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Forog a szárnyas, a nagy időkerék,
Egy esztendő, ím, újra eltelék.
Fölvirradott az újnak reggele,
Egész világ reménységgel tele.

                                        Benedek Elek
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Kedves olvasók!

Az elmúlt év meghatározó volt sok visegrádi család életében. 2021-ben a koronavírus árnyékában éltünk. Szerkesztő 
kollégáimmal azon dolgozunk hónapról-hónapra, hogy a Visegrádi Hírek oldalain keresztül egy kis színt, vidámságot, 
fi nom ételeket, érdekességeket varázsoljunk otthonaikba.

A szerkesztőség nevében eredményekben gazdag, Boldog Újévet kívánok mindenkinek!

Schandl Lóránt

Fekete-fehér 1. Fotó: Gábor Gyula
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Tisztelt visegrádi honfi társaim! 

A múlt év utolsó napja után lapozva egyet a nagy, 
kozmikus világnaptárban szemünk elé nyílik a 
beköszöntő új év első lapja, amelyen feltűnő, méretes 
betűkkel a 2022-es szám ékeskedik, ennek láttán pedig 
– mint minden év elején – ösztönösen beindul bennünk 
az újabb elhatározások, tervek, fogadkozások és – nem 
utolsó sorban -: a reménykedés mechanizmusa. És úgy 
gondolom: szerencsések vagyunk, áldásban részesült 
földi emberek, akik képesek vagyunk az adventi 
várakozás során hitben, reményben és szeretetben 
megerősödve nagy  terveket szőve, hittel és reménnyel 
nézni a következő 365 nap elé. 

    Miként az előző év végén a Karácsonyi köszöntőben 
elmondtam, az évközi jó és rossz döntések összegzése 
után fel kell ismernünk, hogy „min és hogyan kellene 
változtatnunk a következő évben?”, ezután pedig az 
újabb feladatokra kell koncentrálnunk; mert „lesz bőven 
teendőnk…”  

   Az újabb kihívások teljesítéséhez azonban 
elengedhetetlenül szükséges a kellő mértékű – nem 
több, nem kevesebb! – önbizalom, valamint – amiről egy 
korábbi alkalommal már kiemelten szóltam -: a remény! 

   Az előbbi alapja a hittel, szorgalommal végzett 
munka öröme, s e tekintetben nincsenek kétségeim a 
visegrádiakat illetően.

   Az utóbbira, a reményre most különösen szükségünk 
lesz, mivel a járvány még itt van velünk, kissé bizonytalan 
is további alakulása, ezért a világ, de kisebb közösségünk 
is további törődést, egymásra fi gyelést, magunk és mások 
féltését-óvását várja tőlünk. Magam ebben a tekintetben 
is maximálisan megbízom szűkebb pátriám polgáraiban. 

   Sok múlik tehát rajtunk, hogy az elkövetkező 
esztendő –a ránk váró járványhelyzettől, a világgazdaság 
alakulásától, időjárás-változástól, politikai mozgástól 
stb. függetlenül – több, mint élhető: boldog, sikerekben 
eredményes, életünket előbbre vivő lesz-e?  

    Ehhez kívánok visegrádi honfi társaimnak a 2022. 
év minden napjára erős hitet, örömteli munkakedvet, 
közösségformáló és egymás iránti szeretet, egyszóval: 
reményteljes és boldog új esztendőt!

Eőry Dénes
polgármester

KÖSZÖNTŐ ÉS KÍVÁNSÁG AZ ÚJ ESZTENDŐ ELEJÉN
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SZÁNKÓ A MÁRIA KÁPOLNA MELLETT

Visegrád egy új karácsonyi dekorációs elemmel 
gazdagodott. A Mária kápolna mellett Advent első 
vasárnapján került elhelyezésre egy a régi időket idéző 
szán. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Koncz 
Antalnak, aki a talpakat és a vázat ajándékozta, valamint 

Nődl Norbertnek és Nődl Istvánnak, akik a felépítményt 
elkészítették. A szán díszítését Járásiné Molnár Adrienne 
és Cseke Jutka készítette el.

Cseke László
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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN 
SZÜLETETT HATÁROZATOKRÓL

Képviselő-testületi ülés – 2021. november 16.

1. A Lang ház felújítása a következő fázisába lépett. 
A Képviselő-testületnek a belső vakolási munkák 
kivitelezése vonatkozásában kellett döntenie. A beérkezett 
árajánlat alapján a munkát megrendeltük bruttó 761.980 
Ft ellenében.

Képviselő-testületi ülés – 2021. november 25.

1. Azt követően, hogy Magyarország Kormánya úgy 
határozott, hogy egyes állami tulajdonú ingatlanokat 
átad az önkormányzatok részére, Visegrád városvezetése 
írásban tett nyilatkozatot az átvenni kívánt ingatlanokkal 
kapcsolatban. Ennek a kérelemnek a kiegészítése szerepelt 
napirenden a Képviselő-testület november 25-ei ülésén, 
ahol a Visegrád, 29/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
született döntés.

2. Papaneczné Papp Éva intézményvezető elkészítette 
a Fellegvár Óvoda módosított házirendjét, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott.

3. Az elmúlt években több alkalommal is rendezett 
sporteseményt („Visegrád Fellegvár Csúcstámadás” és 
„Visegrád Running Day”) a Mozdulj Rendes Alapítvány 
Visegrádon azzal a céllal, hogy minél több embert 
– fi atalokat és idősebbeket egyaránt – mozgásra, 
sportolásra bírjon az egészséges életmód jegyében. 
Az alapító a korábbiakhoz hasonlóan, idén is azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassa 
anyagilag azokat a programokat, amelyeket 2022 nyarán 
és őszén terveznek megrendezni. A Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy 100-100 ezer Ft-tal támogatja az 
események megvalósítását.

4. A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület a közte és 
Visegrád Város Önkormányzata között fennálló – a 
fogyatékkal élő gyermekek szállítására vonatkozó – 
szerződés módosítására tett javaslatot az üzemanyagárak 
drasztikus emelkedése miatt. A Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a km díjakat sávosan, az 
üzemanyagárakhoz igazítva kell rögzíteni a módosított 
szerződésben. Ugyanebben a napirendi pontban került 
elfogadásra az Egyesület éves beszámolója. 

5. A dunakanyari települések még 2013-ban hozták 
létre a Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati 
Feladatok Ellátására a Dunakanyari Önkormányzati 
Társulást, a szervezetre háruló adatszolgáltatási- és 
adminisztrációs terhelés okán, a Társulásban résztvevő 
önkormányzatoknak a Társulás jogutód nélküli 
megszüntetését javasolták, amit a visegrádi Képviselő-
testület elfogadott. 

6. E sorok írásakor javában zajlik a Magyar László 
Tornacsarnok felújításának II. üteme. Ehhez kapcsolódóan 
– az Áprily Lajos Általános Iskola pedagógusaival 
történt egyeztetést követően – a Constructor Domini 
Kft . árajánlatot adott egyes sporteszközök, térelválasztó 
elemek és egyéb kiegészítők beszerzésére, beépítésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 
a pótmunkára vonatkozó Vállalkozási Szerződés 
megkötésére.

7. Ugyancsak napirenden szerepelt a 2021. évi 
költségvetési rendeletben meghatározott jutalomkeret 
felhasználása. A Képviselő-testület 10.000.000 Ft-os 
keretösszegben maximalizálta ezt az önkormányzati 
intézmények vonatkozásában.

8. Visegrád Város Önkormányzata, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő a Kbt. 
harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást indított a 
„Gátelemtároló tervezése és kivitelezése” tárgyában. Az 
ajánlattételi felhívásra kettő ajánlat érkezett. A Bíráló 
Bizottság szakvéleményét és döntés-előkészítési javaslatát 
a kitűzött határidőre elkészítette. 

Az eljárás nyertese a TRIO-LOTTÓZÓ Kft . lett, 
tekintettel arra, hogy ezen gazdasági szereplő nyújtotta be 
a legjobb ár- érték arányú ajánlatot. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevővel 
történő szerződés megkötésére.

Képviselő-testületi ülés – 2021. november 29.

1. A témával kapcsolatos többszöri egyeztetést követően 
és a szakértői javaslatokat fi gyelembe véve a Képviselő-
testület úgy határozott, hogy az önkormányzat az összes 
fogyasztási helyére (villamos energia) vonatkozóan 
egyetemes szolgáltatási szerződésre vált.

VÁROSHÁZI MOZAIK
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2. Visegrád Város Önkormányzata a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett “Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” 
című pályázaton sikeresen elnyert 39.999.994- Ft vissza 
nem térítendő támogatást (a teljes igényelt összeget) a 
Visegrád, Mozi köz – Magyar László Tornacsarnok közötti 
összekötő út építésére és közvetlen útcsatlakozás átépítésére 
a 11. számú másodrendű főúttal. A támogatásból a 
jelenleg földes, murvás területen szilárd burkolatú út 
épül. Az összekötő út megépítése városunk fejlődése 
szempontjából kiemelkedően fontos, megléte nélkül 

nem valósulhat meg a városközponti parkoló-férőhelyek 
bővítése. A kivitelezésre árajánlatokat kértünk, melyek 
közül a legkedvezőbbet a Geoszolg Kft . nyújtotta be, 
az önkormányzat így ezzel a céggel köt vállalkozási 
szerződést a szükséges munkálatok elvégzésére.

