Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére
2019. március 15-én, pénteken 17 órakor
a 48-as emlékműnél rendezendő

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE
Az ünnepi műsort
a leányfalui Szekér Színház
társulata adja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
A 2019. január 16-án megtartott rendes testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
•

a pályázat benyújtásához 14.610.936.-Ft saját erőt biztosít
a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
terhére.

Elfogadta a képviselő-testület Visegrád Város
Önkormányzata 2018. évi munkájáról szóló polgármesteri beszámolót, továbbá a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
a Népjóléti Bizottság, valamint a Városfejlesztési
Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolókat.

•

Ugyancsak elfogadta a testület a 2018. december 12. és 2018. december 18. közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót, valamint a 2019. évi kulturális rendezvénytervet.

•

Módosították a képviselők a Visegrádi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. A módosítás a megállapodás 2.1 pontját érinti, mely szerint 2019-től az
önkormányzat havi 32 órában a művelődési ház
épületében biztosítja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az önkormányzati feladatellátáshoz,
működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget.

A 2018. január 30-án megtartott rendkívüli ülésen az
alábbi döntés született:
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
lezárta a Visegrád Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során elkészült
Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti
Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
véleményezési eljárását. A beérkezett véleményekre és
észrevételekre adott válaszokat elfogadja; megállapítja,
hogy jogszabályon alapuló észrevétel nem maradt fenn.
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy
véleményeknek és válaszoknak megfelelően véglegesített
tervdokumentációt az állami főépítész záróvéleményének
megkérésére alkalmasnak minősíti.
A 2018. február 13-ai ülésen hozott határozatokról:
•

Módosította a képviselő-testület a polgármesteri
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a város hivatalos honlapján
megtalálható.

•

További öt évvel meghosszabbította a képviselőtestület a bérleti jogviszonyt a Fő u. 85/B szám alatti
hentesüzlet jelenlegi bérlőjével.

•

Újabb lakásbérleti szerződés megkötéséről határoztak a képviselők a Harangvirág u. 22. szám alatt
található önkormányzati tulajdonú ingatlanra
vonatkozóan.

•

Elfogadták a képviselők a helyi adóhatóság 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és egyben
felkérték a jegyzőt, hogy mindent tegyen meg az
adóhátralékok behajtása érdekében.

•

Végül módosították a képviselők a decemberi ülésen
elfogadott munkatervüket tekintettel arra, hogy a
költségvetési rendeletet a törvény szerint február
15-éig be kell terjeszteni. Az eredetileg február 20ára tervezett ülést a módosítással február 13-ára
hozta előre a testület.

•

Elfogadta a testület a Civil Alaphoz 2018-ban
pályázatot benyújtó helyi civil szervezetek 2018.
évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szöveges
beszámolóit.

•

Ugyancsak elfogadta a testület a Mátyás Király
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót.

A 2018. január 23-án megtartott rendkívüli testületi

•

Végül helyt adott a testület a Visegrád 064-hrsz-ú
területből 120 m2-es közterület ingyenes használata iránti kérelemnek azzal a feltétellel, hogy a terület
használója a területet és a mellette lévő buszmegállókat folyamatosan karban tartja.

ülésen
„A Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
című (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) pályázaton történő
részvételről döntöttek a képviselők. A döntés értelmében
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VÁROSHÁZI MOZAIK
Egészségház felújítása: Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyert az egészségház belső felújítására,
melynek munkálatai 2018 decemberében elkezdődtek.
Az egészségügyi ellátás zavartalan lebonyolítása érdekében a kivitelező ütemtervet készített, melynek megfelelően haladtak a munkálatok. A statikai és vízszigetelési
feltárási munkálatok után a faanyagvédelem következett,
melynek során a szakértő megállapította, hogy a hosszú
évekig tartó leromlott állapot következtében az épület
legrégebbi épületrészének födémszerkezete (Fő u. felőli rész) súlyosan károsodott, melyet azonnal helyre kell
állítani. Ez az előre eltervezett ütemtervet módosítja és
előre nem látható ideig meghosszabbítja a felújítás idejét. A munkálatok előrehaladásáról tájékoztatjuk majd
Önöket. Az egészségügyi ellátás, bár nem a megszokott
körülmények között, de továbbra is zavartalanul
működik.

latot benyújtó pályázati anyaga alapján a Best Solution
Konstrukt Kft. lett. A vállalkozó a kivitelezési munkálatok megkezdését 2019 márciusára ígérte.
Dunakanyar – strandfejlesztés: Sajtóhírekből már sokan értesülhettek arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztési programjának keretében megújulhatnak többek között a Dunakanyar szabad strandjai
is. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel folytatott egyeztetések alapján Visegrád Város Önkormányzata megkezdte a fejlesztés előkészítését annak érdekében, hogy a
pályázatot a kiírást követően mihamarabb benyújthassa.
Zöld anyag elszállítása: Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2019. március 18-án, hétfőn megkezdjük a fás és nem
fás szárú zöld anyag elszállítását. A nem fás szárú zöld
anyag gyűjtése az erre a célra 200 forintért megvásárolható
zsákokban történik. Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot
kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként reggel 7 óráig.

Megkezdődik a patikaház tetőfelújítása: Értesítjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy március hónapban kezdődik
és előreláthatólag május végéig tart a gyógyszertár fölötti tetőszerkezet felújítása a Herold Kft. kivitelezésében. A munkálatok ideje alatt a tetőbontás és az építőanyag deponálása miatt az épület melletti járdaszakasz
(Fő utca felőli rész) időszakos lezárására kell számítani.
Arra kérünk mindenkit, hogy a munkálatokkal érintett
terület közelében mind gyalogosan, mind gépjárművel a
megszokottnál is körültekintőbben közlekedjen.

A más típusú zsákban lévő anyagot nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a Polgármesteri Hivatalban,
vagy a barkácsboltban szerezhetik be. A zsákban nem
gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű anyagot továbbra
is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve kell
kihelyezni, ugyancsak hétfőn reggel 7 óráig.
A kötegekre a Polgármesteri Hivatalban, vagy a barkácsboltban ugyancsak 200 forintért megvásárolható öntapadós matricát kell felerősíteni. A nagyobb mennyiségű
fás szárú zöld anyag elszállítása előzetes egyeztetés alapján
lehetséges; érdeklődni lehet a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon.

Megújul a Mátyás Király Művelődési Ház homlokzata: A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár,
közismertebb nevén „Kokas villa” külső homlokzatának leromlott műszaki állapota mindenki előtt ismert.
Visegrád Város Önkormányzata a középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázat
(KEOP-2015-5.7.0) keretében még 2015-ben kicserélte
az intézmény nyílászáróit, továbbá hőszigetelte a padlás
és a hátsó homlokzat falát. A további fejlesztési tervek
között szerepelt az épület külső homlokzatának felújítása, melyhez az első lépés az építész kiviteli terv elkészítése
és az egyéb szakági munkák (épületdiagnosztika, kőrestaurátori vizsgálat és tervezői művezetés) elvégzése volt.
Az Önkormányzat a tervezési munkákra a legkedvezőbb
árajánlatot adó Kokas Műterem Kft-t bízta meg. A cég
elkészítette a dokumentációt, mely alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) megfelelően meghívásos közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Az eljárás nyertese a teljes körű, legjobb (egyedüli)
ár- érték arányú – bruttó 33.567.712 millió Ft értékű – aján-

Hamu átvétele: Egyidejűleg tájékoztatjuk Önöket,
hogy a hamu átvétel szombat reggeli „ügyeletét”
megszüntetjük, mivel ez a lehetőség érdektelenségbe
fulladt. Előzetes egyeztetés alapján (06 (20) 456-1841),
a Városgazdálkodási Csoport telephelyén, hétköznap,
munkaidőben továbbra is lehetőséget biztosítunk a
hamu leadására.
VVÖ, VPH
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Tisztelt Visegrádiak!
Előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan
2019-ben is április végén tartjuk a lomtalanítást
az eddigiekhez hasonló feltételekkel.
A pontos időpontról és egyéb részletekről a Visegrádi Hírek áprilisi számában olvashatnak bővebben.

Tudta-e, hogy a „városüzemeltető udvara” nem a Királyi Palota mellett van, éppen ezért a múzeum kamerái a
saját gazdasági udvarukat, és annak kapuját figyelik?

Tudta-e, hogy évek óta a visegrádi TDM szervezésében a Garantált programok keretében a téli időszakban heti
egy, a nyári időszakban heti két lovagi tornán vehetnek részt az érdeklődők?

Visegrád Város Önkormányzata
általános karbantartó, gépkezelő, és köztisztasági munkálatok
elvégzéséhez teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 óra)
munkavállalót keres.
B kategóriás jogosítvány, helyismeret, gépkezelői jártasság előny.
Érvényes erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Jelentkezni önéletrajzzal
e-mailben a varosgazdalkodas@visegrad.hu,
levélben Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Félegyházi András Polgármester úr részére címezve lehet
A jelentkezési határidő: 2019. március 22.
Az állás 2019. április 1. napjától betölthető.

JEGYZŐI BEMUTATKOZÁS
Tisztelt Visegrádi Lakosok! Kedves Olvasó!

2019. február 1. napja óta töltöm be a jegyzői tisztséget
a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban.

1970-ben születtem Rákospalotán, ahol azóta is
családommal, feleségemmel és két gyermekemmel élek.

Munkám során arra törekszem, hogy mind a Hivatal
köztisztviselői, mind jómagam tökéletesen felkészülten, az
ügyfelek javára lássuk el feladatainkat, ugyanis a modern
helyi-közigazgatás legfontosabb kötelezettsége a jogszerűség, szabályszerűség és eljárási rend betartása mellett, a
Visegrádi lakosok közösségének lelkiismeretes szolgálata.

