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Áprily Lajos
NAPKELTE VISEGRÁDON, részlet

A hegy hajnal fátyolba öltözött.
Most minden olyan ódon, olyan ős.
De emeli fejét a Vár mögött
a Nap: daliás, régi, szőke hős.
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Beköszöntött a 2023-as esztendő. Mögöttünk hagytuk 
az ünnepeket, amelyek remélhetőleg minden 

visegrádi polgár számára örömet és boldogságot hoztak. 

Illendőnek tartom, hogy az óévbúcsúztatás után 
emelkedett lélekkel, egy egész év távlatára kitekintve 
kezdjük az új esztendőt.

2023 különleges év lesz számunkra, hiszen ebben az évben 
ünnepeljük annak az eseménynek a 700. évfordulóját, 
hogy I. Károly királyunk Temesvárról Visegrádra helyezte 
át székhelyét. Ez akkori értelemben véve azt jelentette, 
hogy városunk fővárosi rangra emelkedett. Ebben az 
időszakban Visegrád jelentős fejlődésnek indult és közel 
egy évszázadon át volt a Magyar Királyság központja. 

A jubileum alkalmából tematikus programokkal 
készülünk, terveink között szerepel továbbá emlékérem 
és emlékbélyeg kiadása, valamint zászlók kihelyezése 
a városban. Ünnepi esemény keretében avatjuk fel 
egykori uralkodónk szobrát. Péterfy László I. Károlyt 
ábrázoló alkotása a Magyar László Tornacsarnok mellett 
kialakított parkban lesz elhelyezve.

A 700 éves évforduló erősítheti a világörökségi cím 
elnyeréséért indított pályázatunkat.

Szeretném, ha Visegrád polgárai magukévá tennék az 
évforduló jelentőségét és aktív részvételükkel zajlanának 
le az emlékév eseményei. 

A 2022-es évhez hasonlóan 2023-ban is nagy hangsúlyt 
helyezünk a lakosság komfortérzetét és életminőségét 
javító fejlesztésekre. Folytatódnak a járdafelújítások 
és intézményeink korszerűsítése. A Fellegvár Óvoda 
bővítése jelenleg is napirenden szerepel. A képviselő-
testület tagjaival és a polgármesteri hivatal munkatársaival 
azon dolgozunk, hogy a beruházás mihamarabb 
elkezdődhessen.

Kihívásokkal teli év előtt állunk. A világgazdaság 
alakulása, az energiaválság, a szomszéd országban zajló 
háború következményei mind-mind befolyással vannak 
életünkre. Ezekben a nehéz időkben különösen fontos, 
hogy segítő kezet nyújtsunk egymásnak és nem lehet 
elégszer hangsúlyozni az összefogás fontosságát! Azt 
gondolom, hogy céljaink eléréséért még határozottabban 
kell majd küzdenünk. Ugyanakkor biztos vagyok abban, 
hogy Visegrád – ahogyan az elmúlt évszázadokban – úgy 
most is erős „bástyája” lesz hazánknak.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok városunk minden 
polgárának reménnyel teli, békés, és boldog új esztendőt!

Eőry Dénes
polgármester

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
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A FELÚJÍTOTT VISEGRÁDI EGÉSZSÉGHÁZ ÁTADÁSA

Visegrád Város Önkormányzata 2021-ben nyújtott be 
pályázatot a Magyar Falu Program keretében a visegrádi 
Egészségház fejlesztésére. Az elnyert kormányzati 
támogatásnak köszönhetően a korábbinál jóval korszerűbb 
intézményben tudjuk kiszolgálni a lakossági igényeket.

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS

Az egykori királyi székhely, Visegrád egyik kőépületének 
a törökkorban elpusztult romjain épült meg a jelenlegi 
épület elődje. Ennek a római katolikus plébániával 
szomszédos épületnek az első sematikus ábrázolását 
a Karpe Mihály mérnök által 1777-ben készített, 
Nagymaros-Visegrád településeket és azok határát 
bemutató térképen találjuk meg. Egy évszázaddal később, 
1863-ban a királyi kamara részére készült térképen egy 
L-alakú épületet, a mai ház közvetlen elődjét láthatjuk. A 
19. század utolsó harmadában a közeli főváros módosabb 
polgárai közül többen is nyaralónak vásároltak házat vagy 
telket Visegrádon. A mai, Fő utca 38. alatti Egészségház 
közvetlen elődjét az akkori nyilvántartás szerint a 215. 
helyrajzi számon lévő 136. számú házat, udvart és a 
hozzátartozó 1 hold 334 négyszögöl kertet 1890-ben 
egy ügyvéd házaspár, dr. Baitner Imre és felesége, Bódy 
Olga vette meg. A két háború között a Baiter család lakta 
a házat. Az utolsó családtagra, Ilonka nénire az idősebb 
visegrádiak még emlékeznek. A kommunista uralom 
alatt az épületet államosították, és a helyiek emlékezete 
szerint üdülőként használták. A községi tanács az 1970-
es évek elején a kezelésébe került épületben egészségházat 
rendezett be.

A MEGÚJÍTÁS ELSŐ LÉPÉSEI

2014-ben „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” 
című projekt keretében megújult az épület homlokzata, 
valamint a környezetében található közterületek is. 
Az Egészségház udvarának térburkolatában jelölték az 
1982-ben részben feltárt, 14-15. századi városi kőépület 
alaprajzát. 

KORSZERŰSÍTÉS

2021-ben Visegrád a Magyar Falu Program keretében 
nyújtott be pályázatot azzal a céllal, hogy korszerűsítse az 
intézményt és az egészségügyi feladatellátás színvonalát 

javítsa. A beruházással négy funkció – gyermekorvosi 
rendelő, háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, fogorvosi 
rendelő – valósult meg az intézményben. Számos új 
helyiséget (mosdók, öltöző, teakonyha, babakocsi tároló) 
alakítottak ki, és a rendelőkhöz váróterem is tartozik. A 
felújítás részét képezte a víz- és villanyvezetékek cseréje, 
valamint a burkolás és a festés. Az intézményben hűtő-
fűtő klíma beszerelésére is sor került. A Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatásból a feladatellátáshoz 
szükséges orvosi eszközök és bútorok beszerzése 
ugyancsak megvalósult.

PROJEKT LEÍRÁS

Projekt azonosító száma: 3282372320

Kedvezményezett neve: Visegrád Város Önkormányzata

Projekt címe: A visegrádi Egészségház felújítása és 
eszközbeszerzése

Szerződött támogatás összege: 124.794.832 Ft

Támogatás mértéke: 100%

EGÉSZSÉGHÁZ ÁTADÓ RENDEZVÉNY

2022. december 15-én tartottuk az Egészségház átadó 
rendezvényét, melyen beszédet mondott dr. Vitályos Eszter 
térségünk országgyűlési képviselője, aki az összefogás 
jelentőségét hangsúlyozta: „A legmerészebb álmok is 
valóra válhatnak, ha egy közösség egyet akar, jelen esetben: 

VÁROSHÁZI MOZAIK
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fejlődni. A mostani, felújított épületegyüttes múltjához 
méltó, új funkciója iskolapéldája a Magyar Falu Program 
célkitűzésének és iskolapéldája Visegrád város előremutató 
mentalitásának is.  Mától egy modern, minden igényt 
kielégítő egészségház várja az orvosokat, ápolókat és 
betegeket egyaránt!”

Eőry Dénes polgármester kiemelte, hogy a patinás, 
nagy múltú épületegyüttes különösen fontos, szerves 

része a településnek. Megújítása és egészségügyi 
funkciója hosszú időre visszaadja régi nívóját. 
A teljes egészében megújult Egészségház immár a kornak 
megfelelő infrastrukturális környezetet biztosít mind az itt 
dolgozó orvosok és ápolók, mind a városi és környékbeli 
lakók számára.

A VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI ÉS 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Telefon: +36 26 398 255

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)
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Képviselő-testületi ülés – 2022. november 15.

1.Feltételes közbeszerzés kiírásáról döntött a Képviselő-
testület az Óvodabővítés I. ütem vonatkozásában. Ezzel 
párhuzamosan a tervek aktualizálása is megkezdődött, 
továbbá felhatalmazást kapott a polgármester arra, hogy 
a pályázat támogatói okiratának módosítása ügyében 
eljárjon.

Képviselő-testületi ülés – 2022. november 24.

1. Első napirendi pontban az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 
tárgyaltak a képviselők.

2. Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása 
az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság javaslata alapján 
került be a novemberi testületi ülésre. A módosítások 
szükségesek a pénzbeli és természetbeni települési 
támogatások, illetve az egyéb támogatások nyújtásának 
szempontjából.

3. Ugyancsak módosította Képviselő-testület az 
Önkormányzat házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló rendeletét. Erre a 
megnövekedett számú házasságkötések és a hozzájuk 
kapcsolódó alacsony összegű díjazás miatt volt szükség.

4. A polgármesteri hivatal munkatársai elvégezték a 
helyi adórendelet felülvizsgálatát. Ennek eredményeként 
megállapítást nyert, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 
szükséges az idegenforgalmi adó mértékének emelése 480 
Ft-ról 580 Ft-ra (személyenként és vendégéjszakánkét).

5. Elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 
évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
melynek adatai egyeznek a Magyar Államkincstár felé 
benyújtott költségvetési- és mérlegjelentés számaival.

6. Döntés született arról, hogy a polgármesteri hivatalban 
igazgatási szünet lesz 2022. december 22-től 2023. január 
6-ig. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás 
szünetel, de amennyiben a közfeladatok zavartalan 
ellátásához szükséges, úgy a hivatal ügyeletet tart.

7. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2022. 
évi költségvetési rendeletben meghatározott éves 
jutalomkeret átcsoportosításával engedélyezi az 
Önkormányzat intézményei számára bruttó 150.376 Ft 
jutalom kifi zetését a 2022. július 1. napján jogviszonyban, 
illetve a döntés napján állományban lévő dolgozói részére.

8. Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a közvilágítás 
LED-es korszerűsítésének tervezési és kivitelezési 
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására. A legjobb ajánlatot az Energy-Plan Tervező 
és Szolgáltató Kft . nyújtotta be, a szükséges szerződés 
megkötésére a Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert.

9. Ugyancsak döntés született az Önkormányzat ½ 
tulajdonában, és 2 tulajdonos (kérelmezők) ¼ - ¼ 
tulajdonában lévő 844/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. 
A pályázati kiírás közététele megtörtént.

10. Határozott idejű (2022. november 1-től 2027. október 
31-ig tartó) bérleti szerződés megkötéséről döntött a 
Képviselő-testület a 64/14-es hrsz-ú ingatlanon álló 
faépítésű felépítmény vonatkozásában.

11. Napirenden szerepelt még a Településszerkezeti Terv 
módosítása. Az ezzel kapcsolatos részletek megtalálhatóak 
a www.visegrad.hu oldalon ÖNKORMÁNYZAT / 
DÖNTÉSHOZATAL / HATÁROZATOK menüpontban 
a 2022. november 24-ei határozatok között.

12. Az ülés utolsó napirendi pontjában az év végi 
Közmeghallgatásról, valamint annak helyének és 
időpontjának meghirdetésével kapcsolatban született 
döntés.

(A képviselő-testületi üléseken született döntések és 
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos 
honlapján: https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/
donteshozatal/hatarozatok és https://www.visegrad.hu/
onkormanyzat/donteshozatal/rendeletek)

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL



2023. JANUÁR

6

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 2022-ben a tervezett 12 helyett 10 ülésen 
összesen 75 határozatot hozott (2021-ben 7 ülésen 
összesen 26 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 
2022-ben összesen 3.498.870.- forint volt.
Összességében elmondható, hogy a 2022. évi keretekkel 
a bizottság felelősen gazdálkodott. A támogatási alapok 
esetében nem lépte túl a tervezett forrásokat, ugyanakkor 
biztosítani tudta, hogy a beérkezett igények, kérelmek 
nagy része 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. 2022-ben a bizottság a fentiek 
mellett a következő kérdésekben hozott döntést:
• a 2022. évi munkaterv elfogadása
• A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 

Fellegvár Óvoda, a Visegrádi Hírek Szerkesztősége, a 
Művelődési Ház, Visegrádi Sport Egyesület, Visegrád 
Sportcentrum, Rendőrőrs, a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok 2021-2022. 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

• Városnapi ünnepség és koncert, 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 

2022-ben a bizottság a munkaterv szerint tartotta üléseit 
2 kivétellel, az áprilisra tervezett két ülés összevonásra 
került, illetve a novemberi ülés aktuális napirendi pontok 
hiánya miatt elmaradt.
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 2022-ben egykörös támogatási 
rendszert működtettünk.
A Fellegvár Óvoda - mint az egyedüli önkormányzati 
fenntartásban lévő oktatási intézmény - ügyei is több 
alkalommal szerepeltek a napirenden, (Alapító Okirat 
módosítása, honlap működtetése, Pedagógiai Program 
véleményezése, éves beszámoló, valamint jövő évi 
munkaterv).
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 2023-ra 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

BESZÁMOLÓ A KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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Az alábbi táblázatokban a 2023. január 1-étől, a Városi Konyhán érvényes, intézményi térítési díjtételeket olvashatják:

ÉTKEZÉSI DÍJAKRÓL

   
Személyi fizetendő térítési díj 

napi összege 
 

Óvoda  
150, - Ft/fő tízórai: 

ebéd: 368, - Ft/fő 
uzsonna: 150, - Ft/fő 
tízórai, ebéd, uzsonna: 670, - Ft/fő 
Általános iskola  

167, - Ft/fő tízórai: 
ebéd: 610, - Ft/fő 
uzsonna: 167, - Ft/fő 
tízórai, ebéd, uzsonna: 945, - Ft/fő 
Önkormányzati intézmények alkalmazottai 780, - Ft/fő 
Külső vendégétkező 1.450, - Ft/fő 
Külső vendég-gyermekétkező 1.220, - Ft/fő 
Speciális gyermekétkeztetés 1.675, - Ft/fő 

A szociális étkezésért fi zetendő intézményi térítési díjak 2023. január 1-étől a Városi Konyhán:

Szolgáltatás Intézményi térítési díj 
(Ft/ellátási nap) 

Étkezés       935 Ft 

 

Tájékoztatjuk a Kedves Visegrádiakat, hogy a Városgazdálkodási Csoport munkatársai az ünnepek után, 2023. január 
9-én és 16-án összegyűjtik az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfákat. Kérjük, a kihelyezésről az Önök által választott, fent 
megjelölt napok valamelyikén, reggel 7 óráig gondoskodjanak!