3. Az alpolgármester előterjesztése alapján ugyancsak 
ezen az ülésen döntöttek a képviselők a polgármester év 
végi jutalmáról, mely a határozat értelmében végül az 1 
havi illetmény 66%-ának megfelelő összeg lett.

A VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI ÉS 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

Telefon:+36 26 398 255, +36 26 398 163

e-mail: jegyzo@visegrad.hu, visegrad@visegrad.hu 

Ügyfélfogadás:

Hétfő – 13:00-16:00

Kedd – nincs ügyfélfogadás

Szerda – 8:00-12:00 13:00-16:00

Csütörtök – nincs ügyfélfogadás

Péntek 8:00-12:00

Nyitva tartás:

Hétfő – 7:45-12:15 és 12:45-17:00

Kedd – 7:45-12:15 és12:45-17:00

Szerda – 7:45-12:15 és 12:45-16:00

Csütörtök – 7:45-12:15 12:45-16:00

Péntek – 7:45-12:45

(Ebédidő: 12:15-12:45)

FENYŐFAGYŰJTÉS

Tájékoztatjuk a Kedves Visegrádiakat, hogy a Városgazdálkodási Csoport munkatársai az ünnepek után, 2022. január 
10-én és 24-én összegyűjtik az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfákat. Kérjük, a kihelyezésről az Önök által választott, fent 
megjelölt napok valamelyikén, reggel 7 óráig gondoskodjanak!
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KÉRÉS A LAKOSSÁGHOZ
Tisztelt Visegrádiak!

Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy havazások idején, akinek módja van rá, a saját ingatlanán belül parkoljon annak 
érdekében, hogy a Városgazdálkodási Csoport munkatársai a lehető leghatékonyabban el tudják végezni közterületeinken 
a hó eltakarítást. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI KISOKOS

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (továbbiakban: ELMŰ-ÉMÁSZ), a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával 2021. augusztus 31-ei hatállyal visszaadta a villamos energia 
egyetemes szolgáltatási engedélyét. A folyamatos villamosenergia-ellátás továbbra is zavartalanul biztosított, mivel a 
Hivatal 2021. szeptember 1-jétől új szolgáltatót jelölt ki.

AZ ÚJ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ AZ MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT.
Az áramügyekkel foglalkozó állandó ügyfélszolgálati irodák helyszíne nem változik, azonban szeptember 1-jétől azokat 

már az MVM Next üzemelteti megváltozott nyitvatartási időben: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–14 óráig, szerda: 8–20 
óráig.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Közvilágítási hibabejelentés: 06 80 38 39 40

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 20 474 9999, +36 30 474 9999, +36 70 474 9999 vagy +36 1 474 9999

A telefonos ügyfélszolgálat új nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–16 óráig, szerda: 8–20 óráig.

Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

Online ügyfélszolgálat: https://ker.mvmnext.hu

Mobilapplikáció: MVM Next EnergiApp

Web: https://www.mvmnext.hu/ee

HÁZHOZ MEGYÜNK!
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPTÁR 2022

Visegrád családi házas övezetében a műanyaghulladék (üdítős-, ásványvizes-, PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres 
fl akonok, tejes, illetve gyümölcsleves dobozok, többrétegű csomagolóanyagok, fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók), a fém 
italos- és konzervdobozok, valamint a papírhulladék (újság-, csomagoló- és kartonpapír) gyűjtése az alábbi időpontokban 
történik:

2022.
január 28.
(péntek)

2022.
február 25.

(péntek)

2022.
március 25.

(péntek)

2022.
április 29.
(péntek)

2022.
május 27.
(péntek)

2022.
június 24.
(péntek)

2022.
július 29.
(péntek)

2022.
augusztus 26.

(péntek)

2022.
szeptember 30.

(péntek)

2022.
október 28.

(péntek)

2022.
november 18.

(péntek)

2022.
december 30.

(péntek)
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BESZÁMOLÓ A KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Visegrád Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsági tagságában az év során változás nem 
áll be, így a bizottság az alábbi tagokból áll:
Gerstmayer Beáta elnök, Abonyi Géza, Anda Bálint, Ralf 
Sickerling, Szabó Judit
A bizottság referense: Solti Bernadett
A bizottsági ülések állandó meghívottjai: Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Áprily Lajos Általános 
Iskola, Fellegvár Óvoda, Áprily Iskoláért Alapítvány, 
Mátyás Király Múzeum, Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület, Pro Visegrád Kft ., Visegrádi 
Városfejlesztő Kft ., Mátyás Király Művelődési és Városi 
Könyvtár, Visegrádi Sport Egyesület
A bizottság 2021-ben a COVID-19 járványhelyzet miatt 
a tervezett 10 helyett 7 ülésen összesen 26 határozatot 
hozott (2020-ban 10 ülésen összesen 65 határozat 
született).
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság önálló 
hatáskörében dönt az Ifj úsági Alap, a Testvérvárosi Alap, 
valamint a Civil Alap keretösszegének felosztásáról. Ez 
2021-ben összesen 2.746.400,- forint volt.
Összességében elmondható, hogy a 2021. évi keretekkel 
a bizottság felelősen gazdálkodott. A támogatási alapok 
esetében nem lépte túl a tervezett forrásokat, ugyanakkor 
biztosítani tudta, hogy a beérkezett igények, kérelmek 
szinte mindegyike hozzájuthasson a szükséges, vagy 
igényelt forráshoz. 
A bizottság a nevéből adódó témakörökön túl foglalkozik 
még a nemzetiségi, örökségvédelmi, testvérvárosi 
ügyekkel, kulturális és sport vonatkozású támogatási 
kérelmekkel, illetve minden olyan kérdéssel, amit év 
közben a jegyző, vagy a polgármester megvitatásra a 
bizottság elé terjeszt. 2021-ben a bizottság a fentiek 
mellett a következő kérdésekben hozott döntést:
• a 2021. évi munkaterv elfogadása
• A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Fellegvár 

Óvoda, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2020-
2021. évi beszámolóinak elfogadása

• A Német Nemzetiségi Önkormányzat és Visegrád 
Város Önkormányzata által létrejött Együttműködési 
Megállapodás éves felülvizsgálata, módosítási 
javaslata

• Az Áprily Lajos Általános Iskola és a Fellegvár 
Óvoda folyamatban lévő ügyeinek, problémáinak 
megtárgyalása

• Városi ünnepségek és az Idősek karácsonyának 
előkészítése

• Kulturális célú támogatási kérelmek elbírálása

• Szabadidős és sport programokkal, fejlesztésekkel 
kapcsolatos kérelmek elbírálása

• Marketing megkeresések megvitatása
• A városi kitüntetésekre szóló jelölések összegyűjtése
• A testületi döntések előkészítőjeként a bizottsági 

hatáskörbe tartozó önkormányzati határozatok, 
rendeletek, illetve rendeletmódosítások 
megtárgyalása 

2021-ben a bizottság a pandémia miatt június után már 
munkaterv szerint tartotta üléseit, addig a döntések 
képviselő-testületi megbeszélések alapján polgármesteri 
határozattal születtek. Egy rendkívüli ülésünk volt 
október 07-én két sürgős kérelem elbírálása végett. 
Januártól májusig az ülések a járványügyi vészhelyzet 
miatt nem lettek megtartva. A fontosabb, időközben 
felmerülő kérdésekben, ügyekben a testület online 
megbeszéléseinek alapján a polgármester hozott 
határozatot.
A Bizottság gondoskodott a város civil szerveződéseinek 
és a civil szervezetek keretein kívüli kulturális 
tevékenységet végzőknek nyújtandó, valamint a 
testvérvárosi kapcsolatok megerősítését célzó támogatási 
alapok - közismert nevén a Civil -, Ifj úsági – és 
Testvérvárosi Alap – működtetéséről, így a pályázati 
felhívások előkészítéséről, a támogatások elbírálásáról, 
a támogatási szerződések és beszámolók segédleteiről, 
valamint ellenőrizte a beszámolókat. Az Ifj úsági és 
Testvérvárosi Alapban 2021-ben egykörös támogatási 
rendszert működtettünk.
A Fellegvár Óvoda - mint az egyedüli önkormányzati 
fenntartásban lévő oktatási intézmény - ügyei is 
több alkalommal szerepeltek a napirenden, az 
intézményvezetői pályázati kiírás elbírálásán túl az 
óvodavezető beszámolójával, évi két alkalommal 
is foglalkozik a bizottság az intézmény ügyes-bajos 
dolgaival.
Bár az iskola nem önkormányzati fenntartású intézmény, 
a bizottság az ő ügyeit is minden évben  napirendre 
tűzi.
A Német Nemzetiségi Önkormányzatot idén Scheiliné 
Kékessy-Herendi Ida és/vagy Schandl Jánosné nemzetiségi 
önkormányzati tag képviselte a bizottsági üléseken. 
A bizottság 2022-re vonatkozóan – az idei évhez 
hasonlóan – a képviselő-testület munkájához igazítva 
alakítja ki üléstervét, melyek időpontjai és napirendi 
pontjai igazodnak a képviselő-testületi ülésekhez. 

