadást és tehettek fel kérdéseket. Az
előadások a tanulók nagyfokú bevonásával zajlottak.

Ebben felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen
sok szempontot kell figyelembe venni, amikor el akarják
dönteni, milyen területen tanuljanak tovább. Kiemelték,
hogy ezek közül a legfontosabbak: mit szeretek csinálni,
és miben vagyok ügyes. Minden tanuló két képességtesztet és egy szakmákat bemutató kis füzetet is kapott, valamint internetes oldalak elérhetőségét, ahol tovább tájékozódhatnak a családok.

Tanulóink figyelmébe kívántuk állítani a közszolgálatban dolgozók tevékenységét, s ehhez rendkívül hiteles
személyiségeket sikerült választanunk, akik előadásaikon
megfogalmazták, hogy mitől lesz számukra egy szakma
hivatás, s lelkesen adták át tudásukat a hallgatóiknak.

Reméljük, hogy időben és tényleges segítséget tudtunk
adni a döntéshozatalban, és mire eljön az idő, sikerül a
gyerekek számára megfelelő iskolát kiválasztani.

A pályaválasztási napot Bozóki Marianna intézményvezető pályaorientációs foglalkozása tette teljessé,
amelynek keretein belül a felsős tanulók aktív részvételé-

Jeneiné Vörös Margit, osztályfőnök
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NYERTÜNK

A

tavalyi tanévben a Fenntarthatósági Témahét
keretében meghirdetett Fogadj örökbe egy
vizes élőhelyet! pályázaton Kákai- Szabó Szilvia és Szilvássy Éva tanítványai díjazott pályaművet
nyújtottak be. Nyereményük 100.000 forint volt, amelyet természetvédelmi-szabadidős élményprogramra
fordíthattak.
Idén én lettem a nyertes osztály, az ötödikesek osztályfőnöke, így magamra vállaltam a feladatot, hogy megszervezzem az élményprogramot. Sok-sok keresgélés után
Katalinpuszta mellett döntöttem, ahol egy igazán tartalmas napot töltöttünk el. Az időjárás kegyes volt hozzánk,
szép napsütéses időben kezdtük meg a tanösvénytúrát,
amely során fákkal, növényekkel ismerkedtünk, állatok nyomát kutattuk, a bátrabbak még csalánt és lárvát
is ettek. A legnépszerűbbnek a szénabálák megmászása
bizonyult. Felültünk a hangyavasútra is, ami maradandó élmény volt, de kisállatokkal is ismerkedtünk. Sünit
és vadászgörényt simogattunk, megtudtuk milyen az
életmódjuk, hol élnek, mit esznek, és közelről megvizsgálhattunk egy baglyot és egy ölyvet is, amely többször
is elsuhant a fejünk felett pár centiméterrel. A hosszú
és mozgalmas nap végén pedig a jól megérdemelt játék
következett az erdei iskola játszóterén.
Köszönet illeti kolléganőimet, Kákai – Szabó Szilviát és
Szilvássy Évát, akik beadták és megvalósították a pályázatot, és persze a gyerekeket, akik sok-sok munkával
megnyerték azt.

Bosnyák Endréné

ZENE, ZENE, ZENE

A

zongora darabokat nagy többségükben felismerték. Az
ötödikes és hatodikos gyerekek koncertjének középpontjában a magyar népzene állt. Elhangzottak Kodály és
Bartók művek, szó volt a népdalokról és a népdalgyűjtőkről.

z eddigi évekhez hasonlóan idén is rendhagyó
módon ünnepeltük meg a Zene világnapját. Czébely Bea zongoraművész, a Magyar
Művészeti Akadémia ösztöndíjasa adott koncertet felső
tagozatos diákjainknak, ahol tanulóink a hangverseny
aktív résztvevőiként adtak számot tudásukról. Egy előzetesen meghatározott témából készültek fel a gyerekek,
többnyire ének- zene órákon, ahol sokat beszélgettünk
a népdalokról, népi hangszerekről, népdalgyűjtőkről,
zeneszerzőkről, korszakokról és több zongoradarabot,
népdalfeldolgozást is meghallgattunk.

A gyerekek nagyon élvezték az interaktív zeneórát,
örömmel osztották meg gondolataikat és fegyelmezetten,
érdeklődéssel hallgatták a felhangzó zongoradarabokat.
Jó volt látni a sok érdeklődő tekintetet egy-egy zenemű
megszólalásakor, és az is nagy elégedettséggel töltött el
bennünket, hogy szépen felkészültek az osztályok az
adott témakörből, zenetörténeti korszakból.

A hetedikes és nyolcadikos gyerekek témaköre a bécsi
klasszicizmus kora volt. Bár ebben az életkorban, nehezen nyilvánulnak meg a gyerekek, ezúttal mégis azt
tapasztaltuk, hogy aktív részesei voltak a koncertnek.
A feltett kérdésekre ügyesen válaszoltak, az elhangzott

Bosnyák Endréné
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ÁBELESZ KÓBELESZ
- MUZSIKÁLÓ MESEBESZÉD

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

A

népmese napját az idei évben a Csillangó
Meseműhely tette feledhetetlenné alsósaink
számára. Várakozásainknak megfelelően nem
egy hagyományos meseelőadást láthattunk, hanem
részesei is lehettünk ennek a csodálatos történetnek. A
gyerekek önfeledten szórakozhattak, és olyan előadáson vehettek részt, ahol ők is aktív szereplőkké válhattak egyik pillanatról a másikra. Az előadók a műsort
rengeteg hangszerrel tették színesebbé, így – tudatos
választásunknak megfelelően – a zene világnapja előtt
is tiszteleghettünk az alsósokkal ezen az október elsejei
délelőttön.