FENYŐFAGYŰJTÉS

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 eltakarítását. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

KÉRÉS A LAKOSSÁGHOZ
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Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal nevében ezúton köszönjük Balogh Marionnak és 
Polyák Orsolyának a decemberi tüdőszűrés lebonyolításában nyújtott segítséget!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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: 2023. február 10. (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. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS 
ELNYERÉSÉRE 2023.
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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 szükségessé, 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 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.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi ifj úsági 
programok, csoportok, Visegrádon 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 2023. március 01. és 2024. február 29. között megvalósítandó célok 
támogatására hirdetjük meg.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS 
ELNYERÉSÉRE 2023.
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Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek:

1. alcél / 700.000.-Ft. keretösszeg: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifj úsági korosztály, valamint fi atal felnőttek 
számára kulturális, szabadidő és sportprogramok, táborok szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az 
Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett programokat is. Nem feltétel, hogy a 
program Visegrádon valósuljon meg.

2. alcél / 700.000.-Ft. keretösszeg: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de visegrádi gyermek és ifj úsági korosztály, 
valamint fi atal felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok, kirándulások, sportesemények szervezésére 
vállalkoznak, kivéve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola által szervezett programokat.

3. alcél / 600.000.-Ft. keretösszeg: esetén széles korosztály számára hozzáférhető, de elsősorban a fi atal felnőtteknek 
szervezendő, Visegrádon megvalósuló 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 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: 2023. február 10. (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/Visegrádon megvalósuló 
program támogatása.

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

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága
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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: 2023. február 10. (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. 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.

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.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS 
ELNYERÉSÉRE 2023.
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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.

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága

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:

HÁZHOZ MEGYÜNK!
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPTÁR 2023

Ahogyan az a naptárban látható és olvasható, a szolgáltató 2023. júliusától
havi két alkalommal tervezi a szelektív hulladékgyűjtést biztosítani.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

 
 

2023. január 27. 
(péntek) 

 

 
2023. február 24. 

(péntek) 

 
2023. március 31. 

(péntek) 

 
2023. április 28. 

(péntek) 

 
2023. május 26. 

(péntek) 

 
2023. június 30. 

(péntek) 

 
2023. július 

14. és 28. 
(péntek) 

 
2023. augusztus 

11. és 25. 
(péntek) 

 
2023. szeptember 

15. és 29. 
(péntek) 

 
2023. október 

13. és 27. 
(péntek) 

 
2023. november 

17. és 24. 
(péntek) 

 
2023. december 

15. és 29. 
(péntek) 

 

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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Felkészülés a téli időjárásra
Szerezzük be a legalapvetőbb eszközöket otthonra: 

homok vagy só a jeges járdaszakaszok felszórására; a 
homok segítségül szolgálhat, ha a gépkocsit ki kell húzni 
a hó fogságából; hó eltakarítására szolgáló lapát;

Gépjármű felkészítése
• Ellenőrizzük: fagyálló folyadék; tiszta és ép gyertyák; 

fékbetétek és fékfolyadék; sérülésmentes kipufogó 
rendszer (CO veszély!); üzemanyagszűrő és légszűrő 
állapota; megfelelő fűtési rendszer; fényszórók 
és jelzőlámpák épsége; olaj szint és minőség (az 
elhasznált motorolajok alacsony hőmérsékleten 
nem biztosítanak már olyan jó kenést); termosztát 
működése; elegendő szélvédőmosó-folyadék; 
vészjelző-lámpa működése.

• Cseréljük le a nyári gumiabroncsokat: a 
magyarországi viszonyok között, minden híresztelés 
ellenére, a téli-nyári gumik általában megfelelőek, 
bár előfordulhatnak extrém helyzetek vagy meg 
is követelhetnek bizonyos útszakaszon speciális 
gumikat, eszközöket;

• Tankolás: Soha ne ürítsük le teljesen a tankot, ha 
már félig van, tankoljunk.

• Az alábbi téli készlet legyen a gépkocsiban: lapát; 
szélvédő kaparó; kicsi seprű; zseblámpa; elem; víz; 
snack-étel; gyufa; plusz zokni, kesztyű, meleg ruha; 
zsebkés; elsősegély készlet; szükséges gyógyszerek; 
pokrócok; vontató kötél; úti só vagy homok; gyújtás 
rásegítő kábel; láthatósági mellény. 

Ruházat

• inkább több réteg könnyű, mint egy réteg nehéz 
ruházat a célszerű; 

• a kabát lehetőleg vízlepergetős legyen; 
• az egyujjas kesztyűk melegebbek a mutatós ötujjas 

kesztyűknél; 
• a sapka elengedhetetlen; 
• nagy szél és hideg esetén szánk elé tegyünk sálat, 

védve tüdőnket 
Ha veszélyhelyzetbe kerülünk, gyakran a mentőerők 

megérkezéséig eldől a sorsunk. Veszteségeink ilyenkor 
attól függnek, hogy meg tudtuk-e őrizni a bajban a 
nyugalmunkat, megtettünk-e mindent önmagunk 

és társaink mentése érdekében. Mit tegyünk, hogy 
elkerüljük a veszélyhelyzeteket, illetve mit tegyünk, hogy 
minél kevesebb sérüléssel és veszteséggel kerüljünk ki a 
bajból, ha már kialakult a veszélyhelyzet? 

Rendkívüli tél időjárás
A téli időjárás hazánkban általában akkor okoz 

problémát, ha a hőmérséklet tartósan, és jelentősen 
alacsonyabb a megszokottnál, illetve, ha a hosszantartó, 
vagy intenzív csapadékkihullás miatt a megszokott 
mértéket jelentősen meghaladó mennyiségű hó esik. 
Az ilyen szélsőséges téli időjárás Magyarországon nem 
túl gyakori, bekövetkezésére azonban területünkön is 
számítani lehet.

A havazás, fagyás lehetséges következményei
A hideg hatására a vasúti váltók befagyhatnak, csak 

nehézségek árán működtethetők, ami fennakadásokat 
okozhat a közlekedésben;

Ha a hideg miatt a hó nem tud összetapadni, a porhóból 
a szél hatalmas  torlaszokat hordhat össze, amely 
akadályozhatja a közúti közlekedést.

A közlekedés nehézségei miatt akadozhat a közellátás, 
egyes árúk ideiglenesen és helyenként hiánycikké 
válhatnak.

Akadályokba ütközhet az egészségügyi ellátás, 
a betegszállítás, egyes gyógyszerek, beszerzése 
megnehezülhet.

A gázvezetékek befagyhatnak, így a vezetékes 
gázellátásban hosszabb-rövidebb ideig tartó szünetekre 
lehet számítani.

Az elektromos áram felhasználásának várható 
növekedése miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az 
áramszolgáltatásban.

A hó egyes településeket, sőt egyes tájegységeket 
elvághat a külvilágtól.

A hó súlyától az épületek födéme károsodhat.
Ha a hőmérséklet nem túl alacsony és a csapadék eső 

formájában hullik ki, a víz a szilárd tárgyak felületére 
fagyva jégréteg kialakulását eredményezheti, amely 
rendkívül megnehezítheti a közlekedést, vagy esetleg 
lehetetlenné teheti azt. A vastag jégréteg az elektromos 
távvezetékekre és távíróvezetékekre fagyva könnyen 
tönkreteheti azokat, komoly energiaellátási nehézségeket 
okozva ezzel.

A VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZENTENDRE HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA I.
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Az emberek esetében a legnagyobb veszélyt a fagyási 
sérülések kialakulása, illetve a testhőmérséklet veszélyes 
mértékű csökkenése jelenti, amely súlyos, esetleg végzetes 
következményekkel járhat.

Mit tegyen?
Folyamatosan kísérje fi gyelemmel az időjárás-jelentést, 

hogy időben felkészülhessen.
Tartson otthonában olyan mennyiségű élelmiszert, 

amely az egész család számára elegendő, legalább egy 
hétre.

Tartson készenlétben alapvető gyógyszereket, 
kötszert, és legalább egy hétre elegendő mennyiséget a 
folyamatosan szedett gyógyszerekből.

Amennyiben a családban csecsemő vagy kisgyermek 
van, tartalékoljon a számára szükséges tápszerekből, 
gyógyszerekből és egyéb, nélkülözhetetlen cikkekből.

Ha lakását vezetékes gázzal fűtik, gondoskodjék 
hagyományos fűtőeszközről és fűtőanyagról, arra az 
esetre, ha kimaradás lenne a gázszolgáltatásban.

Gondoskodjék szükség-világítóeszközről, (például 
petróleumlámpáról és petróleumról, palackról, 
működtethető gázlámpáról, elektromos lámpáról,) 
áramkimaradás esetére.

Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető 
rádiót és biztosítson hozzá tartalék elemeket, arra az 
esetre, ha megszűnne az áramszolgáltatás.

Alapszabály, hogy szélsőséges időjárási viszonyok 
között senki ne hagyja el otthonát, csak ha meggyőződött 
róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás 
feltételei is biztosítottak.

Ha ezen feltételek hiányában is  elkerülhetetlen az 
utazás, nagyobb távolságra soha ne induljon el egyedül! 

Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, 
öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen 
vízhatlan, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát.

Gépkocsival csak akkor induljon el, ha az feltétlenül 
szükséges, gépjárműve megfelelő műszaki állapotban 
van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez 
szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, 
tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, 
homok stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül 
elindulni.

Indulás előtt gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, 
elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egynapi 
étkezésre elegendő élelmiszert.

Legyen felkészülve arra, hogy gépkocsija bármikor 
elakadhat, és esetleg csak napok múlva fogják 
kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség 
esetén gyalog is képes legyen folytatni az útját.

Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen 
álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával 
fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-
tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe 
ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos 
rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.

A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne 
hagyja nyitva a fűtőkészülék  elzárócsapját! Az 
ezekbe beépített biztonsági berendezések általában 
kielégítően működnek, de saját és családja biztonságát ne 
bízza a véletlenre.

Ne terhelje túl a távbeszélő vonalakat felesleges 
hívásokkal! A telefonvonalak egy része megsérülhet, míg 
másokra a mentésben résztvevő erőknek lehet szüksége. 
Gondoljon arra, hogy esetleg életmentő hívás szenvedhet 
késedelmet egy-egy kevésbé fontos beszélgetés miatt.

Idősebb emberek ilyenkor lehetőleg maradjanak otthon. 
Ha mégis útra kell kelniük, óvatosan lépjenek a jeges 
járdára. Járjanak teli talppal, az egész talp érintkezzen a 
jéggel.

Viseljünk lapos sarkú, gumitalpú cipőt vagy csizmát, 
lehetőleg olyat, amely biztosan tartja a bokát. Szükség 
esetén húzzunk egy zoknit a cipőre.

Ne tegyék a kezüket a zsebbe, mert könnyebben 
tartható az egyensúly, ha szabadon van a kéz, és 
egyensúlyvesztéskor a kezükkel tudják tompítani az esést.

Apró léptekkel haladjunk. Ezzel hosszabb időre lesz 
szükség a célunk eléréséhez, ezért induljunk el korábban, 
tervezzük jól az időnket.

A csontritkulásos betegek, 45 év feletti nők 
különösen veszélyeztetettek, mert a csontok erőssége 
csontritkuláskor jelentősen csökken, könnyen törnek, 
ezért az érintettek lehetőleg kísérettel keljenek útra, mert 
esésük következménye majdnem minden esetben törés.

Ha már nem kerülhető el az esés, kézzel tompítsuk, 
fejünket emeljük előre, hogy csökkentsük a 
koponyasérülés veszélyét. Előre eséskor kezünkkel 
védjük az arcunkat

Az ingatlan-tulajdonosok tartsák tisztán, jégtelenítsék a 
járdát, az átjárókat, mert ennek elmulasztásakor baleset 
esetén kártérítésre kötelezhetőek.
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A közúti közlekedésben való biztonságos részvétel, 
vitathatatlanul a biztonsági öv használatát is jelenti. Az 
öv az autók legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, 
utasvédelmi berendezése. Járművezetőként és utasként is 
fontos annak használata, csak egy kattintás a biztonság 
érdekében, megéri!

Az téli időszakban megváltozott út-, időjárási-, és látási 
viszonyok az óvatosságra intenek minden közlekedőt. Az 
előírt sebességhatárokat betartva és egymástól megfelelő 
követési távolságot tartva közlekedjenek, hogy bármilyen 
helyzetben biztonságosan meg tudjanak állni! 

Előfordulhat, hogy a menetidő duplájára emelkedik, 
tervezzenek előre, induljanak el időben. Az esőzés, 

havazás, ködszitálás miatt csökken a látótávolság és 
csúszik az aszfalt, ezáltal jelentősen nő a fékút. Ne 
tegyenek drasztikus kormánymozdulatot, kerüljék a 
hirtelen fékezéseket, mert az autó sokkal könnyebben 
megpördül vagy keresztbe fordul. Legyenek fokozottan 
óvatosak!

Készüljenek fel, hogy korán sötétedik, ezáltal 
huzamosabb ideig kell használniuk járműveik 
világítóberendezéseit, ezért kiemelten fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. A gépjárműveket érdemes 
szakemberrel alaposan átnézetni, megvizsgálva rajta 
minden biztonsági berendezést és tartozékot. A téli 
közlekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő lapát 
és a megfelelő ablakmosó folyadék.

BALESETMEGELŐZÉS

PEST MEGYEI -
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Hosszú kényszerszünet után ismét lehetőségünk volt 
a szokásos, őszi, egészségügyi szűréseket megtartani. 
Ebben az évben újra volt bőrgyógyászat, nőgyógyászat, 
urológia, és a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórháznak köszönhetően, érvizsgálat, vastagbélrák 
szűrés, cukor- és laktóz érzékenység vizsgálat, valamint 
vérnyomás mérés, általános állapot felmérés, és testtömeg 
index mérés.