Gerstmayer Beáta bizottsági elnök
Solti Bernadett bizottsági referens
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2022.

Visegrád 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 értékű eszközök vásárlására, maximum 50.000 
Ft/eszköz értékhatárig

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

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

3. A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. február 11. (péntek) 12 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. 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 Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében. 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. 

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 március 31-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 
elírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi 
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 
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másolatait is. A beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújtunk 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 fi zetnie 
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.

A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet 
alakulásának függvényében változhatnak.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
2022. 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi 
ifj úsági 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.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2022. 
március 01. és 2023. február 28. között megvalósítandó 
célok támogatására hirdetjük meg.

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon 
szerveződések, közösségek és magánszemélyek:

1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és 
ifj úsági korosztály, valamint fi atal 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 ifj úsági korosztály, valamint fi atal 
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.

A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, széles 
korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a 
fi atal felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató 
műsorok szervezését támogatja a bizottság. 

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 Ifj úsági 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. 

Az ifj úsági 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.  

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 fi gyelmét, hogy 
a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi 
beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát 
kér a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság. A 
nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden 
esetben legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-
ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan 
bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat 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 visszafi zetni. A 
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pályázat előfi nanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés 
után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó 
hozzájuthat az elnyert összeghez.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2022. február 11. (péntek) 12:00 óra.

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll 
módunkban elbírálni. 

A pályázatokat postai úton a 2025- Visegrád, Fő u. 81. 
címre lehet beküldeni, vagy személyes beadásra a 2025- 
Visegrád, Fő u. 81. címen van mód. 

A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága Ifj úsági 

Alap pályázat, valamint a választott céltól függően: 
Ifj úsági programok támogatása/Táborok szervezése/
Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.

A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága bírálja el és hoz 
döntést a támogatás kérdésében.

A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet 
alakulásának függvényében változhatnak.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

2022.
Visegrád 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. 

1. A programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád, 
Obergünzburg, Parajd, Lanciano.

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: 
2022. február 11. (péntek) 12:00 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 
szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra 
lefordítva

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

• 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 Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2022. 
február 22-ig. 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.
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5. 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!

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 kifi zetésre kerüljön.

7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a 
tárgyévet követő év március 31-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 elírásoknak megfelelően, 
az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott 
formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi 
beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni 

a programokra fordított támogatás felhasználását 
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott 
nevére kiállított számlák másolatait is.

A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez, 
kérdés esetén szívesen nyújtunk segítséget. 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 fi zetnie az önkormányzat részére. 
Ha ez nem történik meg, a következő évi támogatásból 
kizárja magát a szervezet.

A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet 
alakulásának függvényében változhatnak.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága

Fotó: Papp Lajos
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

TÁJÉKOZTATÓ  A  VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2021.ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Elnöki határozatok a pandémia alatt:

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény 23.§(3) 
bek., illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
éviCXXVIII.törvény 46.§(4)bek. kapott felhatalmazás 
alapján, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX.törvény 153.§(2) bek., és a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) számú 
kormányrendelet, valamint a 27/2021.(I.29.) számú 
kormányrendelet 1.§ tekintettel az alábbi döntést/-seket/  
hozom:

1./ 2021.(01.24.) hat.: A Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a 2021-22.évi tanévben  a – pandémia 
okozta bizonytalanság miatt -  nem él az Áprily Iskola 
intézményfenntartói jogkörével.

2./ 2021.(01.26.) hat.: A Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködési megállapodást köt 
az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége, Egyesülettel /ÉMNÖSZ/, 2021.évre.

3./2021.(01.28.) hat.: A Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2021.évi költségtervének elfogadása  
/3.726.657.-Ft/

4./2021.(02.05.)hat.: Egyedi anyagi kérelem a visegrádi 
tájház /Lang-ház/ megépítéséhez Ritter Imre nemzetiségi 
parlamenti képviselőhöz.

5./2021.(02.10.)hat.: Váci Tankerületi Központ 
felé: a Visegrádi Áprily Általános Iskola felvételi 
körzethatárának jóváhagyása.

6./2021.(02.11.) hat.: Visegrád régi sváb utca-és 
területneveit kihelyezett utcatáblákon megjeleníteni

7./2021.(02.11.) hat.: Visegrád és Obergünzburg 25.éves  
testvérvárosi jubileumának előzetes megbeszélése a bajor 
partnerrel.

8./2021.(02.16) hat.: Előző évek jegyzőkönyveinek  
beköttetése

9./2021.(02.24.) hat.: Levél Soltész Miklós államtitkár 
úrhoz, anyagi támogatás kérés a visegrádi tájház 
építéséhez.

10./2021.(03.22.)hat.: határozati számmal ellátott válasz 
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Nemzetiségi 
Jogi Osztály ombudszmanhelyettes megkeresésére  - a 
Kisoroszi tagiskolánk megtartásáról

11./2021.(04.09.) hat.: együttműködési megállapodás a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal

12./2021.(04.15.) hat.:  Bene Éva német nemzetiségi 
tanárnő német nemzetiségi táncoktató tanfolyamának 
fi nanszírozása  /180.000.-Ft/

13./2021.(04.21.) hat.: két pedagógus /óvoda és iskolai/ 
online iskolapedagógiai tanfolyamának fi nanszírozása   -  
Webinar Entenland – Zahlenland – Prof.Gabriele Preiß, 
65520 BadCamberg,Erzgebirgstr.32.   kétszeri előadás:  
40.000.-Ft. 

14./2021.(05.05.) hat.: A Pünkösd-hétfői  Milleneumi 
-kápolnai búcsúra az előirányzott 25.000.-Ft 
felhasználható . Az Úrnapi virágszőnyegre az előirányzott 
35.000.-Ft felhasználható.

15./2021.(05.27.) hat.: a 2020-as év zárszámadásának 
elfogadása.

16./ 2021.(05. 15./2021.(05.27.) hat 31.)hat.: Nicola 
Paolini sírjára koszorú, Zeller Márton helyezte el bajor 
földön /2.500.-Ft/

17./ 2021.(06.03.)hat.: a VNNÖ és a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat közös Juliálisa /
nemzetiségi sváb-fest/ július 3-án szombaton a Schatzi-
vendéglőben /198.000.-Ft fellépő zenekar díja/

18./2021.(06.07.)hat.:  a 2021.évi  nemzetiségi 
Munkaterv pandémiás változatának elfogadása

Önkormányzatunkat 2021.március 24-én kelt levelében  
a Váci Tankerület felkérte a visegrádi általános 
iskola igazgatói pályázatának véleményezésére.                                                                 
A német önkormányzat képviselőinek eltérő véleménye 
okán kialakult helyzetben /2 igen, 2nem, 1 tartózkodás/ 
a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat nem 
kívánt véleményt nyilvánítani, melyet 2021. 04.22.-én 
kelt válaszlevelében elküldött a tankerület címére.

Az EMMI és a BM jogértelmezése szerint a veszélyhelyzet 
időtartama alatt a fenntartói jogok gyakorlására az 
oktatásért felelős miniszter egyetértésével a  tankerületi 
elnök jogosult, így az intézményvezető kinevezésére is.

A pandémia miatt elmaradt hagyományos 
rendezvényeink:

• sajbázás

• majális
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• Milleneumi kápolnai mise után a megvendégelés

• gyermeknapi előadás moziban, ovinak, alsósoknak

• kisebb  Úrnapi-virágszőnyeg készülhetett

19./  Bene Éva nemzetiségi tanárnő Német Nemzetiségi 
Néptánctanfolyamának támogatása 21/2021.(VI.29) hat.                                                                                                                                     
VNNÖ költségvetésének módosítása – Lang-ház 
építéséhez 21M Ft EMMI támogatás miatt 20/2021.
(VI.29.)

20./ A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének egy 
éves megbízatásának megszavazása Z-23/2021.(07.13.)
-Az obergünzburgi testvérvárosi Német-Magyar Baráti 
Egyesület vezetőinek látogatása, 08.15-21.,vendéglátás 
költségeire előirányozva 80 e Ft.  24/2021.(08.17.)
-Idén sajnos az Eucharisztikus kongresszus miatt 
elmaradt a szeptember 5-én esedékes Mária-kápolnai 
búcsúnk

Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is 
támogattuk az óvoda és az iskola nemzetiségi nevelését. Az 
óvodapedagógusok kérésének eleget téve hozzájárultunk 
a híres Don Bosco szemléltető könyvek vételéhez, 70 e 
Ft-ban maximáltuk a költségeket. 25/2021.(09.20.)