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!

Köszönjük, hogy újra használhattuk a mozi épületét
rendezvényünkhöz.

MEGHÍVÓ

2019. november 30-án szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos
CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

2019. november 2-án, szombaton 17:00 órakor
A TEMETŐBEN, A NÉMET SÍRKERTBEN
MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK
AZ ŐSÖK EMLÉKÉRE.

Muckstadt-Juhász Veronika szervező

ÉNEKELÜNK, IMÁDKOZUNK,
VIRÁGGAL, MÉCSESEKKEL TISZTELGÜNK.
18:00 órakor a PLÉBÁNIA TEMPLOMBAN
német-magyar misét tart Tibor atya.
MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK,
SZÁMÍTUNK RÉSZVÉTELÉRE!
„Mindazokért,
kiket nem láttunk
már régen,
Akik velünk együtt
ünnepelnek az égben,
Kiknek
őrizgetjük szellemét,
Mindazokért
egy-egy gyertya égjen.”
/Demjén Ferenc/

Szilágyi Domokos: ŐSZ
Szivárványló bánat
földre költözött.

VNNÖ

Tarló őszre szállnak
birkanyáj ködök.
KOSZORÚZÁS
Dér dereng, halálos,

Az Együtt Kulturális Egyesület
2019. november 4-én, a nemzeti gyásznapon
17 órai kezdettel
rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
'56-os emléktáblánál.
A megemlékezésre és az előadásra
szeretettel hív mindenkit
az Együtt Kulturális Egyesület

dermedt förgeteg
hódítja a várost,
erjedt földeket.
Már a tél villámlik
láthatatlanul.
Hallgat a világ, míg
tavaszul tanul.
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...ÉLT EGYSZER EGY „BÉLA NÉNI"

L

assan véget ér ez az esztendő is, de előtte, novemberben, eleget teszünk erkölcsi, szívbeli kötelességünknek, megemlékezünk halottainkról és
egészségünktől függően sírjukat meg is látogatjuk.

Mivel gyerekkel nem áldotta meg keresztszüleimet a sors,
életük egyetlen értelme és öröme a munka volt.
Nem sokáig örülhettek annak, amit elértek. 1949-ben a
demokráciát a diktatúra váltotta fel. Egy engedély nélküli
disznóvágás miatt keresztapámat 1951-ben a Népbíróság

Szeretett elhunytjaim közül keresztanyámról Niedermüller Bélánéról, sz. Stanczyk Mariska néniről (Boriszláv 1901. VIII. 17. - Visegrád, 1989. X. 27.) szeretnék
megemlékezni, akit 30 évvel ezelőtt, november 25-én,
Katalin-napkor kísértük utolsó útjára.
Mai napig sajnálom, hogy miért nem kérdeztem meg,
mi késztette arra, hogy Sándor öccsével és Júlia húgával
otthagyja szülőföldjét, Lengyelországot. De nem kellett kérdeznem elmondta magától is, hogy fiatalon
elvesztették szüleiket, köztudott volt számukra is, hogy
a lengyel-magyar barátság évszázadokra nyúlik vissza
s ezen felbátorodva úgy döntöttek, Magyarországon
kezdenek új életet… Húga Mosonmagyaróváron talált
párjára, ő és öccse Budapesten.

8 hónapi fegyházbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte.
Még az egykori szülői házat is el kellett hagyniuk. Ám
keresztszüleim "keményfából voltak faragva", nem roppantak össze.
Keresztanyám - akit egykori panzióvendégei "Béla
néninek" hívták - a helybeli Faipari Ktsz-ben talált
munkára egészen a nyugdíjkor eléréséig, keresztapám
pedig a lepencei Gyógyszanatóriumban, pincérként.
Aztán szép csendben mindketten itt hagyták ezt, a
számukra igencsak cudar világot. Mariska néni 1970-ben
magára maradt, majdnem 20 évet kellett "várnia", hogy
követhesse férjét. Ám van valami, amely némán rájuk
emlékezteti Visegrád templomba járó lakóit, a plébániatemplom gyóntatószéke, melyet ők készíttettek 1948-ban,
amikor még minden olyan szépnek tűnt.

Keresztapámmal egy helyen, egy Király utcai étteremben dolgoztak, így találtak egymásra és 1927-ben, 26
évesen örök hűséget fogadtak egymásnak. Szorgalmas
munkájuknak meg is lett az eredménye. Életüket Visegrádon folytatták, a 30-as évek végétől a Sibrik-hegyen,
majd a 40- es évek közepétől, a Fő u. 56 alatti - egykor
Niedermüller - családi házban alakítottak ki vendéglőt.
Egy-két év múltán a kert végén panziót is építtettek.
Szombatonként cigányzene szólt az étterem vendégeinek.

Tisztelettel,
Scheili Béla

MEGINT JÓ VOLT

E

zekről a kirándulásokról rendszeresen olvashattunk a VH hasábjain, mert régóta vannak, és
mindig jók voltak.

seinek ölébe. Miután a baráti reggeli kortyokat lenyeltük,
a névsorolvasás „itt van mindenki?” elhangzott, indulhattunk. A sok köszöntés, mosoly megteremtette a feltételt,
hogy jó lesz.
Az istenek szerettek bennünket, gyönyörű kirándulóidőt teremtettek nekünk.