Az Államigazgatási Főiskolán szereztem Igazgatás-szervező Diplomát 1997-ben, majd ezt követően a Budapesti
ELTE Állam és Jogtudományi Kar hallgatójaként kaptam
kézhez 2004-ben Jogász Diplomámat.
Az állam és közigazgatásban 2005 óta dolgozom. Tíz
évet meghaladó jegyzői, aljegyzői gyakorlatomat a Pest
megyei Nagykáta városban, Tök községben, illetőleg
a Heves megyei Gyöngyössolymos és Mátraszentimre
Községek Közös Hivatalában, illetve a Nógrád Megyei
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban szereztem.

Dr. Tanács Péter Zsolt,
Jegyző, Visegrádi Polgármesteri Hivatal
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
ELNYERÉSÉRE (2019.)

V

•

isegrád Város Önkormányzata pénzügyi
támogatást nyújt összesen 1.500.000 forintos
keretösszeg felosztásával a városban működő
civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos
működésük és programjaik megvalósítása érdekében,
amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és
lakosságának érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van.
1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
•

Működésre általában, évi maximum 50.000.-Ft
erejéig (működési költségek például: könyvelés,
irodabérlet, telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és
papírköltségek).

•

Visegrádon megrendezésre kerülő programok
megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak a szervezet tagjai számára meghirdetett
esemény, színházlátogatás, kirándulás; nyilvános
sportrendezvény azonban támogatható. Egy program megvalósulása esetén a számlával igazolt kiadások max. 20%-a, vagy eseményenként max.
20.000.-Ft számolható el vendéglátásra.

•

Kis érték eszközök vásárlására, maximum 50.000.Ft/eszköz értékhatárig

•

Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással
és egyéni elbírálással.

A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a pályázat benyújtását segítendő, elektronikusan
kitölthető táblázatot bocsát rendelkezésre. A pályázók a
pályázat benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó
programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben
szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla
stb.) meghirdetik.
5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás
kérdésében 2019. április 9-éig. A bizottság az igények
elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától
eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a
támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja.
Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi
és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról
kell beszámolni. A döntés kézhezvételétől számított
egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az
önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja,
a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való
elállásként kezeli.

2. A pályázat benyújtásának feltétele:
•

A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése

•

Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt
tevékenység

•

Tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló
beszámoló benyújtása és elfogadása

6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben
a programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-ig kell elszámolni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy
szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból.
A szöveges beszámolónak a pályázott cél megvalósulásának
bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a
törvényi elírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénz-

3. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 1. (hétfő) 16 óra
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
•

A szervezet éves programtervét

•

A szervezet éves költségvetésének tervezetét

A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve
az önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért
támogatási összeget. A programok önrészének bemutatása során a pályázónak azt kell megjelölnie,
hogy az egyes tervezett programokhoz milyen
összeg önrészt biztosít és azt milyen formában
(például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan
kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes munka
formájában is.
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ügyi vezetője által kidolgozott formában kell, hogy
megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló
lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a működésre és a kis értékű tárgyi eszközökre fordított támogatás
felhasználását bizonyító számlák számát, és csatolni
kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is.
A beszámolóhoz mellékelni kell továbbá az önrész, ill. az
egyéb támogatásokból megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, számláinak másolatait is.
A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez
kérdés esetén a bizottság szívesen nyújt segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a

jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze,
amennyiben szükséges, az érintett szervezet bevonásával
és kötelező adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a
civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg,
a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
8. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki azon civil
szervezetekre, melyek költségvetési soron részesülnek
támogatásban
Visegrád Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
ELNYERÉSÉRE (2019. I. KÖR)

V

isegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren megvalósuló programok
támogatására. A pályázati felhívásra nem nyújthat be
pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetéséből címzetten támogatást kap
vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.

Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy
röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi
célja, várható eredménye, költségvetése, közreműködők,
korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot,
amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják.
Ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék,
illetve amennyiben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti
és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve
kaptak-e máshonnan támogatást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2019.
május 1. és 2019. december 31. között megvalósítandó
célok támogatására hirdetjük meg.

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül
sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja
meg a 30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerződést köt. A döntés
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó
köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturális, szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos
Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb.
által szervezett programokat. Nem feltétel, hogy a program Visegrádon valósuljon meg.
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de
visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok,
kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak,
ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett táborokat.

Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben
a programok vagy a támogatott tartalom tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális
bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását
kezdeményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi
beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát
kér a közművelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti
bizottság. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkésőbb a tárgyévet követő év
január 10-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban.
Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat

A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, több
korosztály számára is hozzáférhető, de elsősorban a fiatal
felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató műsorok szervezését támogatja a bizottság.
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benyújtását követően állítottak ki. Beszámoló hiányában
a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a
további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást
jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni.
A pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés
után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó
hozzájuthat az elnyert összeghez.

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81.
címre lehet beküldeni, vagy személyesen beadásra a
2025. Visegrád Fő u. 81. címen van mód.
A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottsága Ifjúsági Alap pályázat, valamint a választott
céltól függően: Ifjúsági programok támogatása/Táborok
szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program
támogatása.

Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése: 900.000.Ft (I. kör 600.000.-Ft + II. kör 300.000.-Ft) Táborok szervezésére: 500.000.-Ft; a rendezvénytéren megvalósuló
programok szervezése 600.000.-Ft
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. április 1 (hétfő) 16:00 óra.

VVÖ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE (2019.)

V

szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva

isegrád Város Önkormányzata 2015-ben új
pályázati alapot hívott életre, annak érdekében,
hogy segítse a város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket
mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat
élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város
Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt összesen
1.000.000 forintos keretösszeg felosztásával – a városban működő civil szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó
intézmény, cég és önkormányzat nem pályázhat), olyan
programok megvalósítására, melyeket a bevezetőben
megjelölt cél érdekében szerveznek meg, és amennyiben
tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának
érdekeit szolgálja. A programok helyszíne egyaránt lehet
Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano.

•

A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy
a megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek,
honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá
teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás
kérdésében 2019. április 9-éig. A bizottság az igények
elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától
eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a
támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja.
Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétől
számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó
ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a
támogatástól való elállásként kezeli.

Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente
egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére témakör megkötése nélkül.
A pályázat keretein belül azonban támogatás nem kérhető
szállásra és étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 1. (hétfő) 16:00 óra.
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
•

A megvalósítandó program részletes tervét és indoklását

•

A megvalósítandó program részletes költségvetését

•

A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és
jellegét tételesen

•

A testvérvárosban működő partner szervezet
vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó

A testvérvárosban működő partner szervezet vagy
magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó
levelét eredetiben, és magyarra lefordítva

5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben
a programok tekintetében módosítás válik szükségessé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
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tetni a programokra fordított támogatás felhasználását
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott
nevére kiállított számlák másolatait is.

6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a
szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat
és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges,
az érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a
fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi
támogatásból kizárja magát a szervezet.

7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év január 10-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a
pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi előírásoknak
megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által
kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tün-

VVÖ

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, NÉMET NYELVI DIPLOMA

K

Több tanulónk úgy nyilatkozott, hogy megnyugtató
volt látni, mi vár rájuk. Érdemes tudni, hogy német
nyelvdiplomának elsőként futnak neki iskolánk tanulói.
Talán az eredménynél is fontosabb, hogy tapasztalatot
szerezzenek egy nyelvvizsga menetéről és elsajátítsák
az azt megelőző felkészülés módszerét, amelynek a
középiskolai tanulmányaik alatt is nagy hasznát veszik.

özeleg a Deutsches Sprachdiplom megszerzésének lehetősége, ezért iskolánk ez ügyben
érintett tanulói egyre szorgalmasabban tanulnak és persze egyre izgatottabbak is.
2018 szeptemberétől, vagyis 5 hónapja tanítom a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola felsőbb osztályaiban
a német nyelvet. Mivel a 8. osztályosok elég kitartónak
és ambiciózusnak bizonyultak, úgy döntöttünk, hogy
közülük nyolcan jelentkeznek a nyelvvizsgára.

A decemberi, bécsi kirándulásunk után még
motiváltabbak a diákok, hiszen saját maguk tapasztalták,
hogy a német nyelvet érdemes tanulni, tudni, beszélni.
A kitartó munka gyümölcse nem a papír vagy a diploma
lesz, hanem a tapasztalás és a tudás, melyet menet közben magukba szívnak.

Hogy elűzzük az aggodalmukat, 2019. február 12-én
DSD próbanyelvvizsga (Pilotprüfung) megtekintésen
voltunk a Dunabogdányi Általános Iskola szervezésében.
Az eseményen a 8. osztály tanulói közül azok vettek részt,
akik szeretnének 2019. március 14-én írásbeli, valamint
április 4-én szóbeli nyelvvizsgát tenni. A próbavizsgán
jelen voltak még Christine Lück mint vizsgaelnök és
Vogel Norbert mint szervező.

Szentivánszky Katalin,
némettanár

8

ZOLLER ATTILA-DÍJ (2019.)