-Szerencsésen sikerült még az újabb járvány kitörése előtt 
megrendeznünk a hagyományos sváb sörfesztiválunkat, 
sorrendben a harmadikat, október 9-10-én. 27/2021.
(09.20.) Valódi városi összefogással, önkormányzatok, 
civilek, egyesületek segítségével, pályázati, városi 
és ÉMNÖSZ anyagi támogatással, nagyszabású 
fesztivállá kerekedett, összes kiadás 1.480.000.-Ft volt.                                                                                                                                            
A magas szintű folklórműsort a Dunakanyar sváb, 
szlovák, magyar nemzetiségű ének, tánc -és zenekarainak 
az együttesei adták.   A fesztiválsátorban üstházban főtt 
ételeket, grill ételeket lehetett vásárolni a gasztronómiai 
igények kielégítésére. Kézműves sátraknál lehetett 
vásárolni: kolbászt, sonkát, sajtokat, borokat, mézet, de 
árultak fazekastermékeket, növényeket is. A gyerekeket 
játszóház várta, légvárral, körhintával, és nagy örömöt 
okozott körükben a vattacukros megjelenése is. 
Bemutatkozott és sikeres lett a Visegrádi Sör is, melyet 
egy helybeli fi atalember régi receptek szerint főz.

Változás történt a német önkormányzat vezetésében, 
Schandl Jánosné lemondott alelnöki pozíciójáról, helyére, 
elnöki javaslat és felkérés szerint Scheili Pál képviselő 
lépett, többségi képviselői szavazás eredményeképpen. 
29/2021.(09.20.) Németh Tamás karnagy felfüggesztette 
munkáját a nemzetiségi énekkar vezetésében, a képviselők 
döntését tudomásul vették. Az énekkar tovább működik 
Független Sváb Dalkör néven.

Önkormányzatunk idén is anyagi támogatásban 
részesítette /30eFt/ a Dunai Svábok Alapítványt, ezzel 
biztosítja a működéséhez szükséges alapköltségeket /
irodaszerek,közüzemi költségek,számlavezetési díj../.  
28/2021.(09.20.)

Módosítottuk az SzMSz IV.fejezet 27.pontját a zárt ülés 
elrendeléséről  30/2021.(09.20.) Módosítottuk az SzMSz 
VI.fejezet   1.pontját az elnöki tiszteletdíj megállapításáról.  
31/2021.(09.20.)

A sokéves hagyomány folytatásaként idén is részt 
vettünk az október 6. Aradi-vértanúk ünnepségen 
és megkoszorúztuk az emlékművet több városi 
intézménnyel és civilekkel együtt.

Elfogadtuk és megszavaztuk a Fellegvár Óvoda éves 
munkatervét és a német nemzetiségi nevelés éves tervét 
is. Kitűnő pedagógiai munkákat ismertünk meg. 33/2021.
(10.25.) 

Elfogadtuk  és  megszavaztuk az új óvodavezető 
Papaneczné Papp Éva német nemzetiségi óvodapedagógus 
pályázatát. Komoly pedagógiai és nevelési programot tárt 
elénk, támogatjuk, hogy meg tudja valósítani. 34/2021.
(10.25.)

Elfogadtuk és megszavaztuk a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2021-2022 éves munkatervét. 36/2021.(10.25.)

Megtartottuk  hagyományainknak megfelelően, 
november 2-án, német őseink Kegyeleti Sírkertjében 
a Halottak- napi gyertyagyújtást. Együtt imádkoztunk 
nemzetiségi érzületű helyi civilekkel, pedagógusokkal 
és képviselőkkel, majd ezután részt vettünk a Keresztelő 
Szent János katolikus templomunkban a magyar-
német nyelvű szentmisén, plébánosunk, Tibor atya 
celebrálásában. 38/2021.(10.25.)

Új városi kezdeményezéshez kapcsolódtunk, nevezetesen 
a Rózsaváros-projekthez.   Városunk díszkert-építő és 
kertdíszítő asszonya  európai példáktól fellelkesülve 
megálmodta Visegrád rózsavárossá alakítását. Magyar és 
külföldi rózsanemesítőktől kért szakmai segítséget, majd a 
város klímatikus adottságainak fi gyelembevételével rendelt 
rózsatöveket és szétosztotta azok között akik csatlakoztak 
elgondolásához és kertjükben rózsákat szeretnének 
nevelni. A visegrádi német ősök is nagy kedvelői voltak 
a futórózsáknak, bokor-és fatörzs rózsáknak, melyek 
általában mélyvörös színűek voltak. Sok kertben még 
mindig élnek e régi-régi tövek. Az első rózsatövet /az 
ún.Kordes-vörösrózsát/ ünnepélyes keretek között, média 
érdeklődés mellett ültettük el, id. Zeller Márton, Marci 
bácsink kertjében, november 4-én. 39/2021.(10.25.) 
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Zsitvay Tibor korábbi igazságügy-miniszter /1929-1932/, 
városunk díszpolgára és mecénása volt. Emléktábláját 
minden évben születésének napján /1884.november 10./ 
nagy tisztelettel a város civil szervezetek és a nemzetiségi 
önkormányzat is megkoszorúzza.  Ezen ünnepség keretén 
belül a dr Zsitvay Tibor emléktáblájával átellenben 
álló I-II. világháborús hősi halottak emlékművét is 
megkoszorúzza, emlékező műsort ad és mécsest gyújt 
önkormányzatunk. 40/2021.(10.25.)

November 11-ét, Márton-napját a nemzetiségi 
önkormányzat oly módon ünnepli, hogy anyagi segítséget 
nyújt az óvodának rendezvényének megtartásában. 
35/2021.(10.25)

Két évvel ezelőtt kapcsolódtunk a városi szervezetek 
adventi ünnepköréhez. Mi az első adventi gyertyagyújtást 
választottuk, helyileg a Milleneumi-kápolnánál, idén 
november 28-ára esett. A kápolna feldíszítéséhez 
fényfűzéreket vásároltunk, melyek a városi világítással 
együtt kapcsolnak be és ki. A pandémia kitörése előtt kis 

sátrat állítottunk és forró teát, forralt bort és süteményeket 
kínáltunk a látogatóknak. Idén sajnos ezt nem tudtuk-
mertük megtenni a járvány miatt, csak gyertyát 
gyújtottunk és némi lélekmelegítő ital kortyolgatása 
mellett beszélgettünk.

A Nemzetiségek Napját, december 18-át, minden évben 
megünnepeljük, helyileg a városi Moziban. Lehetőség 
nyílik a nemzetiségi oktatásban részesülő gyermekeknek, 
óvodásoknak, iskolásoknak és a nemzetiségi 
folklórcsoportoknak kedves, az adventi ünnephez 
kapcsolódó műsort adni. Ilyenkor tartjuk a nemzetiségi 
közmeghallgatást is, majd megvendégeljük a jelenlévőket. 
Idén sajnos a járványhelyzet miatt nem rendeztük meg, 
egyetértésben az óvoda-és iskolavezetéssel.

 Visegrád, 2021. 12. 09.                                    
Scheiliné Kékessy-Herendi Ida

VNNÖ elnök

Fotó: Papp Lajos
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GYEREKKUCKÓ

A HETEDIKESEK KIRÁNDULÁSA

Nem könnyű ma iskolán kívüli programot szervezni. 
A szigorítások egyre szaporodnak, nem tudhatjuk, 

mit hoz a holnap. Velünk is ez történt. 

Már szeptemberben bejelentkeztünk a Parlamentbe, 
ahol egy Országgyűlés- látogatással egybekötött játékos 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk volna 
részt. Pár nappal a kitűzött időpont előtt lemondták a 
programot, ugyanis látogatási tilalom lépett életbe. Nem 
adtuk fel, bejelentkeztünk két múzeumba is, ahol még 
volt lehetőség csoportos látogatásra. Ekkor a fenntartó 
szigorító intézkedései miatt hiúsult meg tervünk. Végül 
szabadtéri program mellett döntöttünk, mert már csak 
erre volt lehetőség. A dualizmus időszakát tanuljuk 
éppen, így olyan helyszíneket kerestünk, amelyek 
szervesen kapcsolódnak a korszakhoz.  Utunk első 
állomása a Hősök tere volt, ahol játékos feladatokkal 
teszteltük tudásunkat, majd átsétáltunk az Állatkertbe, 
ahol sok érdekes kérdésre- amelyeket kollégám, Stomp 
Éva állított össze- kellett megkeresni a választ. Köszönöm 
segítségét!

Igazán tartalmas, érdekes és élvezetes napot töltöttünk 
együtt, amely alkalmas volt a gyerekek tudásának 
elmélyítésére és bővítésére, és nem utolsó sorban a 
közösségépítésre.

Köszönöm Soltész Barbarának, hogy segítségemre volt a 
kirándulás megvalósításában!

Bosnyák Endréné
osztályfőnök
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Kedves Olvasók!

Mivel a jelenlegi járvány helyzet miatt az iskolai élet nem látható mindenki számára, ezért engedjék meg, hogy a teljesség 
igénye nélkül iskolánk életét néhány képben mutassuk be!

Köszönjük a szülők és a város támogatását iskolai életünk mindennapjaihoz!

Sikerekben Gazdag Új Évet kívánok minden olvasónak!
Stefanich Klára

Megbízott intézményvezető 

DECEMBERI ÉLETKÉPEK

Mikulás

Adventi ablaknyitás - A zeneiskola koncertje
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Korcsolyázás Síelés

Iskolai dekorációk

Német órai remekművek
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Az első hó

Angol órai projekt feladatok

Fotó: Papp Lajos
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KIKIÁLTÓ

ÚJRA BŐVÜL A HOTEL VISEGRÁD

Tisztelt Visegrádi Polgárok!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2021 
novemberében elkezdődött a Hotel Visegrád újabb 
bővítése. 

