
 

 

 

 

 

 

 
 

XI. évfolyam 1. szám             2018. június 
 

FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ  
A Belügyminiszter a Magyar Urbanisztikai Társaság 
Falutagozatának közreműködésével 2017-ben 
meghirdette a „Magyarországi Falumegújítási Díj 
2017” pályázatot „Átfogóan gondolkodni” mottóval. 
Ez egyszerre jelent továbbgondolást és távlati 
gondolkodást, mely tartalmilag azt a tényt kívánja 
hangsúlyozni, hogy a döntéseknek és 
beavatkozásoknak választási ciklusokon átívelő vagy 
túlmutató következményei vannak. 
A pályázatot meghirdetők célja az volt, hogy 
felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe 
állítsák“, azokat a települési közösségeket, amelyek 
kimagasló és példaszerű színvonalon végzik 
jövőbemutató fejlesztési munkájukat. 
Célja a falvak, a falusi életmód, az ott évszázadok 
alatt felhalmozódott értékek átmentése a jövő 
számára. Nemcsak egyszerű megtartást, 
„skanzeneket” tűztek ki azonban célul, hanem a 
modern kor kihívásaira megfelelő választ adni képes, 
élettel teli, önfenntartó falvakat, amelyek egyszerre 
jelentenek munkahelyeket, a társadalmi-kulturális 
élet színterei és magas színvonalú életminőséget 
nyújtani képes lakóhelyek. Kiemelkedő a legjobb 
gyakorlatok felkutatása, ezek széleskörű közkinccsé 
tétele, az egymás közötti kölcsönös tájékoztatás, az 
ország- és tartomány-határokon átnyúló tapasztalat- 
és információcsere. 
Községünk a megmérettetésen „a falumegújítás több 
területén elért kiemelkedő teljesítményért” 
díjazásban részesült.  

 
A pályázatokat a 2006-2016 közötti fejlesztési 
ciklusban elért eredmények alapján értékelték. Ebben 
az időszakban megújult a településünk közintézmény 
hálózata, ugrásszerűen fejlődött az oktatási, 
egészségügyi, szociális ellátás színvonala (mind 

infrastruktúra, mind emberi erőforrások 
tekintetében), továbbá megújultak, megszépültek a 
közterületek és a közösségi terek. Értékelték azt is, 
hogy sokat adunk értékeink megőrzésére, 
hagyományaink újraélesztésére, közösségépítésre, 
tudatosan „építkezünk”, és átfogó falufejlesztésben 
gondolkodunk.  
Nagypáliban rendezett program nagymértékben 
különbözött az eddigiektől hiszen most először 2 
napos volt a rendezvény, melynek a hagyományok 
szerint a tavalyi fődíj nyertese adott otthont. Az első 
fél nap az odautazással telt. Ebéd közben 
megismerkedtünk a házigazdával Köcse Tibor 
Polgármester úrral is, majd egy meglehetősen hosszú 
falu bemutató következett. Megnézhettük a kb. 20 év 
fejlesztésének gyümölcseit, majd egy helyi 
cégtulajdonos 180 hektáros gyümölcs ültetvényére is 
ellátogathattunk. A nap zárásaként pedig grill-
kemencés szabadtéri vacsorára voltunk hivatalosak. 
A második napon mind a tíz díjazott egy 2*2 m 
alapterületű standon mutathatta be települését. 
Véleményem szerint jól sikerült az első standunk. 

 Itt is szeretném megköszönni Filó Attilának a 
kóstolós borokat, Banka Amandának a kézműves 
sajtokat, a VKE által összegyűjtött és kiállított helyi 
értékeket, valamint a Bakkhosz Kft. üvegcsodáit.  
A készülődés után következett a díjátadó, ahol 
minden díjazott település tíz percben mutathatta be 
fejlesztéseit, a fődíjas Iszkaszentgyörgy 20 percet 
kapott. Mindezek után következhetett a díj átvétele, 
amelyet Dr.Dukai Miklós, a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Helyettes Államtitkára adott át a 
településeknek. A házigazdáink kulturális műsorát 
követően stand bontás és hazautazás volt a záró 
akkord. Köszönjük Nagypáli csapatának a 
színvonalas és tartalmas két napot. 

Szarvas László polgármester 



HÍRVIVŐ                           2018. június                             2
VÁLASZTÁSOK 2018. 
Tavasszal került sor az országgyűlési képviselők 
választására. 
Visonta egy szavazókörös település, a 
választópolgárok a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében kialakított szavazóhelyiségben adhatták 
le szavazataikat. 
Az országgyűlési választásokat a Köztársasági Elnök 
2018. április 8. napjára tűzte ki, melynek során a 199 
fős Parlament tagjait választottuk meg. Közülük 93 
képviselő országos listáról, 106 képviselő pedig 
egyéni választókerületben szerzett mandátumot.  
Visonta, 56 másik településsel együtt, a Gyöngyös 
székhelyű, Heves megyei 2. számú országgyűlési 
egyéni választókerületbe tartozik. 
A választás egyfordulós volt. 

 
A Visonta Községi Helyi Választási Bizottságba a 
pártok, jelölő szervezetek 3 tagot delegáltak, így 8 
fővel látta el teendőit a testület, melynek munkáját 
jegyzőkönyvvezető segítette. 
Községünkben a választásra jogosultak 
névjegyzékében szereplő 961 választópolgár közül 
721-en jelentek meg szavazás céljából, a részvételi 
arány 75 % volt. 
A települési eredmények a következők szerint 
alakultak: 
Egyéni jelöltek:   
Jelölt neve                                    Szavazatok száma 
Birtalan József 2 
Orosz Bálint János 57 
Réz Ágnes 3 
Zvara Zsolt 1 
Gazsi Henrietta 1 
Hegedűs Dávid 0 
Reichenberger János Gyula 27 
Szőcsi Lajos 0 
Nagy Gábor Elemér 0 
Horváth László Dezső 278 
Pocsai István Zoltán 3 
Vona Gábor 330 
Búzás Mónika 4 
Töviskesné Dsupin Judit Ibolya 0 
Suha Béláné 0 
Összes érvényes szavazat száma: 706 

 
Listás szavazás: 

Pártlista neve                                   Szavazatok száma 
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 2 
Momentum Mozgalom 13 
Demokratikus Koalíció 37 
Szegény Emberek Magyarországért Párt 1 
Közös Nevező 2018 0 
Európai Roma Keresztények Jobblétéért  
Demokratikus Párt 0 
Összefogás Párt 1 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 12 
Magyar Szocialista Párt- 
Párbeszéd Magyarországért Párt 46 
Iránytű Párt 0 
Magyar Igazság és Élet Pártja 3 
Magyarországi Cigánypárt 0 
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség –  
Kereszténydemokrata Néppárt 265 
Net Párt 1 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 269 
Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló  
Emberek Pártja 1 
Magyar Munkáspárt 1 
Együtt – A korszakváltók Pártja 3 
Családok Pártja 4 
Lehet Más a Politika 45 
Tenni Akarás Mozgalom 0 
Rend és Elszámoltatás Párt 0 
Kell az Összefogás Párt 0 