M

inden év januárjában, Zoller Attila születésének
évfordulóján kerül sor a Zoller-díj átadására a
művész szülőházában, a Don Vito Pizzériában.
Nem volt ez másképp idén sem. A Pizzéria megtelt
zenekedvelő ismerősökkel, barátokkal, érdeklődőkkel.
Mikesy Tamás, a Mátyás Király Művelődési Ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
A díjat Nagy Gergely tanítványa Horváth Balázs
nyerte el.
Balázs Rácz Tamásnál és Kun Ádámnál kezdte meg zenei
tanulmányait, furulyán. Ezt követően kezdett érdeklődni
a szaxofon iránt. Kíváncsisága és pozitív hozzáállása az
újabb és újabb gyakorlatokhoz, darabokhoz, a kezdetektől nagyban segítették a közös munkát. Szerencsére ez
az odaadó magatartás máig töretlen. Ennek köszönhető,
hogy a gimnázium mellett is időt szán a gyakorlásra,
rendszeresen próbál a szaxofon quartettel és részt vesz a
zeneiskola rendezvényein. A díjátadót követően a Göod
Times Band szórakoztatta a közönséget.
Balázs két számot adott elő, egyiket Tóth Sándor zongoratanárral, a másikat pedig a Göod Times Banddel.
Az örömteli hangulatba szomorúság is vegyült. Ugyanis
ez volt az első díjátadó ünnepség, amelyen nem volt jelen
a díjalapítók egyikének, Scheili Richárdnak édesanyja, az
Áprily Iskoláért Alapítvány elnök asszonya, Mezei Anna.
Köszönjük az alapítóknak a színvonalas ünnepséget,
és azt, hogy fontosnak tartják azt, hogy minden évben
elismerik zeneiskolánk egy növendékét, aki kiemelkedő
teljesítményével válhat érdemessé a megtisztelő díjra.
Bosnyák Endréné
intézményegység-vezető

HÁZHOZ JÖTT A ZENEDE

F

ebruár 11-én került sor a Házhoz megy a Zenede koncertre a visegrádi városi moziban. Iskolánk összes diákja jelen volt. Nem először találkoztunk rendhagyó énekóra keretében Bordás Józseffel, a program megálmodójával. Ezúttal a rock legendák világába kalauzolt el bennünket. Fergeteges koncertélményben volt részünk. Többek
között Bill Haley, Elvis Presley, a Pink Floyd, a Black Sabbath, a Deep Purple, az AC/DC, az Iron Maiden és a Queen
együttes dalai hangoztak el. De a magyar rock legendák is sorra kerültek, mint például a Locomotív GT, az Edda együttes,
Radics Béla, a Hobo Blues band és Takáts Tamás. A közönség eleinte visszafogottan hallgatta az előadást, majd szép lassan
felbátorodott és együtt énekelte a dalokat az együttessel. A végére többen is felállva tapsoltak a zeneszámok alatt. Külön
élvezetes volt, hogy korabeli képeket és koncertfelvételeket nézhettünk a kivetítőn.
Köszönjük az együttes tagjainak, Bordás Józsefnek, Baricz Gergelynek, Nagy Zoltánnak és Megyaszay Istvánnak, hogy
eljöttek hozzánk és egy igazán élvezetes koncerttel ajándékoztak meg minket.
Bosnyák Endréné,
intézményegység- vezető
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ÁPRILY FARSANGI BÁL (2019.)

Á

tek az igen gazdag felajánlások nyomán beérkezett nyereményeknek. Akik a bőséges vacsora után a tánc hevében
megszomjaztak vagy megéheztek a büfében válogathattak a
gazdag italkínálatból és a szülők, nagyszülők által készített
fantasztikusan finom házi, édes és sós süteményekből.

prily Lajos írja egyik versében: „Én Istenem, legyek vidám,/ ma minden gondot tűzre vessek.”

Azt gondolom, a február 9-ei Áprily estély résztvevőinek lehetőségük nyílt arra, hogy minden gondjukat
tűzre vetve, vidáman és önfeledten részt vegyenek egy párját ritkító alapítványi bálon.

Mivel idén farsangi időpontot tűztünk ki a bálunk
megszervezéséhez, nem maradhatott el a jelmezbál sem.
Találkozhattunk így többek között kanadai favágóval, a
négy évszak tündéreivel, cowboyokkal és cow-girlökkel,
közteresekkel, sőt, még egy apácával is.

Ez már a nyolcadik alkalom volt, hogy megrendeztük a
bált és idén abban a megtiszteltetésben részesülhettem,
hogy lehetőségem nyílt arra is, hogy az elmúlt évekhez
képest még bensőségesebben kivehettem a részem a szervezésből, hiszen idén a házigazda és egyben konferáló
szerep is az enyém lehetett. Konferanszié-társam pedig
Mészáros Péter, négy gyermekes apuka volt, aki szakmai
profizmusával a nem várt döccenőket is szakszerűen simította el.

Az est egyik nagy slágere a szelfigép volt, amely kettős célt
szolgált. Egyrészt a gép mellett elhelyezett adománydobozban az alapítvány javára gyűjtöttünk, másrészt méltó és
vicces módon őrizhettük meg magunkat és barátainkat az
utókornak.
Az Áprily estély egyik fő eseménye, a „műtárgy árverés”.
Ez az a program, ami egyúttal a rendezvény egyik
csúcspontjának is mondható. Talán azért nem túlzás ezt így
kimondani, mert művészek, alkotó ismerőseink, barátaink
ajánlanak föl ilyenkor az iskola javára művészi alkotást.
És idén rendkívül gazdag műtárgy-kínálatot sikerült prezentálni. Nekem személyes kedvencem egy századfordulós
gobelinhímzéses szolgahívó csengő volt, illetve Vertel
József rézkarcai is maradandó művészi élményt okoztak.
Az árverés levezetője idén is Kangas Kinga volt. Mivel a
szülői munkaközösség tagja vagyok, ezért részt vehettem
a rendezvény szervezésében is. Nem is gondolná az ember
lánya – ha nem látná a saját szemével –, hogy egy ilyen esemény lebonyolítása mennyi háttérmunkával jár, mennyi
átdolgozott nappal és éjszaka, ötletelés, mennyi szorgos
és segítő kéz szükségeltetik ahhoz, hogy a sok bálozó jól
érezze magát és megelégedve távozhasson. A szervezőtársaság – Visnyovszky András SZMK-elnök jóvoltából – az
utóbbi időben valódi csapattá forrt össze, és külön öröm
volt számomra, hogy a bál igazi közösségi élménnyé avanzsálódott, hiszen a számos segítő-szervező között olyanok is részt vettek, akiknek gyerekeik már nem járnak a
mi iskolánkba, vagy olyanok, akik sokgyerekes létükből
adódóan extra logisztikai varázslatokat kellett végrehajtsanak a jelenlét érdekében, de olyanok is akadtak, akik
a mindennapi nagyon sok munka mellé vállalták be az
önkéntességet.

Az idei bálon jelentősen képviselték magukat az erdészek is,
aminek külön örültünk, hiszen sokuknak talán nincs is személyes vagy szoros kötődésük az iskolához, mégis megtiszteltek jelenlétükkel és hozták magukkal fergeteges jókedvüket.
Rendhagyó alkalom volt ez a bál, hiszen egyrészt most
farsang alkalmából találkoztunk a sportcsarnok kupolája
alatt, és azért is, mert az Áprily-estek alkalmaiból ez volt az
első, hogy Mezei Anna, vagy, ahogy mindnyájan ismertük,
Panni néni, már nem lehetett velünk... Panni néni életfilozófiája az volt, hogy ne szomorkodjunk, úgyhogy ezen
az estén, azt hiszem, eleget tettünk kérésének.
A Szülői Munkaközösség nevében is köszöntöttük virággal, puszival és nagy tapssal azt az édesanyát, aki az elmúlt
években áldozatos munkájával összefogta és irányította
csapatunkat, ezáltal is felejthetetlenné téve a tavalyi gyereknapot és Áprily- estélyt. Ezúton is köszönünk mindent
Nődl Norbertné, Hajni, a te lépéseid nélkül ez az est sem
lehetett volna ennyire sikeres!
Következtek iskolánk büszkeségei, Bozóki Marianna és
Borkó Bálint felvezetésével a Kanyargó néptánc-csoport
„Bonchidai román táncát” adták elő, majd mindenkinek
lehetősége nyílt arra, hogy gyermekeink életvidám, mosolyt derítő műsora végén részt vegyen az össztáncban.
A talpalávalóról immár másodszor is a Bananas zenekar
gondoskodott, a vacsorát a Plintenburg Étterem pincérei
szolgálták fel. Az idei vacsora felajánlást is Rózsavölgyi
Noéminek és Visnyovszky Andrásnak köszönhetjük, így
elmondhatjuk, szívük-lelkük érezhető volt a menüben.
Az est folyamán a táncoslábú ifjaink árusították a tombolajegyeket, amelyeket később kisorsoltunk, és sokan örülhet-

Hálás vagyok ezért a közösségért, azért, hogy az egész
Dunakanyart megmozgató rendezvény végül is elérte a
célját, hiszen a befolyt összeg – a költségek levonása után
– nagyon szép értékké domborodott az Árpily Alapítvány
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javára, mellyel, mint köztudott, gyermekeink mindennapjait könnyítjük meg, az őket tanítók munkáját segítjük.
Hiszem azt, hogy Panni néni odafentről most mosolygott.
Ránk, akik továbbvisszük az általa megálmodott alapítványi bál hagyományát, s hiszem, az ő angyali segítsége is
jelen volt ebben a sikerben.
Fodor Gabriella,
SZMK szervezeti tag

FARSANGI BÁL
AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT (2019.)