A beruházást az tette lehetővé, hogy cégünk, kettő másik 
visegrádi szállodához hasonlóan, sikerrel pályázott a 
2020. évben a Pénzügyminisztérium által kiírt „Szállodák 
fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra 
(max. 50% intenzitású támogatással), mely keretein belül 
a szállodáknak 300 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás került megítélésre. A támogatás forrása a 
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A HOTEL VISEGRÁD**** KAPACITÁSBŐVÍTÉSE 
című támogatott projektünk célja a bővítés, mely 
beruházással újabb 21 szobával növekszik a már meglévő 
73 szobaszám, ágykapacitásunk pedig így immár 200 fő 
fölé emelkedik.

A bővítés során a földszinti részen lehetőségünk 
lesz kialakítani egy 200 fős, remélhetőleg a jelenlegi 
legkorszerűbb technikával felszerelt konferenciatermet. 
Az alagsorban, a gazdasági és gépészeti tér mellett 
helyet biztosítunk egy gyermek wellness és játszóház 
attrakciónak, ezzel

is gyermek barátabbá téve szállodánkat. A fejlesztéssel 
nem titkoltan célunk, a régi wellness részen nyugalmas 
pihenést biztosítani a gyerekek nélkül érkező 
vendégeknek.

Az építkezés során a 2011-ben átadott, 11-es úttal 
párhuzamos sárga épület egyszerűen meghosszabbításra 
kerül, így szinte észrevétlenül, talán még arányosabb 
épület alakul ki. Ez az arány a már meglévő épület 
akkori tervezése során is kívánatos lett volna, de ennek a 
volumenű fejlesztésnek akkor anyagi korlátai voltak.

Igyekszünk az egész beruházás során fokozott fi gyelmet 
fordítani arra, hogy a legkevésbé se zavarjuk városunk 
normális életét. Amennyiben esetenként néhány órára 
magánutunkat, melyet néhány, a szálloda mellett lévő 
ingatlan is használ, munkagépek zárják el, részükre a 
szálloda telkén keresztül átjárást biztosítunk a Rév utca 
irányába.

A beruházás tervezett befejezése 2023 nyár eleje, mely 
határidőt az építkezés folyamatosságával igyekszünk 
lehetőleg betartani.

Reméljük beruházásunkkal sikerül tovább bővíteni 
Visegrád turisztikai kínálatát, növelni az ide látogató 
vendégek számát.

Ugyanakkor a megnövekedett kapacitás, épületméret 
következtében jelentkező helyi adó többlet 
kötelezettséggel hozzájárulunk településünk ilyen jellegű 
bevételeinek növekedéséhez, illetve a helyi foglalkoztatás 
bővítéséhez is.

Megértésüket megköszönve, üdvözlettel: 

a Hotel Visegrád csapata

Fotó: Gábor GyulaNapi köd
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ÖKO-AGORA

BŐVÜL A PILISI PARKERDŐ AKTÍV TURISZTIKAI KÍNÁLATA

Az ország leglátogatottabb erdős területeit kezelő 
Pilisi Parkerdő további jelentős, az aktív kikapcsolódást 
segítő fejlesztéseket valósít meg a következő 
időszakban. Javul az erdei kerékpáros-infrastruktúra, 
új elemekkel bővül a Nagyvillám-sípálya és további 
parkolóhelyek létesülnek a népszerű kirándulóhelyek 
meglévő, ám jelenleg túlzsúfolt parkolóiban.

A Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben évente több mint 
30 millió látogató fordul meg. Ezért az erdészet az elmúlt 
időszakban számos sikeres és népszerű beruházást 
valósított meg a turisztikai infrastruktúra-fejlesztés 
terén. A folyamat keretében megújult többek között a 
Prédikálószéki-kilátó, a Fekete-hegyi kulcsosház, illetve 
a Hidegvölgyi négy évszakos pihenőhely, az Anna-laki 
vadászház pedig karbonsemleges szálláshellyé vált. 
Ezen felül az erdőgazdaság még 2018-ban kezdte meg 
a természetjáró civil szervezetekkel, valamint a Magyar 
Természetjáró Szövetséggel egyeztetve a teljes turisztikai 
infrastruktúrájának megújítását.

A rekonstrukciós munkák a következő évben sem 
állnak meg, így az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ (AÖFK) közreműködésének és támogatásának 
köszönhetően további turisztikai szolgáltatással, illetve 
infrastruktúra-fejlesztéssel bővül a Pilis és a Visegrádi-
hegység aktív turisztikai kínálata.

Az összesen 62,6 km hosszú kerékpározásra alkalmas 
erdei út felújítására már elkészültek az egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervek, melynek része az 
érintett műtárgyak – például az átereszek, a támfalak, a 
korlátok – felújítása is. Az útcsatlakozásoknál sárrázókat 
alakítanak ki, és a kapcsolódó sorompókat kerékpáros-
barát megoldásra cserélik. Ugyancsak a kerékpáros 
fejlesztés része a „Kopárok”-on (Zajnát-hegyen) 
megvalósuló, több mint 7 kilométeres, single trail, vagyis 
egynyomos mountain bike pálya is, amelynek kiviteli 
tervei is rendelkezésre állnak. A tervezés legfontosabb 
követelményei közé tartozott a természeti szempontból 
védett területek érdekeinek szem előtt tartása, így ennek 
megfelelően jelölték ki a biciklis nyomvonalat, illetve 
építenek meg számos rámpát és ugratót. A helyszínt és 
az útvonalat úgy alakították ki, hogy professzionális, a 
sportági követelményeknek teljes mértékben megfelelő 
edzési, felkészülési és versenyzési lehetőséget biztosítson 

a sportolóknak az erdei gyalogos, lovas, valamint 
hobbikerékpáros forgalomtól mentesen. A kivitelező 
kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást várhatóan még 
az idén kihirdetik.

Annak ellenére, hogy a kirándulásokhoz egyre többen 
választják a kerékpárt és a közösségi közlekedést, a népszerű 
kirándulóhelyeken továbbra is jelentős az autóforgalom. 
A meglévő 9 parkolási helyszínen olyan fejlesztések 
valósulnak meg, amelyek ésszerűbb elrendezéssel, 
forgalomszabályozással növelik a helyek számát nem 
csak az autóval, hanem az autóbusszal érkezők számára 
is. Emellett javul a parkolók infrastruktúrája is, ugyanis a 
felújítás eredményeként jobb útburkolat, szükség esetén 
pedig megfelelő vízelvezetés és közvilágítás is kerül a 
helyszínekre.

A Visegrád melletti Nagyvillám-sípálya is fejlődik, 
ugyanis elkészültek a több mint 300 négyzetméter 
alapterületű, tájba illeszkedő, magas színvonalú, 
négyévszakos fogadóépület kiviteli tervei. Jó hír a 
síelőknek, hogy a pálya két új, húzókaros felvonót is kap 
majd, amelyek a két leghosszabb felvonót váltják majd fel. 
Továbbá előkészítés alatt állnak a hóellátás biztonságát 
növelő egyéb fejlesztések is.

A projektek tervezési és fejlesztési szakasza legkésőbb 
2022. április 30-án ér véget, a kivitelezések várhatóan 
2022. év végéig megvalósulnak, a beruházások összértéke 
pedig meghaladja a 3 milliárd forintot.

A sípálya, valamint az erdei infrastruktúra-fejlesztés 
csak az egyik eleme a Pilisi Parkerdő által tervezett, 
a Mogyoró-hegyen és környékén létrejövő „Felleg-
Park”-nak. Ugyanis a beruházás része egy tematikus 
játszóteret és egy vadbemutató-kertet is tartalmazó, a 
Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Központ is. Ennek a tervei 
szintén elkészültek már, a kivitelezés várhatóan 2022 
tavaszán kezdődik meg.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu
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A négyévszakos fogadóépület látványterve, Nagyvillám Fotó: Pilisi Parkerdő

A „Felleg Park” fogadóépületének látványterve Fotó: Pilisi Parkerdő
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PULZUSSZÁM

SÍELNI JÓ!

Örömmel értesítjük a Kedves Visegrádiakat, hogy önkormányzatunk, a Visegrád Nagyvillám Sípálya Kft . és egy 
magánszemély együttműködésének köszönhetően az állandó visegrádi lakcímmel rendelkezők a 2022-es szezonban is 

jelképes áron válthatják meg a sípályára szóló bérletüket!

A teljes szezonra szóló síbérlet ára

14 év alattiaknak 3.500 Ft

14 év felettieknek 5.000 Ft

Visegrád Város Önkormányzata
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

JANUÁRI  PROGRAMOK  
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

péntek esti előadás-sorozatának következő alkalmára, 
mely a témához kapcsolódóan ebben a hónapban 

 

2022. január 14-én pénteken 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

DR. TÖRÖK CSABA 
teológus, egyetemi tanár, 

tart vetített képes előadást 
 

A három királyok szimbolikája 
az esztergomi Keresztény Múzeum 

képein keresztül 
címmel 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

 

Esték a lelki egészségért 
című 

előadás-sorozatának következő alkalmára, 
 

2022. január 19-én szerdán 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

 Az előadásokat, és a hozzá kapcsolódó beszélgetéseket 
Kovály Erzsébet 

református lelkész, mentálhigiénés szakember tartja. 
 