Összes érvényes szavazat száma: 704 
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Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület 
A Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület 2017 
évben is igyekezett az alapszabályának megfelelően 
ellátni a feladatait.  
28 fős taglétszámmal indultunk az év elején és 77 
alkalommal 1084 órát töltöttünk szolgálatban (ez az 
aktív tagokra vetítve 40 óra/fő szolgálatot jelent), ami 
első hallásra nem sok, de ha súlyos volt a helyzet 
naponta több turnusban akár 0-24 órában kint 
voltunk a terepen. (2016-ban 48 alkalommal 827 órát 
szolgáltunk.) Szeretnénk ha a teljesített szolgálati 
órák növekednének, de változatlanul figyelembe kell 
vennünk, hogy önkéntes munkavégzésről van szó, és 
tagjaink között vannak akik nem járőrözéssel segítik 
az egyesület munkáját, illetve vannak inaktívak 
(kismama, gyesen lévő, stb.) is, a többség pedig 
családfenntartó, dolgozó ember, akik a 
lehetőségeikhez képest igyekeznek a közösségért 
tenni. 
Időközben 35 főre bővült a taglétszámunk és újabb 2 
fő tett sikeres polgárőr vizsgát. 
Járőrszolgálatainkat gépkocsival, kerékpárral és 
gyalog végeztük. Munkánk hatékonyabbá tételéhez 
vásároltunk egy jó minőségű távcsövet és az 
önkormányzat vásárolt egy hőkamerát, amit a 
hegyőrséggel közös használatra kaptunk meg. 
Nézzük részletesebben az eseményeket: 
Február elején a hirtelen olvadás Visonta egyetlen 
megmaradt patakján soha nem látott jégtorlaszokat 
alakított ki négy helyen, melyek áradással 
fenyegették a falu utcáit. A vészhelyzet idejére 
polgárőreink napi 24 órás figyelő- és járőrszolgálatot 
teljesítettek.  
Egy áprilisi szombat este, betöréshez és randalírozó 
fiatalok lecsitításához egyaránt a rendőrség segítségét 
kellett kérni. 
Az események májusban pörögtek fel igazán. 
Könnyed bevezetésként biztosítottuk a majálist és 
ebben az időszakban lehullott jelentős mennyiségű 
csapadék miatt a járőrözés mellett újra gyakori 
ellenőrzést igényelt az erősen megduzzadt patak.  
Egy alkalommal a Sárhegyről hirtelen lezúduló 
csapadékvíz miatt a nagytelepen rekedt embereket 
kellet a terepjárónkkal kimenteni. E hónap közepén 
volt az újoncoknak szervezett polgárőr oktatás és 
vizsga. A gyereknapi rendezvény biztosítását követő 
éjszaka egy betöréses lopásnál segítettük a rendőrök 
munkáját. 
 Néhány bűnözésre hajlamos embernek annyira 
megtetszett egy sport úti lakatlan házikó, hogy 
visszajáró „vendégként” egyre gyakrabban 
próbálkoztak a hívatlan „látogatással”.  
Visonta nyugalmának helyreállításához a polgárőrök, 
jónéhány elszánt visontai lakos és a körzeti

 megbízottunk összefogására, sok átvirrasztott 
éjszakára és bátor, határozott fellépésére volt 
szükség.  
Tevékenységünk hatékonyságának növelését az 
önkormányzat e nehéz időszakban egy hőkamera 
vásárlásával és egy szokványos civil autó ideiglenes 
használatba adásával is megtámogatta, míg a 
segítségünkre siető nem polgárőr községbeliek sem 
sajnálták a saját civil járműveiket is bevonni a 
járőrözésbe, amikkel egyszerre sok pontját 
figyelhettük a falunknak és szükség esetén gyorsan 
egymás segítségére siethettünk. 
A mozgalmas májust követően az esztendő többi 
hónapja a közbiztonság szempontjából viszonylag 
nyugalmasan telt, de nem események nélkül. Ilyenek 
voltak helyi rendezvények biztosításai (március 15, 
majális, emlék búcsúest egy tragikusan elvesztett 
kislányért, falunap, szüreti forgatag, október 23) ahol 
csak ritkán kellett 1-1 helytelenül viselkedőt 
figyelmeztetni vagy a rendezvényről kivezetni.  
A településünk kisvonatjának helyközi közlekedését 
sok alkalommal biztosítottuk más települések 
rendezvényeire (Abasár, Domoszló, Gyöngyös, 
Gyöngyösoroszi, Parád) 
Kétszer vettünk részt eltűnt személy keresésében: 
júliusban egy halmajugrai háziőrizetből megszökött 
személy felkutatása igényelt széleskörű több 
településre kiterjedő nagylétszámú rendőrségi razziát 
és polgárőr mozgósítást, ami sikerrel záródott. 
Októberben a mátraházai szanatóriumból eltűnt idős 
néni keresésében vettünk részt hajnal egy óráig 
(később kiderült, hogy távol lakó rokonához utazott 
csak elfelejtett szólni az ápolóknak).  
Előfordult, hogy szolgálaton kívüli szemfüles 
polgárőrtársunk tetten ért egy illegális hulladék 
lerakást elkövető személyt, aki ellen azonnal 
megtette a szükséges intézkedést. 
Ezek után már szinte említésre sem érdemes, hogy 
éjszakai járőrözés közben megállunk becsukni a 
nyitva felejtett kiskapukat vagy értesítjük a nyitott 
ablakkal talált lakatlan ház tulajdonosát.  
Csapatépítés céljából májusban bográcsoztunk a 
visontai lőtér előtt. Júliusban a megyei 
polgárőrnapon a tiszanánai Dinnyésháton 
cserélhettünk tapasztalatot és levezethettük a 
mindennapok feszültségét. December végén egy 
vidám batyus vacsorával zártuk az évet.  
Köszönöm szépen minden polgárőrnek az eddigi 
szolgálatokat, köszönettel tartozunk az anyagi és 
erkölcsi támogatásért a Visonta Községi 
Önkormányzat Polgármesterének, Jegyzőjének, 
Képviselőtestületének és a munkánkat személyesen 
segítő visontai lakosoknak. 