Részemről nehéz lenne megszámolni, hányszor jártunk
az országon belül és kívül – a Szőke házaspár szervezésében – csak gond nélkül beülve az autóbusz kényelmes ülé-
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adnak, ha többet szeretnénk, rendelni kell. Na, leültünk,
a leves finom, a vegyes tál jön, mindenki a plusz salátára
hajt, ami meg is jön, káposztasaláta formájában.

Érdekes tapasztalatom, hogy bármely hely, amelyet nagyon jól ismerek, többször jártam ott hosszabbrövidebb időre, mennyire más hangulatot, élményt tud
nyújtani, ha együtt (nagyon sok éven át együtt) látogatjuk meg.

Szóval Tihanyban is jó volt.
Indulás Nagyvázsonyba! Szerintem nem sok ilyen hely
van a világon, ahol a valaha erős várhoz elindultunk –
lefelé. Készülve a kapaszkodás, lihegés felfelére, csak
mentünk lefelé, lefelé, a vár sehol. Egyszer csak előttünk a
várfal, de hogy bejussunk a nagyapun, még lejjebb kellett
mennünk. Hogy Kinizsi Pál hogyan védte ezt a minden
környező dombnál alacsonyabban „magasodó” várat,
érdekes talány.

Így volt ez Balatonfüreden is. Tagore sétány: zömmel
mindenki ismeri. Nyáron, kerékpáron végiggurulni rajta a sokadalomban, szép. De így, amikor a szezon már
elfáradt, jobbról a csodás, megnyugtató Balaton, balról a
vetkőzésre váró platánok őszi dísze, mintha sosem jártam volna erre.
Miközben megvitattuk (mert egy-egy kiállítás után
mindig van megvitatnivaló) a Vaszary Galéria termeiben
látott nagyon jó képgyűjtemény – kinek tetszett, kinek
nem, ez mindig így van – sétálgattunk kényelmesen
a nyarat idéző butik- és étteremsor előtt a ránk váró
autóbuszig, amely Tihanyba készült repíteni bennünket.
Szóval jó volt Füreden.

A bátrak – nem voltam az – fölmentek az eléggé
földrengés pusztította toronyba, és hogy milyen sok szépet láttak a bakonyi tájból, én inkább csak elképzelem,
így is nagyon szép.
A hatalmas vastag várfalak csendben őrizték a kora ősz
késő délutáni megnyugtató hangulatát.

Tihany! Ez a maga nemében különleges hely – éghajlat,
félsziget, település, apátságunk.
Miközben buszunk kapaszkodott fölfelé az ősi levendula ültetvény mellett, Mátyás a maga módján ismertette
velünk, mit fogunk látni és hallani. Ezeket, odaérve az
apátsághoz, a fiatal, rugalmas idegenvezető megerősítette,
megköszönvén az alapos információt.
Sajnos hamar tovább kellett menni Tihanyból, pedig
kedvem lett volna az Apátság melletti padokon kicsit
elromantikázni, ahol – több időt töltve Tihanyban –
alkonyatonként fáradtam kerestem a teljes testi és lelki
felüdülést nyújtó akarattyai öböl látványát.
Altemplom, templom, filmvetítés, tán sok is volt a jóból.
Kezdett jelezni az „ebédváró”, így buszunk nem hagyott fent
bennünket a hegyen, mert az étterem lent volt, a víz partján.
Aranyos tapasztalatot, és nem rossz szándék vezet,
inkább mosolyfakasztó leleményesség, hogy „elterjedt” a
hír, miszerint a finom vegyes tálhoz egy csemege uborkát

Jó volt Nagyvázsonyban!
Szedelőzködés, beszállás, indulás hazafelé. Kicsit
elpilledve, elfogyasztva a reggelről maradt süteményt,
amit (majdnem elfelejtettem megemlíteni) végigkínáltak
nekünk ügyes, gondos háziasszonykezek, na meg a
flaskákból a maradékot, hogy ne kellejen hazacipelni.
Részemről csodáltam sofőrjeinket, hogy ilyen nap után
is kiválóan vezették a nagy buszt, amiben utaztunk.
Egyetlen komoly hiánya volt utazásunknak: Bánó Laci,
aki nagy tisztlettel és szellemes gondolataival szokta
zárni egész napi kellemes együttlétünket. Innen is kívánok Neked, Laci, mielőbbi gyógyulást, mert hiányzol!
Hoffmann István azért átvette Tőled a buszon a zárszót,
köszönjük.
Hazaérkezve, megköszönve a Szőke házaspárnak az
egész napot, bátran mondhatjuk:
Jó volt!
Bolyki Lajos
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AZ ELSŐ VISEGRÁDI AUTÓBUSZ