E havi téma: 
Életszakaszok és életfeladatok 

 

 Az előadások összefüggnek egymással, de önálló egységet 
képeznek, így természetesen külön-külön is látogathatók. 

 

A belépés ingyenes! 
 

 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2022. január 29-én, szombaton 15 órára 
 a művelődési házba  

 

CSAK VISEGRÁD 
- Válogatás Zeller Ferenc gyűjteményéből 

 

című kiállításának megnyitójára. 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
A kiállítás 2022. március 18-ig tekinthető meg. 

 

 
 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
 

2022. január 29-én szombaton 
15 és 19 óra között a művelődési házba 

a szokásos 
 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

Közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, 
hogy mit próbálnának ki! 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!! 
 

Minden pénteken 17 órától 
szeretettel várunk mindenkit 

a művelődési házban. 
 

GYERE EL, PRÓBÁLD KI 
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI. 

 

Érd.: 06-20/5454-788 
Králik Liza 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk!  
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, figyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat! 
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A VÁROSI KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEI

Gyermek és ifj úsági könyvek:

Amikor a kukák világgá mentek - Mai mesék a zöld 
jövőért

Bartos Erika: Bogyó és Babóca – Mesék a pöttyös házból

Berg Judit: Lengemesék – Vilkó és Lile a nádasban; Vilkó 
és Lile a tóparton

Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv

Goscinny, René: A kis Nicolas

M. Kácsor Zoltán: Utazás Dínomdánomba 
(Zabaszauruszok sorozat 1.)

Kiss Ottó: A bátyám öccse

Mourlevat, Jean-Claude: Putifár tanár úr visszavág

Nesbit, Edith: A sárkányok könyve

Rowling, J. K.: A karácsonyi malac

Walliams, David: Gengszter nagyi

Felnőtteknek:

Krimi, bűnügyi, thriller, sci-fi 

Berry, Steve: A Romanov-jóslat

Follett, Ken: Soha

Hawkins, Paula: A lány a vonaton

Herbert, Frank: A Dűne; A Dűne messiása

King, Stephen: Billy Summers

Musso, Guillaume: Regényélet

Osman, Richard: A csütörtöki nyomozóklub; A férfi , aki 
kétszer halt meg

Pearse, Sarah: A szanatórium

Szórakoztató irodalom, szépirodalom, regények, novellák

Atwood, Margaret: Testamentumok; MaddAddam-
trilógia

Bán Mór: Hunyadi – A förgeteg hírnöke

Bíró Szabolcs: Anjouk I-IV.

Coelho, Paolo: Az íjász

Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei

Finy Petra: Kerti szonáta

García Márquez, Gabriel: Az évszázad botránya

Gazan, Sissel-Jo: Fehér virágok

Haszán Míra: Spicc/pipa

Jager, Eric: Az utolsó párbaj

Jiles, Paulette: A kapitány küldetése

Montefi ore, Santa: Visszatérés az olasz tengerpartra; 
Visszatérés Toszkánába

Pataki Éva: Nagymama vesztegzár alatt

Sári László: Lin-csi apát minden szava

Skåber, Linn: A szívem egy bezárt bódé - 
Kamaszmonológok

Solá, Irene: Énekelek, s táncot jár a hegy

Tibuleac, Tatiana: Üvegkert

Tisza Kata: Kékre szeretni

Ugron Zsolna: Nincs egy férfi  – Írások és fi rkák

Gyermekek és szülők

Lim, Robin: Gyermekágy – Testi-lelki útmutató az 
anyaság első hónapjaira

Szakácskönyv

Király Ágnes: Egyszerűen fermentálj - Tippek, trükkök 
és receptek a házi erjesztéshez

A beszerzett könyvek teljes listáját a város honlapján, a 
könyvtár oldalán tekinthetik meg: 

https://www.visegrad.hu/intezmenyek/kultura/varosi-
konyvtar

Minden régi és új olvasónkat szeretettel várjuk!
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

CSAK NYUGDÍJASOKNAK

Te is hallgattad a „Komjáthy”-t minden pénteken? 
Nekünk szólt. Merthogy akkor mi voltunk a 

„FIATALOK”. A „Csak fi ataloknak” adása és a Szabad 
Európa rádió vasárnapi „Tinédzser parti”-ja jelentette 
számunkra a szabadság egy darabját, a kilépést a sablonos, 
kicsit unalmas, a lendületet és ritmust nélkülöző 
világból, amelyben éltük a tízes,- húszas,-harmincas 
éveinket.  Akkor azt gondoltuk, hogy de jó is lenne egy 
olyan világ, ahol szabadabban, jobban, gazdagabban 
élhetnénk, utazhatnánk, élvezhetnénk az életet. Fiatalon, 
minden kötöttségtől és korláttól mentesen.  Ahogyan 
hallottunk a nyugati fi atalok akkori életéről. Azt az életet 
kívántuk magunknak is, de abban az időben ez csak 
egy álom volt.  Lehet, 
hogy nem is baj. Elég 
csak a 60-as, 70-es évek 
nyugati diáklázadásaira 
emlékezni.  Akkor 
a magukkal semmit 
kezdeni nem tudó, jóléttel 
eltelt, céltalan, kínjukban 
zagyva ideológiákat 
hirdető fi atal tüntetőkkel 
voltak tele Nyugat-
Európa nagyvárosai 
szinte annak igazolására, 
hogy a nagy jólét és 
szabadság nem feltétlenül 
jelenti az elégedettséget 
és boldogságot. Főképpen nem fi atal korban. Hiányzik 
a küzdés, az áldozatvállalás az életnek értelmet adó 
célok eléréséért való erőkifejtés. Madách ezt nagyon jól 
megüzente a „Tragédiában”, minden magyar számára.

 Minket a Sors megóvott a háborúktól, amelyek 
borzalmaival szüleinknek és nagyszüleinknek kellet 
szembe nézni.  Ilyen értelemben szerencsés generációnak 
mondhatjuk magunkat.  Nagy többségünk békében élte 
le eddigi életét. Tovább megyek: valamilyen módon 
többünknek része volt abban a szerencsében is, hogy 
kicsit saját maga legyen sorsának alakítója, hiszen a 
rendszerváltás idején legtöbbünk éppen a legaktívabb 
korát élte. Előzőleg, az akkoriban általunk is annyit 

szidott időszakban megszereztük az alapokat ahhoz, hogy 
egzisztenciát teremtsünk, lakást, házat építsünk, családot 
alapítsunk és gyerekeket neveljünk fel. Legtöbbünk 
családi, baráti összefogás révén tudott csak előre lépni, 
de ennek során sokan megtapasztalhattuk az összefogás, 
a  közös munka, az önzetlen segítség  melengető 
érzését, amely ma már sajnos kevéssé jellemzi az emberi 
kapcsolatokat. És ezt a közös munkát, a közös élmények 
szeretetét vittük tovább magunkkal, amikor még 
mindig jó erőben voltunk ahhoz, hogy kitűzzünk közös 
célokat, kitaláljunk, megszervezzünk, átéljünk közös 
programokat, rendezvényeket, együttléteket, ünnepeket 
közösen, egymás és a magunk örömére. Tiszteltük az idős 

embereket  és neveltük 
a gyerekeinket legjobb 
tudásunk szerint szüleink 
példáján és segítségével.  
Jól esik visszagondolni 
azokra az időkre.

 Azóta eltelt néhány 
évtized és most itt 
vagyunk valamennyien 
egy teljesen más világban. 

Azt mondják okos 
emberek, hogy az 
emberiség történetében 
még soha nem volt 

ilyen ütemű „fejlődés”, mint az elmúlt évtizedekben. 
Úgy társadalmi, mint technikai és tudományos téren. 
Soha nem voltunk még ilyen sokan ezen a bolygón és 
soha nem volt még ilyen kusza és kiszámíthatatlan az 
a kép, amelyet napjainkban próbálnak előre jelezni az 
emberiség jövőjét kutató elmék.  A mi korosztályunk ezt 
a viharos gyorsasággal változó időszakot, ugyanezeket 
az éveket, a XX. század második felét és a XXI. század 
lassan mondhatni egy negyedét élte át.  Talán ennek 
az emberi léptékkel alig követhető gyors változásnak is 
köszönhető, hogy annyira különbözően éljük és ítéljük 
meg a mai időket.  Talán ez az egyik oka annak, hogy 
ilyen mértékben meg tudott változni az egymáshoz 
való viszonyunk is. Hogy az emberi megközelítést 
átvette valami más, valami olyan „értékrend”, ami 
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inkább szembeállít, mint összeköt minket, nyugdíjas 
korosztályunk tagjait.  Az teljesen természetes, hogy az 
idő múlásával az ember fi zikai állapota romlik. Sajnos az 
is a természet rendje, hogy mind gyakrabban kell végleg 
elbúcsúznunk jó ismerőstől, baráttól, rokontól. Nekünk, 
akik még itt vagyunk viszont jó lenne visszagondolni, 
jó lenne felidézni és annak érzetében élni a hátralévő 
éveket, ahogyan akkor ez a generáció tudott barátságban, 
együttesen, közösen, élni, dolgozni, alkotni, ünnepelni, 
jókat enni és inni, nevetni, szórakozni.  Nem volt 
értelmetlen gyűlölködés, nem volt eszméktől vezérelt 
megosztottság, inkább csak eltérő gondolkodásmód volt, 
amelyet többnyire mindenki megtartott magának. 