Váradi Zsolt elnök 
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EGY MOZGALMAS SZOLGÁLAT MARGÓJÁRA  
Egy kellemes áprilisi szombat este kezdetét vette a 
szokványosnak ígérkező polgárőr szolgálat. Nyugodt 
járőrözés Visonta csendes utcáin a kellemes tavaszi 
időjárásnak örvendezve. A Pinceudvaron fiatalok 
nagy létszámú bulira készülődtek, ezért polgárőreink 
első útja oda vezetett, hogy tájékozódjanak milyen a 
társaság és a hangulat.  
Alig váltottak pár szót a gyülekezőkkel, amikor 
megcsörrent az egyikük telefonja. Lakatlan ház 
udvaráról távozó idegent láttak a szomszédok. 
Autóba ugrottak és a helyszínre siettek. Az útszélén 
izgatottan beszélgető szomszédok elmondták milyen 
embert láttak és az merre ment. Utána eredtek és 
hamarosan megvilágítottak a járőrautó fényszórói 
egy a faluszélén kifelé igyekvő fiatalembert, aki a 
polgárőrök kérdéseit követően tagadta, hogy bent járt 
volna bármelyik udvaron, ezért az arcát alaposan 
megjegyezve tovább engedték. A tetthelyre visszaérő 
polgárőrök észrevették, hogy nem csak az udvaron 
járt valaki, mert feltörve találták a ház ajtaját. A 112 
segélyhívón keresztül azonnal értesítették a 
rendőrséget és a kiérkező rendőröknek segítettek a 
ház tulajdonosának a tartózkodási helyét kideríteni. 
A tulajdonos megérkezésekor kiderült, hogy az 
elkövetőt időben megzavarták mert kisebb 
rongáláson kívül nem tudott komoly kárt okozni, 
nem vitt el semmit. E közben elszáguldott mellettünk 
egy járőrszolgálat feliratú autó, aminek akkor még 
nem tulajdonítottunk jelentőséget, de rövid időn belül 
a rendőrségi rádióból kihallatszott, hogy tömegesen 
randalírozó fiatalok vannak a visontai Kossuth téren, 
akiknek a megfékezésére rendőrségi támogatást kért 
a biztonsági szolgálat. A polgárőrök egymásra néztek 
és azonnal tudták, hogy újabb feladatunk van. A 
helyszínelőket magukra hagyva beugrottak a zöld 
Toyotába és a jelzett helyszínre siettek, ahol csend és 
nyugalom uralkodott. Pillanatnyi gondolkodás után a 
pinceudvar felé vették az irányt, ahol óriási zűrzavart 
és a közvagyon rongálásának nyomait találták (a 
helytörténeti gyűjtemény ajtaja betörve, valakinek 
eltűnt a pénztárcája, mindenki kiabált …). A 
járőrszolgálat munkatársa a pince feletti erkélyről 
kiabálva próbált a káoszon felülkerekedni, nem sok 
sikerrel.  
A hangoskodó tömegben voltak mindenféle emberek, 
olyanok, akiknek így volt „nagy” a buli és voltak 
olyanok is akik úgy érezték, hogy tönkre tették a 
szórakozásukat azok, akiknek csak az alkohol vagy 
bármi más tudatmódosító hatása a fontos. 
A polgárőr autó megjelenésére sokan igyekeztek a 
helyszínt elhagyni, de rövid tájékozódást követően a 
polgárőrök elállták a kijáratokat és a helybéliek közül 
néhány embert a saját oldalukra állítva visszatartották 
a maradék 30-40 főt és megpróbálták a hangadókat 
lecsendesíteni a rendőrjárőrök megérkezéséig, ami 
kb. félóra múlva bekövetkezett. 

(Ekkor megtapasztalhattuk a „feszesebb egyenruha 
és a keményebb jelvény” hatalmát). A rendőrök 
módszeresen és szabályszerűen igazoltattak és 
megmotoztak mindenkit, majd a körülményekhez 
képest békésen feloszlatták a „tömeget” és ők is 
elvonultak. Ezek után a lecsendesedett utcákat még 
egyszer körbe autóztuk és a papírmunkát követően 
mi is visszatértünk otthonainkba. 
Némi idő elteltével a bíróság folyosóján találkoztunk 
újra az éjszakai látogatóval … 
A fentiekből kitűnik, hogy mennyire fontos a 
szomszédokkal ápolt jó kapcsolat. Törekedjünk a 
szűkebb és tágabb környezetünkben élők 
megismerésére, ne sajnáljunk néhány percet egy kis 
beszélgetésre! A településünk rendezvényein is 
kiváló lehetőség van az ismerkedésre és a közös 
szórakozásra. Az összetartozás érzése erősíti az 
önbizalmat és növeli a biztonságérzetet is. 
Na és a buli nem attól lesz jó, hogy sokan vagyunk. 
Sokkal fontosabb, hogy kikkel és hogyan töltjük a 
kikapcsolódásra szánt időt.  

Váradi Zsolt 

 
V ISONTAI CSALÁDI BÖLCSŐDE 
Kedves Visontaiak!  
Bizonyára sokán láthatták, hogy az egyesületi 
majálison csillámtetkót készítettünk az 
érdeklődőknek ezúttal térítés ellenében. 
Célunk az volt, hogy az így befolyt pénzből bővíteni 
tudjuk a bölcsöde játékkészletét. 
43 db csillámtetoválást készítettünk kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Ezúton köszönjük a nagy 
lelkesedést és az önzetlen támogatást, melynek 
eredményeként 17.200 Ft-ot sikerült gyűjtenünk! 
Gyermeknap alkalmából ennek a pénznek 
köszönhetően egy nagy meglepetést már sikerült 
szereznünk gyermekeinknek, ugyanis kaptak egy 
több részes „bujkáló várat”, amit nagy örömmel 
vettek birtokba. 

 
Még egyszer hálás köszönet mindenkinek a 
segítségért. 

A bölcsi gondozói 
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H ÍREK A SZIVÁRVÁNY OVIBÓL  
Az idei nevelési évünket 39 kis óvodással indítottuk 
el, ami év végére 45 főre gyarapodott a harmadik 
életévüket betöltő új kiscsoportosainkkal.  
Alig kezdtük el szeptemberben az új nevelési évet, 
máris egy szüreti forgatag közepében találtuk 
magunkat, melyet a Kulturális Egyesület "régi", de 
mégis új programként jelentetett meg a falu életében. 
Felkérésükre a kicsiket népviseletbe, a nagyokat 
madárijesztőnek öltöztetve mi is részt vettünk a 
felvonuláson és egy kis műsorral járultunk hozzá a 
program sikeréhez. 

Gyöngyösön a Madárijesztő szépségversenyre 
benevezett "Csóka legények" elnevezésű munkánk, 
amit a gyerekekkel együtt készítettünk különdíjat 
kapott. A nyereményünk egy nagy kosár  finomság 
volt, amit a gyerekekkel közösen fogyasztottunk el. 
Ősszel egy új programot kezdeményeztünk az 
oviban, melyre nagyon sokat készült felnőtt és 
gyermek egyaránt. Ez az esemény a Mihály-napi 
vásári forgatag volt.  
A vásárra az óvodapedagógusok napokon keresztül a 
szabadidejükben apró ajándéktárgyakat készítettek, 
hogy az így befolyt  bevételből a különböző 
foglalkozásokon felhasználható érdekes és 
különleges anyagokat, kellékeket vásároljanak.  

 
A kicsik zenés bevezetője után a nagyobbak "Az 
aranyszőrű bárány" című mesét dramatizálták és 
adták elő. 

 
Voltunk nyomkereső túrán a bányatónál, Ildikó néni 
nyuszifarknyi kertjében és Elluska óvó néni 
szőlőjébe is kisétáltunk, hogy segítsünk, de a szőlő 
kóstolás népszerűbb volt mint a szüretelés. 

 
Beutaztunk Gyöngyösre az ölelés világnapja 
alkalmából, hogy megölelgessünk egy óriási mackót. 
Mindenki kapott egy maci alakú sütit és kijátszottunk 
magunkat az ugrálóváron, és a biciglok-kal is róttuk 
a köröket. Ha már bent voltunk a városban 
ellátogattunk a piacra is ahol mindenféle finom 
zöldséget, gyümölcsöt vásároltunk, amiket meg is 
kostóltunk az óvodába visszaérkezve. 
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Márton napján a már hagyománnyá vált lámpás 
felvonulásunkon 124-en vettek részt nagy 
örömünkre. Az udvaron egy kis verses énekes 
műsorral elevenítettük fel Márton legendáját. A 
tökből faragott lámpásokkal kirakott úton , vidáman 
sétáltak szülők és gyermekek egyaránt a saját 
készítésű lámpásaikkal. A séta után libazsíros 
kenyérrel, meleg teával, valamint a gyerekek által 
sütött vaniliás keksszel kínáltuk vendégeinket. 