A szűréseken több mint 300 fő vett részt. A pozitív 
eseteket szakorvosokhoz irányítottuk. Sajnos a gyakorlat 
azt mutatta, hogy többségében azok a lakosok jönnek 
el, akik az elmúlt években is jártak az egészségügyi 
szűrésekre. 

Szeretném, ha a jövőben még több visegrádi lakos élne 
ezzel a lehetőséggel!

Január második felében jelentkezés alapján, pótszűrést 
vállalok doppler és széklet vérvizsgálatra. Azok 
jelentkezését várom, akik nem voltak ilyen típusú 
szűrővizsgálaton, nem állnak szakorvosi kezelés alatt, 
és panaszai vannak (pl.: járási nehezítettség, alsó végtagi 
fájdalom, fekete széklet, visszatérő hasi görcs stb.).

Pappné Pintér Klára

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL



2023. JANUÁR

16

BERICHT DER VISEGRADER DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG
BERICHT ÜBER 2022. JAHR/ BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVRŐL

A kétéves pandémia okozta programkimaradások 
után ebben az évben fellélegezhettünk, és újult 
erővel nekiláthattunk a hagyományos programjaink 
megvalósításának. 

A hagyományos rendezvényeink mellett fontos 
feladatnak kellett még megfelelnünk, hiszen a sok-sok 
éves várakozás után végre lehetőségünk nyílott arra is 
, hogy megépítsük a visegrádi sváb lakosság tájházát.                                                                                                                     
A feladat örömteljes, hisz régi vágyunk teljesül, ahol 
a sváb identitású lakosság találkozhat, beszélgethet, 
ünnepelhet születésnapot, névnapot. Tarthat főző-és 
sütőnapot, taníthatja a felnövő generációt az elődök 
szokásaira, a háztartási feladatok elvégzésére.

Teret-helyet adunk a német kórusoknak, zenekaroknak,  
de ugyanúgy más civil szervezetek is használhatják saját 
programjaik megtartásához.

Az emeleti részen két vendégszobát és egy vizesblokkot 
is terveztünk, olyan céllal, hogy társ-önkormányzatoktól 
érkezőknek szállást tudjunk biztosítani, valamint 
turistáknak, diákoknak olcsó szállást kínálhassunk.                                                                                                                     
Olyan helyet szeretnénk létrehozni ahol Visegrád 
különböző közösségei is otthonra találnak.

A tájházunk építése a befejezéséhez közeledik, várjuk a 
Miniszterelnökségtől  az utolsó fázishoz szükséges anyagi 
támogatást.

Hagyományos rendezvényeink közül kiemelnék párat, 
melyek az idei esztendőben igen sikeresek voltak.

A dunakanyari svábok malenykij robotra elhurcolásának 
szomorú megemlékezését tartják Nagymaroson minden 
év januárjában. /jan.16./

A társönkormányzatisági együttműködés kapcsán 
önkormányzatunk a sváb alapítvánnyal együtt, minden 

évben részt vesz ezen a megemlékezésen. Idén megtisztelte 
rendezvényünket Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
úr is, a templomban beszédet mondott, majd több civil 
szervezettel együtt elhelyezte koszorúját az elhurcoltak 
emlékműénél.

Önkormányzatunk természetes programjai közé tartozik 
az országos ünnepekről megemlékezni,  a tisztelet 
koszorúit elhelyezni, Március 15-én, az Aradi-vértanúk 
és az Október 23.-i gyászos történelmi eseményekre 
emlékezve. Koszorúzunk a világháborús emlékhelyen 
és elhelyezzük megemlékező koszorúnkat városunk 
nagybecsű mecénásának emléktáblájánál a Zsitvay 
emlékhelyen.

Többszöri nekifutásra, de végül sikerült megtartanunk 
a Sajbázást. Rendhagyó módon április 29-én, ekkorra 
olyan időjárási helyzet adódott, amely lehetővé tette a 
tűzkorongok balesetmentes elhajítását. Ez a speciális 
visegrádi sváb népi játék évről-évre népszerűbb 
elsősorban a gyerekek körében.

Gyermeknapra  /május 30./ immár pár éve, színielőadást 
rendelünk az óvodásoknak és a kisiskolásoknak.  Idén is 
színielőadást láthattak a Figura-produkciótól, a Jancsi 
és Juliskát mutatták be.  Nagy sikert aratott a gyerekek 
körében! 

Az Úrnapi virágszőnyeg készítéséhez  is anyagi és 
operatív segítséggel járultunk hozzá.  Az infl áció miatt a 
betervezett költség kissé megemelkedett, de a szívet-lelket 
megdobogtató virágmestermű miatt, a többletköltséget 
kifi zettük.

A Mária-kápolnánál /szept.11./ is sikeresen lezajlott a 
Veni Sancteval együtt megtartott hagyományőrző mise,  
gitáros kísérettel és a nemzetiségi énekkar műsorával. 
Az ilyenkor szokásos megvendégeléssel zárult 
rendezvényünk.

A Pandémia miatt sajnos  két évig nem tudtunk találkozni 
obergünzburgi barátainkkal. 

A két város, a német önkormányzat és a bajor-magyar 
egyesület 25 éves kapcsolatának megünneplése 
két év kihagyása után, idén végre sikerült.                                              
Összekapcsoltuk találkozásunkat  a 4.Sörfesztivállal, 
barátainkat október első napjaira hívtuk. A több évre 
visszatekintő baráti találkozók hagyománya, hogy 
a vendégeinknek bemutatjuk országunk, közeli és 
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távolabbi tájait, a helyi népszokásokat és megismertetjük 
a magyar konyha ízeit.   Amikor mi járunk náluk, ők 
ugyanezt teszik nekünk.  Kirándulunk, ismerkedünk 
Allgäual,  bajor föld azon részével ahol barátaink laknak, 
csodálatosan szép alpesi táj, otthonos kis és nagyobb 
településekkel teli vidék.

Mostani látogatásukkor a gödöllői Sissi kastélyra és 
Vácra,  a Fehérek Templomában talált 1770-es évek 
múmiáira voltak kíváncsiak. 

A 25. évi jubileumra egy kényelmes, üldögélésre 
alkalmas fapadot kaptunk tőlük ajándékba, melyet 
a Polgármesteri Hivatal aulájában állítottunk fel, 
az érdeklődők ott tekinthetik meg, rá is ülhetnek.                                                                                                                                        
Mi is értékes ajándékot adtunk,  Visegrád címerét 
kerámiából elkészítve.

Városunk szülötte, Rencz Mariann kerámiaművész 
készítette el, melyet barátaink az obergünzburgi  
polgármesteri hivatal dísztermében  a főfalon helyeztek 
el.

  Sörfesztiváluk idén is nagy sikert ért el, a helyszűke 
ellenére.  Tavaly a rendezvénytéren több hely volt, idén a 
Palotaház melletti nagy-parkoló adott helyet, de itt kisebb 
hely állt rendelkezésünkre, ezért kevesebb árust tudtunk 
hívni, és a játszóteret is le kellett szűkítenünk. Ennek 
ellenére a harmonikaszóra végzett ostorpattogtatóst is el 
tudták játszani bajor barátaink, szép sikert aratva a nézők 
körében!

November 2.-án megtartottuk hagyományos Sírkerti 
gyertyagyújtásunkat,  sváb hagyományokat tisztelő 
barátaink körében, németül és magyarul imádkoztunk 
őseink lelki üdvéért.  A gyertyagyújtás után  a hatórai 
misét Tibor atya németül és magyarul celebrálta a 
katolikus templomban. A szentmisén a nemzetiségi 
énekkar orgona kísérettel magyarul és németül énekelt.

Márton napi  /november 11./  közös rendezvényünk az 
óvodával és az iskolával is remekül sikerült. Az óvoda 
hagyományos lámpás felvonulását az ovitól az 1848-as 
emlékműig, majd ott kis énekes, játékos előadásához 
idén csatlakozott az iskola 4.osztálya is. 

Az előadások után fi nom, nagyik és szülők által sütött 
házi sütemények várták a gyerekeket és szülőiket,  és 
egyéb vendégeket.  

Önkormányzatunk, együtt a sváb alapítvánnyal a 
rendezvénytér műszaki előkészítését intézte,  fi nom 
teával, forralt borral és libazsíros kenyérrel kínálta a 
vendégeket.

A hagyományoknak megfelelve, az Adventi ünnepkör 
első gyertyagyújtását /november 27./ nagyon jó, családias 
hangulatban sikerült megrendeznünk. Kis adventi 
vásárral is színesítettük az adventi estét, bemutatkoztak 
városunk amatőr kézművesei, kis manufaktúrái a 
termékeikkel. Az est színvonalát zeneiskolásaink 
és tanáraik kis koncertje emelte, üdítő volt  látni és 
hallani egy fi atal ötgyermekes család karácsonyi dalait,  
nemzetiségi zenekarunk biztosította az adventi hangulat 
háttérzenéjét.

Köszönet mindenkinek, aki,  egész éven át rendezvényeinket 
műsorával vagy egyéb szellemi, operatív tevékenységével 
segítette!

Köszönet illeti még az Atlantisz-Visegrád Club Kft .-t, 
mert évek óta  a nemzetiségi rendezvényeinkhez 
kapcsolódva, ingyen biztosítja számunkra a nagy 
sörsátort, ezzel nagy anyagi tehertől mentesít minket.                                                                                                     
Nemzetiségi és lokálpatrióta elkötelezettségből adódóan 
szintén évek óta ingyenes átjárást tesz lehetővé a Dunán 
a túlpartra nemzetiségi csoportjainknak,  iskolásoknak, 
óvodásoknak, focistáknak, önkormányzati dolgozóknak.                                                                                             
Nagy, grátisz segítséget kap városunk már évek óta 
akkor is amikor az augusztus 20.-i tűzijáték műszaki és 
pirotechnikai részét az Atlantisz Kft . hajójáról lövik a 
magasba, de szintén évek óta biztosítja  a Palotajátékok és 
a Visegrock rendezvények különjáratait.

Költségvetésünk ebben az évben is a szokásos 
támogatásból állt össze:

Normativ támogatás: 
1.040.000.-                                                                                                 
Feladatalapú támogatás: 
1.118.224.-                                                                                                     
Visegrád város támogatása: 
1.000.000.-                                                                                                
Tájházhoz miniszterelnökségi támogatás: 
18.000.000.-

A Visegrádi Hírek minden kedves olvasójának, békés, 
egészséggel teljes új esztendőt kívánunk!

Glückliches Neues Jahr!

Összeállította:  
Scheiliné Kékessy-Herendi Ida 

VNNÖ elnök
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NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN

Egy idegen nyelvet akkor lehet a legkönnyebben 
elsajátítani, ha az ember az adott országban él. Ahol 
a körbevevő nyelvi közegben, természetes módon 
alakulnak – fejlődnek az idegen nyelvi kompetenciák. 

Egy csecsemő gőgicsélésében, gagyogásában még 
megtalálhatóak a világ összes nyelvének hangjai, 
bármilyen nyelvet képes lenne megtanulni. De csak 
azok a hangok maradnak meg, amelyeket a környezete 
megerősít – ezek általában az anyanyelv hangjai, esetleg 
kétnyelvű családi környezetben egy második nyelv 
hangjai – kialakul az anyanyelvre jellemző artikulációs 
bázis. A meg nem erősített hangjai eltűnnek, és később, 
a hangképző szervek végleges kialakulása, a „magyarra 
hangolódás után már sokkal nehezebb az idegen hangokat 
reprodukálni. Ezért is látják a szakemberek a korai 
idegennyelv-tanulásnak több előnyét, mint hátrányát.

Néhány évtizeddel ezelőtt a német települések óvodáinak 
egyik fő célja volt, hogy a német nemzetiségű gyerekek 
megtanuljanak magyarul is beszélni. Ma már nemzetiségi 
nyelvi háttér nélkül érkeznek hozzánk a gyerekek, 
hiszen a sváb származású fi atal szülők – kevés kivétellel 
– nem ismerik a helyi nyelvjárást, a német nyelvet sem 
használják. 

A mi óvodánkban 1981 óta folyik kétnyelvű, 
nemzetiségi nevelés, amely magában foglalja egyrészt a 
nemzetiség nyelvének, másrészt kulturális kincseinek, 
hagyományainak továbbadását.

Az idegen nyelv fontossága napjainkban nem kérdéses, 
a nyelvet tanító óvodák iránt egyre nagyobb a kereslet. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az óvodában az anyanyelv 
„tanulása”, a magyar beszéd megértésének és észlelésének 
fejlesztése, az anyanyelv hangjainak tiszta ejtése és az 

anyanyelv szókincsének bővítése az elsődleges feladat, 
hiszen ezzel tudjuk segíteni a gyerekeket az írás és 
olvasás-készültségük, a szövegértés-szintjük iskolára 
való alkalmasságának elérésében. Viszont kiváló 
közeg arra, hogy a gyermek fülét hozzászoktassuk 
az idegen nyelv hallgatásához. Tehát: nem a tudatos 
értelemben vett nyelvtanítás, hanem az anyanyelv 
elsajátításán alapuló természetes kétnyelvű közeg 
biztosítása a feladatunk. Körülvesszük őket a nyelvvel: 
német versekkel, mondókákkal, dalokkal, mesékkel, 
játékokkal, mindennapi kifejezésekkel. Ezek által 
elsősorban passzív szókincset adunk, megalapozzuk 
nyelvérzéküket, megszerettetjük velük a nyelvet, 

megismertetjük őket a német nyelv sajátosságaival (a 
magyartól eltérő hangsúlyozással, hanglejtéssel, kiejtéssel, 
képzési sajátosságaival), ezzel is segítve a későbbi 
tudatos nyelvtanulást. Nem elvárás, hogy folyékonyan 
beszéljenek, de a mindennapos kifejezések alkalmazását 
minden gyermeknél szeretnénk elérni (pl.: köszönési, 
udvariassági formák). Lehetőség szerint minden magyar 
témánk feldolgozása során, illetve minden ünnepre 
való készülődésben helyet adunk a német irodalmi, 
zenei anyagoknak, kihasználjuk a szókincsbővítési 
lehetőségeket. Vannak tervezetten hangsúlyosabb „német 
napjaink”, (német foglalkozás, játékvezetés), és vannak 
napok, amikor a napirendhez kötődő szokásainkon 
keresztül gyakoroljuk a nyelvet.