Azért egy kicsit tartok tőle, hogy az a vonat már elment 
és mi már nem tudjuk újra azokat az igazi szép érzéseket 
visszahozni magunkba. 

De próbáljunk meg legalább emlékezni azokra az 
időkre, azokra az együttlétekre.  Emlékezni arra, hogy az 
volt a mi igazi korszakunk, az igazi énünk, amire szívesen 
gondolunk vissza, bárhogyan alakuljon is a mostani világ 
körülöttünk. Kívánjunk egymásnak, a mi nyugdíjas 
generációnk minden tagjának Boldog Újévet, egészséget, 
jó kedvet, erőt és sok örömet gyerekekben, unokákban, 
barátokban, kortársakban, egymásban a mindennapok 
során ugyanúgy, mint az ünnepek alkalmával.

Abonyi Géza    

AZ EMLÉKEK ÚTJÁN

E sorok megjelenésekor már túl vagyunk az óéven. 
Mivel is kívánhatnék egy boldogabb újat, ha nem egy 

szép emlékkel, melyet Visegrád lakosságával együtt volt 
szerencsém nekem is megélnem. Alig kilenc évvel hazánk 
millenniumi ünnepe után, 2009 nyarán Visegrád egy 
újabbat, ezúttal a saját ezeréves fennállását ünnepelhette. 
Az ünnepi sorozat záró akkordját szabadtéri szentmise 
adta, melyet Erdő Péter biboros celebrált. A mise 
rangját, ünnepiességét emelte, hogy azon Mádl Ferenc 
köztársasági elnők és neje, Dalma asszony is jelen volt. De 
részt vett rajta a helység polgármestere, Hadházy Sándor, 
valamint a Szent György Lovagrend "népes csapata" is - 
élén Cseke Lászlóval, a Lovagrend örökös kancellárjával, 
Visegrád díszpolgárával. Itt kell megjegyeznem, hogy 
Cseke László - sok egyéb mellett - a "Visegrád ezer 
éve" című könyvével elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
A mű, az ünnepi eseményekkel együtt, Visegrád örök 
éke lett. Soraimat, Visegráddal kapcsolatos legrangosabb 
emlékemet zárva, kívánok minden kedves olvasónak 
egészséges, eredményes, boldog 2022. esztendőt!

Budapest, 2021.december 13.

Tisztelettel, id. Scheili Béla
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VISEGRÁDI ÍZEK

SÓS SÜTEMÉNYEK FARSANGI MULATSÁGHOZ, VENDÉGVÁRÁSHOZ
JUHTÚRÓS STANGLI

/Székelyföldi-családi receptem/

egyszerű, gyorsan elkészíthető, ízletes

hozzávalók: 30 dkg juhtúró, 30 dkg sima liszt, 15 dkg margarin vagy vaj, lapos késhegynyi só, 1 tojássárgája a kenéshez, 
ízes,karakteres,  reszelt füstöltsajt a tetejére

A juhtúrót, lisztet, margarint, sót kézzel jól összedolgozzuk, majd tálba tesszük, lefóliázzuk és hűtőbe tesszük fél órára… 
majd gyúródeszkán fél centi vastagra kinyújtjuk, lekenjük tojással, megszórjuk a reszelt sajttal és a rádlival kb.1,5cm 
vastag, 10cm hosszú csíkokra vágjuk.

A tepsibe sütőfóliát teszünk, erre pakoljuk a stangli csíkokat. 

Előmelegített, 180° fokos sütőbe tesszük kb.20 percre, akkor kész ha aranybarna színt kap.

                                                                                                   
Recept és kép: Kékessy-Herendi Ida
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

  

   
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Január 6. csütörtök, 18:00  
MÁTRIX FELTÁMADÁSOK 
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, 148’, 2021  
Rendező: Lana Wachowski 
Főszereplők: Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss, Christina Ricci 
 

Neo nem halt meg. A Mátrix működik, de megújult, erősebb és 
biztonságosabb, mint valaha. Az élet megy tovább. Vannak 
hősök, akik képesek a feltámadásra. Vannak szörnyű erők, 
amelyek ellen mindig újra harcba kell szállni. És van néhány 
nagy titok, amelynek segítségével a hősök vállalhatják a harcot, 
és szembeszállhatnak azzal, aki/ami az elpusztításukra tör. 
Legfeljebb maguk sem értik, hogy történik mindez.  
 

Január 7. péntek, 17:00 
EVOLÚCIÓ 
német-magyar filmdráma, 97’, 2021  
Rendező: Mundruczó Kornél 
Főszereplők: Padmé Hamdemir, Láng Annamária, Monori Lili 
 

A történet örökül kapott traumákról és azok feldolgozásának 
lehetőségeiről szól. A három nemzedék – Éva, Léna és Jónás – 
kapcsolatait átszövik a 20. század történelmi traumái, miközben 
minden vágyuk a gyógyulás útjára lépni.  
 

Január 7. péntek, 19:15 
REJTÉLY A RIVIÉRÁN 
szinkronizált, francia krimi-vígjáték, 89’, 2020  
Rendező: Nicolas Benamou 
Főszereplők: Christian Clavier, Thierry Lhermitte 
 

Amikor a milliárdos Claude Tranchant feleségét megpróbálják 
meggyilkolni úgy, hogy az egészet balesetnek álcázzák, az 
üzletember egy régi barátját hívja segítségül, egy 
rendőrkapitányt, hogy küldje el hozzá Párizs legjobb 
nyomozóját. Azonban csak egy detektív szabad, ő azonban 
általában többet árt, mint használ.  
 

Január 8. szombat, 15:00 
CLIFFORD, A NAGY PIROS KUTYA 
szinkronizált, amerikai-kanadai családi animációs film, 97’, 2020  
Rendező: Walt Becker 
 

Amikor Emily Elizabeth azt kívánja, hogy a kis piros kutyája 
legyen nagy és erős, nem arra számít, hogy amikor felébred, egy 
négy méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban. Mivel 
mindenképp meg akarja tartani kedvencét, elindul, hogy 
felkeressen egy varázslatos állatgondozót, aki reményei szerint 
képes visszaállítani Clifford eredeti méreteit. Miközben a várost 
járja felelőtlen bácsikájával, az iskolatársával, Owennel, és 
Clifforddal, a nagy piros kutyával, a hír eljut egy gonosz tudós 
fülébe, aki úgy dönt, hogy megkaparintja az állatot.  
 

Január 8. szombat, 17:00 
EVOLÚCIÓ 
német-magyar filmdráma, 97’, 2021  
 

Január 8. szombat, 19:15 
MÁTRIX FELTÁMADÁSOK 
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, 148’, 2021  
 

Január 13. csütörtök, 18:00 
SIKOLY 
szinkronizált, amerikai horror, 114’, 2022  
Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett 
Főszereplők: David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox 
 

Huszonöt évvel azután, hogy Woodsboro csendes kisvárosát 
brutális gyilkosságsorozat rázta meg, egy új gyilkos ölti magára a 
maszkot, hogy egy csapat tinédzsert kiszemelve felszínre hozza a 
település véráztatta múltjának titkait. 
 

Január 14. péntek, 17:00 
AZ ÉSZAK KIRÁLYNŐJE 
szinkronizált, dán-svéd-norvég történelmi film, 120’, 2021  
Rendező: Charlotte Sieling 
Főszereplők: Trine Dyrholm, Morten Hee Andersen  
 

1402. I. Margit dán királynő elérte azt, ami még senkinek nem 
sikerült. Dániát, Norvégiát és Svédországot egy békeorientált 
unióba tömörítette, melyet örökbefogadott fia, Erik révén irányít. 
A kalmari unió azonban folyamatos fenyegetésnek van kitéve, 
ezért a királynő azt tervezi, hogy összeadja Eriket egy angol 
hercegnővel, ám ekkora felbukkan valaki Margit múltjából, 
akinek színre lépése mindent megváltoztat.  
 

Január 14. péntek, 19:15 
REJTÉLY A RIVIÉRÁN 
szinkronizált, francia krimi-vígjáték,  89’, 2020  
 

Január 15. szombat, 15:00 
CLIFFORD, A NAGY PIROS KUTYA 
szinkronizált, amerikai-kanadai családi animációs film, 97’, 2020  
 

Január 15. szombat, 17:00 
AZ ÉSZAK KIRÁLYNŐJE 
szinkronizált, dán-svéd-norvég történelmi film, 120’, 2021  
 

Január 15. szombat, 19:15 
SIKOLY 
szinkronizált, amerikai horror, 114’, 2022  
 

MAGYAR FILMEK HETE 
Január 20. csütörtök, 18:00  
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, magyar-német-olasz romantikus film, 169’, 2020  
Rendező: Enyedi Ildikó 
Főszereplők: Gijs Naber, Léa Seydoux, Louis Garrel 
 

Störr Jakab kapitány egy kávézóban ülve fogadást köt, hogy 
feleségül veszi az első nőt, aki belép. És besétál Lizzy… Az 
Ezeregyéjszaka szerűen dús szerelmi történet álarcában, Störr 
kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes alakján keresztül 
elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, 
titokzatosságát, törékeny szépségét, uralhatatlan jellegét.  
 