A

z Áprily-estély hagyományát nyolc évvel ezelőtt,
az iskola vezetésével és a szülői szervezettel összefogásban az Áprily Iskoláért Alapítvány teremtette meg, Mezei Anna, Panni néni vezetésével.
A hagyományoktól eltérően idén nem az Áprily-héthez
szervesen kapcsolódva, hanem a farsangi időszakban rendeztük meg a bált. A nevet is változtatott a rendezvény,
értelemszerűen Farsangi bál az Áprily Iskoláért lett az új
időponthoz illő név.
Az esemény létrejötte több hónapos előkészületekkel járt,
és sok ember önzetlen munkáját vette igénybe. Ezt szeretném leírni önöknek.
2019. február 8-án reggel 7 órakor a Magyar László
Sportcsarnokban
(bálterem)
megjelentek
a
„gameszos fiúk” ifj. Schüszterl Károly vezetésével, s
elkezdték az általuk ideszállított színpadot és a paravánokat
felállítani. Nem sokkal később megérkeztek a szülők is.
Elindultunk hát a bútorokért. Nádas Gábor a Thermal Hotel Visegrád vezérigazgatója az idén is – mint ahogyan
minden évben – a rendelkezésünkre bocsájtotta a rendezvényhez szükséges asztalokat, székeket és asztalterítőket,
amelyeket több mint öt fuvarral szállítottunk el. Aztán
több ember sokórás munkájával berendeztük a báltermet. Este 10 órakor végeztünk a pénteki napra kitűzött feladatokkal. A táncosok közben három és fél órán át húzták
a nótánkat, s gyakoroltak rendületlenül.
Másnap, a bál napján reggel 9-től folytatódott a terem
díszítése. Bohóc lámpasorokat feszítettünk ki a teremben hangulatvilágításként. A 10-12 fős kör asztalokat
hófehér abroszokkal, közepén gyertyás ikebanákkal és
színes terítékekkel terítettük meg. A terem díszítését
Andáné Dlabig Zsuzsi és Ispán Márti irányította, s a gyermek és felnőtt kezek által tökéletesre sikeredett a dekoráció.
A színpadot is színes virágcsokorrá varázsolták profi dekoratőreink. Közben az italpult feltöltésével is elkészültek a
dirigensek, Friedrich Ivett Larina és Kangas Kinga. Köz-
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ben fél 11-től a táncosok is újra munkába fogtak, s öt
órán át készülődtek újra azért, hogy a legtöbbet nyújthassák a vendégeknek. Este hat órára elkészültünk mindennel, innen „már csak” a vendégeket kell fogadnunk.
A Bananas zenekar is megérkezett, és egy óra alatt be is
rendezték a színpadot, s fél 7-kor el is kezdtek szálingózni
az első vendégek. A bejáratnál dr. Kádár Petra, Muksadtné A. Enikő és jómagam vártuk a kedves vendégeket, és
kísértük őket az asztalukhoz. Fél nyolckor a szülők által
választott két képviselő, műsorvezetőink, Fodor Gabriella és Mészáros Péter nyitotta meg a farsangi bált. Miután
elhangzottak a szép köszöntő gondolatok, kedves versét
az emlékezéshez segítségül hívva, megemlékeztünk Panni néniről az Áprily Iskoláért Alapítvány Kuratóriumának
elhunyt elnökéről. Ezt követően, mivel tavaly nem volt alkalmunk megköszönni a szülői szervezet tanév végén leköszönt elnökének, Nődl Norbertné Hajninak áldozatos
munkáját, most az ünnepi percek lehetőségét kihasználva
ezt is megtehettük.
A visegrádi fiatalokból álló Kanyargó néptánccsoport,
akik a szervezők felkérésére Bozóki Marianna és Borkó
Bálint vezetésével a kezdetektől fellépnek az Áprily-estélyen, most, a közönség hangos elismerését kiérdemelve,
bonchidai román táncokat adtak elő. Az előadásuk után
a közönséget is meginvitálták két közös tánc erejéig,
megteremtve ezzel a remek alaphangulatot.
Idén először egy Selfie Camera gépet is hoztunk a rendezvényre. A selfi gép mellett különböző kellékeket, parókákat,
műbajszokat, kalapokat, szemüvegeket próbálhattak fel
vendégeink és ezek segítségével vicces fotókat készíthettek
magukról. Az emlékfotókat haza is vihették vendégeink.
Most a vacsoráról is ejtsünk néhány szót. Az össztánc
után Rózsavölgyi Noémi irányításával elkezdődött az ételek
tálalása és felszolgálása. A báli menü részeként idén először
francia hagymalevest tálaltunk cipóban, majd vörösboros
vaddisznópörköltet tarhonyával és savanyúsággal. A vacsorát idén ismét a Plintenburg étterem készítette el, és
ajánlotta fel a bálra.
Miután mindenki jóllakott, a Bananas zenekar legjobb zenéivel elkezdődött a buli! Az első szünetben a jelmez verseny
következett, remek ötletekkel, pazar jelmezekbe öltözött fel
a népes jelmezes sereg. Az első három helyezettet díjaztuk –
nem kis töprengéssel. Aztán folyt tovább a jókedvű mulatozás, s a táncparketten mindig nyüzsögtek az emberek.
A második szünetben az árverés következett Kangas Kinga
vezetésével, értékes antik tárgyakra való licitálással, majd
az újabb szünetben az elmaradhatatlan tombolasorsolás
következett. Több mint 300 tombolatárgyat sorsoltunk ki,
amit a helyi vállalkozók, szülők, pedagógusok ajánlottak
fel, s az érdeklődés felfokozott volt.

2019. MÁRCIUS
Jó hír, hogy szinte minden vendégünk nyert valamilyen tárgyat. Hajnali kettőig állt a fergeteges bál! Némi
rendrakás után, hajnali négykor, már az elnyűhetetlen, de
legalábbis még mozogni tudó szervezők is hazafelé indultak.
Aztán reggel tízkor ismét a fedélzeten volt a csapat. Néhány
óra leforgása alatt a bútorokat visszaszállítottuk, a báltermet újra sportcsarnokká varázsoltuk – akarom mondani
kirámoltuk, sikáltuk, rámoltuk.
S itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
segítette a rendezvény megszervezését, lebonyolítását: a
szülői szervezet választmányi tagjainak, a szülőknek, a
pedagógusoknk, a diákoknak, a tombola tárgyak és az
árverési tárgyak felajánlóinak, VVÖ Műszaki Csoportjának, a Kanyargó néptánccsoport vezetőinek és tagjainak, s nem utolsó sorban a Bananas zenekarnak. A farsangi bál teljes bevételéből az Áprily Lajos Általános Iskola és

AMI közösségépítését és eszközfejlesztését támogatjuk, az
Áprily Iskoláért Alapítványon keresztül. Idén kimagasló,
minden képzeletet felülmúló bevételt produkáltunk.
Szeretnék megkérni, bátorítani, buzdítani minden szülőt,
minden visegrádit, hogy jöjjenek és segítsenek, vegyenek
részt a rendezvényeinken, megmozdulásainkon. Mi mindent társadalmi munkában, a gyermekeinkért teszünk.
A következő rendezvényünk az Áprily családi nap, amit
a Telgárthy-réten tartunk 2019. május 18-án szombaton.
Zárószóként csak annyit, nagyon jó volt együtt dolgozni
ezzel a szuper jó visegrádi csapattal!
Hajrá Visegrád! Hajrá Áprily!
Visnyovszky András,
SZMK elnök

NAGYBÖJT - FASTENZEIT

A

keresztények egyik legnagyobb ünnepe a húsvét,
idén április 21-22-re esik, de egy 2018-as kormányhatározat szerint nagypéntek is ünnep
lett, idén április 19-re esik. A húsvét előtti negyven nap
a nagyböjt időszaka, idén március 6-án hamvazószerdán
kezdődik és április 18-án csütörtökön ér véget.

den gut entwickelten Ländern, an Übergewicht. Man muss
eine kalorien- und fettreduzierte Diät durchführen. Eine
solche Diät erfordert eine Umstellung der Essgewohnheiten bei den Betroffenen: Obst, Gemüse, Vollkornprodukte,
Kartoffeln… mit Fett und fettreichen Lebensmitteln und
Kohlenhydraten sparsam umgehen.

A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti
negyven napos bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus
feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való
elmélyülés a kiengesztelődés és a lemondás révén.

Dazu muss noch eine vermehrte körperliche Aktivität
kommen.

A nagyböjti önmegtartóztatás legszigorúbb változata a negyvenelés volt, a böjtölő csak negyvenszer evett
ebben az időszakban. A katolikus egyház a régebbi szigorú szabályokon mára már enyhített. Szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő: ekkor a 18-60 év
közötti hívek a nap folyamán 3x ehetnek és egyszer lakhatnak jól. Ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekén
a 14. évnél idősebbek ne fogyasszanak húst. A mérsékelt
böjtölés általában jót tesz a testnek és a léleknek, de figyelnünk kell a megfelelő folyadékbevitelre és vitaminok, friss
gyümölcsök fogyasztására. A böjtölési időszakban tartózkodjunk sokat a szabadban, sétáljunk és végezzünk tavaszi
takarítást a kertünkben. Az alábbiakban dr. Zoltán Müller
életmód specialista pár gondolatát olvassuk el a böjtöléssel
kapcsolatban.

Die kleine Erika ist bei ihrer Tante zu Besuch. Im Wohnzimmer sieht sie ein Bernhardinerfell liegen. Da sagt sie:

Lach mit!

„Wir haben zu Hause auch einen Hund, aber der ist nicht
so platt getreten wie dieser hier!”
„Mama, warum heißt es eigentlich Muttersprache?”
„Weil Papa hier nichts zu sagen hat!”
Winter ade!
So hört doch, was die Lerche singt! Hört, wie sie frohe
Botschaft bringt!
Es kommt auf goldnem Sonnenstrahl der Frühling heim
in unser Tal, Er streuet bunte Blumen aus und bringet
Freud’ in jedes Haus.
Winter ade! Frühling juchhe!

Nur gesunde Leute dürfen Fasten! Es darf nicht auf Kosten der Gesundheit gehen!

Ida Kékessy-Herendi

Es soll aber betont werden, fasten bedeutet nicht hungern. Mehrere Millionen Menschen leiden, besonders in
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KULTURÁLIS HÍREK
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2019. március 30-án szombaton 15-19 óráig
tartjuk a művelődési ház hagyományos

2019. március 2-án szombaton 16 órára
a művelődési házba

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNJÁT,
MELY ALKALOM EZÚTTAL
A JÁTSZÓDÉLUTÁN SZÜLETÉSNAPI
JÁTÉKA IS

VÉGH ÉVA
festőművész
KERESZTMETSZET
című kiállításának megnyitójára

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

A megnyitón közreműködik:
Tóth Sándor
zongoraművész

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

A kiállítás 2019. április 10-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit
a művelődési házban.