 A visegrádi németeket a származás, a német nyelv, a 
kultúra, a hagyományok, a közös vallás tartotta össze. 
A magyarországi német kultúra elsősorban a jellegzetes 
sváb ételeken és a zene világán keresztül él tovább. A 
helyi, illetve a nemzetiségre jellemző hagyományokat 
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az ünnepek és jeles napok köré építve ismertetjük meg 
a gyerekekkel. A magyar és német hagyományokkal 
egyaránt színesíthető ünnepek mellett vannak 
kimondottan német nemzetiségi tartalmú programjaink: 
nemzetiségi hetek (évente kétszer, mindig más témában 
szervezve), Erntedankfest, Sommerfest, táncos műsorral 
készülve részt veszünk a városi nemzetiségi fesztiválokon 
(Oktoberfest, Nemzetiségi est, Folklórfesztivál), 
csatlakozunk a népviselet és a hétköznapi viselet ötvözését 
szorgalmazó Trachttag programhoz.

Közös sváb ablakunk és a csoportok nemzetiségi polcai 
folyamatosan megújuló készlettel, megfi gyelhető, esetleg 
kipróbálható, régi tárgyakkal segítik a gyermekek 
néprajzi ismereteinek bővítését.

Az óvodás korú gyermek ismeretszerzésének alapelvei: 
megfogni, megérezni, kipróbálni, megélni. Ezt tartjuk 
szem előtt akkor is, amikor a múlt részleteit szeretnénk 
gyermekközelivé tenni: barkácsolunk régi szerszámokkal 
(fűrész, furdancs), tánclépéseket tanulunk, terítőt 
rojtozunk, felpróbálunk régi ruhadarabokat, sütünk-
főzünk hagyományos ételeket…

A hagyományápolásnak az ismeretszerzésen túl még egy 
kiemelkedően fontos küldetése van: általa a múlt és a 
gyökerek tisztelete valósulhat meg, hiszen: 

„Gyökerek nélkül elpusztul a növény. Hogy maradhatna 
meg gyökerei nélkül az ember...” (Schäff er Erzsébet)

Herrné Láng Noémi  
óvodapedagógus

ÁPRILY NAPOK PROGRAMJAI

Idén is különböző programok keretében emlékeztünk meg iskolánk 
névadójáról, Áprily Lajosról. 

A programok két napon zajlottak, de azt megelőzően már sok előkészület 
folyt. Hagyományosan sok pályamű érkezett a művészeti pályázatra 
Magyarországról és erdélyi testvériskolánkból Parajdról is.

Az események ünnepélyes megnyitója 2022.november 14-én volt, a 
sportcsarnokban, ahol az ünnepi köszöntők után nyílt alkalom a gyermekrajz 
kiállítás és pályázat értékelésére is. Ezen a napon a szavalóverseny és a rajz 
kiállítás megtekintése volt a program. Az ünnepséget színesítette a zeneiskolai 
tanárok és Boros Kincső fuvolista növendékünk hangszeres játéka.

Szavalóverseny 2022.nov.14.
A vers-és prózamondó verseny jelmondata: A Letűnt gyermekkor- 
Az elveszett otthon.

A hagyományt az elmúlt évek Covid járványa megtörte, ezért nagyon 
örültünk, hogy idén személyes jelenléttel zajlott a megmérettetés.

Szavalóink Leányfaluból, Dunabogdányból, Verőcéről, Kisorosziból jöttek, 
és részt vettek természetesen a házigazda visegrádi gyerekek is. Nagy öröm, hogy nagy létszámban jelentkeztek a szavalni 
vágyó gyerekek, összesen 44-en voltak. Jó, hogy vannak diákok, akik szeretik az irodalmat, és a mai kor kísértései mellett 
hosszas keresgéléssel kiválasztják, értelmezik, megtanulják, és közönség előtt elszavalják a verseket. Hosszas felkészülés 
kell ahhoz, hogy a kiválasztott művel ki lehessen állni a közönség és a zsűri elé!

Eredményt három kategóriában hirdettünk.

1.Korcsoport: 3-4. osztály

1. Lengyel Vilmos

2.Bordás Márton

3. Czetler Hanna

2. Korcsoport: 4-5. osztály

1. Mály Máté

2. Juhász Lili

3. Száraz Orsolya

 3. Korcsoport: 7-8. osztály

 1. Lissák Barnabás

 2. Rebe Simon

 3. Szakos Dóra
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A szavalóversenyt nem tudtuk volna megrendezni sokak munkája és támogatása nélkül. Köszönet a zsűri tagjainak, akik 
közül sokan évek óta vállalják ezt a nem kis feladatot. Az első korcsoportban Fehér Mónika, Kálazy Lászlóné, Szilágyi 
Gábor, a másodikban Jékely Endréné, Szigetiné Lőrincz Mária, Kertész József, a harmadikban Gerstmayer Beáta, László 
Krisztina, Gróth Dániel választotta ki a díjazottakat.

Külön köszönjük Kertész József, a zsűri elnöke szívet melengető szavait a verseny megnyitóján és az eredményhirdetéskor.

Gyermekrajz kiállítás és pályázat
Négy Áprily vers adta a témát a négy korosztálynak. A kiállítás tematikája ugyancsak az elvesztett otthon és a letűnt 
gyermekkor köré szerveződött.

Kilenc iskolából több mint kétszáz pályamű érkezett. A parajdi iskola tanulói ebben az évben online formában vettek 
részt a pályázaton. Náluk minden korosztályban értékeltünk egy – egy alkotást.

Az élő kiállításnak iskolánk sportcsarnoka adott otthont.

A háromtagú zsűri 17 díjat adott ki, a négy korcsoportban.

 5.- 6.o.

I. Pásztor – Hornyák Amira

II. Badics Rozália

III. Jeles Krisztina

K. Poldauf Márk

7. – 8.o.

I. Ádám Krisztián

II. Marosfalvi Csenge

III. Dobos Szaffi  

K. Boros Maja

K. Árvay Réka

1.-2.o.

I. Mészáros Janka

II. Zámbó Zoé 

III. Plesznivy Anna

K. Szabó Hajnal    

3.-4.o.

I. Szikla Johanna

II. Száraz Levente

III. Székelyhidi Luca Róza

K. Hoff er Anna Bíborka

Minden résztvevő gyereknek és pedagógusnak szívből gratulálunk a nagyon színvonalas alkotásokhoz!

Köszönjük az Áprily Iskoláért Alapítvány, a Szülői Munkaközösség, Visegrád Városi Konyha, Visegrád Városi Könyvtár 
támogatását és adományait, Bordás József CD adományát. 

Szeretettel gratulálunk minden szavalónak, a felkészítő pedagógusnak, szülőnek!

Iskolai programok 2022.nov.15.
A második nap iskolánk tanulói reggel egy közös megemlékezésen vettek rész, ahol Gróf Péter történész-régész tartott 
vetített képes előadást. Áprily Lajos életéből villantott fel részleteket, mutatott be helyszíneket, korabeli újságcikkeken, 
fotókon, családi legendáriumokon keresztül. Előadásának másik témája a Visegrád-Parajd testvériskolai kapcsolat 
felelevenítése volt. Sok fotón és élménybeszámolón keresztül eleveníthettük fel a két település és iskola barátságának 
történetét. Ezután iskolánk néhány tanulója mondta el újra a szavalóversenyen szavalt versét.

A nap hátralévő részében, tanulóink osztálykeretben ellátogattak Áprily Lajos sírjához, az Áprily völgybe és megtekintették 
Áprily Lajos életét és munkásságát a Mátyás Király Művelődési ház kerítés-kiállítás tárlatán.

Gyetvai Ildikó
Lengyel Rita

Stefanich Klára
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A DOBOGÓ ELSŐ HÁROM FOKA A VISEGRÁDI GYEREKEKÉ

2022. december 8-án iskolánk 6 diákja látogatott el 
Budapestre, a „Haza és Haladás” Országos Történelem 
Tanulmányi Versenyre.

Nagyon vártuk már a verseny kiírást, mert a járvány 
miatt utoljára 3 éve vehettünk részt rajta. Megkezdtük 
a felkészülést, amely nagyon sok energiát követelt a 
diákoktól, ugyanis 5 szakkönyvet kellett feldolgozniuk. 
Csatákat, hadjáratokat elemeztek, teszteket oldottak meg, 
és szituációs gyakorlatokat végeztek. Megismerkedtek a 
reformkorral, az 1848/49-es szabadságharccal, majd 
végig jártak a kiegyezéshez vezető utat és rálátásuk lett a 
dualista államberendezkedésre.

A verseny 2 fordulós volt. Először az írásbelire került 
sor. Az ott legjobban teljesítő 5 csapat juthatott tovább a 
szóbeli döntőbe. Nagy örömömre a 3 visegrádi csapatból 
3 bekerült a döntőbe. Ráadásul úgy, hogy lekörözték 
pontszámaikkal még a középiskolás csapatokat is. Óriási 
volt az öröm!

A szóbeli megmérettetésben villámkérdések és szituációs 
játékok szerepeltek. Nagyon szépen teljesítettek a 
gyerekek. Ha kellett, logikusan érvelve folytattak 

párbeszédet egymással, az értékes pontokat érő 
kérdéseket pedig legtöbbször helyesen válaszolták meg. 

Majd követezett a pontszámok összesítése.

Eőry Boróka és Nemeskéry Zsanna az 1. helyezést,

Balázs Csenge és Visnyovszki Leila a 2. helyezést,

Csepregi Dóra és Abinéri Balázs a 3. helyezést érte el.

A dobogó három fokát a visegrádi diákok foglalták el.

Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen nyolcadikos 
diákokként vállalták a felkészülést a felvételi 
megmérettetés előtti hónapokban. Szabadidejüket 
áldozva, sok lemondással, odaadó hozzáállással, 
rengeteg munkával küzdöttek kitűzött céljukért, és végül 
kimagasló teljesítményükkel elérték azt!

Köszönöm a gyerekeknek, hogy mindezt véghez vittek és 
öregbítették szeretett iskolánk hírnevét!

Bosnyák Endréné
történelemtanár
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VISEGRÁD 700 ÉVES KIRÁLYI VÁROSA

Visegrád történetében az 1323-as év különös 
jelentőséggel bírt, ugyanis ekkor költözött ide a 

királyi udvar, és valószínűleg ezzel egyidőben nyerte el 
a település a szabad királyi város rangját is. Ezért a jövő 
évben, 2023-ban ünnepelhetjük városunk múltjának 
talán legfontosabb 700. évfordulóját.

Visegrád ősi múlttal rendelkező település. Területén 
már a rézkor idején bizonyosan megtelepült az ember, 
majd a bronzkorban és vaskorban lakott hely maradt, 
de igazán nagy jelentősége a római korban lett, amikor 
a birodalom határának erődítményei felépültek a Duna 
mentén. Ezek közül a ma Sibrik-dombnak nevezett 
magaslaton álló Pone Navata nevű katonai tábor volt 
területünkön a legfontosabb, amit Nagy Constantinus 
császár emelt a 320-as években. Az 5. században ezt a 
tábort ugyan elhagyta a római hadsereg, ám falai közé 
és környékére a későavar-korban, 8. század vége felé új, 
szláv nyelvet beszélő lakók költöztek. Ők adták ennek a 
folyó fölé magasodó várnak a máig élő Visegrád nevet. 
Ekkor született meg valójában Visegrád városa az egykori 
római erőd falai között, amit külvárosok és falvak vettek 
körül a Várkert-völgyben és az Apátkúti-patak mentén, a 
mai városközpont környékén. Ezek a települések átélték 
a 9. században a frank, majd a magyar hódítást is, sőt 
a város a Karolingok, aztán az Árpádok idején is egy 
regionális hatalmi központ szerepét töltötte be. A magyar 
államalapítás idején egy megyésispán, majd 1080 körül, 
egy-két évig  talán még a trónjától megfosztott Salamon 
király székhelye is lett, a 13. századtól pedig a pilisi 
királyi erdő ispánja rendezte be várában a rezidenciáját. 
A tatárjárás után a régi Visegrád várát elhagyták lakói és 
felépült az új visegrádi várrendszer, aminek a védelmébe 
IV. Béla király német bevándorlókat (ahogy akkor 
nevezték őket: hospeseket, azaz vendégeket) telepített 
le a mai Salamon-torony és a királyi palota környékére. 
1285-ben IV. László király a Duna túlpartján fekvő Maros 
földet is a visegrádi német telepeseknek adta, így ott is 
kezdetét vette a városfejlődés.

Az Árpád-ház kihalása után megindult a vetélkedés a 
magyar koronáért. E harcok során Visegrád erős vára 
minden trónkövetelő számára elsőrendű célpont volt. 
Végül a nápolyi Anjou-házból származó I. Károly – 
aki nagyanyja révén az Árpád-ház leszármazottjának 
számított – kerekedett felül vetélytársain, és 1306-1307 
körül Visegrádot is megszerezte. Nem sokkal később az 
erős várat hívének Csák Máténak adományozta. Máté 

azonban hamarosan szembefordult a királlyal. Károly 
1312-ben, a Kassa melletti Rozgonynál vereséget mért a 
lázadók seregére, 1317-ben pedig sereget küldött Visegrád 
alá is, kiváló hadvezére Szécsényi Tamás vezérletével, 
aki kemény ostrommal vissza is vette a várat a hűtlen 
tartományúrtól. Csák Mátét azonban nem tudta Károly 
megtörni, a Dunától északra eső vidéket továbbra is 
szilárdan kezében tartotta, ezért Károly király még 1315-
ben kénytelen volt a távoli déli országrészbe, Temesvárra 
költözni. Csak Csák Máté 1321-ben bekövetkezett halála 
és tartományának két évig tartó felszámolása után sikerült 
pacifi kálni az egész ország területét.  Ám még ekkor sem 
szűnt meg a veszélye egy újabb lázadásnak, ezért Károly 
olyan új székhelyt keresett magának, amelyik az ország 
hagyományos központjában – ahogy a középkorban 
nevezték: a Medium Regniben, azaz az ország közepén 
– van, de mégis elég biztonságot nyújthat személye, 
családja és udvartatása számára. Ezért esett a választása 
a hatalmas és erős visegrádi várra, amely az Árpádok 
két régi fővárosa: Esztergom és Óbuda között félúton, a 
Duna és a Duna mentén húzódó régi római út mentén, 
jól megközelíthető helyen, ám a folyótól és hegyektől 
védetten helyezkedett el. Választásában az is szerepet 
játszhatott, hogy itt nem kellett osztozkodnia más erős 
birtokosokkal, mint Óbudán és Székesfehérváron a 
préposttal Esztergomban pedig az érsekkel kellett volna. 
A fi atal visegrádi hospestelepülés és az ősi, szláv eredetű 
ám addigra már elmagyarosodott falu is alkalmasnak 
mutatkozott arra, hogy modern várossá fejlődjön. 