V

isegrádra az első menetrendszerinti autóbuszjárat nem Budapest vagy Szentendre felől, hanem Esztergom irányából indult meg. Nem
sokkal később a BHÉV (Budapesti Helyiérdekű Vasút)
autóbuszjáratai is megérkeztek Visegrádra, méghozzá
1928 júliusában. Azonban Esztergom felől már másfél
évvel korábban, 1927 február 4-től rendszeres autóbuszjáratot létesítettek. Az Esztergom szabad királyi város
autóbuszüzemének alapból így két vonala lett, az egyik
helyijáratként a város szélén lévő vasúti végállomástól
a település belsejébe vezetett napi 6-10 fordulóval, míg
a másik távolsági vonalként Esztergomból, a Magyar
Király szállodától Visegrád csavargőzös állomásig közlekedett. Ez utóbbi indult be 1927 februárjában. A menetrendet úgy alakították ki, hogy egyetlen jármű tudja azt
teljesíteni, ettől függetlenül törvényi előírás volt üzemképes tartalék kocsit készenlétben tartani. Ha szükséges
volt, a vállalat a helyi járat tartalékát is bevethette a
távolsági útvonalra. A két végállomást leszámítva tíz út
közbeni megállóhelyet létesítettek: Esztergom, Dobozy
Mihály utca, Búbánati malom, Basaharc gyártelep, Pilismarót posta valamint a községháza, Dömös református
iskola és a községháza, Gizellatelep, Lepence kőbánya,
Visegrád községháza. Tehát a mai Visegrádon négy helyen állt meg az autóbusz. A járaton minden nap, vasárnap
is, egyforma menetrend volt érvényben: Esztergomból:
5.30-kor és 13.30-kor, míg Visegrádról: 6.46-kor és
15.45-kor indult vissza. A reggeli járat Visegrádon csak
a községházáig közlekedett és csupán a délutáni járatpár
érintette a csavargőzös állomását.

dolgot ehhez tisztázni kell. Először is még csak tömött
gumikerekek léteztek, amelyek az egyébként is sokkal
rosszabb minőségű úton nehezebben gurultak és szó szerint nagyságrenddel rázósabb volt egy autóbusz-utazás,
mint ma. Továbbá az országút tele volt, még a korabeli
gépjárművekhez képest is lassú, állati vagy kézi erővel
mozgatott járművekkel. Ezek állandó kerülgetése sem
volt egyszerű feladat. A jármű befogadóképessége is a
mai viszonyokhoz képest igen csak korlátozott volt, így
például nagyobb turistatársaságok egyáltalán nem biztos, hogy kaptak helyet. Azt viszont rögtön hozzá kell
tenni, hogy a busz menetrendje nem is felelt meg a turisztikai és idegenforgalmi igényeknek. Inkább a helyi
piacozók, kereskedők esetleg a gizellatelepi szanatóriumba igyekvőknek lehetett leginkább jó ez a járat. A
mai értelemben vett ingaforgalom aligha vette igénybe,
erről a díjszabás elég egyértelműen árulkodik. A teljes
útért két pengőt kértek, ami az akkori időkben, éppen a
pengő bevezetése után elég nagy pénznek számított. Egy
munkás napi bruttó keresetének felelt meg, ha egyáltalán
volt munkája. Esztergomtól: Dömösig, 1,60, Pilismarótig
1.20 és Basaharcig 0,80 pengőt kértek az utazásért. A tíz
éven aluli gyermekek ennek a felét fizették. A 24 óráig
érvényes menettérti jegy esetében is csupán 10% kedvezményt adtak. A poggyász díj 10 kilométeren belül 20
fillérbe, azon túl 50 fillérbe került. A rendszeresebben
utazóknak 30 darabos füzetjegyet ajánlottak, de erre is
csak 20%-nyi kedvezményt adtak. Az összes megállóhelyen ki volt függesztve a menetrend és a díjszabás, tehát
mindenki eldönthette, hogy ki tudja-e fizetni ezt a szolgáltatást. Ez a díjszabás nem számított az akkori Magyarországon a többi autóbuszjárathoz képest kifejezetten drágának.

Az egy és negyedórás utazás a két végállomás között
lehet, hogy mai szemmel kicsit hosszúnak tűnik, de akkoriban ez egyáltalán nem számított lassúnak. Egy pár
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Visegrádnak viszonylag jók voltak a közlekedési kapcsolatai az autóbuszok megjelenése előtt is, az ország első
vasútvonalán, amely akkor a bécsi fővonalat is képezte
egyben, viszonylag sűrűn és gyorsan közlekedtek a vonatok. Az egyik nagymarosi állomásától nem messzire meg
az akkoriban nagyon modernnek számító csavargőzössel
lehetett a Dunán átkelni. Ezeken túl napi több alkalommal hajójáratok is rendelkezésre álltak: Vác, Szentendre,
Budapest és Esztergom irányában is, így különösen jó
volt a település közlekedési kapcsolata.

A későbbiekben a vonal menetideje 65 majd 55 percre csökkent miközben Esztergomban a pályaudvarig
meghosszabbították és újabb megállók is létesültek. A
délutáni visegrádi visszaindulást is kitolták 17.15-re majd
17 órára, hogy jobban megfeleljen az utazási igényeknek.
A háborús időkben a gumi- és üzemanyag korlátozás
miatt 1944-től már csak: kedden, csütörtökön és szombaton közlekedett a járat, de a menetrendi struktúra
mindvégig megmaradt, egy kora reggeli és egy délutáni
járatpár formájában. A front közeledtével a vonalon teljesen megszűnt a forgalom, majd a II. világháború után
egy teljesen új struktúra jött létre. Előbb Budapesttől
Esztergomig egységesítették a buszjáratokat: a BHÉV és
a Start autófelszerelési és műszaki vállalat üzemeltetésében, majd egységesen a MÁVAUT vette át az üzemeltetést ez a szakaszon is.