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.
Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

2019. március 8-án, pénteken
18 órakor a könyvtárba
AVANTGARDE ÉS A BLUES
Köznapi tárgyak a művészetben
címmel
Székely Árpád
művészettörténeti előadására
és szivardobozgitár bemutatójára

KÖNYVTÁRI HÍREK
2019. március 11-től 2019. április 8-ig rajzpályázatot szervezünk József Attila születésnapja, a Magyar
Költészet Napja alkalmából. A feladat a következő lesz,
Áprily Lajos három versét kell illusztrálni. Az óvodásoknak a Cinkék, az alsó tagozatosoknak Koncert című verset, míg a felső tagozatosoknak a Fegyvertelen vadász
dala című költeményt. Az eredményhirdetésre 2019.
április 12-én 17-kor kerül sor a könyvtárban.

Közreműködik
Gier Gabriel
ének, gitár, szájharmonika

KÖNYVAJÁNLÓ:
• Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése
• Erdélyi Margit: Kis német nyelvtan
• Frick, Hans: Breinitzer vagy a másik bűn
• Ibargüengoitia, Jorge: Augusztusi villámok
• Krúdy Gyula: Asszonyságok díja
• Maynard, Joyce: Baby love
• Szbitnyev, Jurij: Pásztortűz fehér éjszakában
• Szende Aladár: Gyakorlatok és feladatok a magyar
nyelv tankönyvéhez középiskolásoknak
• Szinák János, Veress István: Ismeretlen ismerősök:
barangolások az állatok világában
• Szinák János, Veress István: Kutyakalauz
• Warner, Rex: Periklész
Kotz Eszter, könyvtáros

Szeretettel invitáljuk Önöket a péntek esti
előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2019. március 29-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban
Lóczy István
Imedias kiadó munkatársa
előadással egybekötve mutatja be
a Svábok az új hazában
és a Sváb örökségünk
című, a kiadónál megjelent köteteket
A könyvek a bemutató alkalmából
kedvezményes áron megvásárolhatóak!
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MÁRCIUSI 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!
Március 7. csütörtök, 19:15

Március 9. szombat, 19:15

magyarul beszélő, finn-norvég zenés vígjáték, 92’, 2018
Rendező: Juuso Laatio, Jukka Vidgren
Főszereplők: Johannes Holopainen, Torstein Bjørklund
A falu lúzere, Turo életének egyetlen öröme az általa vezetett
helyi metal zenekar, az Impaled Rektum. 12 éve játszanak
együtt haverjaival anélkül, hogy egyetlen fellépésük is lett
volna. Egy nap a híres norvég metál fesztivál főnöke áll a falusi próbatermükként szolgáló rénszarvas feldolgozó üzem ajtajánál. Odaadják neki demo kazettájukat és már terjed is a faluban a fesztivál fellépés híre. A rettenetesen félresikerült próbafellépés után a zenekar feloszlik, de csak azért, hogy újra
összeállhassanak, és meg se álljanak a végső cél eléréséig.

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, sci-fi, 128’, 2019

HEAVY TÚRA

Március 8. péntek, 17:00

HEAVY TÚRA

magyarul beszélő, finn-norvég zenés vígjáték, 92’, 2018
Március 8. péntek, 19:15

MARVEL KAPITÁNY

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, sci-fi, 128’, 2019
Rendező: Ryan Fleck, Anna Boden
Főszereplők: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law
A Marvel Studios az 1990-es években játszódó filmje egy teljesen új kaland a Marvel-univerzum eddig nem ismert periódusából, amely Carol Danverst követi nyomon. Mikor egy két
idegen faj közötti galaktikus háború eléri a Földet, Danvers az
események forgatagában találja magát szövetségeseivel, s hamarosan a világegyetem egyik legerősebb hősévé válik.
Március 9. szombat, 15:00

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3.

magyarul beszélő, am. animációs kalandfilm, 104’, 2019
Rendező: Dean Deblois
Ami egy kamasz viking és egy félelmetes Éjfúria sárkány
meglepő barátságaként indult, nagyszabású trilógiává nőtte ki
magát, mely végig követi hőseink életét. Ebben a mostani fejezetben Hablaty és Fogatlan végre megtalálják igazi rendeltetésüket. Hablaty a falu főnöke lesz Astriddal az oldalán, míg
Fogatlan a sárkányok vezérévé válik. Ám az eddig látott legsötétebb veszedelem – és egy Éjfúria lány felbukkanása – még
sosem tapasztalt módon teszi próbára hőseink barátságát.

MARVEL KAPITÁNY
Március 14. csütörtök, 19:15

ALELNÖK

feliratos, amerikai életrajzi dráma, vígjáték, 132’, 2018
Rendező: Adam McKay
Főszereplők: Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell.
Richard Bruce Cheney az amerikai politika egyik legellentmondásosabb embere, aki zárkózott és visszahúzódó emberként szinte észrevétlenül tette rá a kezét a hatalomra. Élettörténete és karrierje - mely néhol szórakoztató, néhol ijesztő betekintést ad az USA vezetésének kulisszái mögé. Cheney vidéki elektronikai munkásból egészen a Fehér Házig küzdi fel
magát, hogy ott ravasz politikai manőverekkel úgy változtassa
meg a világpolitikát, hogy annak a mai napig érezzük hatását.
Március 15. péntek, 17:00

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3.

magyarul beszélő, am. animációs kalandfilm, 104’, 2019
Március 15. péntek, 19:15

KINCSEM

magyar történelmi kalandfilm, 121’, 2017
Rendező: Herendi Gábor
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Balsai Mónika
Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után.
Céltalan, kicsapongó életet él, amikor egy nap megjelenik
élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre
halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le
ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába.
Március 16. szombat, 15:00

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3 .

magyarul beszélő, am. animációs kalandfilm, 104’, 2019
Március 16. szombat, 17:00

KÖLCSÖNLAKÁS

magyar romantikus vígjáték, 94’, 2019
Március 16. szombat, 19:15

Március 9. szombat, 17:00

ALELNÖK

magyar romantikus vígjáték, 94’, 2019
Rendező: Dobó Kata
Főszereplők: Haumann Máté, Klem Viktor, Balla Eszter
Balázsnak a család fontos meg az otthona, amit éppen felújítanak. Henriknek viszont a hódítások meg az otthon, amit a haverja éppen felújít: oda akarja meghívni legújabb hódítását. A
két férj és a két feleség, a gyerekre vágyó Anikó meg a férjén
bosszút állni vágyó Linda, a lakást felújító dizájner és az őt
rajongásával üldöző csaj mind arra vágyik, hogy végre egyedül maradhasson a lakásban, és belépjen a nagy Ő. Aki be is
lép. De mindig valaki más, mint várnák, és Ő is valaki mást
keres. Egyetlen zűrzavaros éjszakán egymásba botlik mindenki, akinek nem kéne, lebukik, aki ártatlan, és csábít, aki
büntetést érdemel.

Március 20. szerda, 18:00

KÖLCSÖNLAKÁS

feliratos, amerikai életrajzi dráma, vígjáték, 132’, 2018

SALVADOR DALÍ A HALH ATATLANSÁG NYOMÁBAN

feliratos, spanyol ismeretterjesztő film, 105’, 2018
Rendező: David Pujol
A film 1929-től kezdve követi nyomon Dalí pályáját – ekkor
csatlakozott a szürrealistákhoz, és ebben az évben ismerte meg
Galát – egészen 30 évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig. A művészettörténet egyik legkülönösebb alkotójának életét többféle
nézőpontból ismerhetjük meg. Művészettörténészek, családtagok interjúi és eddig sosem publikált fotók és levelek mellett
maga a kontempláló Dalí és a remekművek felvételei teszik
teljessé a képet az extravagáns bajusz mögött rejlő művészről.

Március 21. csütörtök, 19:15

Március 23. szombat, 17:00

feliratos, kolumbiai-dán-mexikói dráma, 124’, 2018
Rendező: Cristina Gallego, Ciro Guerra
Főszereplők: Natalia Reyes, Carmina Martinez, José Acosta
A megtörtént eseményeken alapuló Az átkelés madarai egyszerre izgalmas gengszterfilm és a kolumbiai bennszülött tradíciók lenyűgöző dokumentuma. Az 1960-as és ’70-es években Amerikában virágzott a hippikultúra, és hatalmas igény
mutatkozott a különböző drogokra. Ebből elsősorban a kolumbiai farmerek profitáltak, akik közül a legleleményesebbek
marihuánatermelő és -terjesztő üzletemberekké nőtték ki magukat. A Guajira-félszigeten élő wayuu indián törzsi hagyományai szerint kéri meg a talpraesett Raphayet a fiatal Zaida
kezét a nagy tiszteletben álló klánvezetőtől. Hogy a hozományt teljesíteni tudja, Raphayet forrófejű, törzsön kívüli barátjával társul, és együtt hamarosan mindent elérnek, amiről
még álmodni sem mertek. A végtelen gazdagsággal együtt beáramló nyugati értékrend azonban nem csak a tradíciókat mérgezi meg, hanem véres háborút szít a helyi családok között.