 
A Galagonya bábszínház 2 alkalommal is ellátogatott 
a kicsikhez, hogy előadásaikkal szórakoztassák őket. 

 
A decembert mindig izgatottan várják a gyermekek. 
A mikulással való találkozást, az ünnepi 
előkészületeket. A művelődési házban izegve-
mozogva ültek a széken az apróságok, és várták, 
hogy felbukkanjon a nagyszakállú. A zenés műsor 
után meg is látogatott bennünket. Sokan voltak akik 
énekkel vagy verssel köszönték meg a csomagot, 
amit kaptak. 

 
A Luca -napi játszóházból is kivettük a részünket. Az 
egyik állomáson csillámtetkóval, a másikon pedig 
kézműves asztallal vártuk a gyermekeket. A falu 
karácsonyfájának lápagyújtásakor kis dalos, zenés, 

verses műsort adtunk hóembernek öltözve. 

 
A karácsonyi vásárra idén is sokat készültünk, sok 
ötletes apróság került ki a kezeink közül,és persze a 
segítőkész és kreatív szülőktől illetve nagyszülőktől. 
Az idén a konyhai dolgozók kenyérlángost sütöttek 
kemencében, a szülők besegítettek az eladásba, 
illetve mini fánkokat árultak, gyarapítva 
bevételünket. Olyan kelendő volt a portéka, hogy 
nekünk már nem is jutott belőle! 

 
A karácsonyi készülődés mindig elvarázsolja a 
gyermekeket. Készítettünk karácsonyfadíszeket, 
ajtódíszt, mézeskalácsot, ajándékokat. Feldíszítettük 
a csoportszobában a fenyőfát és vendégeinknek egy 
kis műsorral kívántunk békés ünnepeket. A gyerekek 
boldogan vették birtokba a fa alatt talált lego 
készleteket, autókat, babákat, kirakókat. 

 
A decemberi ünnepek elteltével január 2.-án ismét 
kinyílt az óvoda kapuja, hogy további élményekkel, 
tudással gazdagítsuk a gyermekeket. 
Januárban a Szegedi Látványszínház: Farsangi 
átalakulás című előadásával hangolódtunk rá a tél 
búcsúztatására. 
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Izgatottan készültünk a farsangi bálra vidám 
jelmezekkel, versekkel, tánccal.  
A kicsik békáknak, a nagyok királyfiknak, 
királylányoknak és sárkányoknak öltözve 
szórakoztatták a nagy számú közönséget. Vidáman 
mulatozva próbáltuk elűzni a hideget. 

Március 15.-én saját készítésű nemzetiszín 
zászlókkal, virágokkal sétáltunk el az emlékműhöz 
kis verseinket elmondani, emlékezni a régi 
eseményekre a magunk módján. 

 

 
A nagycsoportos óvodások meghívást kaptak az 
iskolába. Táncos bemutatóval, útvesztővel, 
keresgélős játékkal, barkácsolással na meg finom 
fánkkal vártak bennünket az iskolások. 
Meglátogattunk egy tanórát is, ahol a tavaly 
elballagott óvodásaink voltak a  főszereplők. 
Örömmel láttuk, hogy milyen ügyesek, és 
meghallgattuk az iskolai élményeiket is. 

 
Részt vettünk az egyesületi majálison is ahol zenés-
táncos műsorral álltak ismét színparda nagy-középső 
csoportosaink. 

 



HÍRVIVŐ                           2018. június                             8 
Májusban az anyukák, nagymamák, keresztanyukák 
szemébe csaltak könnyeket óvodásaink verseikkel, és 
saját kezüleg készített ajándékaikkal. 

 
Május végén a középső csoportosok Ildikó óvó 
nénivel az uszodában kis halacska módjára úszkáltak, 
siklottak a vízben. Minden kis búvár bátran lemerült 
a víz alá az ott megbújó kavicsokat felhozni a partra. 
Mindenki kedvére lubickolhatott és kipancsolhatta 
magát... persze a szabályokat betartva! 

 
A nyugdíjas klubbal is nagyon jó a kapcsolatunk. 
Ebben az évben is többször ellátogattunk hozzájuk 
műsort adni az időseknek.  
Beíratkozáskor az idén 13 gyermek jelentkezett be 
óvodánkba, akik már alig várják, hogy 
felfedezhessék a csoportszobákat és az udvart.  
A június beköszöntével elérkezett a legnagyobbak 
számára a ballagás napja. 

 

Június 1.-én a feldíszített óvodai csoportszobában 12 
nagycsoportost búcsúztattunk el, akik vidáman 
engedték útjára héliumos lufiaikat kívánságaikkal. 
 Nagy izgalommal várják már a szeptembert, hogy 
beülhessenek az iskolai padba.  
Nem lesz könnyű gyermeknek se és szülőnek se, 
hiszen akik itt a legnagyobbak voltak, ott ismét a 
legkisebbek lesznek majd. 

 
A nevelési évünket a művelődési házban zártuk le 
vidám zenés műsorral, vetítéssel és a gyerekek 
megvendégelésével ami az idén szedvics, szörpi és 
csokis muffin volt, melyet a konyhai dolgozóink 
készítettek el.  

És az elmaradhatatlan kirándulás...  Két busszal és 
számtalan autóval indultunk el a nagy kaland felé az 
Adrenalin parkba. Volt ugrálóvár, óriáscsúszda, 
trambulin, akadálypálya, kisvonatozás....Mindenki 
nagyon jól érezte magát. A busz a visszaúton pedig 
tele volt ásítozó gyerekekkel, akik alig várták, hogy 
egy kicsit megpihenhessenek ezután a mozgalmas, 
élményekkel teli nap után. 
Még sok oldalt meg tudnánk tölteni az óvodai élet 
eseményeivel, hiszen a leírtak mellett még számtalan 
programot valósítottunk meg az év sorám. 
Mindenkinek élményekben gazdag , vidám nyarat 
kívánunk, szeptemberben újra találkozunk új 
kalandokra várva. 

Szivárvány Óvoda dolgozói nevében 
Fekete Éva óvodavezető 
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SZENT -GYÖRGYI HÍREK  
2017. szeptember 1-én 18 kis elsős diákkal, összesen 
132 fővel kezdtük el a tanévet.  
A tanulmányi munka mellett elindultak szakköreink 
és különféle egyéb foglakozásaink is: fociszakkör, 
úszásszakkör és kézilabda a 2-8. osztályoknak, 
origami az 1., ügyes kezek szakkör pedig a 2-4. 
osztályoknak, emellett sakk- illetve jógafoglalkozás, 
lovaglás, Bozsik foci és síelés is bekerült a 
szabadidős tevékenységek közzé. 

 
Iskolai programjaink a következőképpen valósultak 
meg: 
Szeptemberben megtartottuk a hagyományos Szent-
Györgyi hetünket, melynek keretében az egészséges 
életmóddal, sporttal és étkezéssel, drog prevencióval, 
személyi higiéniával, elsősegélynyújtással 
foglakoztunk. Papírgyűjtést és versenyeket 
szerveztünk, majd, a Szent-Györgyi olimpiával 
zártuk a hetet.   
Október 6-án megemlékeztünk az Aradi vértanúk 
napjáról osztálykereten belül, az október 23-i ünnepi 
műsorunkat pedig a községi rendezvény keretében 
mutatták be 8. osztályos diákjaink.  