Volt arra is példa, hogy azok a turisták, akik érthető
okokból nem mertek a meglehetősen imbolygó, evezős
által hajtott dömösi ladikokon átkelni a Dunán, azok
Visegrádnál a csavargőzöst vették igénybe és a délutáni
esztergomi autóbusszal utaztak tovább, hogy Dömösön
leszállva, négy óra után kezdjék meg a túrájukat a
Dobogókőre.

RÖVID ÉSZREVÉTEL A VISEGRÁDI TURISZTIKAI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ
EGYESÜLET VEZETŐSÉGÉNEK SORAIHOZ
Tisztelt Vezetőség!
A Visegrádi Hírek 2019. szeptemberi számában megjelent személyes megszólítással kezdődő soraikat sajnálattal veszem
tudomásul. Az különösen elszomorít, hogy úgy gondolják, több mint öt évig voltam gátja a városszépítést célzó civil
kezdeményezéseiknek, pusztán azért mert − megbízatásomból adódóan − véleményeznem kellett volna jó szándékkal tervezett akcióik településképi tartalmát. (Azt azért el kell mondanom, hogy utcabútort eredeti színben újrafesteni,
vagy közterületet a meglévő kialakítással felújítani abban az időben is településképi bejelentés nélkül, szabadon lehetett,
amikor hivatali munkámat végeztem. Ezt az információt nem is titkoltuk, erre vonatkozóan is jelent meg tájékoztatás a
Visegrádi Hírekben.)
Ha már egyszer mégis így alakult, akkor a távozásomnak legalább van számomra is egy kedvező olvasata. Egyesületük
felszabadulván a velem szükséges egyeztetés vélt terhe alól, nagy lendülettel fogott neki újra a városszépítő munkának.
Isten tartsa meg jó szokásukat a kampánytól frekventált idők után is, bárki legyen a főépítész szép városukban! Tisztelettel kérem, hogy ne feledjék el az illető segítségét elfogadni, ha városszépítő tevékenységük túlmutat az állagmegóvó
felújításon!
Köszönettel: Rüll Tamás, okleveles építészmérnök

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia
hálás köszönetét fejezi ki
az Atlantis Club Kft-nek,
Jung Vilmosnak és Jung Csabának azért,
hogy lehetővé teszik
a nagymarosi hitoktató heti egyszeri,
ingyenes utazását a kompon
immáron harmadik éve.

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 Mátyás Király Művelődési ház szeretettel hívja Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2019. november 29-én, pénteken 18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

„HÚZD A HARANGOT AZ ÁLMATAGOKNAK…”
Vlagyimir Viszockij: költő vagy szövegíró, reformer vagy ellenzéki, vad vagy lírai?
címmel
MAROSI LAJOS
fordító, szerző
tart vetítettképes előadást
A világ 240 nyelvére fordított Viszockij-dalok egyik magyar tolmácsolója, dr. Marosi Lajos mutatja be az orosz
színész-dalszerző-előadó legjellegzetesebb műveit saját fordításkötete alapján. (A 160 verset tartalmazó könyv „Zavarni néha még fogok. – Viszockij 80” címmel jelent meg, és a rendezvény napján megvásárolható). 15-20 költemény
felolvasásán kívül a fordító a szovjet világba is elkalauzolja vendégeit, közben Viszockij előadásában filmről és videoklipekről dalokat mutat be magyar feliratozással, és bepillantást enged egyes fordítási nehézségekbe is.
Marosi Lajos Leningrádban szerzett hajómérnöki, Budapesten filozófiatanári diplomát, és Moszkvában szociológiából
tudományos fokozatot. Egyetemistaként magyar versek orosz fordításait gyűjtötte és adta elő külföldi társainak,
1980 óta pedig – szabad idejében – főleg orosz költeményeket ültet át magyarra. 2003 óta publikál folyóiratokban és
könyvekben Viszockij-fordításokat, illetve figyelemmel kíséri az életmű magyarra fordításának ügyét.)
Mindenkit szeretettel várunk!
A novemberi számunk címlapján látható fotót ezúton is köszönjük Greguss Tamás fényképésznek!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-23/427-536
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255
06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036
06-26/585-038
Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh. 06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312
Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft. ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099
06-26/398-020
Dunakanyar Takaréksz. ...............................06-26/398-150
DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-80/224-488
ELMŰ hibabejelentő.....................................06-80/383-940
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NOVEMBERI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 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!
November 7. csütörtök, 19:15

November 14. csütörtök, 19:15

TERMINÁTOR: SÖTÉT VÉGZET

AZ ARANYPINTY

magyarul beszélő, amerikai akciófilm, sci-fi, 128’, 2019
Rendező: Tim Miller
Főszereplők: Mackenzie Davis, Edward Furlong, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton (Sarah Connor) és Arnold Schwarzenegger
(T-800) visszatérnek meghatározó szerepükben a Terminátor
filmszéria hatodik részében, melyet Tim Miller (Deadpool)
rendezett, producerei pedig James Cameron és David Ellison.

feliratos, amerikai dráma, 149’, 2019
Rendező: John Crowley
Főszereplők: Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman
Bomba robban egy New York-i múzeumban. Egy 13 éves fiú
édesanyja meghal, ő azonban kijut a romok alól, és magával
visz egy 17. századi németalföldi festményt. A félig elárvult
fiú attól kezdve mindenhova magával viszi a képet: egy ideig
részeges apjával tart Las Vegasba, azután jómódú nevelőszülőkhöz kerül. Később műtárgyakat hamisít, zsarolásba keveredik és egy nemzetközi műtárgycsempész banda is üldözőbe
veszi. De bárhová vetődik, jó és rossz emberek között, saját
jó és rossz tettei nyomán mindig vele marad az Aranypinty,
és befolyásolja az életét.