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 96’, 2018

AZ ÁTKELÉS MADARAI

Március 22. péntek, 17:00

AMIT NEM AKARSZ TUDNI A SZÜLEIDRŐL

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 96’, 2018
Rendező: Fred Wolf
Főszereplők: Salma Hayek, Alec Baldwin
Frank és Nancy egyetlen gyermeke épp most ment egyetemre,
ők meg visszatérhetnek gazdag, előkelő környéken lévő házukba. Pénzük egyre inkább fogy, ezért egyre szélsőségesebb
intézkedéseket hoznak meg annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a látszatot. Egy látszólag mesteri tervet eszelnek ki:
pár hónapra kiadják a szomszéd házát, amíg az nyaral. Ám a
tökéletes terv rémálommá válik, amikor tévesen őket rabolják
el, és amelynek eredményeképpen szembe kell nézniük a kemény valósággal.
Március 22. péntek, 19:15

ZÖLD KÖNYV – ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ

magyarul beszélő, amerikai életrajzi, zenés film, 130’, 2018
Rendező: Peter Farrelly
Főszereplők: Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Tony Lip egyszerű, ugyanakkor jó lelkű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök és
csak aztán kérdezek” módszerben. Egy kis mellékes reményében elvállalja, hogy egy afroamerikai zongorista, Don Shirley
sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda,
ahol a helyiek nem látják szívesen azokat, akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó ember nyers modorának, ám az út során rájönnek, hogy
nem is annyira különbözőek.
Március 23. szombat, 15:00

A KIRÁLYNŐ KUTYÁJA

magyarul beszélő, belga animációs film, 92’, 2019
Rendező: Ben Stassen
A brit monarchia nagy napra ébredt, mikor Fülöp herceg egy
csöpp corgival ajándékozta meg II. Erzsébetet, a híresen kutyabarát királynőt. A Buckingham palota eddig is az ugatástól
volt hangos, de most az új jövevény, az izgága és irtó cuki Rex
minden szabályt felrúg, amit négy tappancs csak felrúghat.
Egyik csíny követi a másikat, de a bájos pofinak senki nem tud
ellenállni. Ám mikor egy véletlen folytán Rex az utcára kerül,
a luxusélet tovaszáll és minden a feje tetejére áll. A királyi
négylábúnak meg kell tanulnia, hogyan váljon nemes lelkű
ebbé, miközben igaz barátokra lel és a nagy szerelem is rátalál.

AMIT NEM AKARSZ TUDNI A SZÜLEIDRŐL
Március 23. szombat, 19:15

ZÖLD KÖNYV – ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ
magyarul beszélő, amerikai életrajzi, zenés film, 130’, 2018

Március 28. csütörtök, 19:15

HIDEGHÁBORÚ

feliratos, lengyel-francia-angol romantikus dráma, 88’, 2018
Rendező: Pawel Pawlikowski
Főszereplők: Joanna Kulig, Tomasz Kot
Az Oscar-díjas lengyel rendező, Pawel Pawlikowski legújabb
alkotása egy évtizedeken és országokon átívelő, se veled, se
nélküled szerelmi történet. A filmben két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki előttünk, akiket egy idő után elválaszt a
férfi disszidálása. A nő a kommunista rendszerben igyekszik
érvényesülni, miközben szerelme a lüktető párizsi szalonokban és jazzklubokban próbál szerencsét. Európa különböző
pontjain keresztezik egymás útját, és hiába telnek-múlnak az
évek, a köztük lévő vonzalom úgy tűnik, hogy erősebb az őket
körülvevő világnál.
Március 29. péntek, 17:00

HIDEGHÁBORÚ

feliratos, lengyel-francia-angol romantikus dráma, 88’, 2018
Március 29. péntek, 19:15

CSALÁDI BUNYÓ

magyarul beszélő, angol-am. életrajzi dráma, vígjáték, 108’, 2019
Rendező: Stephen Merchant
Főszereplők: Florence Pugh, Dwayne Johnson, Vince Vaughn
Az igaz történet alapján készült film hősei a jó útra tért bűnöző,
Ricky, felesége, Julia, lányuk, Paige és fiuk, Zak, akik együtt
lépnek ringbe kisebb pankrációs rendezvényeken. Mikor
Paige és Zak lehetőséget kapnak, hogy felvételt nyerjenek a
WWE-be, vagyis az első számú pankrációs szórakoztatócégbe, kapva kapnak az alkalmon, hogy legvadabb álmaikat
valóra váltsák. A testvérek azonban csakhamar szembesülnek
vele: ha szupersztári babérokra törnek, tehetségük mellett kapcsolatuknak is komoly próbát kell kiállnia. Egy szívmelengető, elmés vígjáték, ami bizonyítja, hogy mindig megéri küzdeni, ha családról van szó.
Március 30. szombat, 15:00

A KIRÁLYNŐ KUTYÁJA

magyarul beszélő, belga animációs film, 92’, 2019
Rendező: Ben Stassen
Március 30. szombat, 17:00

CSALÁDI BUNYÓ

magyarul beszélő, angol-am. életrajzi dráma, vígjáték, 108’, 2019
Március 30. szombat, 19:15

BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 2.

magyarul beszélő, francia vígjáték, 99’, 2019
Rendező: Philippe de Chauveron
Főszereplők: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
A Verneuil család ismét visszatér! Claude és Maria Verneuil
újabb nehézséggel szembesül. Négy vejük, Rachid, David,
Chao és Charles úgy dönt, hogy családjaikkal együtt külföldön
próbálnak szerencsét. Claude és Marie el sem tudják képzelni,
hogy távol legyenek szeretteiktől, ezért mindent tőlük telhetőt
elkövetnek, hogy visszatartsák őket a költözéstől. A film a legjobb francia vígjáték hagyományokat követi, s ezúttal is bővelkedik humorban.
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„AZ ISMERETLEN GÖRGEI”
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ÚJ KIÁLLÍTÁSA

G

örgei
Artúr
születése
és halála jubileumi évadjainak
méltó befejezése a
Magyar Nemzeti
Múzeum időszaki
kiállítása, amely
némi
csúszással 2019. január
15-én nyílt meg.
A tárlat több mint
400
műtárgy,
multimédiás alkalmazások, filmek segítségével
mutatja be a tábornok szerencsés és tragikus fordulatokban gazdag életútját és örökségét. Létrejöttében a visegrádi múzeumnak is komoly szerepe volt. Az előkészítő
megbeszéléseken való részvétel mellett több a korabeli
Visegrádot ábrázoló fényképet, eredeti Görgei leveleket
és számos dokumentumot kölcsönöztünk a kiállításra.

A látogatót rögtön a bejáratnál ismerős látvány fogadja,
ifj. Szlávics Lászlónak a 2018. január 29-én a visegrádi
Városháza udvarán felállított formabontó Görgei szobrának a makettje. A Görgei-lépcsőnél 2018. május 16án felavatott Görgei-szobor alkotójának Szkok Ivánnak
másik pályaművét, egy álló, az idős Görgeit ábrázoló
bronz szobrát is kiállították a Nemzeti Múzeumban.
Szerepel a tárlaton az 1986-os visegrádi Görgei-kiállítás
és konferencia plakátja, meghívói valamint az ugyanaz
évben Kosáry Domokos és Antall József irányításával
megalakult Görgey Múzeumi Bizottságról szóló levél.
Egy archív felvétel az 1933-ban felavatott Görgey-bércen
levő emlékművet mutatja be. Még soha sehol nem volt
látható a tábornokot ábrázoló képzőművészeti alkotások
ilyen gazdag tárháza. Természetesen Görgei 1848-49es katonai tevékenységét is gazdagon reprezentálva ismerhetjük meg a kiállításon. A további szószaporítás
helyett azzal zárom soraimat, hogy a június 23-ig nyitva tartó kiállítást minden a magyar történelem, Görgei
Artúr históriai jelentősége és Visegrád régmúltja iránt
érdeklődő idősnek és fiatalnak érdemes megtekinteni.
Gróf Péter

MÉG NÉHÁNY MONDAT GÖRGEI ARTÚR ÉS MÓRICZ ZSIGMOND
KAPCSOLATÁHOZ

P

Móricz Zsigmond a látogatásra elvitte három kislányát is. Erről legidősebb lánya, Móricz Virág számol be
„Apám regénye” című könyvében. Nincs okunk rá, hogy
a beszámoló hitelességét kétségbe vonjuk.

ontosan idézem Móricz Zsigmondnak a Nyugat című folyóirat 23. évfolyamának (1930.), 13.
számában megjelent cikkét:

…„regényt akartam írni 48-ról, amelynek már Görgei volt a hőse. Váratlanul megjelent magyar nyelven
Görgei Artur: „Mein Leben und Wirken in Ungarn, im
Jahre 1848/49” c. könyve. …Úgy emlékszem, valahol az
Akadémia közelében lakott. Azonnal elmentem. Ez 1912
tavaszán volt. Görgei már akkor igen öreg volt, 94 éves.
Meglepett, ahogy felállt, hogy alacsony ember. Vékony,
kis meggörnyedt, előreesett fejű, kutató szemű öregúr
volt. A feleségem ráesett a kezére, s megcsókolta azt. …

Móricz az idézett cikkében még ezt írja a visegrádi
találkozóról: „Ez a találkozás perdöntő volt. Róla való
érzéseimet örökre befolyásolta s ítéletemet megszabta az
egész ember s az egész hősi élet felől. - Ez volt a magyar
história legnagyobb kondottierije, – mondtam róla.”
Méltán lehetünk büszkék, hogy a nagy író Görgeiről
kialakult véleményalkotása visegrádi látogatásának eredményeként formálódott.

Akkor egy cikket írtam az élő vértanúról a Nyugatban.
Utána meghívást kaptam Visegrádra s meglátogattam.
…akkor nyugodt volt és szelíd. Csodálkoztam, hogy
megismert s szeretettel szorongatta a kezem s kért, hogy
sokszor jöjjek el hozzá.”