 
 Október végén Halloween bulit tartottunk a felsős 
diákoknak. 
Novemberben megtartottuk a körzeti 
rajzversenyünket, melyen 9 iskola 66 tanulója vett 
részt. A Mikulásdélutánok osztálykeretben zajlottak, 
majd Mikulás bulival zárultak.  
A karácsonyi megemlékezéseket is osztálykereteken 
belül tartottuk meg. 
Több osztály is részt vett a községi karácsonyi 
vásáron és az adventi karácsonyi gyertyagyújtáson.  

Januárban lezajlottak a 8. osztályos tanulók központi 
írásbeli vizsgái. 

 
30 tanuló részvételével sítábort szerveztünk Kékesen, 
melyet a Szent-Györgyi Olimpia részeként 
versennyel zártunk. 
Február 16-án farsangi bált rendeztünk, ezen minden 
osztályunk színes, vidám műsorral lépett fel. 

 
Márciusban ünnepi műsort adtunk az 1848. március 
15-e alkalmából rendezett községi megemlékezésen. 
Majd húsvéti kézműves délutánt szerveztünk 
tanulóinknak.  
Április 4-én megrendeztük az iskolai Ki mit tud?-ot, 
mely nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát. A 
Madách színház két művésze adott színvonalas 
énekes műsort, de felléptek a község óvodásai és a 
Népdalkör is.  

 
Iskolacsalogatónkat nagy érdeklődés kísérte, sok 
résztvevője volt. Április 21-én a tantestületünk 
képviseltette magát a Kisherceg Alapítvány 
színvonalas Jótékonysági Bálján. 
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Májusban 7. osztályos tanulóink a Határtalanul 
pályázat keretében megszervezésre kerülő Felvidéki 
kiránduláson, az alsó tagozatosok a Mátra 
Múzeumban múzeumpedagógiai, az 5-6. osztályosok 
pedig a Berze Nagy János Gimnáziumban „Berzelab” 
órákon vettek részt.  
A Községi Majálison a 3. és a 4. osztályosok vidám 
táncműsoraikkal léptek fel. 

 
Anyák napja alkalmából ünnepi műsorokkal és saját 
készítésű ajándékokkal örvendeztették meg tanulóink 
az édesanyákat.  
Lebonyolítottuk az idegen nyelvi mérést és országos 
kompetenciamérést 6. és 8. osztályokban. Május 27-
én Sport- és gyermeknapot tartottunk változatos 
programokkal.  
Június 4-én osztálykeretben trianoni megemlékezést 
tartottunk. 
 Az osztályok tanulmányi kirándulásaira május-
június hónapokban került sor.  
Az idén tizennyolc 8. osztályos tanuló búcsúzik el 
iskolájától, hogy a sikeres felvételik eredményeként 
az általuk választott középiskolákban folytassák 
tanulmányaikat. Reméljük ott is megállják a helyüket 
és sok sikerélményben lesz majd részük. 

 
A tanév végén több táborban vehetnek részt 
tanulóink: jógatábor, élménytáborok és az 
önkormányzat jóvoltából az arra érdemes tanulóknak 
jutalomtábor a Balatonnál. 
2018. január 1-től elindultak változatos programjaink 
az EFOP-1.3.9-17 „Helyi együttműködéseken 
alapuló programok lebonyolítása a Visontai Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolában” elnevezésű 
pályázatnak köszönhetően.  

 
Havonta kerülnek megrendezésre a következő 
programok: színházlátogatás Budapesten, angol 
nyelvi klub, kreatív műhely, konyhatündérek 
műhelye, sportágválasztó, kilométergyűjtő verseny, 
Szent-Györgyi Olimpia, kézilabda találkozók és 
versenyek.  

 
Elkészült a tankonyhánk, és a nyáron megújul az 
iskola udvara is. A programokba a falu egész 
lakosságát be szeretnénk vonni. Ez a pályázat 2019. 
december 31-ig tart, de a jól sikerült rendezvények 
folytatását tervezzük a későbbiekben is. A pályázat 
keretén belül nyáron kerül sor a műfüves udvarrész, a 
sportpályarész, a konyhakert kialakítására és a 
kanadai padok elhelyezésére az iskolaudvaron. 
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EREDMÉNYEINK :  
A tanév során több tantárgyi- és sportversenyen 
vettek részt tanulóink eredményesen.  
Tantárgyi versenyeink: 
- Bolyai Matematika Csapatverseny Heves/Nógrád 

Megyei fordulóján 3., 4., 5. osztályból versenyeztek 
csapataink. 

- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Heves/Nógrád 
Megyei fordulóján a 4. osztályból vett részt egy 
csapatunk. 

- A magyar népmese napja alkalmából Népmese 
délutánon vettünk részt az Ifjúsági Klubban, ahol 
diákjaink szebbnél szebb meséket mondtak el. 

- A Magyar Államkincstár által meghirdetett III. 
Mesterecset pályázaton Barcsik Boglárka 8. 
osztályos tanulónk különdíjat nyert. 

- A Berze Nagy János Gimnázium angol nyelvi szép 
kiejtési versenyén 5. és 8. osztályból vettek részt 
tanulóink. 

- A Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és 
Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és 
Kollégium matematika versenyén négy tanuló vett 
részt a 8. osztályból. 

- Kipróbáltuk a medve Szabadtéri Matekversenyt is, 
mely az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében 
került lebonyolításra, és két 5. osztályos csapatunk 
indult rajta 3-3 fővel. 

- Az abasári körzeti matematika versenyen 1-8.. 
osztályosok vettek részt. A 2. osztályból Csizmadia 
Mátyás 2., Endrész Félix 3. helyezést ért el, a 3. 
osztályból pedig Cseh Dávid végzett a 3. helyen. 

- A Markazi Várvölgye Általános Iskola 
kompetencia alapú szövegértő versenyén 3. és 4. 
osztályból vettek részt tanulóink. 

- Az adácsi körzeti helyesírási versenyen Szabó Anna 
8. osztályos tanuló 1., Egervári Dóra 8. osztályos 
tanuló 4. helyezést ért el.  

 
- A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja 

alkalmából rendezett rajzpályázaton Barcsik 
Boglárka 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 

- A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
„Maszk” rajzpályázatán Barcsik Boglárka díjazott 
lett. 

- Az ESZC Március 15. Szakgimnázium és 
Szakközépiskola rajzpályázatán 3. osztályosok 

nyújtottak be pályaműveket. Közülük Banka 
Regina a legkreatívabb alkotást készítette el. 

- Az iskolánk által rendezett körzeti rajzversenyen 
Lassú Barbara 1. osztályos tanuló 1., Pál Anna Zoé 
2. osztályos tanuló 3., Kovács Dorina 3. osztályos 
tanuló 2., Pelle Mátyás 4. osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el. 

- 1. osztályos tanulóink a „Méhek Napi” 
rajzpályázaton eredményesen vettek részt. 