Mikor a király 1323-ban beköltözött a vár lakótornyában 
– amit ma Salamon-toronynak nevezünk – a települést 
szabad királyi városi kiváltságokkal látta el. Sajnos 
ez a kiváltságlevél nem maradt fenn, csak néhány 
részletét ismerjük 15. századi perek okleveleibe átírva. 
Fennmaradt azonban Visegrád testvérvárosának, 
Marosnak (a mai Nagymarosnak) az 1324-ben kiadott 
városi kiváltságlevele, ami minden bizonnyal a visegrádi 
kiváltságlevél után készülhetett. 

I. Károly király Visegrádra költözésével hazánk 
történelmének legfényesebb korszaka kezdődött el. 
Károly és fi a Nagy Lajos uralkodása alatt a következő 
hatvan évben béke és nyugalom uralkodott az ország 
határai között, Magyarország gazdasága, kultúrája ás 
művészete virágzott, a királyok hatalma növekedett. A 
Visegrádon székelő magyar Anjouk négy európai ország: 
Magyarország, Horvátország, Lengyelország sőt egy 
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ideig a Nápolyi királyság urai is voltak, sőt számos észak-
balkáni tartományra is kiterjesztették fennhatóságukat. 
A magyar uralkodók nemzetközi rangját és 
megbecsültségét bizonyítja, hogy 1335-ben Visegrádon 
egy olyan kongresszust hívhattak össze, amelyen Közép-
Európa minden hatalma: a cseh és lengyel királyságok, 
a Német Lovagrend és számos német tartomány 
uralkodója és küldöttsége megjelent, a vendéglátó I. 
Károlynak pedig sikerült békét teremtenie az egymással 
torzsalkodó szomszédos uralkodók között. Az ország 
és a régió felvirágzása Visegrád virágzását is magával 
hozta. A királyi udvar berendezkedésének köszönhetően 
bárók, nemesek, hivatalnokok, kereskedők és iparosok 
költöztek a városba. Fényes templomok, kolostorok, 
gazdag paloták és módos polgárházak épültek. Maguk a 
királyok élen jártak a város szépítésében: kibővítették a 

várat és felépítették a királyi palotát, amelynek pompája a 
pápák avignoni palotájával vetekedett.

Visegrád virágzása ugyan megtört a 15. század elején, 
mikor Zsigmond király székhelyét Budára helyezte 
át, de Mátyás király korában, mint a nagy uralkodó 
mellékrezidenciája visszanyert valamit régi fényéből. 
Végül csak az 1544-es török hódítás döntötte romba 
a középkori Visegrádot, melynek romjait és elveszett 
emlékeit már másfél évszázada kutatják és hozzák 
felszínre régészek nemzedékei. Ez a gazdag emlékanyag 
ma már erős alapot nyújt ahhoz, hogy Visegrád múltjának 
valós képét megismerve méltón ünnepeljük meg jövőre a 
700 éves királyi város emlékét.

Buzás Gergely

Illusztráció: Pazirik Kft .
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VISEGRÁD 700

Minden település, amely odafi gyel elődei örökségére 
kiemelten fontosnak tartja múltjának megőrzését és 
ennek a múltnak méltó emlékállítását. Különösen igaz 
ez Visegrád esetében, hiszen városunk kiemelkedően 
gazdag történelmi eseményekben és emlékekben. Itt élő 
elődeink szép példáját adták annak, hogy ezeket a nemzet 
számára fontos szellemi és tárgyi emlékeket hogyan kell 
megőrizni, gyarapítani és továbbadni a jövő generációk 
számára.

Hacsak az elmúlt 100 évet nézzük akkor is láthatjuk, 
hogy mennyire fontos volt a Visegrádon élők számára 
ez a folyamat. 1939 október elsején került ünnepélyes 
felavatásra IV. Béla és a Mátyás szobor a Nagy Lajos 
dombormű és a visegrádi hősök emléktáblája. Zsitvay 
Tibor nyugalmazott miniszter a Visegrádi Várbizottság 
elnökeként a korszak kiemelkedő politikusait nyerte 
meg támogatóként. 2009-ben ezer éves fennállását 
ünnepelhette Visegrád, melynek kiemelkedő eseménye 

volt Vígh Tamás Kossuth-díjas szobrászművész Élet-fa 
szobrának felavatása. 

2023-ban a 700 éves királyi székhelyről, Visegrádról 
emlékezhetünk meg. Ez az évforduló nem csak azért 
fontos a számunkra, mert kevés magyar település 
büszkélkedhet ilyen címmel, hanem ez a jeles évforduló 
arra is felhívja a fi gyelmet, hogy városunkban a magyar-
német együttélés sokkal korábban elkezdődött, mint 
amiről eddig is tudtunk. A Mária Terézia uralkodása 
idején történt betelepülés egy sokkal korábban kezdődő 
folyamatnak igen fontos állomása. 

Visegrád gazdag történelme során bebizonyította, hogy 
a legnagyobb pusztítások után is képes a megújulásra 
példát és az összetartozás tudatát sugározva nemzetünk 
számára. Erre emlékezzünk az emlékév során.

Eőry Dénes
polgármester

Fotó: Regélő
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IDÉN TÖBB MINT KÉTMILLIÓ FACSEMETÉT ÜLTETETT A PILISI PARKERDŐ

A Pilisi Parkerdő Zrt. a főváros környéki állami 
erdők kezelőjeként stratégiai küldetésének tartja a 
felelős, fenntartható erdőgazdálkodást. Éppen ezért 
kiemelt fi gyelmet fordít erdőterületeinek fenntartható 
kezelésére, az erdők természetességének fokozása 
érdekében végzett erdészeti beavatkozásokra. A Pilisi 
Parkerdő 2022-ben több mint kétmillió facsemetét 
ültetett – ezek közel felét saját alaptevékenysége 
részeként –, és több száz hektáron végzett erdőmegújítás 
és erdőtelepítés keretében csemeteültetési és magvetési 
munkálatokat. 

Az idei erdőszerkezet-átalakítások, erdőfelújítások és 
erdőtelepítések során a társaság összesen több mint 
930 ezer csemetét ültetett (ezek többsége kocsányos 
és kocsánytalan tölgy, illetve cser, valamint elegyfajok 
– zömmel juhar, kőris és vadgyümölcsök), továbbá 21 
tonna makkot (tölgy és cser) – is elvetett. Az erdők 
fenntarthatóságának biztosításához azonban nemcsak az 
ültetésekre, de a folyamatos ápolásokra is fi gyelmet kell 
fordítani: közel 2600 hektáron hajtott végre ilyen jellegű 
munkálatokat a Parkerdő az általa kezelt erdőkben.

A Pilisi Parkerdő Erdészetei 2022-ben összesen 
kétszáznegyven hektáron végeztek az idős erdők 
megújítása érdekében csemeteültetést vagy makkvetést, 
melyből 105 hektáron erdőszerkezet-átalakítás is történt. 
A szerkezet-átalakítás azt jelenti, hogy idegenhonos – 
például akác- vagy feketefenyő – állományok helyére 
őshonos fafajokat, jellemzően kocsánytalan tölgyet, 
csertölgyet, hazai nyárfajokat és más elegyfafajokat ültet 
a társaság. Ilyen erdőfelújítás zajlott nemrég Érd mellett 
a Beliczay-szigeten, de hasonló történik hamarosan 
Pomáz térségében, ahol egy új parkerdőt hoz létre a 
társaság. Az érdi Beliczay-szigeten például a korábbi 
egykorú, alacsony biodiverzitású – mindössze két 
fafajból álló –, ezért ökológiai szempontból sérülékeny 
nemesnyár faültetvény helyén változatos fafajokból 

álló, a klímaváltozás negatív hatásainak ellenálló, stabil 
ökoszisztémájú, elegyes, puhafás ligeterdő születik az 
idei ültetések nyomán.

A Pilisi Parkerdő ezen túl 2022-ben a saját területén 
húsz hektárral növelte a hazai erdők területét 
(erdőtelepítés). Ezt egészítették ki az idegen területen, 
megbízások alapján végzett erdőtelepítések és fásítások, 
melyek során a társaság több mint 1,1 millió csemetét 
helyezett ki. A legnagyobb szabású munkák a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából ültetett 
autópálya-növénytelepítések és az útépítések során kivont 
erdőterület pótlását szolgáló csereerdőtelepítések voltak, 
emellett Gödön közel háromszázezer, Pápán majdnem 
negyvenezer, Budapesten a Nemeskéri úton húszezer 
darab csemetét ültetett a Parkerdő. Így elmondható, 
hogy 2022-ben a Pilis Parkerdő saját és vállalkozói 
tevékenysége részeként több mint kétmillió facsemetét 
ültetett.

A társaság részt vállalt a Agrárminisztérium és a MOL Új 
Európa Alapítvány „VárosFa” elnevezésű településfásítási 
programjában. 2022-ben tizenhét településen 
összesen közel ezer sorfát ültetett el a települések 
önkormányzataival közösen.

A Pilisi Parkerdő által kezelt erdők fakészlete 2022-ben 
is közel kétszázhatvanezer köbméterrel gyarapodott. Az 
éves fakitermelés ennek a növekménynek idén sem érte 
el a háromnegyedét, mintegy száznyolcvanezer köbméter 
körül mozgott. A Pilisi Parkerdő speciális helyzetét 
júl mutatja, hogy az általa kezelt hatvanezer hektárnyi 
erdőterületen országos viszonylatban is magas, közel 
húsz százalék a faanyagtermelést nem szolgáló erdők 
aránya. 

Az erdőfelújítás és -kezelés a Pilisi Parkerdő legfontosabb, 
de korántsem egyetlen tevékenysége. A társaság 2022-
ben elindította Városierdő-fejlesztési programját, 
mely hosszú távú, szisztematikus koncepció a budapesti 
erdők komplex ökoszisztéma-szolgáltatásainak 
javítására. Ennek keretében idén az általa kezelt fővárosi 
erdőkben hetvenöt százalékra emelte a folyamatos 
erdőborítással kezelt területek arányát. Emellett jelentős 
turisztikai beruházásokat hajtott végre a területén, illetve 
a hozzá tartozó Budakeszi Vadasparkban és gödöllői 
Arbo Parkban, illetve megkezdte Visegrád környéki 
„Fellegpark” komplex ökoturisztikai hálózatának 
kialakítását.

Bővebb információ
Pilisi Parkerdő Zrt.
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A BHÉV AUTÓBUSZA

Visegrádra a főváros felől az autóbuszvonal létrejöttét 
a Budapest – szentendrei HÉV alapozta meg. A 
menetrendszerinti autóbuszforgalom 1928 júliusában 
indult meg, a Szentendre–Visegrád-Gizellatelep 
útvonalon, amelyet a Budapesti Helyiérdekű Vasút 
(BHÉV) szervezett meg. Ehhez a BHÉV üzletvezetősége 
két 22 személyes és egy 35 férőhelyes MÁVAG-Mercedes-
Benz típusú autóbuszt vásárolt.

Jelentős igényként mutatkozott a Szentendréről a 
Dunakanyarba irányuló továbbutazási lehetőség. A 
vasút folytatását már nem sokkal az 1888-as kiépülése 
után szorgalmazni kezdték. 
Azonban ennek hatására 
csak az 1920-as évek elején 
történt lényeges változás, 
Szentendrétől a Tahi 
hídfőig kiépült a vonal 
alépítménye. Ma a kisváros 
Duna-parti korzóján is 
ezen a töltésen sétálhatunk. 
Voltak további tervek is, 
előbb Dunabogdányig, majd 
Visegrádig szakaszosan 
hosszabbították volna 
meg a HÉV pályáját. 
Azonban a beruházás 
leállt, így egy idő után az 
üzletigazgatóság HÉV-pótló 
autóbuszjáratot szervezett. 
Az autóbusz azonban 
nehezen birkózott meg a 
lökésszerűen jelentkező 
utazási igényekkel. Amikor 
a korabeli gépjárművekről 
beszélünk, nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy 
még csak tömörgumis 
kerekek léteztek, és az 
országutak nagyon rossz 
állapotban voltak. Az akkori 
fi xburkolatú utakat egyébként „pormentesítettnek” 
hívták. A közforgalmú járművek befogadóképessége 
igen csekély volt, míg díjszabásuk kifejezetten drágának 
számított. A módosabb, főleg a fővárosból érkező 
kiránduló és üdülő réteg egy része hajlandó volt 
megfi zetni ezt a szolgáltatást, a környéket felkereső 
többség azonban, inkább a megfi zethetőbb ás sokkal 
lassabb hajókat választotta, kivéve a jégzajlás időszakát. 
Az 1920-as években, a térségben erős lakosságnövekedés 

ment végbe, így sokkal többen lettek az egész évben 
folyamatosan utazók és az ő pénztárcájukhoz képest 
szinkronban állt a díjszabás. Szintén mutatkozott igény 
a tehetősebb, főleg a tisztviselői kar tagjai részéről, hogy 
bérletrendszerben, rendszeresen utazzanak a főváros és 
a különböző dunakanyari településeken lévő lakóhelyük 
között. (Lásd a Karosszék című magyar fi lmet!). 