Január 21. péntek, 17:00 
SZERELEM ELSŐ VÉRIG 
magyar játékfilm, 88’, 1986 
Rendező: Dobray György 
Főszereplők: Berencsi Attila, Szilágyi Mariann, Galambos Erzsi  
 

Füge és Ágota érettségi előtt állnak, együtt tervezik a jövőjüket. 
Gondtalanok és szerelmesek, élik a kamaszok kalandos-
kiszámítható életét. Füge elvált szülők gyereke, festőnek készül. 
Ágota egyszer talán majd régész lesz, addig is szigorú 
nagymamája és habókos rendőr nagybátyja rendezi az életét. 
Amikor feltűnik Gyula, a lány régi szerelme, hirtelen megbomlik 
az idill, és a kétségbeesett Füge öngyilkosságot kísérel meg. A 
lazán felfűzött jelenetekben egyre több a dráma, kiderül, hogy a 
fiú anyja halálos beteg, Ágota pedig gyereket vár. Füge, aki 
általában csak sodródik az eseményekkel, előbb-utóbb kénytelen 
felnőttekhez méltó döntéseket hozni és felelősséget vállalni.  



Január 21. péntek, 19:15 
KÜLÖN FALKA 
magyar-szlovák filmdráma, 98’, 2020  
Rendező: Kis Hajni 
Főszereplők: Horváth Zorka, Dietz Gusztáv, Galkó Balázs 
 

A tizenkét éves Niki nagyszüleivel él, akik nem tudják kordában 
tartani a vadóc, az iskolában nehezen beilleszkedő gyereket. 
Amikor Niki megtudja, hogy édesapját, Tibort kiengedték a 
börtönből, minden tiltás ellenére felkeresi a férfit. Tibor 
kidobóként dolgozik a budapesti éjszakában. Magának való 
alkat, erőszakos természete miatt állandó harcban áll a 
környezetével. Sötét múltja és egy családi titok miatt kerüli a 
lányával való találkozást, de Nikit nehezebb lerázni, mint 
gondolta. A két kívülálló lassan közeledni kezd egymáshoz, de 
minden az ellen szól, hogy a család egyesülhessen.  
 

Január 22. szombat, 15:00 
A KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI 
magyar rajzfilm, 83’, 2021  
Rendező: Jurik Kristóf 
 

Az új rajzfilmben olyan akármik történnek kedvenceinkkel, hogy 
az aztán tényleg nem akármi! Zödön elvarázsolt foltját keresi, 
Valér megpróbál eltévedni, Hilda végtelen hosszú sál kötésébe 
kezd, Fityirc és Titusz egy különleges kiállításra keverednek, 
Bélabá világkörüli útjáról mesél, Pofánka pedig majdnem végleg 
elkavarodik az időben. A filmből azt is megtudhatjuk, miért 
bánjunk csínján a szőrbogyókkal, mit tegyünk, ha elfurcsul az 
árnyékunk, hogyan néz ki egy vadonatúj évszak, no és 
legfőképpen: hogy mi is az az Akármi! 
 

Január 22. szombat, 17:00 
SZERELEM ELSŐ VÉRIG 
magyar játékfilm, 88’, 1986 
 

Január 22. szombat, 19:15 
LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT 
magyar filmdráma, 123’, 2020  
Rendező: Nagy Bálint, Lőrincz Nándor 
Főszereplők: Hámori Gabriella, Bodolai Balázs, Fenyő Iván 
 

A történet főszereplője Nóra és Dénes, egy fiatal házaspár. 
Dénes feleségét egy éjszaka nemi erőszak éri. Az ellentmondásos 
tanúvallomások miatt és a bizonyítékok híján a rendőrség nem 
tud igazságot tenni az ügyben. A férj először felesége mellé áll, 
személyesen próbál meg utánajárni, hogy pontosan mi is történt 
azon az éjszakán, a későbbiekben azonban az eset feldolgozása 
próbára teszi a kapcsolatukat. A pár különösen nehéz helyzetbe 
kerül, mert mindez épp egy örökbefogadási folyamat végén 
történik, és a történtek befolyásolják a döntés kimenetelét.  
 

Január 26. szerda, 18:00  
SABAYA 
feliratos, svéd dokumentumfilm, 90’, 2021 
Rendező: Hogir Hirori 
 

Az északkelet-szíriai al-Hol menekülttábor ma egyike a 
legveszélyesebb szír táboroknak, ahol a kurd fegyveres erők 
73.000 embert, az Iszlám Állam terrorszervezet harcosainak 
hozzátartozóit őrzik. A kurd vallási kisebbség, a jazidik ellen az 
Iszlám Állam harcosai 2014 augusztusában követtek el népirtást: 
több ezer férfit végeztek ki és több ezer nőt hurcoltak el és tettek 
szexrabszolgává, akik közül ma is többen a tábor lakói. Egy 
eltökélt önkéntes csapat vakmerő akciókkal igyekszik 
éjszakánként kimenekíteni egy-egy traumatizált jazidi nőt a 
táborból. A kétségbeesett családok fotókat osztanak meg eltűnt 
hozzátartozókról, amelyek alapján, mint a tűt a szénakazalban 
keresik az évekkel korábban elrabolt lányokat. A Sabaya 
megdöbbentő és megrázó, egyúttal mélyen humanista beszámoló 
a háború sújtotta Szíriából.  
 

Január 27. csütörtök, 18:00  
ANNETTE 
feliratos, francia-amerikai-mexikói zenés dráma, 139’, 2021  
Rendező: Leos Carax 
Főszereplők: Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg 
 

A showbusiness kulisszái mögé bepillantó film két főszereplője 
egy stand-up komikus és operaénekes felesége. Amikor gyereket 
vállalnak, alapvetően változik meg kapcsolatuk dinamikája: 
magánéletükben és munkájukban egyaránt váratlan kihívásokkal 
kell szembenézniük. Carax ezúttal is egy varázslatos, de gyakran 
sötét világot teremt, ahol a szenvedélyt és az emberi gyarlóságot 
egyaránt extrém módon ábrázolja. Az Annette a 2021-es év 
egyik legkülönlegesebb filmélménye, amely a Cannes-i 
Filmfesztiválon elnyerte a legjobb rendezőnek járó elismerést.  
 

Január 28. péntek, 17:00 
LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT 
magyar filmdráma, 123’, 2020  
 

Január 28. péntek, 19:15 
A VILÁG LEGROSSZABB EMBERE 
szinkronizált, norvég-francia-svéd-dán-amerikai film, 127’, 2021  
Rendező: Joachim Trier 
Főszereplők: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie 
 

Julie-t négy éven keresztül követjük, a norvég lány a szerelmi 
életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket 
próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor 
elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, 
vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe 
jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út 
vezet ennek az beismeréséhez. A filmet a kritikusok az elmúlt 
évek legjobb romantikus filmjének tartják.  
 

Január 29. szombat, 15:00 
SZÖRNYEN BOLDOG CSALÁD 2. 
szinkronizált, német-angol animációs családi film, 103’, 2021  
Rendező: Holger Tappe 
 

Wishbone-ék életét ezúttal egy új főgonosz keseríti meg: a Mila 
Starr nevű szörnyvadász és esküvője napján elrabolja Baba 
Yagát. Mivel segíteni akarnak barátjukon, Wishbone-ék 
kénytelenek ismét szörnnyé változni. A Vámpírból, 
Frankensteinből, Múmiából és Vérfarkasból álló csapat 
hamarosan útra is kel, és kalandozásaik során nem csak új 
szörnyhaverokra tesznek szert a jeti és a Loch Ness-i szörny 
személyében, de megtanulják azt az értékes leckét is, hogy attól, 
hogy nem vagy tökéletes, még rátalálhatsz a boldogságra.  
 

Január 29. szombat, 17:00 
A VILÁG LEGROSSZABB EMBERE 
szinkronizált, norvég-francia-svéd-dán-amerikai film, 127’, 2021  
 

Január 29. szombat, 19:30 
A KAPTÁR – RACOON CITY VISSZAVÁR 
szinkronizált,  német-amerikai-kanadai akció-horror, 107’, 2021  
Rendező: Johannes Roberts 
Főszereplők: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario  
 

Az Umbrella nevű gyógyszergyártó vállalat központja valaha 
élettel teli város volt. Racoon City ma elhagyott, néptelen 
romvidék. A felszínen. De lenn a mélyben készülődik valami, 
ami erősebb és gonoszabb mindannál, amit a gyár eddig a világra 
szabadított. És ha elindul, az a már így is sokat szenvedett föld 
lakóinak végét jelentheti. De van néhány túlélő, aki nem 
hajlandó olcsón adni a bőrét. És azt sejtik, hogy ha bejutnak a 
földalatti központba, és rátalálnak az elszabadult fertőzéssel 
kapcsolatos titkoka, akkor eséllyel szállnak szembe a gonosszal.  
 
 
Támogatóink: 