- Kisnánán, a helyesírási versenyen Csizmadia 
Mátyás és Varga Bence 2. osztályos tanulók 2. 
helyezést, Egervári Dóra 8. osztályos tanulónk 3., 
míg Szabó Anna 8. osztályos tanuló 5. helyezést ért 
el. 

- Domoszlón, a néma értő olvasási versenyen 
Csizmadia Mátyás 2. osztályos tanuló 3. helyezést, 
Bárdos Bence 3. osztályos tanuló 4. helyezést,  
Kardos-Kis Zille 4. osztályos tanuló 2. helyezést ért 
el.  

- A Gyöngyös Városi rajzversenyen Barcsik 
Boglárka 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el, 
Szabó Tessza Lamberta 5. osztályos tanuló 3. 
helyen végzett. Lassú Barbara 1. osztályos és 
Kordoványi Gréta 3. osztályos tanulók különdíjban 
részesültek. 

- A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár által 
szervezett mesemondó versenyen Mága Alex 7. 
osztályos tanuló különdíjas lett. 

- A körzeti szövegértő versenyen Kardos-Kis Zille 4. 
osztályos tanuló 2. helyezést ért el. 

- Az Arany László Megyei Meseíró Versenyen 3. 
osztályos tanulóink közül Kordoványi Gréta 7. 
helyezést ért el. A felső tagozatos tanulók közül 
Egervári Dóra 1., Szabó Anna 3. helyen végzett. 

- A környezetismereti versenyen, Halmajugrán a 
Gulyás Balázs, Pál Anna Zoé, Vígh Jázmin és 
Csizmadia Elek alkotta csapat 2. helyezést ért el. 

- A nagyrédei versmondó versenyen Kordoványi 
Gréta 3. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 

- a Kölcsey Ferenc megyei nyelvi versenyen angol 
nyelvből Vincze Boglárka 1. helyezést ért el.  

- A Költészet napja alkalmából megrendezésre került 
szavalóversenyen, Detken, Szilvási Gábor 6. 
osztályos tanuló 2. helyezést ért el, Egervári Dóra 
8. osztályos tanuló 3. helyezet lett. 

- A levelezős Tudásbajnokság megyei fordulóján 
matematika tantárgyból Banka Regina 18., cseh 
Dávid 17. helyen végzett. A Tudásbajnokságon a 3. 
osztályból  Kordoványi Gréta, Banka Regina ezüst, 
míg Cseh Dávid arany fokozatot értek el.  

- A nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi 
Verseny megyei fordulóján Kardos-Kiss Zille 10. 
helyen végzett. 

Sportversenyeink: 
- A Heves Megyei Alpesi Sí Diákolimpián 5 

tanulónk szerepelt eredményesen egyfutamos óriás 
műlesiklásban, Mátraszentistvánban.  
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- A kézilabda bajnokságokon iskolánk 73 tanulója 

vett részt a tanév során. Ebből 29 tanuló leigazolt 
GYKK játékos.  

- Eredményeink: az U9 fiúcsapat bronzérmes,( Filó 
Ádám, Bárdos Bence, Cseh Dávid, Grúber 
Zsolt,Tóth Károly), az U9-es lánycsapat ezüstérmes 
(Kardos-Kiss Zille, Banka Regina, Kordoványi 
Gréta), az U10-es fiúcsapat a kisiskolások 
bajnokságán ezüstérmes (Obeda József, Berka 
Bodó, Endrész Alex, Valek Richárd , László 
Kristóf, Vernyik Dániel, Gábor Gergő, Pelle 
Mátyás, Lakatos Ákos, Tóth Joel), az U10-es 
lánycsapat aranyérmes, elnyerték a vándorserleget 
is (Kormány Zsófi, Bordás Lívia, Szedlák Luca, 
Sipos Enikő, Bárdos Fanni, Váradi Merilind, Kéri 
Vivien, Wagner Viktória). 

 
A veretlen U8-as lánycsapat 6 győzelmet aratott 
ebben a tanévben a mérkőzéseken, (Benedek Réka, 
Vígh Jázmin, Knaurek Mirtill, Váradi Dzsesszika, 
Baddi Assya, Kardos-Kiiss Lelle, Lassú Barbara, 
Krigovszky Dóra), az U8-as fiúcsapat 4 
győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárta az 
évet (Endrész Félix, Németh Levente, Zsigri Zsolt, 
Csizmadia Mátyás, Varga Bence, Vincze Bence, 
Búzás Nikolasz, Bódi Lóránd, Kovács István,). A 
diákolimpia III. korcsoport játékosai: Bölcsföldi 
Bence, Király Lőrinc, Király Márton, Kocsis Sándor, 
Sipos Máté, Balogh István Marcell, Borbára 
Dominik, Szabó Lőrinc, Csontos Levente. 
A Bozsik Egyesületi és Intézményi Programok 
keretein belül iskolánk tanulói hetente futball-
edzéseken, körzeti labdarúgó körmérkőzéseken és 
fesztiválokon vettek részt. 
I. korcsoport (U7) tagjai: Balogh Fruzsina, Szarvas 
Blanka, Buzás Nikolasz 
II. korcsoport (U9) tagjai: Bárdos Bence,  Filó Ádám, 
Cseh Dávid, Gruber Zsolt, Vincze Csongor, Bordád 
Kevin 
U11 és U13 tagjai: Vernyik Dániel, Valek Richárd, 
Bernáth Zsolt, Balogh Marcell, Csontos Levente, 
Bölcsföldi Bence, Sipos Máté, Kocsis Sándor, 
Munteanu Dávid, Mága Alex 
Ez a tanévünk is eseménydús, mozgalmas, és 
eredményekben gazdag volt. 

Vernyikné Horváth Beáta intézményvezető 

PROGRAMAJÁNLÓ  
Táborok 2018 nyár 
Önkormányzati jutalomtábor 

Balatonszemes  június 29- július 2. 
Iskolai élménytábor            június 25 – 29.  
Sport tábor                   augusztus eleje 
Mesetábor                   június 18 - 22. 
Asztalitenisz tábor                     július 30-augusztus 3. 

Szüretnyitó vigasság 
A hagyományos falunapot és a Kulturális Egyesület 
tavalyi kezdeményezését ötvözve augusztus 18-án 
„Érik a szőlő…” címmel szüretnyitó vigasságot 
szervezünk, melynek helyszíne a volt Tsz iroda 
udvara lesz. A rendezvény 14 órakor kezdődik 
szüreti felvonulással, ami a művelődési háztól indul. 
Ezúton kérünk mindenkit, aki szeretne részt venni a 
felvonuláson, hogy ezt a szándékát legkésőbb 
augusztus 1-ig jelezze személyesen a művelődési 
házban, e-mailben a muvhaz@visonta.hu címen, 
telefonon a 360 086 /161, 162-es melléken vagy a 
+36 308 266 412-es számon illetve Visonta község 
facebook oldalán üzenetben. 
A felvonulás mellett borversenyt is hirdetünk a 
helyi termelőknek, akiknek lehetőséget biztosítunk a 
borkóstoltatásra, bor árusításra is A versenyre illetve 
árusításra jelentkezni ugyancsak augusztus 1-ig lehet 
a fentebb megjelölt elérhetőségeken. 
A felvonulást követően különböző színpadi 
programokra kerül sor. Fellépnek a Hórihorgas 
hujákolók gólyalábasai, a Jázmin néptáncegyüttes, a 
Mátrai betyárok, és a Visontai Népdalkör is. Emellett 
Vastag Tamás, a Tajti Boy, a Szomszéd néni 
Produkció, a Sramli Kings, GWM, Baby Gabi és 
Marót Viki műsorát is láthatják a jelenlévők, de lesz 
szamba show és tűzijáték is. A napot pedig utcabállal 
zárjuk. 
Ezen a rendezvényen is lesz tombolasorsolás. A 
majálishoz hasonlóan ekkor is csak a helyszínen 
lehet megvásárolni a szelvényeket. Az egy 
háztartásban élő családtagok viszont már átvehetik 
egymás nyereményét. 
Augusztus 19-én vasárnap 8.30 órakor  ünnepi 
szentmise keretében megszenteljük az új kenyeret. 
Október 1-én az idén is megrendezzük az idősek 
napját.  
Természetesen az idén sem maradnak el a 
hagyományos karácsonyváró rendezvények. Lesz 
kézműves délután, Mikulás nap, Játszóház és 
karácsonyi vásár is. 