A Szentendre–Visegrád-Gizellatelep útvonalra a 
BHÉV üzletvezetősége két 22 személyes és egy 35 
férőhelyes MÁVAG-Mercedes-Benz típusú autóbuszt 
vásárolt és Szentendrén hat állásos garázst is épített 

hozzájuk, számítva az 
igények bővülésére. Az 
1933-as HÉV-menetrend 
szerint az autóbuszok 
naponta négyszer fordultak 
Szentendre és Visegrád 
között, de Szentendréről 
Tahi hídfőig még hat további 
fordulót is tettek. Mint 
már említettük, a visegrádi 
buszok mentek tovább 
Gizellatelepig, ha arra igény 
mutatkozott. Azt nem 
sikerült felderíteni, hogy a 
korabeli üzemeltetésben, 
hogyan állapították ezt 
meg, de valószínűnek az 
látszik, hogy a kiadott 
menettérti jegyek alapján. 
Egy ugyanabban az évben 
Békásmegyeren kiadott 
könyv, a „Pilis-hegyvidéki 
útmutató” szerint, további 
betétjáratok közlekedtek 
Dunabogdányba, illetve 
Leányfaluig. A viteldíjak 
megemlítésekor elsősorban 
azt kell kiemelni, hogy az 
akkori BHÉV összes vonalán 

másod- és harmadosztályú kocsik is közlekedtek, tehát 
kétféle utazási körülmény közül lehetett választani. Az 
autóbuszon viszont csak egy kocsiosztály létezett, így a 
kombinált jegyeknél ezt fi gyelembe vették. Sőt az olykor 
szűkös férőhelyeket elsősorban azoknak ajánlották fel a 
kalauzok, akik a BHÉV-ről vagy arra szálltak át. Az 1930-
as évek első felében, egy kombinált HÉV-autóbuszjegy 
Budapest, Pálff y térről –Visegrád között, a HÉV-en II. 
osztályon utazva 2,90, míg a III. osztályon 2,40 pengőbe, 
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ugyanez Gizella-telepig 3,30, illetve kerek 3 pengőbe 
került. Ha valaki tíz darabos füzetjegyet vett, azt többen 
akár egyszerre is elhasználhatták, a budapesti Pálff y 
tértől1 Visegrádig, ha a   HÉV-en II. osztályon utazott 
23 pengőt, ha III. osztályon, akkor meg 21 pengőt fi zetett 
érte. A nagyobb csomagokért külön poggyászdíjakat is 
le kellett róni. Az autóbuszok Szentendrén a végállomást 
is beleértve négyszer, Leányfalun kétszer, Tahiban 
és Dunabogdányban három-három helyen, majd a 
Kisoroszi révnél, Visegrádon háromszor, álltak meg, 
majd Gizellatelep is három megállóhellyel büszkélkedett. 

Míg az 1930-as évek elején Gizellatelepről Szentendréig 1 
¼ órát tartott a buszút, addig az 1940-es évek elejére ez 58 
percre rövidült. Ma ötven percig tart ez az út autóbusszal, 
de fi gyelembe kell venni, hogy jóval több megállóhely 
van és nincsen kalauz sem, a vezető adja el a jegyeket. A 
díjszabás összehasonlításához vegyük fi gyelembe, hogy 
az 1930-as évek elején egy dolgozónak, ha egyáltalán volt 
munkája, napi nettó két-három pengőnek már nagyon 
örülhetett.

Azonban mégsem Szentendre felől érkezett meg az 
első menetrendszerinti autóbusz Visegrádra, hanem 
Esztergomból, 1927. február 4-én. Esztergom szabad 
királyi város autóbuszüzemének kocsijai naponta kétszer 
fordultak Visegrádra, a két település között két pengőbe 
került egy utazás. A második világháborút követően 
rövid ideig magán[1]társaság, majd a MÁVAUT vette át 
az autóbuszjáratokat. 

1A Margit híd 1937-i évi kiszélesítése előtt a szentendrei 
HÉV a Pálff y, ma Bem) térről indult és csak a híd 
átépítése után került át annak északi oldalára, majd 1972 
december végére készült el a mai földalatti végpont a 2-es 
metróhoz és való jobb csatlakoztatás miatt.

Kertész Z. István
 

Fotók forrása: Fortepan
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VISEGRÁD VÁROSA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉNEK ÚJ SZEMPONTJAI 2022-BEN

A körülöttünk megváltozott világról. A racionális 
gondolkodás, a szorgalom, az írott és az íratlan szabályok 
követése, a takarékosság és a közösség új értékek mentén 
történő összekovácsolása egy kényszerpálya lett. A „mit 
tegyünk” kérdésre adott lehetséges válaszok. Az általam 
kezdeményezett településfejlesztési irány utópisztikus 
elvetéséről, és a munka befejezéséről.
Nem kezdem a kályhától, és a mai helyzetet előidéző 
okokra sem térek ki. A teljesség igénye nélkül, nagyjából 
a következő helyzet alakult ki a világgazdaságban:
1. Az Európai gazdaság mély recesszióba, sőt válságba 
került és ez egyre mélyül. Az infl áció még a gyorsuló 
szakaszában van és kétszámjegyű. Az egész világra 
kiterjed. Az energiahordozók árát nem tudja semmi 
szabályozni, mert a háborús szankciók következtében 
hiány lépett fel, a kiszámíthatatlan intézkedések által 
bizonytalanná vált a piac, így az árakat a nagy kereslet 
állandóan új magas rekordok felé hajtja. Az EU is hadviselő 
fél, de csak gazdasági téren. A háborút egyelőre a többség 
nem akarja leállítani. Ha valaha eljön a békevágy, akkor 
is hosszan elhúzódó folyamatra lehet számítani, inkább 
egy koreai megoldás lesz a vége, befagy a konfl iktus 
néhány évtizedre és nem lesz igazi béke. Tehát az európai 
országok a jövőben magas, igen magas és bizonytalan 
energiapiaci árakkal kell éljenek, Magyarország sem lesz 
kivétel, a bizonytalanság uralkodik mindenen, ami a 
gazdaság tervezhetőségét aláássa. Ez hajtja az árakat fel.
2. A 2008-as pénzügyi válságra adott válasz, az 
EU-s válságkezelés hosszantartó pénzbőséget és 
nulla kamatokat hozott, ami ugyan hozott egy hamis 
„aranykort”, a pénz az ingatlanpiacot és a tőzsdéket hizlalta, 
de igazán csak arra volt jó, hogy az amúgy is reménytelen 
adósságteherrel küzdő európai államok fokozottabban 
eladósodjanak, mára a valaha oly ünnepelt euró elindult 
az olasz líra útján. Az energiát dollárért adják. A magyar 
gazdaság ezer szállal kötődik az európai államokhoz, 
ezirányú piaci részesedése az EU-szegmensnek óriási. 
Ezért is, a magyar gazdaság ugyanúgy súlyos gondokkal 
küzd és ez a jövőben középtávon is kénytelen lesz, mert a 
nagy erőfeszítések ellenére az uralkodó trend ránk nézve 
sem lesz más.

3. Az első két feltétel -az olcsó orosz energiahordozók 
és az EU-gazdasági magjának oly olcsó de erős 
euró - megrendülése miatt, az EU gazdasága nem 
tudja versenyképességét megtartani, túl drága lesz a 
világpiacon. Ez a válságot tovább mélyíti. Az amúgy is 
olcsóbb amerikai és keleti konkurencia kiszoríthatja az 
európai termékeket a világpiacról. Csökkennek -mint 
eddig is ez volt a tendencia- az EU tagállamainak 
bevételei, szociális feszültségek és államcsődök veszélye 
tűnik fel. Mindez nem valami regény, ez a valóság. A 
politikai helyzet instabil lett, nagy a csatazaj mindenütt. 

A megoldás nem lesz gyors és egyszerű. Nehéz idők 
jönnek mindenkire. 
Miért írom ezt, miért fontos ez Visegrád életét tekintve? 
Mit tehet a visegrádi lakosság? Nyilvánvaló, hogy ezek 
olyan folyamatok, amit Magyarország sem tud csak 
elenyésző mértékben befolyásolni, Visegrád semmit sem 
tud tenni, „csak” alkalmazkodni tud, de azt kell neki, 
lehetőleg gyorsan.  Ebből a válságból Visegrád nem tud 
kimaradni, azért, mert hosszantartó folyamatról van 
szó, és arról is, hogy olyan változások lépnek fel, ami 
egyszerűen nem fogja engedni, hogy a régen megszokott 
életünket éljük, a régi élet a ma élők többségének sohasem 
tér vissza.  Jobb, ha mi alkalmazkodunk, minthogy a 
kényszer tetesse ezt velünk. Minden intézkedés, amit 
a kényszer vált ki, szükségszerűen visz a rossz irányba, 
mert mindig a könnyebb utat és nem a jót, de nehezebb 
utat választja ilyen helyzetben az ember. Pedig jobb néha 
sokat dolgozni, mert a könnyebb út téves tud lenni.
Mit is kellene tenni? A teljesség igénye nélkül tennék 
egy kirándulást a racionális döntések természetének 
területén. Úgy ahogyan egy család leül és számot vet úgy 
kell tenni. Mikor elkezdtem a gazdasági tanulmányaimat 
egy érdekes dologgal találkoztam. Ez pedig az a dilemma, 
hogy ha van egy gazdasági szereplőnek bizonyos 
megtermelt pénzeszköze, mit vegyen belőle, mit hozzon 
létre. Ez minden család mindenkori döntése: mi a 
fontosabb, mire adjuk ki a pénzt?  
Vegyünk egy várost: Visegrád. Ennek a városnak 
döntenie kell, hogy a területén egy régen tervezett, 
már engedélyezési fázisban lévő, hallomásból sok Mrd 
Ft-os termálfürdő, vagy energetikai fejlesztések, azaz 
energiatermelés valósuljon -e meg, amire alapozva a város 
munkahelyeket, ipari és mezőgazdasági termelést tudna 
újra meghonosítani (mert ez valaha volt itt). A fürdő egy 
jó dolog, sokan szeretik a termálfürdőt, pénzt is hoz, ha 
van vendég. Akkor meg mi a gond ezzel a beruházással? 
Ha nem a kényszerboldogítás lesz a vége-, a következőket 
kell a fentiek alapján megfontolni:
Ezen írás első három pontjában felvázolt tényeket, mint 
realitásokat kell fi gyelembe venni. Ebből egy sereg tény 
következik, és részint sajnos azóta már be is következett:
a.) Ausztriában és Németországban már 2022 nyarán 
elkezdődtek a fürdők részleges vagy teljes bezárása a 
magas energiaárak folytán. Ez a folyamat azóta szinte 
minden héten, mint egy lavina megy tovább, egyre több 
REHAB és gyógyászati célú fürdő kerül a listára. Ez nem 
jó jel.
Ezek nagyobb költségvetéssel rendelkező jóléti államok, 
mégis ezt teszik. Mert ők racionálisak, és másra kell a 
pénz, így a végén.
b.) Hazánkba is elérkezett a drága energia ideje, 
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ezt mindenki érzi, mert fi zetnie kell a számlákat. A 
rezsicsökkentés egy jó dolog, de a szállodák, az éttermek, 
a cégek ebből nem, vagy kismértékben részesülnek.  A 
családoknak más költségvetése van mert az árak egyre 
nőnek és ez folyamatosan módosulni fog a jövőben. A 
jóléti kiadásokból fognak faragni, a túrizmus és a fürdő 
is ide tartozik. Akkor meg ki fogja igénybe venni ezt a 
szép termálfürdőt? Nem gondolom, hogy néhány erre 
vetődő dollárral fi zető külföldi megváltást fog jelenteni. 
A COVID alatt is a magyarok túrizmusa húzta ki a sárból 
a szállodaipart vidéken. Most ez is nagy valószínűséggel 
elmarad, vagy komolyan csökkenni fog. Egyesek 60-70 
%-os csökkenésről beszélnek. 
c.) A környékbeli szállodák már most is olyan magas 
áron veszik a villamos áramot és a fűtéshez szükséges 
energiát, hogy működésük veszélybe kerülhet. 
Ez Visegrád szinte teljes gazdaságát jelenti, ebből 
származnak a város bevételei: a szállodák, az éttermek és 
egy kevés iparkodó ember. Ez a bevétel került veszélybe. 
Tehát valamit tenni kell, mert nem lehet ezt a válságot 
csupán megszorításokkal kiheverni és a jószélre várni. 
Előre programozható az, hogy egyre több megszorításra 
lesz szükség és a végén ez sem fog segíteni, mert ha nem 
lesz keret, a bezárás fog fenyegetni. Visszajönnek a 80-
as évek, egyesek már a 60-as ról beszélnek. A tény, hogy 
a bevételek senki által nem megjósolt mértékben fognak 
megcsappanni.
d.) A magas energia és élelmiszerárak sokáig – ma 
beláthatatlan ideig- fennmaradnak. Az olcsó orosz 
energiától búcsút kell venni. Mindenki tudja miért.  
Ellátási nehézségek is felléphetnek. Az itt fogyasztott 
terméket a helyi üzletek messziről hozzák. A szállítás 
sokba kerül. A környéken minden valamirevaló a 1990-
es évek előtt még létező termelés megszűnt. Sok szól a 
regionális mezőgazdaságok újrateremtéséről. Ehhez 
természetesen ma több kell egy kapánál meg egy kis 
földecskénél. Ma másképpen megy, de megy.
Magyarul: a fürdőberuházás jó, de nem időszerű, 
más, fontosabb feladatot kellene előnybe részesíteni. 
Változtatni kell a prioritásokon, mert a világ drasztikusan 
megváltozott és továbbra is rohamosan változik. Jobb 
elébe menni a dolgoknak.
Az általam javasolt irány -amit 2022-11-23-án 
egyhangúlag elvetett a településfejlesztési testület, 
senkinek sem volt a jelenlétemben elhangzó támogató 
véleménye, mert végső kicsengésében „utópisztikus” -nak 
találtatott - a következőkben foglalom össze, mindenki 
maga dönthet arról, hogy ez a jelző találó -e:
Egy új településfejlesztési koncepciónak, ami a 
világméretű változásokat is fi gyelembe veszi, a 
következőket kell teljesíteni:
1.) A város gazdaságát stabilizálnia kell, de nem építhet 
ki újabb kapacitásokat a túrizmus területén, amit 
majd szubvencionálnia kell, vagy csak a gondjait fogja 
növelni. Ezekhez az egységekhez újabb infrastrukturális 

fejlesztések kellenek, nő az energiahordozók iránti 
kereslet. Ne legyen Visegrád a működésképtelen 
szállodák temetője, de mindenáron fel kell tartani azt, 
ami van és működőképes.