Cseke Lászlóné
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KÖZÖS ELLENSÉGEINK

A

bonyi Gézának a Visegrádi Hírek februári
számában megjelent írásával egy apró részlet
kivételével tökéletesen egyetértek.

iskola esetében a Nemzeti Sportközpontok, a CBA
esetében Halmschláger Antal, hogy az önkormányzat
nem magányosan vívja harcát ellene, hanem a lakosság
támogatását élvezi, egészen biztos, hogy gyorsabban ki
lehetne mozdítani a helyzetet a mai holtpontról. A gátat
nem sorolnám ide, azzal egész más a helyzet, de ezt most
nem részletezném. Ez az egyetlen pont, a februári írásban,
amivel nem értek egyet. Valóban nagyon nagy segítség
lenne, ha visegrádi civil szervezetek és magánszemélyek,
mint „száz dühös szülő és nagyszülő” ott állnának az
önkormányzat mögött. Én hiszek az ilyen demonstrációk
erejében, ha azok jól meg vannak szervezve!

Már sokszor megírtuk, elmondtuk, mennyire kár,
hogy sem pozitív, és egy-két egyéni érdeken alapuló
eset kivételével negatív vélemény sem jut vissza az
önkormányzathoz. Egy-egy rendelet megalkotásakor a
társadalmi részvétel – lásd honlap – nulla, a lakossági
fórumok és a közmeghallgatások minimális érdeklődéssel zajlanak, az alkalmankénti kérdőívekre alig van reakció, még a nyári programok igényfelmérésére is finoman
szólva visszafogottan érkeznek a válaszok.

Mint szavaimból kitetszik, teljes mértékben támogatom
Abonyi Gézát mind egy aláírásgyűjtés, mind egy tüntetés
gondolatát illetően. Ígérem, hogy magánemberként minden egyes törvényes megmozduláson részt veszek, legyen
az Budapesten a Hermina úton, Pilisvörösváron, vagy a
visegrádi CBA előtt. Én leszek a száz dühös ember egyike,
csak legyünk elegen! Éppen ezért bíztatok mindenkit,
segítsen Abonyi Gézának a szervezésben!

Sőt, én magam annak is örülnék, ha a művelődési ház
tekintetében eljutnának hozzám tanácsok, javaslatok.
Jó szívvel venném a kritikai megnyilvánulásokat is, hiszen a
kritika alapvetően pozitív műfaj, a jobbítás szándéka áll
mögötte. A baj, hogy sokan összekeverik a csesztetéssel,
hogy nyomdafestéket tűrően fogalmazzak.
Nyilván mindenkinél más-más oka van, hogy miért
nem vesz részt a közügyek megvitatásában, és vélhetően
egyenként minden indok megállja a helyét, de a végén
összképileg mégis az jön ki, hogy a város vezetése eléggé
egyedül marad a munkájával. De térjünk vissza Abonyi
Géza javaslatára!

Valóban igaz az, amit a cikkben olvashatunk: „sürgősen
tennie kellene végre már valamit”. Sürget az idő, bízom
benne, hogy a szavakat gyors lépések követik, és mihamarabb összeáll a „cselekvési terv”.
Szavaim komolyságának mi sem lehet jobb bizonyítéka,
mint az, hogy - talán emlékeznek rá - 2018. június 25-én
16 és 18 óra között én magam is tüntettem a CBA előtt
a helyzet megoldása érdekében. Akkor is tudtam, hogy
egy fecske nem csinál nyarat, mégis ma is azt gondolom,
ezek a cselekedetek nem hiábavalóak. Mondom mindezt annak a tudatában is, hogy bár sokan támogattak
akcióban, több visegrádi lakos – és Abonyi Géza nagyon
elcsodálkozna azon, ha elmondanám, kik is voltak ők –
mind engem, mind a céljaimat becsmérlő szavak sokaságával illette akkor.

Nagyon jól írja Abonyi Géza, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az „illető döntéshozó egy hivatalos nyelvezetű
önkormányzati levélben olvas néhány neheztelő mondatot, vagy személyesen száz dühös szülő és nagyszülő szájából hallva szembesül vele, hogy sürgősen tennie kellene
végre már valamit a visegrádi iskola építésének folytatása
ügyében.” Még akkor is igaza van Abonyi Gézának, ha
a polgármester nem néhány neheztelő mondatot írt, hanem heti szinten mindent megtesz azért, hogy előmozdítsa az ügyet. Mert ez tényszerűen megtörténik.
Az önkormányzat, mint szerződő fél, nem tanúsíthat
olyan magatartást, mely a tárgyalások lefolyását rossz
irányba viheti. De ha azt látná a másik fél, jelesül az

Várom a pozitív fejleményeket!
Mikesy Tamás

KIRÁLYI VÁROS

I

skolabál 2019. Micsoda kontraszt! Amikor
odaérkeztem a Rév utcai iskola bejárathoz először
a félbehagyott szomorú épület, majd az udvaron
az egymásra hányt pusztuló építőanyagok, végül az éppen csak még lábon álló, lepusztult tornacsarnok látványa fogadott. Félhomályban, lehangolóan, a legrosszabb

állapotokat idézően. Lenyomtam a tornacsarnok bejáratának kilincsét, és amikor beléptem, mintha egyik
pillanatról a másikra egy teljesen más világba léptem volna be. Fény és vidámság, ízléses díszítés, szép ruhák, mosolygó emberek, elegáns asztalok és terítékek, előzékeny
rendezők, egyszóval igazi, mondhatni elegáns báli közeg-
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ben és hangulatban találtam magam. És amit különösen
jó volt látni, az a sok-sok fiatal arc. Nem voltam végig
ott (régi szép idők, amikor majd utolsónak löktek ki az
ajtón!), de amíg részese voltam, igazán profi módon megrendezett és levezetett farsangi bálról számolhatok be.

A testület és néhány bevont külső szakértő eldöntötte,
hogy itt most megálljt kell parancsolni minden olyan
változtatásnak, amely nem felel meg a műemléki és védett területi feltételeknek. Ezzel lényegében megöltek
mindenféle lakossági és vállalkozói kezdeményezést,
amely valami újra, valami tetszetősre, valami mai kornak
megfelelőre irányulna. Nincsenek új közterületi díszeink,
mert a múlt században sem voltak. Nincs egy korszerű
üzletsorunk egy központi helyen, mert a múlt században
sem volt. Nincs egy tisztességes méretű közösségi termünk, mert a múlt században sem volt.

Belegondolva, szinte adja magát a párhuzam az igényesség és a fiatalság között. Ez a bál most kicsit visszaadta a hitemet kisvárosunk jövőjét illetően. Ha a fiatalok ilyen
fogékonyak tudnak lenni az elegáns, szép és hatékony
megoldásokra, akkor ez előbb, vagy utóbb meg fog mutatkozni városi életünk egyéb területein is. „Királyi város”
– így vagyunk elkönyvelve szerte az országban. Hát jelenleg ettől még messze állunk. Nem azt mondom, hogy azt
a bizonyos Mátyás király alatti „földi paradicsom” szintet
kellene okvetlenül elérni, vagy túlszárnyalni. De a mai
dísztelen utcákat járva sajnos elég lehangoló látni a lepusztult házakat, a rozsda ette hídkorlátokat, az élettelen
parkokat, a félbe maradt építkezéseket, amelyek mindenre emlékeztetnek, csak egy valaha virágzó királyi városra
nem. Mondom ezt úgy, hogy az országot járva számtalan szinte nevenincs kicsi községben és kisvárosban csak
ámul és bámul az ember, hogy milyen lelket gyönyörködtető, ötletes és díszes megoldásokkal tudják megszépíteni
a lakosok a mindennapjaikat, pedig a környéken se Duna-kanyar, se Fellegvár, se Királyi palota. De lehet, hogy
pont ez a baj? Lehet, hogy nagyon el vagyunk kényeztetve
nevezetességekkel és azt gondoljuk, hogy nekünk ehhez
már nem is kell semmit hozzátennünk? Lehet, hogy mi
is tehetünk róla? Tisztelet a kivételeknek úgy a vállalkozói, mint a magán területen. Vannak nagyon igényes
vendéglátóhelyeink, szállodáink, szórakoztató létesítményeink, szolgáltatásaink. Ugyanúgy, mint ízléses és
szép magán porták, kerítések, kicsi, de kedves utcadíszek
néhány magán bejárat közelében.

És nagyon úgy néz ki, hogy nem is lesz, ha ezen az úton
megyünk tovább!
Valóban ezt akarjuk?
Visszakanyarodva az iskolabálon látottakra. Nagyon
remélem, hogy Visegrád jövője, „királyi” városunk jövője
azon a fajta igényességen, azon a fiatalos lendületen, azon
a közösségi teljesítményen és összefogáson fog alapulni,
amit ott tapasztaltam. Természetesen tudom, hogy egy
bál szervezése és egy város vezetése között van némi
különbség.
De úgy gondolom, hogy városunk szebb jövőjét nem a
diplomák száma, nem a jó összeköttetések, és nem is a
mindent megválaszolni képes és mindenre magyarázatot találó retorika fogja meghatározni, hanem mindazok
a tulajdonságok, amelyeket a bál kapcsán tapasztaltam.
A magam részéről szívesen bíztatok és támogatok minden fiatalt, hogy a mai kor látásmódját és lendületét,
energiáját és hatékonyságát állítsa városa és lakóhelye
szolgálatába és temérdek személyes napi dolga és gondja
mellett juttasson belőle egy kicsit a közösségnek, Visegrádnak is.