Hírviv ő  
Kiadó: Visonta Községi Önkormányzat 
Felelős kiadó: Szarvas László 
Felelős szerkesztő: Jakabovits Beáta 
Sokszorosító: Colorix Nyomda Kft Gyöngyös 
Megjelenik: 500 példányban 
ISSN 2064 . 2296 (Nyomtatott) 
ISSN 2064 – 230X (Online) 

 



HÍRVIVŐ                           2018. június                           13 
BÉRMÁLKOZÁS ÉS ELS ŐÁLDOZÁS  
Az idén elsőáldozás és bérmálkozás is volt 
községünkben. Április 15-én délután ünnepi 
szentmise keretében dr Ternyák Csaba egri érsek úr 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét kilenc 7.- 8. 
osztályos gyerekeknek. A bérmálkozás után 
sütemény és üdítő várta a parókián a résztvevőket. 

 
Május 13-án délelőtt szülők gyerekek egyaránt 
izgatottan várták a szentmise kezdetét, amikor is a 
hittan oktatást követően tizenkét 3.- 4. osztályos fiú 
és kislány először vehette magához az Úr Jézus testét 
és vérét. A szentmise után kakaó és kalács várta a 
parókián az elsőáldozókat.  

   Fülöp Andrea hitoktató 

 
 

ÚJRA GYŰJTÖTTEK A GYEREKEK  
„Adni jó…” a tavalyi kis elsősök ennek a 
gondolatnak a jegyében ezen a tavaszon is gondoltak 
a beteg gyermekekre és a tanév során lelkesen  
gyűjtötték a műanyag kupakokat számukra. 

 

A tavasz első napján, szívükben az adni vágyás tiszta 
örömével, a gyerekek újfent átadtak öt zsákra 
elegendő mennyiséget Kis Brigittának, aki ismét 
ellátogatott hozzájuk. A kupakok értékesítéséből 
befolyt összegeket a beteg gyermekek gyógyítási 
eljárásainak finanszírozására használja fel az 
Alapítvány. Megyénkben több helyen működnek 
kupakgyűjtő lerakatok, tavaly ennek egyik állandó 
állomásává kívántunk válni.  
Iskolánkban – az Intézményvezető Asszony 
hozzájárulásával - szeretnénk hagyományt teremteni 
a segítségnyújtás eme formájára, ezért az iskola 
bejárati ajtajára kihelyeztünk egy tájékoztató plakátot 
az alapítvány munkájáról és vállaltuk azt is, hogy a 
második osztály gondoskodik egy gyűjtővödör 
elhelyezéséről az épület fő folyosóján.  
Szívből reméljük, hogy iskola többi osztály is 
csatlakozik karitatív megmozdulásunkhoz, szeretettel 
várjuk a többi diák és család segítségét is! 

Köszönjük! Siska Andrea és a 2. osztály 

 
Határtalanul 2018.: 
A határtalanul pályázatnak köszönhetően az idén 
immár harmadik alkalommal nyílt lehetősége 
iskolánk 7. osztályos tanulóinak külföldi 
kirándulásra. Ez alkalommal 5 napot tölthettünk 
Szlovákiában, hogy bebarangoljuk a Felvidéket 
Kisnána és Nagyfüged iskolásaival együtt. 
Lehetőségünk volt Vágsellyén meglátogatni egy 
magyar nyelvű iskolát, ahol kölcsönösen bemutattuk 
egymásnak iskoláinkat.  

 
Ott tartózkodásunk alatt  sok várat megmásztunk. 
Jártunk a nyitrai, a dévényi, a bajmóci, és a gimesi 
várban is, de meglátogattuk Báthory Erzsébet 
lakhelyét, a csejtei várat is. Voltunk Körmöcbányán a 
Pénzérme Múzeumban, megismertük Selmecbánya, 
Nagyszombat és Pozsony nevezetességeit. 
Alsóbodogon  tiszteletünket tettük Eszterházy János 
emlékházánál, Bajmócon pedig megnézhettük a 
gyönyörű állatkertet. Utolsó nap hajóval utaztunk a 
Dunán Dévényből Pozsonyba. Valamennyi résztvevő 
élményekkel és szép emlékekkel gazdagodva tért 
haza az utazásról.      Koczka Blaskó Katalin 
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NŐNAP 
Az idén a szokásoktól eltérően a sportcsarnok adott 
otthont a községi nőnapnak. A másik különlegessége 
volt ennek a rendezvénynek, hogy a hölgyeket 
párjukkal együtt hívtuk és vártuk, hiszen ez 
alkalommal Vujity Tvrtko volt a vendégünk. A 
lányokat, asszonyokat ezúttal is apró figyelmességgel 
köszöntötték a képviselőtestület jelenlévő tagjai. 

 
Polgármester úr köszöntőjét követően Tvrtko állt 
színpadra, hogy közel két órás előadásával 
elvarázsolja a jelenlévőket. A fényképekkel, 
videókkal tarkított beszámoló segítségével számos 
kalandot élhettek át a nézők, megismerhettek 
szívszorító, izgalmas sőt nevetésre ingerlő 
történeteket is. Azt hiszem valamennyi résztvevő 
sok-sok élménnyel gazdagodva térhetett haza a 
műsor végén. 
 
M EGEMLÉKEZÉS  
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójáról méltóképpen emlékezett meg 
községünk.  

 
A művelődési házban rendezett műsor keretében 
ünnepi beszédet mondott Horváth László, térségünk 
országgyűlési képviselője, majd a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola tanulóinak színvonalas 
előadását láthatták a részvevők. Az ünnepséget 
követően került sor a szokásos koszorúzásra a Petőfi 
úti emlékparkban lévő 48-as emlékműnél. Az 
önkormányzat mellett az óvoda, az általános iskola és 
a Jobbik helyi alapszervezetének képviselői 
helyezték el a megemlékezés virágait.  
 
 

H ÚSVÉTI PROGRAMOK  

 
Az idén először hirdettünk a művelődési házban 
húsvéti kézműves foglalkozást. Ezen a délutánon a 
részvevők készíthettek ajtó illetve ablakdíszeket és 
természetesen tojásdíszítésre is volt lehetőség. Bár a 
vártnál kisebb volt az érdeklődés, akik jelen voltak 
jól érezték magukat. Reméljük, hogy jövőre már több 
érdeklődőre számíthatunk. 