2.) Erőfeszítéseket kell tenni a helyi energiatermelés 
és melegházi növénytermelés infrastruktúrájának 
kiépítésére: beruházásokat kell hozni - naperőmű 
telep (1MW), biomasszára alapozott hő (4 MW) -és 
villamos áram termelés (2 MW)- ide, mint ahogyan ez 
Ausztriában teljesen kiépült és más magyar települések 
tucatjai ezt már megtették. Ezt a gondolatot már 2022 
májusában ismertettem, azóta a dolog az abszolút 
nullapontot elérte. Mindezt úgy képzeletem el, hogy a 
fejlesztésben bárki (önkormányzat, szállodák, cégek, 
lakosság) szabad akaratából, saját pénzeszközzel részt 
vehessen, hogy a drága energiaárakat így hosszú időre 
kompenzálhassa, egy a helyi energiatermelésből származó 
saját részesedésből származó bevétellel.  A logikus, hogy 
ezeket a fejlesztési forrásokat (ami „véletlenül” az EU 
jelenlegi energiahordozók importját kiváltó irányelveivel 
is egyezik, tehát elvileg lehet rá pályázni) inkább az 
energiatermelésben kell felhasználni, úgy, hogy az 
önkormányzat, a helyi és környékbeli vállalkozók és a 
lakosság élvezze ennek előnyeit, ne szoruljanak a jövőben 
állami támogatásra. Miért ne lehetne támogatást kapni 
vagy pályázni egy fontos EU elvvel egyező programra, 
ami Visegrádnak jó lenne, és nem lenne a jövőben 
kéregető az államnál?  Ha valaki a fi nanszírozást tartaná 
lehetetlennek, nézzen körül az országban mi minden 
lehetséges. Van elég beruházó, aki ugrásra készen áll.
Ez az irányváltás és program a következő előnyöket 
hozná:
a.) Megnövelné a szállodák versenyképességét, az 
olcsóbb túrizmust is megtartaná, csökkentené az 
önkormányzat és a lakosság terheit egy hosszú válságos 
időben. Gondoljunk azért arra is, hogy nem mindenki 
teherviselő képessége egyforma. Az egyéni utak 
lehetségesek, de áramot termelni nagyobb egységekben 
kisebb fajlagos költségek mellett lehetséges és érdemes. 
Mindenki szerelhet naperőművet a tetőre, de ezzel 
nem tudja fedezni a teljes áramszükségletét a mérsékelt 
égövön.
b.) Stabilizálná és növelné a helyi munkahelykínálatot, 
ezzel a környék lakosságmegtartó erejét. Ha elmennek 
a családok mert nincs megélhetés, mi lesz az óvodával, 
az iskolákkal? Ne gondoljuk, hogy a dömösi példa csak a 
véletlen műve volt. Ez persze ma elképzelhetetlen, mert 
a kormányzati politika ezt nem teszi lehetővé. De mi 
lesz, ha mi nem teszünk semmit és elfogy a pénz a válság 
miatt? Az sosem jó, ha mások döntenek a mi életünkről.
c.) Új ipari és mezőgazdasági tevékenységek 
kezdődhetnek el, az olcsó hőtermelésre melegházakat 
lehet telepíteni. Az így létrehozott termelés jó eredményt 
hozna, mert az energia olcsóbb, mint a piaci ár. A 
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világban általános áremelkedés, sőt egyes régiókban 
élelmiszerhiány lépett fel. Nem elképzelhetetlen ma, 
hogy a korábban javakban dúskáló Európában beköszönt 
a „hét szűk esztendő”, ami lehet hosszabb is lesz. Akkor 
nem lenne jó, ha nem a CBA-ban kellene az üres polcokat 
nézni, hanem a helyi gazdaság termékeit vehetnénk meg? 
Aki úgy gondolja, hogy ez nem következhet be, téved.

3.) Azóta a kezdeti érdeklődés elutasításba csapott át, 
ami próbára teszi logikai képességemet és nem értem 
miért van ez így, nem hiszek az eleve elrendelésben.  
Az, amit itt felvázoltam nem egyszerű feladat, sok, igen 
sok munkát igényel. Semmi sincs ingyen. De meg lehet 
csinálni, mert máshol is megtették, tehát nem „utópia”.  
Van egy nagy lehetőség, mert ehhez a programhoz sokan 
csatlakoznának, és nagy lenne az elfogadottsága. Mert 
józan ítéletre és tényekre alapszik. Nagy hiba lenne, ha 
egy ilyen egyébként sorsdöntő kérdés helyi politikai 
csatározások színterévé válna, egyéni vagy „magasabb 
szempontok” és érdekek mentén rendeződne egy ilyen 
fontos kérdés. Ezek a gondolatok senki ellen nem 
irányulnak, ez pártatlanul szolgálná a várost, egy új, nehéz 
idő elviselésében. Ezek a gondolatok valamiért jöttek 
létre és nem valami és legfőképpen nem valaki vagy bárki 
ellen. Nem vagyok a fürdő ellen, de nem tartom ebben a 
kiélezett helyzetben jó döntésnek ezt ebben az irányban 
végig vinni. Azt sem tartom személyes tragédiának, ha 
másként döntenek. Az én dolgom elvégeztem, és ezzel 
zárom a soraimat. Személyesen semmi gondot nem látok 
abban, ha nem így lesz.  Biztosan elmegyek a fürdőbe, ha 
megépül. Azonban, akiknek dönteniük kell, tudatában 
kell legyenek annak ez mivel jár, mi lehet az út vége. 
Nem lenne jó később bánni, amit nem teszünk meg: késő 
bánat, ebgondolat.  Természetesen bárki fordíthatja ezt 
bárki ellen és használhatja a maga és bárki támogatására, 
de ezzel nem a város és a közösség érdekeit szolgálja egy 
nehéz időben. Nem lenne helyes ezt senkinek sem tenni. 
Az, hogy mit teszünk vagy nem teszünk, a tényeknek kell 
meghatározni. Igaz a kérdés, mi számít ténynek. Nekem 
az, amit eddig írtam.

 Az én egyetlen szándékom felhívni a visegrádiak 
fi gyelmét arra, hogy amit ma teszünk, vagy éppen nem 
teszünk az nem ugyanolyan súllyal esik a latba mint 10 
évvel ezelőtt. Ma hosszú időre dől el sok minden. Nem 
mindegy hogyan.

Ezért gondolom azt, hogy a széthúzás, a felesleges politikai 
„szúrkapiszka” ma luxus lett, ez a jövőben pénzben mért 
hátrány lesz, akadálya egy hatékony és tudatos közösségi 
életvitelnek. A gondolatok versengése az más, az „fair 
play”.  Visegrád egy város, nincs parlamentje és pártjai.  A 
tények mindenkinek ugyanazok. Akkor csak beszélni kell 
róla és döntésre jutni. Még veszekszünk a homokozóban 
a hátunk mögött elviszik az uzsonnát.    

Nem kritikaként írtam, amit írtam, fogják fel, annak, ami: 
én ezt ajánlanám, ha ez lenne a dolgom.  Az sem bánt, 
hogy „utópia” lett abból, amin annyit dolgoztam. Szívesen 
tettem.  Itt nem az egyes ember érdekeiről, hanem egy 
Város sorsáról van szó, ami egy hibás helyzetmegítélés, 
partikuláris döntés, hasztalan várakozás és egyéb 
„tornagyakorlatok” miatt lehetséges, hogy hosszú időre 
kedvezőtlen irányba fog változni. Ezt minden itt lakó 
saját szemével fogja látni, saját bőrén fogja tapasztalni. 
Ezért dolgoztam a dolgon. Sajnos eddig siker nélkül.  Én 
azt tartom utópiának, ha akármiért is egy közösség nincs 
döntési helyzetben és valamit utólag mindeniknek meg 
kell bánni. Az, hogy mi lesz az, amit meg kell bánni, az a 
jövő titka. Felvázoltam az én forgatókönyvemet.  Lehet, 
sőt kell is vitatni azt, ami ebben áll. A helyzet bizonytalan.  
Az irányváltás egyszerűen szükségszerűség, ez ma az 
igazi követelmény. Erről kell dönteni, ezt kell lehetővé 
tenni, hogy ne sodródjunk. Az előttünk álló nehézségeket 
le lehet győzni, Európa és ebben Magyarország meg fogja 
találni az innovatív megoldást és sok munkával kilábal a 
válságból, miért ne lenne ez így Visegrádon is?

Omaszta István
Energetikus Szakértő

Okl. bányagépész -és villamosmérnök
Okl. mérnökközgazdász

PS:
Köszönettel tartozom azoknak, akiket itt most a 
pártatlanság okán név szerint nem említek, akik a fenti 
településfejlesztési koncepciót támogatták. Lehet, hogy 
úgy hozza a sors, nemhiába tették. 

MEGHÍVÓ
VISEGRÁDI ENERGIAESTÉK

KÖTETLEN, POLITIKAMENTES ESZMECSERE 
HÉTKÖZNAPI GONDOKRÓL ÉS AZOK 

LEHETSÉGES MEGOLDÁSAIRÓL.
I. ELŐADÁS ÉS BESZÉLGETÉS

2022.01.14. SZOMBAT 18:00 ÓRAKOR

A FELLEGVÁR ÓVODA ALAPÍTVÁNY
és a 

Green Synergia Bt. rendezésében.
Hely: Rév utcai Schatzi Sváb Bisztróban

Részvétel díjtalan.
Önkéntes adománygyűjtés az óvodaalapítványnak és a 

szociálisan rászoruló visegrádiak megsegítésére 
(50-50%).

(Mindenkinek jut egy meleg tea.) 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik Vidosits Béláné Évát utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút és 
virágot helyeztek.

Vidosits család

DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

INGYENES 

BABA- GYERMEK és 

rendez.
Január 17-én  (kedden) 

12-13.30 óráig a Visegrádi M
Ház emeleti termében. Megközelítés a 

jobb oldali bejáraton. 
Jelenleg nem áll módunkban ruhaadományt fogadni. 

Megértésüket köszönjük. 
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A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2023. január 11-én, szerdán 18 órára  
a művelődési házba 

 

Kovály Erzsébet 
református lelkész, mentálhigiénés szakember, 

egyetemi oktató 
 

A támogató kommunikáció 
 

című előadására 
 

A program ingyenes! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan 
 

2023. január 20-án, pénteken 18 órára  
a művelődési házba 

 

Tóbisz Tinelli Tamás 
zeneszerző, énekes, gitáros 

 

ESTI MEGÉRKEZÉS 
című zenés előadó estjére 

 

Az esten magyar – főként a Nyugat folyóirathoz 
kötődő – költők megzenésített versei hangzanak el. 

 

A program ingyenes! 
 
 
 

Mátyás Király Művelődési Ház 
és a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány 

szeretettel hív mindenkit a 
 

Viktorin 200 
emlékév záró rendezvényére 

 

2023. január 27. pénteken 16.30 óra 
közös ima és főhajtás Viktorin József sírjánál a 

Visegrád temetőben 
 

ezt követően 17 órakor a művelődési házban 
könyvbemutató és előadás 

Viktorin József „Visegrád hajdan és most” 
című könyvének reprint kiadása alkalmából 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2023. január 28-án 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! 
 

 

JANUÁRI PROGRAMOK

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  
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PUSCHO ÁLLÁS 
 

A Puscho Kft Dunabogdányi mosodája 
 

keres.  
 

 
e-mailen: mosoda@puscho.hu 

 
telefonon: 06-26-391-  

 
 

  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

Pilinszky János 
AZ ÚJÉV KÜSZÖBÉN

A számadás és a tervezés napjai egybeesnek az óév végén és az újesztendő küszöbén. Mert bár együtt forgunk a 
kozmikus idővel, szívünk és szellemünk túlcsap a napóra mutatóján. Számadásunkkal és reményeinkkel szabadon 

közlekedünk abban, ami elmúlt és abban, ami el se érkezett még.

Törékenyebbek vagyunk az anyaföldnél, mégis bizonyos értelemben függetlenebbek nálánál. A Föld minden évben 
meghal, szemünk láttára hóba-fagyba dermed pályája törvényei szerint. Persze mi is meghalunk egyszer, s akkor valóban 
meghalunk, de a mi végérvényes halálunk – hitünk szerint – egy valódi öröklétbe fordul át. Innét, hogy bár törékenyebbek 
vagyunk a fölénk feszülő égboltnál, e törékenységünkben is – reményeinkkel és számvetéseinkkel – fölébe növünk az égi 
mechanizmusnak, földünk és csillagaink örökös jelenének.

Épp abban, hogy mulandóságunkat érzékeljük is, fészkel meghívatottságunk reménysége. Hogy szenvedésünk mélyebb 
a kövek és a föld szenvedésénél, szintén ettől van. Arcunkban az öröklét fényétől szomorúbbak a ráncok minden más 
teremtményénél, ahogy tőle sugárzóbb örömünk is.

A föld haldoklása rólunk szól és nem rólunk egyszerre. A mi életmódunkhoz viszonyítva a tél csak viszonylagos halál, 
de a tavasz is csak átmeneti föltámadás. Mi valójában kívül állunk a „puszta időn”; együtt úszunk vele, de mégse egészen. 
Míg a mindenség a szakadatlan mulandóság jegyében él – mi halandók és halhatatlanok vagyunk.

E valódi és feloldhatatlan feszültségből született egész kultúránk és minden imádságunk. Abból, hogy itt vagyunk, s 
mégse vagyunk egészen itthon a földön.

Az esztendő küszöbén ezt a tényt számadásainkban és reményeinkben se szabad elfelednünk. Különben alapjaiban 
tévedünk. Adjuk meg hát az időnek, ami az időé, s az örökkévalónak a maga halhatatlan részét.