Azt gondolom, hogy a lakosságon és a vállalkozókon
nem múlik, nem múlna az igyekvés a szépre és a jóra.
Inkább azt hiszem, hogy a város vezetésének kellene komolyabban átgondolnia városfejlesztési stratégiáját. Egyre
inkább látszik, hogy az eddig követett vonal, mely szerint
térjünk vissza az elmúlt egy-két évszázad stílusához és
azt őrizgessük a jövőben, ez a vonal nem fog működni.
Mégpedig két dolog miatt: az elmúlt mondjuk kétszáz
évben csak nagyon kevés olyan épület létesült, amely érdemes arra, hogy megőrizzük a mának és a jövőnek a régi
formájában. Ezek is zömmel a kapu és a római katolikus
templom közötti, viszonylag jól behatárolható területen
állnak. Semmi értelme nincs, hogy a város többi részén
különböző korlátozásokkal éljünk a történelmi múltra
hivatkozva.

Nekik ajánlom szíves figyelmükbe Zorán: Az én városom dalának utolsó sorait:

A másik ok, hogy a lakosság és a vállalkozók megkérdezése és bevonása nélkül nem lehet őket is közvetlenül
érintő települési stratégiát alkotni. Mert hogyan is történt?

Abonyi Géza

Az én városom tudod, vén színpad már
Hol lezajlott sok nagy siker és szomorú előadás
De múlnak évek, s múlnak a ráncok az arcán
Néha bántom, mert nekem sem mindegy
Hogy merre tart, hogy hol is áll
Mert nem lehetek kívülálló már
Mert sorsa az enyém
Mert ahogyan él
Csak úgy élhetek én[...]
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TISZTELT FŐÉPÍTÉSZ ASSZONY!

C

ikkére válaszolva közlöm Önnel, hogy tévedésben van, mert a régi pillérek nem kőből voltak, hanem sablonban
készültek ezelőtt 50 évvel. Már nagyon el voltak öregedve, szétmállottak. Ha lett volna rá idő, láthatta volna azt
a nagy rakás törmeléket, amit el kellett vitetnem. Sajnos olyan sablont már nem lehet beszerezni, ezért csak
zsalukő pillérekkel tudtuk megoldani.
Ön nem a megbeszéltek szerint járt el és kérem, ne hivatkozzon arra, hogy váltás volt, mert időben kellett volna lépnie,
ha nem tetszett a dolog és nem akkor, amikor már a nagyja munka megvolt. Tudom, hogy az a cél, hogy Visegrád szépüljön. Lehet, hogy ez a kerítés Ön szerint nem illik bele a látványba, de arrafelé nemigen járnak turisták. Kérdezem, hogy
a sportpályán lévő ketrecek beleillenek, pedig azt látják minden felől? Levettük a hálót, kicseréltük pálcikára és az se lett
jó, és nekem még plusz pénzbe került.
Eljártak errefelé a képviselő urak is és nem állt meg egyik sem, hogy azt mondta volna: Te marha, ne csináld tovább,
mert úgy sem kapod meg a pénzt! – de egyik sem szólt. Ha már itt tartunk, hogy mi illik a képbe és mi nem.
Nézzünk körül a központban, ha lehet annak nevezni, mert ott igazán sok turista fordul meg és csodálkoznak, hogy,
hogy néz ki minden. Inkább azzal kellene foglalkozni.
Én ezzel lezárom ezt az ügyet, de akármit akarok csinálni, meg se fogom kérdezni és ez a kerítés a maga segítsége nélkül
is meg lesz csinálva. Végezetül még annyit, hogy igaz, hogy idős vagyok, de bolond az nem, hogy ne lássam és halljam mi
van körülöttem a városban.
Pintér Istvánné

IGEN TISZTELT MIKESY TAMÁS KÉPVISELŐ ÚR

É

n Téged nem bántottalak, hogy felhoztad a WC üzemeltetését, holott Te tudod, hogy mit dolgozok vele úgy, hogy
egy fillért sem kértem az önkormányzattól.

Hol voltál Te még akkor, hogy láttad volna hogy nézett ki ez az egész, amikor Hadházy Sándor volt polgármester
és Sándorfi Zsuzsa kért meg, hogy üzemeltessem, amihez segítséget is adtak.
Nem értem miért támadsz engem ezzel az üggyel, hiszen én teszek meg mindent a WC környékén, szemetet szedek, rendet tartok. Kértem önkormányzati segítséget, hogy a kerítést meg kellene csinálni, de egy képviselő se foglalkozott vele.
Tamás! Ha van olyan ismerősöd, én szívesen átadom neki, hogy csinálja tovább.
Én ezzel ezt a témát le is zárom és arra kérlek, hogy ne üsd bele az orrodat az én dolgomba. Söpörj inkább a saját házad
előtt, ott is van mit lapátra rakni. Ne velem foglalkozz, mert én adót fizetek a WC után, havi 7.500,- Ft-ot.
Nekem az önkormányzattal semmi bajom de Te ne kekeckedj velem olyan dologban ami nem rád tartozik.
Én is nyitott szemmel járok, sok mindent látok és hallok, amiket ha mind leírnám biztosan nem tetszene neked.

Pintér Istvánné

~
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K

edves Visegrádiak!

Milyen kisebb beavatkozásokkal tudnánk szebbé, élhetőbbé, használhatóbbá tenni ezt a területet?

Hosszú szünet után Visegrád 2014. óta ismét
otthont ad a Makovecz Imre által indított és
napjainkban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói és tanárai közreműködésével megvalósuló Építésztábornak. A tábor célja minden
évben egy olyan építmény létrehozása volt, amely az itt
élő közösséget szolgálja, legyen az csupán egy buszváró,
kisebb létesítmények a sporttelepre, vagy egy erdei kápolna a Mogyoróhegyen.

Mi lehetne az az építési tevékenység, amelyben Önök is
szívesen részt vennének?
A szóbanforgó területre jelenleg rendelkezésre álló
terveket, fotókat feltöltöttük a www.visegrad.hu „Programok” fül alá. Ugyanitt tesszük közzé azt a pályázati
kiírást is, mely alapján az Egyetem hallgatói elkészítik
majd saját terveiket.
Akinek nincs internet elérhetősége, de szeretne tájékozódni, ugyanezeket a dokumentumokat megtalálja
Szabados Ákosnál minden vasárnap a Piacon.

2019-ben ismét megrendezésre kerül a tábor, melynek
helyszíne az Apátkúti-patak partján lévő egykori kemping területe lesz, ahol négy évvel ezelőtt már otthonra
talált egy játszótéri pavilon, a Sárkány. A pavilon melletti
rétre elkészültek egy játszótér tervei, amely Szent György
és a Sárkány legendájának tematikájára épül, illetve egy
vizesblokk rajzai is.

Ötleteiket, hozzászólásaikat 2019. március hó folyamán
az alábbi e-mail címre várjuk: visegraditabor@gmail.com.
A közös tervezés jegyében, szeretettel meghívjuk
Önöket 2019. április 6-án 14:30h-ra a Városháza
nagytermébe egy kötetlen beszélgetésre, ahol megismerhetik a hallgatók terveit, elképzeléseit, bemutatjuk
az Önök által küldött ötleteket, javaslatokat és ahol majd
közösen megszavazzuk a legjobb tervet, amit augusztusban megépítünk.

Idén az építész hallgatókkal egy mindenki számára
elérhető, a Sárkány és a tervezett játszótér között
meglévő pince részbeni lefedésével kialakuló közösségi térrel szeretnénk bővíteni az idelátogatók kikapcsolódási lehetőségeit. Az építmény pontos szerepének
meghatározásában pedig az Önök segítségét szeretnénk
kérni:

Reméljük, minél többen el tudnak jönni, hogy az Önök
által legszebbnek, leghasznosabbnak ítélt építmény
valósulhasson meg.

Hogyan szeretnék eltölteni szabadidejüket a patakparton, barátaik és családjuk körében? Mi az, amivel az
Építésztábor hozzájárulhatna ezekhez az élményekhez,
milyen szabadidős eszközökkel töltsük meg az elkészülő
tető alatti védett és a környező területet ahhoz, hogy pihenésük, kikapcsolódásuk mind teljesebb lehessen?

Üdvözlettel az Építésztábor szervezőinek nevében:
Vidovics Réka és Fehér Barbara
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HIRDETÉS

Köszönjük mindenkinek aki édesanyánkat
Sacelotti Györgyné Frőlich Katalint
utolsó útjára elkísérte és fájdalmunkban osztozott,
a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik fiúnk, ifj. Kiss Károly, Karcsika halálával kapcsolatban személyesen, vagy virággal, vagy csupán gondolatban családunkkal együtt
éreztek: köszönetet mondunk!
Szeretnénk az élő és már elhunyt segítőinknek hálánkat
kifejezni, akik szaktudásukkal, a ház, a lakás, a kerekesszékek átalakításával (asztalosok, lakatosok, kárpitosok,
kőművesek), a révátkelés ingyenességével évek, évtizedek
során könnyebbé tették életét, mozgatását, szállítását.
Nem felejthetjük az egészségére és a fogaira őrködőknek
a gondviselését, a szomszédok ráfigyelését, az ajándékba
kapott eszközöket, ruhaneműket, süteményeket és főleg a
felé irányuló szeretetet.

Kozmetika!

TAVASZI FELTÖLTŐ KEZELÉS
Kis- és nagykezelések,
tini kezelés lányoknak és fiúknak is.
Smink minden alkalomra
(fotózás, esküvő, rendezvények)

A 44 év alatt nem voltunk egyedül! Köszönet érte!
Szülei, testvére és családja

Szempillafestés,
szemöldökfestés és formázás, stb.

Köszönetnyilvánítás

Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik
Gerstmayer Lipótot
vagy ahogyan mindenki ismerte, Öcsi bácsit,
utolsó földi útjára elkísérték, részvétükkel,
virágaikkal igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni.

Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat
és árlistámat megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/

a gyászoló család

Rovó Adrienne
mester kozmetikus, sminkmester

Romhányi József:
Tavaszi madárdal
Tavaszt zengnek a madárkák.
Soha kedvesebb dalárdát!
Ám az egyik némán kushad.
Csak nem készül kritikusnak...
Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634
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