November 8. péntek, 17:00

AKIK MARADTAK
magyar dráma, 83’, 2019
Rendező: Tóth Barnabás
Főszereplők: Szőke Abigél, Hajduk Károly, Nagy Mari
Aa háború utáni Magyarországon egy magányos nőgyógyász
rendelőjébe elhoznak egy kissé dühödt, késő pubertás korral
és családja elvesztésével küzdő kamaszlányt. Az orvos személyében a lány azonnal felismeri a lelki társat, hiszen
ugyanazt a traumát élték át, szeretteik elvesztését. Ennek a
két embernek nemtől és életkortól független fokozatos lelki
egymásra találása ez az érzékeny és megkapóan csendes film,
ami úgy tud beszélni a háborús kataklizmáról és az azt követő embertelen diktatúráról, hogy a nyomasztó politikai terhek
mindvégig kellő súllyal, mondhatni állandó fenyegetettségként, de mégiscsak pusztán háttéreseményként szolgálnak.
November 8. péntek, 19:15

ZOMBIELAND – A MÁSODIK LÖVÉS
magyarul beszélő, amerikai akció-horror-vígjáték, 93’, 2019
Rendező: Ruben Fleischer
Főszereplők: Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail
Breslin, Jesse Eisenberg
A zombie apokalipszist is meg lehet szokni. A négy túlélő,
Columbus, Tallahasse, Wichita és Little Rock számára is
hétköznapivá váltak az élőhalottak támadásai, a harc és a
vér.A Fehér Házból kiköltöznek Amerika középső vidékére:
de hamarosan megbánják a döntésüket. Nemcsak túlélőkkel
találkoznak, hanem a zombik új fajával is: szupererős és
szuperfurcsa lényekkel.
November 9. szombat, 15:00

JETIKÖLYÖK
magyarul beszélő, amerikai-kínai animációs film, 97’, 2019
Rendező: Jill Culton, Todd Wilderman
A Jetikölyök nagyszabású, 3000 mérföldes utazásra viszi a
közönséget Sanghaj utcáitól a lélegzetelállító havas himalájai
tájakig. Amikor egy csintalan baráti társaság találkozik egy
fiatal jetivel, kalandos felfedezőútra indulnak, hogy
összehozzák a varázslatos teremtményt a családjával a föld
legmagasabb pontján.
November 9. szombat, 17:00

ZOMBIELAND – A MÁSODIK LÖVÉS

November 15. péntek, 17:00

DRAKULICS ELVTÁRS
magyar vígjáték, 95’, 2018
Rendező: Bodzsár Márk
Főszereplők: Nagy Zsolt, Nagy Ervin, Walters Lili
A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi ok: a
kémelhárítás a nyomukban van. A kubai forradalmat is
megjárt Fábián elvtárs hazalátogat, hogy megnyisson egy
nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nem stimmel vele.
Az öreg harcos úgy néz ki, mint ha 30 éves lenne, laza stílusa
meg egy vörös Mustangja van, és a nők döglenek érte. Mária
kísérőként próbál a bizalmába férkőzni, és ahogy az
álrandevúk egyre komolyabbra fordulnak, úgy lesz egyre
magabiztosabb. Eközben pasija, aki a megfigyelés és
közelharc mestere, a háttérből figyel, és amikor épp nem a
féltékenységtől őrjöng, akkor olyat csinál, ami nem az
erőssége: gondolkodik. Vajon mi lehet az elvtárs titka, aki
csatos üvegből sűrű piros levet szopogat, és sóvárogva
méregeti az elvtársnők finoman ívelt nyakát?
November 15. péntek, 19:15

AZ ASZFALT KIRÁLYAI
magyarul beszélő, amerikai életrajzi akciófilm, 152’, 2019
Rendező: James Mangold
Főszereplők: Matt Damon, Christian Bale
Az igaz történet alapján készült filmben a látnoki erővel bíró
autótervező, Carroll Shelby és a vakmerő, brit születésű autóversenyző, Ken Miles együtt küzdenek meg a vállalati
beavatkozással, a fizika törvényeivel és saját démonjaikkal,
hogy megépíthessenek egy forradalmi versenyautót a Ford
Motor Companynek, amivel legyőzhetik Enzo Ferrari autóit
az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen.
November 16. szombat, 15:00

JETIKÖLYÖK
magyarul beszélő, amerikai-kínai animációs film, 97’, 2019
November 16. szombat, 17:00

DRAKULICS ELVTÁRS

magyarul beszélő, amerikai akció-horror-vígjáték, 93’, 2019

magyar vígjáték, 95’, 2018

November 9. szombat, 19:15

November 16. szombat, 19:15

TERMINÁTOR: SÖTÉT VÉGZET
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, sci-fi, 128’, 2019

AZ ASZFALT KIRÁLYAI
magyarul beszélő, amerikai életrajzi akciófilm, 152’, 2019

November 21. csütörtök, 17:00

November 23. szombat, 19:15

JÉGVARÁZS 2. – PREMIER!