(Új Ember, 1973. december 30.)
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Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas) 
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Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel; Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

 
 

Január 5. csütörtök, 18:00 
ISTEN FÖLDJE  
feliratos, dán-izlandi-francia-svéd filmdráma, 138’, 2022 
Rendező: Hlynur Pálmason 
Főszereplők: Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurđsson 
 

A 19. század végén egy dán pap Izlandra érkezik, hogy a távoli 
szigetország egy eldugott részén templomot építsen és az 
embereket fotózza. Minél több időt tölt a zord időjárás sújtotta 
országban és a zárt közösségben, annál nagyobb erkölcsi és 
vallási kihívást jelent számára eredeti küldetése.  
 

Január 6. péntek, 17:00 
A ZSÉMBES –  EGY ESCORT NYOMÁBAN  
feliratos, finn vígjáték, 109’, 2022 
Rendező: Mika Kaurismäki 
Főszereplők: Heikki Kinnunen, Mari Perankoski, Kari Väänänen 
 

A Zsémbes mindennapjai Finnország legmélyén a régi rutinok 
szerint telnek. Egy nap összetöri szeretett Ford Escortját, és az 
autót a roncstelepre viszik. De a Zsémbes ragaszkodik ehhez a 
típushoz. A legközelebbi 1972-es Escort Németországban 
található. A Zsémbes kivesz egy rakás pénzt a helyi bankban, és 
Nyugat-Európába indul, hogy beszerezze új járgányát, ám a 
modern világ sok meglepetést tartogat számára. Útja során rég 
nem látott bátyját is útba ejti, akivel talán hosszú évtizedek után 
végre sikerül rendeznie viszonyát.  
 

Január 6. péntek, 19:15 
AZ ÚJ JÁTÉK  
szinkronizált, francia vígjáték, 112’, 2022 
Rendező: James Huth 
Főszereplők: Daniel Auteuil, Jamel Debbouze, Salim Kissari 
 

Egy dúsgazdag apa elkényeztetett fia unatkozva keres magának 
ajándékot egy játékboltban. A tinédzsernek mindene megvan, így 
hirtelen ötlettől vezérelve az ügyefogyott biztonsági őrt választja 
új játéknak. Környezete hirtelen nem tud mit kezdeni a 
meghökkentő kéréssel, majd egy nagy összeggel igyekeznek 
rávenni a szeleburdi biztonsági őrt, hogy átmenetileg legyen 
játszópajtása az elkényeztetett srácnak. Kettejük barátsága 
mindenki számára jobbító hatással lesz, s a kaland immár 
nemcsak barátságról és emberi kapcsolatokról, hanem az élet 
igazi értékeiről, a gyereknevelés nehézségeiről és apa-fia 
kapcsolatról is szól.  
 

Január 7. szombat, 15:00 
TÜNDÉRI BAJKEVERŐ  
szinkronizált,  luxemburgi-német animációs film, 85’, 2022  
Rendező: Caroline Origer 
 

Violetta, az örökké kíváncsi, és szeleburdi tündérlány 
fogtündérnek készül, ám a megannyi gyakorlás ellenére sem tud 
játékokat varázsolni, melyeket a fogakért cserébe kellene a 
gyerekeknél hagynia. A nagy tündérvizsga pedig közeledik, és 
csak azok lehetnek fogtündérek, akik sikeresen átmennek a 
vizsgán. Violetta megbukik, ám engedély nélkül így is elmegy az 
emberek világába. A kaland balul sül el: egy baleset 
következtében képtelen visszajutni a tündérek világába, így 
kénytelen egy kislány segítségét kérnie.  
 

Január 7. szombat, 17:00 
AZ ÚJ JÁTÉK  
szinkronizált, francia vígjáték, 112’, 2022 

Január 7. szombat, 19:15 
ISTEN FÖLDJE  
feliratos, dán-izlandi-francia-svéd filmdráma, 138’, 2022 
 

Január 12. csütörtök, 18:00  
A ZSÉMBES –  EGY ESCORT NYOMÁBAN  
feliratos, finn vígjáték, 109’, 2022 
 

Január 13. péntek, 17:00 
KÖZEL  
feliratos, belga-holland-francia filmdráma, 105’, 2022 
Rendező: Lukas Dhont 
Főszereplők: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie 
Dequenne 
 

A két tizenhárom éves fiú, Leo és Remi a gondtalan gyerekkor 
idilli életét élik. Mindketten szerető családban nevelkednek 
Belgium egyik gyönyörű vidékén. A nyár hosszú hónapjaiban 
minden percet együtt töltenek, elmerülnek a saját maguk által 
kitalált, bonyolult történelmi szerepjátékokban, bicikliznek, 
frissen szedett gyümölcsöt esznek, és segítenek szüleiknek a 
gazdaságban is. Az iskola kezdete azonban kiszakítja őket 
érintetlen saját világukból, majd intenzív barátságuknak hirtelen 
vége szakad. Léo nem képes megérteni, hogy mi történt, ezért 
Sophie-hoz, Rémi édesanyjához fordul segítségért.  
 

Január 13. péntek, 19:15 
I  WANNA DANCE WITH SOMEBODY   
A WHITNEY HOUSTON-FILM  
szinkronizált, amerikai életrajzi dráma, zenés film, 150’, 2022 
Rendező: Kasi Lemmons 
Főszereplők: Naomi Ackie, Clarke Peters, Stanley Tucci 
 

Whitney Houston minden idők egyik legnagyobb női R&B 
popénekese volt. A film nyomon követi minden idők egyik 
legnagyobb női R&B popénekesének útját az ismeretlenségtől a 
zenei szupersztárságig.  
 

Január 14. szombat, 15:00 
A KIS NICOLAS: ELJÖTT A BOLDOGSÁG 
IDEJE!  
szinkronizált, francia-luxemburgi animációs film, 82’, 2022 
Rendező: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 
 

A kis Nicolas varázslatos vizuális stílusával messzemenőkig hű 
Jean-Jacques Sempé karikaturista és René Goscinny író még 
eredetileg az 1950-es években indult sorozatához. Az animációs 
film a két alkotó életébe enged betekintést, miközben 
megelevenedik a csínyekre állandóan kapható francia kisfiú, 
Nicolas. A rajzolt karakter nem csak kedves grafikaként létezik, 
hanem társa, barátja lesz a két alkotónak. Az egész család 
számára lenyűgöző film hűen visszaadja az eredeti könyvek 
hangulatát, miközben mind a történelmi, mind az alkotók 
személyes élményei alapján ismerjük meg a művek keletkezését.  
 

Január 14. szombat, 17:00 
KÖZEL  
feliratos, belga-holland-francia filmdráma, 105’, 2022 
 

Január 14. szombat, 19:15 
I  WANNA DANCE WITH SOMEBODY   
A WHITNEY HOUSTON-FILM  
szinkronizált, amerikai életrajzi dráma, zenés film, 150’, 2022  



M A G Y A R  F I L M E K  H E T E  
 

Január 18. szerda, 18:00 
AKI LEGYŐZTE AZ IDŐT: KELETI ÁGNES  
magyar-izraeli portréfilm, dokumentumfilm, 81’, 2022 
Rendező: Oláh Kata 
 

Keleti Ágnes az olimpiák történetének egyik legeredményesebb 
magyar női sportolója, a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, a 
Nemzet Sportolója. A több mint egy éven keresztül forgatott film 
középpontjában az ő hétköznapjai, a csendes visszaemlékezések 
állnak. Rendkívüli életének mozaikjait a vele készült archív 
interjúk, naplójának részletei és intim beszélgetések adják ki.  
 

Január 19. csütörtök, 18:00  
LARRY  
magyar filmdráma, 108’, 2022 
Rendező: Bernáth Szilárd 
Főszereplők: Vilmányi Benett, Thuróczy Szabolcs 
 

A juhpásztorként tengődő, 21 éves Ádám magának való vidéki 
fiú, aki szégyelli dadogását. Feszült, mégis meghitt hidegségben 
él egykor erőszakos, mára a vallásban menedéket lelt és 
megszelídült édesapjával. Ádám egészen addig nem találja a 
helyét, amíg rá nem ébred, hogy a rapzene segítségével – Larry 
művésznéven – kifejezheti magát, és szembe nézhet 
frusztrációival. Explicit, dühtől fűtött szövegeire felfigyelnek a 
helyi fiatalok, majd a neten váratlan mértékű népszerűségre tesz 
szert. Egy tehetségkutató lehet számára a kitörési lehetőség, ám 
ehhez előbb a kezébe kell vennie a saját élete feletti irányítást.  
 

Január 20. péntek, 17:00 
JÖVŐ NYÁR  
magyar filmdráma, 73’, 2022 
Rendező: Kárpáti György Mór 
Főszereplők: Brezovszky Dániel, Bukovszky Orsolya 
 

Milán, a 18 éves nyughatatlan gimnazista nyári táborban vesz 
részt osztálytársaival. Szerelmi háromszög kezd el alakulni 
közte, Anna és Dani között. A három fiatal a társaságból kiválva 
a saját útját járja, de az események váratlan fordulatot vesznek. 
Egy év elteltével az osztály visszatér a kirándulás helyszínére, 
ekkor már Milán nélkül: a fiú időközben öngyilkos lett. Az 
emléke kitörölhetetlen nyomot hagyott bennük. Megpróbálják 
felidézni a történeteket, és keresik a választ arra, vajon 
elkerülhető lett volna a tragédia?  
 

Január 20. péntek, 19:15 
ÁTJÁRÓHÁZ  
magyar romantikus vígjáték , 104’, 2022 
Rendező: Madarász Isti 
Főszereplők: Rujder Vivien, Bárnai Péter, Kulka János 
 

Krisztián vagány, laza srác, és végre szerzett magának állást: egy 
hullaház portása lett. És halál szerelmes – volna. De a kiszemelt 
csaj, Ági az első találkozásuk után nem sokkal ügyfélként 
bukkan fel: balesetet követően hozzák a fagyasztóba. Csakhogy a 
szerelmes szív akkor is harcra kész, ha már nem dobog. Krisztián 
és Ági – bár egy világ választja el őket – nem nyugszik békében. 
És szerencsére a hullaház nem olyan csendes hely, mint kívülről 
látszik: éjszakánként bőven történnek olyan csodák, amelyeknek 
köszönhetően a fiatalok is újra találkozhatnak. Egyedül talán 
nem boldogulnának, de a segítségükre van pár jó szándékú és jó 
humorú tetem. Szükségük is lesz rá: mert a halál nem tréfál, és 
egy földöntúli hatalmú, az élőkért nem lelkesedő szellemlény, 
mindent elkövet, hogy véget vessen a bontakozó románcnak.  
 

Január 21. szombat, 16:00 
TOLDI –  A MOZIFILM 
magyar animációs film, 107’, 2022  
Rendező: Jankovics Marcell 
 

Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi 
magyar szuperhős, egy naphérosz. Toldi Miklós történetén 
keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú 
felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját 
képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává 
válhasson. A filmben nemcsak az ármánykodó báttyal való 
viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de 
teljes gazdagságában megjelenik benne a lovagi világ és a 
magyar puszta, illetve a lápvidék is.  
 

Január 21. szombat, 18:00 
JÓREMÉNYSÉG SZIGET  
magyar játékfilm, dráma, 128’, 2022 
Rendező: Ljasuk Dimitry 
Főszereplők: Ljasuk Dimitry, Baranyák Béla, Molnár Barnabás 
 

A főszereplő a járvány idején úgy dönt, hogy karanténba vonul 
egy apró szigetre a Tisza-tavon. A kalandnak tűnő kezdet után 
hamar próbára teszi a magány, ami rávilágít gyengeségeire és 
félelmeire. A Tisza gyógyító ereje, a nomád élet és apja tanításai 
lassanként megváltoztatják értékrendjét. Fél év elteltével egy jó 
és egy rossz hírt kap a szigetre érkező paptól, aminek a hatására 
el kell hagynia a szigetet és mindent elengednie. Mégis ez teszi 
lehetővé, hogy megtalálja azt, amit keresett.  
 

Január 26. csütörtök, 18:00  
JÖVŐ NYÁR  
magyar filmdráma, 73’, 2022 
 

Január 27. péntek, 17:00 
LARRY  
magyar filmdráma, 108’, 2022 
 

Január 27. péntek, 19:15 
FORTUNE HADMŰVELET  - A NAGY ÁTVERÉS 
szinkronizált, amerikai-kínai akcióthriller, 114’, 2022 
Rendező: Guy Ritchie 
Főszereplők: Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant 
 

Guy Ritchie és Jason Statham ismét összefogtak, hogy egy 
furmányos kémfilmmel rukkoljanak elő. A Ritchie-társulat 
legújabb üdvöskéje, a komikusi vénával megáldott Aubrey Plaza, 
az Úriemberek után ismét sziporkázó Hugh Grant, és Az egy 
igazán dühös emberben is feltűnő Josh Hartnett együtt csűrik-
csavarják a sztorit és az akciókat Jason Statham oldalán.  
 

Január 28. szombat, 15:00 
A KIS NICOLAS: ELJÖTT A BOLDOGSÁG 
IDEJE!  
szinkronizált, francia-luxemburgi animációs film, 82’, 2022 
 

Január 28. szombat, 17:00 
AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK HÍVNAK  
szinkronizált, svéd-amerikai vígjáték, filmdráma, 121’, 2022 
Rendező: Marc Forster 
Főszereplők: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo 
 

Otto a lakópark réme. Pedig nem hangos, nem szabálytalan. Épp 
az a baj vele, hogy szuperrendes és mániákusan ragaszkodik a 
szabályok betartásához. És ha meglátja, hogy valaki eltér az 
elveitől, azt nem fél figyelmeztetni. De a szomszédjába költözik 
egy Dél-Amerikából érkezett család, amelyik kicsit másképpen 
áll hozzá az élethez. Kicsit szabálytalanabbak. Kicsit 
közvetlenebbek. És hiába próbálja Otto meggyőzni őket, hogy a 
lakópark minél több szabályra vágyik, ők inkább úgy gondolják, 
hogy a szeretet a lényeg. Még ha az egy kis ricsajjal is jár.  
 

Január 28. szombat, 19:15 
FORTUNE HADMŰVELET  - A NAGY ÁTVERÉS 
szinkronizált, amerikai-kínai akcióthriller, 114’, 2022 
 

 

Támogatóink:  
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