 
A kézműves délután másnapján a szokásos játszóház 
várta a gyerekeket a sportcsarnokban. A népi játékok 
mellett volt kosaras körhinta és  ugrálóvár is. Aki 
kérte, azt az arcfestő változtatta át, aki akart tojást 
festhetett, de a lufihajtogató bohócot sem hagyták 
pihenni a gyerekek. Sikert aratott a Rémusz bácsi és 
a húsvéti nyúl meséje is. A rendezvény végén sok-
sok élménnyel gazdagodva térhettek haza a 
gyerekek. 

EGYESÜLETI MAJÁLIS  
Évek óta községünk egyik legnagyobb rendezvénye a 
majális, mely az idén második alkalommal került 
megrendezésre a községben működő egyesületek 
közreműködésével. 
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Az idei rendezvényhez kapcsolódóan főzőversenyt is 
hirdettünk 8-10 fős csapatok részvételével.  Az 
önkormányzat által biztosított húsból és krumpliból 
saját anyagok hozzáadásával készültek el az ételek, 
amik között a hagyományos gulyás mellett volt 
babgulyás, tárkonyos leves pörkölt illetve tejszínes 
ragu is.  

 
A 3 tagú zsűri (kecskés Feri, Mozsár Ákos és a 
Kékes étterem szakácsa) nem volt könnyű 
helyzetben, hiszen valamennyi étel finomra sikerült. 
Végül hosszas tanácskozást követően az első helyen 
holtversenyt hirdettek, így a Visonta legjobb 
szakácsa kitűzőt Banka Amanda a Szomszédok és 
Török Péter a Török team szakácsa vehette át. 

 
A különböző tevékenységek sorát a parsztolimpia 
nyitotta meg, melyet a népi kultúra felelevenítéseként 
községünkben immár ötödik alkalommal szerveztük 
meg.  

 

Ismét lelkes kis csapat versengett a különböző 
megmérettetéseken. Lehetett itt csizmát hajítani, 
bakot fejni, diót törni, lopót szívni, kakast ütni, 
lepényt enni, suttyingázni felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt. A versenyzők és a kevésbé 
bevállalósak totón mérethették meg paraszti 
műveltségüket. A legtöbb versenyszámban 
jeleskedők közül idén is megválasztottuk Visonta 
„legnagyobb parasztját” és „legfáinabb 
parasztasszonyát” Kordoványi Attila és Tóth Tünde 
személyében.  

 
A parasztolimpia még be sem fejeződött, amikor a 
lőtéren már megkezdődött a lövészet. A felnőttek 
kispuskával és légpuskával is, a gyerekek pedig csak 
légpuskával versenyeztek. A hagyományos céltábla 
mellett bukó alakokra is lehetett lőni.  

 
A gyerekeknél a vártnál kisebb volt a érdeklődés, a 
felnőttek viszont mindkét fegyvernemben szép 
számmal próbálták ki magukat. A légpuskás 
versenyben a nőknél Madarász Klaudia, míg a 
férfiaknál Vincze András lett a legjobb, a 
kispuskásoknál pedig Banka Amanda és Hornyák 
Sándor végzett az első helyen. 
Az idén az asztaliteniszezők nem hirdettek versenyt, 
de bárki játszhatott a lőtéren felállított asztalok 
mellett. Az elektromos kisautók adta lehetőséget 
kihasználva a legkisebbek is versenyezhettek. A 
lányoknál Rostás Dorina lett az első, míg a második-
harmadik helyen Szentirmai Dorina és Bakó Flóra 
osztozott. A kisfiúknál Kiss Bence győzött, őt 
követte a képzeletbeli dobogón Kovács Áron és 
Szarvas Ádám. 
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Régi hagyománya van már a 11-es rúgó versenynek 
községünkben. Ez minden alkalommal sok 
érdeklődőt vonz. Nem volt ez másképpen az idén 
sem. Férfi, női, fiú illetve lány kategóriában is sokan 
próbálkoztak meg a góllövéssel.  A versengés 
eredményeként a nőknél Madarász Klaudia, a 
férfiaknál Bódi László, a lányoknál Banka Regina a 
fiúknál pedig Cseh Dávid vehette át az 
eredményhirdetéskor a győztesnek járó aranyérmet 
illetve jutalmat. 
Természetesen az idén sem maradhatott ki a játékok 
közül a kicsiknek oly kedves ugrálóvár és körhinta 
sem. A nagyobbak, pedig kedvükre íjászkodhattak az 
erre kijelölt területen. 
A főzőverseny mellett ugyancsak újdonság volt az 
idén a tombola, melyet a község lakói 50 Ft-ért 
vásárolhattak meg a majális helyszínén.  
A nap folyamán négy alkalommal tartottunk sorsolást 
közjegyző jelenlétében. Egy-egy alkalommal 17-18 
nyereményt sorsoltunk ki. Az önkormányzat által 
biztosított közel négyszázezer forintos keretből 
háztartási-, kerti-, szórakoztató elektronikai- illetve 
számítástechnikai eszközöket valamint sportszereket 
és játékokat is vásároltunk, de lehetett vásárlási 
utalványt és pincebérletet is nyerni. A fődíjat, mely 
egy 99 cm-es full HD-s televízió volt Banka Regina 
nyerte meg. Gratulálunk neki. 

 
A sok-sok játék mellett délután színpadi programok 
is szórakoztatták a jelenlévőket. A széltolók együttes 
koncertje után a szivárvány Óvoda nagy-középső 
csoportosai adták elő műsorukat, majd a Szent-

Györgyi Albert Általános Iskola 3. és 4. osztályos 
tanulóinak tapsolhatott a közönség. 

 
A gyöngyösoroszi hagyományőrzők jó humorú 
előadásában a lányok és asszonyok katonákká 
alakulva csaltak mosolyt az arcokra. Az 
eredményhirdetést követően Matusinka Attila 
gitárkísérettel előadott dalait hallgathattuk meg, majd 
a Gyöngyösi Játékszín adott elő egy vásári komédiát 
a „Lónak vélt asszony” címmel. 
Polgár Peti sok humorral fűszerezett műsora után 
Matyi és a hegedűs lépett színpadra. 
A napot az Animal Cannibals együttes koncertje 
zárta. 
GYERMEKNAP  
A Sport és Gyermeknapból idén csak a 
gyermeknapot szerettük volna megtartani. Délelőttre 
az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak rendőr 
illetve tűzoltó autót, kutyás bemutatót, tűzoltó játékot 
és ugrálóvárat terveztünk, a felső tagozatosok pedig 
túrázni indultak volna. Sajnos az időjárás közbeszólt. 
A szakadó eső miatt kénytelenek voltunk lemondani 
a délelőtti programokat.  

 
Délután viszont mindkét koncertet megtartottuk, igaz 
nem szabad téren, hanem a művelődési ház 
nagytermében. A kicsik Pannival és a kutyusokkal 
énekelhettek, táncolhattak a színpadon, ahonnan alig 
akartak lemenni, olyan jól érezték magukat.  
A nagyobbakat a BSW együttes két énekese Gaben 
és Meklód szórakoztatta, majd következett az 
autogram osztás és közös fényképezkedés. A 
koncertek végére a nap is kisütött, hogy még jobb 
hangulata legyen mindenkinek. 