AMUNDSEN

magyarul beszélő, amerikai animációs film, 95’, 2019
Rendező: Chris Buck, Jennifer Lee
Hogy miért született Elza varázserővel? A válasz egyszerre
szólítja el a lányt és jelent veszélyt királyságára. Annával,
Kristoffal, Olaffal és Svennel együtt veszedelmekkel teli
utazásra indul, hogy fényt derítsen a titokra. Legutóbb hatalma túl sok volt a világ számára, most azonban mindenki azt
reméli, elegendő lesz.

magyarul beszélő, norvég-svéd-cseh dráma, 125’, 2019

November 21. csütörtök, 19:15

DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
angol koncertfilm, 83’, 2019
Rendező: Anton Corbijn
2017-18-ban a Depeche Mode Global Spirit nevű turnéjával
bejárta a világot, 115 koncertet adtak több mint 3 millió néző
előtt. Az együttes legújabb, művészi igényességgel rögzített
és vágott koncertfilmje több mint koncertfilm: a turné legutolsó állomásán, a berlini Waldbühne erdőkkel körülölelt
színpadán felvett, kirobbanóan energikus koncertjelenetek
mellett személyes hangvételű dokumentumrészleteket is
láthatunk, hat különleges Depeche Mode rajongó szülővárosából. Az ő történetükön keresztül feltárul, hogy miként tudott
a zenekar népszerűsége töretlenül növekedni közel negyven
éve tartó karrierjük során, és megtapasztalhatjuk a zene
nyelvtől, lakóhelytől, nemtől, kortól független közösségépítő
erejét, amely sokakat átsegített életük nehéz időszakain.
November 22. péntek, 17:00

JÉGVARÁZS 2.
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 95’, 2019
November 22. péntek, 19:15

AMUNDSEN
magyarul beszélő, norvég-svéd-cseh dráma, 125’, 2019
Rendező: Espen Sandberg
Főszereplők: Luca Calvani, Pål Sverre Hagen, Adrian
Lukis, Katherine Waterston
1911 decemberében a norvég sarkkutató, Roald Amundsen a
világon elsőként érte el a Déli-sarkot. A 20. század első évtizedében versenyfutás indult, hogy a kutatók megtalálják a
Föld legzordabb régióiban a legészakabbi és legdélebbi pontot és az oda vezető utat.. A nagyszabású skandináv történelmi film nemcsak a kivételes kutató élettörténetét és korát
mutatja be, de az expedíciói mellett megismerhetjük a magánemberként is ellentmondásos személyiségét is.
November 23. szombat, 15:00

JÉGVARÁZS 2.
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 95’, 2019
November 23. szombat, 17:00

SZERELEMRE KATTINTVA
magyarul beszélő, francia-belga romantikus film, 101’, 2019
Rendező: Safy Nebbou
Főszereplők: Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Claire az ötvenes évei elején járó irodalom professzor egy
szerelmi csalódás után exe profilját böngészve meglátja lakótársa, Alex képét. Hogy kapcsolatba kerülhessen a jóképű,
szimpatikus fiatal sráccal, új profilt hoz létre, és megteremti a
24 éves Clarát. Az első lájkból hosszú üzenetváltások, majd
telefonok lesznek, és személyes találkozás nélkül is szenvedélyes szerelem alakul ki bennük. Claire egy pszichológusnak meséli el facebook alteregója történetét, a harcot a másik
profiljával, Clarával.

November 27. szerda, 18:00

LILI
magyar-kanadai történelmi dokumentumfilm,
magyar-angol felirattal, 85’, 2019
Rendező: Hegedűs Péter
Főszereplők: Edie Hart, Kalmár Kiara, Gyurkó Lívia
Lili egyike volt annak a több ezer embernek, aki 1956-ban a
megtorlás elől elmenekült Magyarországról. A fiatal anya
arra kényszerült, hogy elsőszülött kislányát Budapesten hagyja. A dokumentumfilm Lili másodszülött lánya, Edit kontinenseken átnyúló erőfeszítéseit követi, amint megpróbálja
feltárni anyja életének fájdalmas titkait, hogy ezzel feloldjon
egy, a családban több generáción átívelő trauma spirált.
November 28. csütörtök, 18:30

AZ ÍR
amerikai életrajzi dráma, krimi, 210’, 2019
Rendező: Martin Scorsese
Főszereplők: Robert De Niro, Al Pacino, Anna Paquin, Joe
Pesci, Harvey Keitel
Frank "Az ír" Sheeran igaz története, a bérgyilkosé, aki több
mint 25 embert tett el láb alól a maffiának, többek között
Jimmy Hoffával is végzett.
November 29. péntek, 17:00

SZÉP CSENDBEN
magyar játékfilm, 80’, 2019
Rendező: Nagy Zoltán
Főszereplők: Bognár Lulu, Major Erik, Máté Gábor
A 18 éves Dávid egy ifjúsági zenekar tehetséges szólistája.
Az országos versenyre készülés finisében a zenekarhoz csatlakozik az elsőéves Nóri. Dávid hamarosan megsejti, hogy a
13 éves csellista lánynak viszonya van a 60 éves karmesterükkel. Őrlődve a fiatal lány és mestere között, a fiú megszállottjává válik az állítólagos afférnak, és nyomozásba kezd,
hogy kiderítse az igazságot.
November 29. péntek, 19:15

ÁLOM DOKTOR
magyarul beszélő, amerikai horror, 151’, 2019
Rendező: Mike Flanagan
Főszereplők: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob
Tremblay
A ragyogás nem múlik el. A kisfiú, aki túlélte mindazt, amit
apja művelt vele és családjával a Szépkilátás Hotelben, felnőtt, de viseli az egykori traumák nyomát. Miután kiverekszi
magát az alkoholizmusból, egy hospice-házban talál munkát,
ahol ápoltjai Álom doktornak becézik. Danny Torrance tudja
magáról, hogy különleges erők laknak benne. És ezek akkor
támadnak fel, amikor találkozik egy lánnyal, aki az övéhez
hasonló képességgel rendelkezik, csak sokkal erősebbel. A
régi szellemek és a régi félelmek visszatérnek.
November 30. szombat, 15:00

JÉGVARÁZS 2.
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 95’, 2019
November 30. szombat, 17:00

SZÉP CSENDBEN
magyar játékfilm, 80’, 2019
November 30. szombat, 19:15

ÁLOM DOKTOR
magyarul beszélő, amerikai horror, 151’, 2019

27 ÉV

A

Visegrádi Hírek első nyomtatott száma 1992
decemberében jelent meg, így ez a szám, melyet a Kedves Olvasó a kezében tart éppen 27 év
munkáját zárja le.

olvasókkal is voltak nézeteltéréseink. Ezek a viták azonban jobbára megmaradtak a szakmaiság szintjén. Az idei
önkormányzati választások kampánya azonban újabb
változást hozott a mi kis szerkesztőségünk életébe: Korábban ugyanis sohasem fordult elő, hogy a szerkesztőségi tagok tisztességét bárki is kétségbe vonja. Sohasem
fordult elő, hogy bárki is megkérdőjelezte volna, hogy
a szerkesztés folyamán a jelöltek anyagait nem egyenlő
feltételek és bánás mellett kezeli a szerkesztőség. Mondjuk ki egyenesen, korábban sohasem vádolták meg a
szerkesztőség tagjait részrehajlással, azaz csalással. Idén
sajnos ez is bekövetkezett. És miután az új önkormányzatnak is van olyan tagja, aki aktívan részt vett ebben a
folyamatban, szerkesztőségünknek nem maradt más lehetősége, mint hogy méltóságunkat megőrizve benyújtjuk lemondásunkat erről a tisztségről, és mandátumunkat
2019. november 1-től visszaadjuk a lap tulajdonosának és
kiadójának.

Az első szerkesztőség tagjai Borsody István, Ferenczi Tibor, Gróf Péter, Dr. Gróh Dániel, Mezei Anna és
Mikesy Tamás voltak. Néhány esztendő után Ferenczi
Tibor távozott a szerkesztőségből, egy kis idő múlva
viszont csatlakozott hozzánk Kálazy László. Az utolsó
érkező Molnár Erzsébet volt 2019 áprilisában. Szinte a
kezdetektől fogva hagyomány volt, hogy a kisebbségi,
majd később nemzetiségi önkormányzat egy főt delegált
a szerkesztőségbe, így hosszabb-rövidebb ideig együtt
dolgozhattunk Scheiliné Herendi Idával, Schmidt Annával, Schandl Lajossal, Jung Andrással és Szigeti Jánossal. Jóleső érzéssel gondolunk vissza az együtt eltöltött
sok munkára, és a vidám, mulatságos percekre, melyekből hála Istennek bőven jutott nekünk. Különös szeretettel emlékezünk azokra, akik már elköltöztek közülünk.

Itt köszönjük meg a Tisztelt Olvasóinknak az elmúlt 27
év szeretetét, támogatását és bíztatását. Bízunk benne,
hogy az új szerkesztőség megújult lendülettel és friss szellemiséggel egy még jobb, és még színvonalasabb újságot
nyújt majd át Önöknek. Kérjük, bíztassák, támogassák
őket is munkájukban!

27 év sok idő, mely hordozott örömet, bánatot,
vidámságot és szomorúságot egyaránt. Az újság színvonala sem volt mindig egyforma, voltak – és szerencsére
ez volt a több – szebb időszakok, de voltak hullámvölgyek is. Amikor érzékeltük, hogy az írói kedv hanyatlása, a fásultság, vagy egyéb más körülmény miatt a
szerkesztőség munkája is kevésbé intenzív, fel-felmerült,
hogy meg kellene újítani a szerkesztőséget, és fiatalítással
fel kellene frissíteni azt. Ezek a kísérleteink azonban nem
igen jártak eredménnyel. Olykor szakmai vitáink voltak
a laptulajdonos és kiadó önkormányzattal - a 2011-es év
különösen terhelt volt e tekintetben -, és időnként egyes

Ezennel jó szívvel búcsúzik Önöktől
a Visegrádi Hírek szerkesztőségének csapata:
Gróf Péter felelős szerkesztő,
Dr. Gróh Dániel, Mikesy Tamás és Molnár Erzsébet
szerkesztők

Hirdessen színesben a
VISEGRÁDI HÍREK-ben!
Kedvező tarifák!
Ha többször hirdet,
kedvezményt kap!
Anyagleadási határidő minden hó 15-e,
e-mail cím: muvhaz@visegrad.hu,
mikesytamas@freemail.hu
További információ: 06-30/210-8580
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