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KARÁCSONY ÜNNEPE 
Legyen áldott a Jó Isten, aki megengedi, hogy a 
karácsonyt megérhessük. Adjon az Isten boldog ünnepet. 
Olyat, amely nem reked meg az ünneplés külsőségeiben, 
hanem lélekben is megtisztít és erőt ad számukra a 
további életünk viteléhez. A karácsonynak van egy 
különleges varázsa. Sokak számára a legszebb, a 
legérzelmesebb, legalábbis a gyermeki lelket a 
legmélyebben megható ünnep. Felnőttekként is 
meglátjuk a betlehemi csillag ragyogását, találkozunk a 
Betlehemben megszületett Jézus Krisztussa
szentáldozásban és újból töltekezünk lelkileg és átalakul 
az életünk. Jobban át tudjuk adni magunkat arra, hogy 
Krisztust vigyük a világba és örömünk teljes legye
Kívánom, hogy minden kedves hívemnek igazi öröm 
legyen a karácsony, hisz Jézus vezet b
mennyek országában.  
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok minden 
kedves visontai hívemnek és minden jóakaratú 
embernek. 

 Iváncsy Balázs plébános
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A  FALUGYŰLÉS MARGÓJÁRA…. 
Kedves Visontai lakosok! 
Évek óta bevált gyakorlat, hogy a falugyűlést 
novemberben tartjuk. Volt olyan időszak, amikor 
kötelező jelleggel nem is kellett tartani ilyet, mi 
ennek ellenére minden évben megtartottuk ezt a 
rendezvényt.  

 
Szeretném, ha ezek a lakossági fórumok egyre 
családiasabb hangulatot öltenének, hisz a 
problémáink megoldására közösen jobb válaszokat 
tudunk adni. 
Nagyon örülök, hogy a 2018. november 27-én 
rendezett falugyűlésen már érezhetően oldott légkör 
alakult ki. Nyilván ehhez hozzájárult egy időben 
jelentősen rövidebb éves beszámoló, így nem unták 
halálra magukat a résztvevők. Hely volt még bőven a 
művelődési házban, a jövőben szívesen látjuk azokat 
az embereket is, akik a facebookon keresztül 
próbálják „megoldani” vélt vagy valós problémáikat.  

 
A falugyűlés az a fórum, amelyen felvethetik azokat 
a gondokat, amikre megoldást várnak. Itt tehetik meg 
javaslataikat, hogy a Képviselő Testület munkáját 
segítsék, hogy a tényleg fontos dolgok kerülhessenek 
előtérbe.  
Az ez évi fórum jó példa volt erre. Sok probléma 
kezeléséhez nem pénz kell, csak jó szándék és 
odafigyelés. Ilyen egyre égetőbb gondra hívta fel a 
figyelmet a lakosság, ez pedig a magánhasználatban 
lévő járművek parkolása. Községünk lakói körében 
egyre több gépjármű talál gazdára, ezért nem ritka az 
a háztartás, ahol 2-3 vagy több jármű van. Az utóbbi 

időben egyre jobban elharapózott az a magatartás, 
hogy a kocsikat kint hagyják az út szélén. A keskeny 
utcákban ez jelentős problémát okoz, mert már a 
közforgalmat zavarja. Nem beszélve arról, hogy 
katasztrófa helyzet esetén a mentők, tűzoltók nem 
tudják megközelíteni a helyszínt.  
Önkormányzatunk nem büntetés párti. Én biztos 
vagyok benne, hogy szavakból, kérésekből megértjük 
egymást. Az autókat, ha huzamosabb időre parkolják 
le a közforgalom biztosítása érdekében kérjük, hogy 
tartsák az udvarokon, vagy a garázsaikban. A 
közterületeken hagyott gépkocsikat a rendőrség 
ellenőrizni fogja. A probléma megoldása érdekében 
kérem, hogy figyeljünk oda jobban járműveinkre. 

 
Fontos még megemlíteni, hogy az előző évekhez 
képest is megnövekedett a közmű szolgáltatók 
helyreállítási ideje. Ezt főként a jelentős 
munkaerőhiány okozza. Az alvállalkozók már csak 
komoly késéssel tudják elvégezni a feladataikat. 
Ezért kérjük a lakosság türelmét, és ha van a 
környezetükben hosszú ideje helyreállításra váró 
munka kérem, jelezzék a hivatal felé. 
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt is 
megköszönjem a falugyűlésen megjelenteknek a 
részvételt.  

 
A településünk lakóinak ezúton is kívánok  áldott,  
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
2019-es esztendőt.  

Szarvas László polgármester  
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Kedves Olvasó! 

A Hírvivő főszerkesztőjeként 
többnyire az elmúlt időszak 
eseményeiről számolok be 
Önöknek. Úgy gondoltam, 
hogy egy jubileum kedvéért 
most változtatok ezen, hiszen 
pontosan 10 évvel ezelőtt adtuk 
közre a Hírvivő első számát. 
Talán még vannak olyanok, 
akik emlékeznek az első 
újságra, ami még igen sok 

gyermekbetegséggel küzdött. Alig nyolc oldalon 
jelent meg és még nem volt igazán színes sem, de ez 
volt az első újság Visontán. 
Az eltelt egy évtized alatt sok változáson ment át a 
lap. Megnőtt a terjedelme, színesek lettek és 

megszaporodtak a képek, a község intézményeinek 
és civil szervezeteinek köszönhetően egyre több 
információt sikerült eljuttatni Önökhöz, amiért 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani segítőimnek. 
Bízom benne, hogy ez a fajta információáramlás a 
jövőben is megmarad és az Önök megelégedésére 
szolgál minden egyes megjelenő szám.  
Egyúttal kérek minden helybélit, hogy 
észrevételeikkel, esetleges javaslataikkal segítsenek 
még érdekesebbé, színvonalasabbá tenni a Hírvivőt.   
A régi újságokban lapozgatva tűnt fel igazán, hogy 
milyen sok minden változott meg az első újság 
megjelenése óta községünkben. Ezért gondoltam, 
hogy egy kis képes visszatekintésben mutatom meg -
a teljesség igénye nélkül - a változások egy részét 
egymás mellé téve a régit és az újat. 

              Jakabovits Beáta 

 „ Akkor          és              Most” 
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NYUGDÍJAS KLUB 

 
Immár közel 30 éve működik községünkben 
nyugdíjas klub, melynek célja, hogy az idősek 
napközben kellemes környezetben, jó társaságban 
tölthessék el idejüket.  
A mindennapok megszokott rendjét számos, a 
nyugdíjasoknak szervezett program tette-teszi 
színesebbé. 

 
A klub keretein belül a farsangi időszak vége felé 
közös zenehallgatásra, fánksütésre és evésre vártuk 
az időseket, ünnepeltünk születés- illetve névnapot 
valamint anyák napját. Körzeti megbízottunk pedig 
közlekedésbiztonsági előadást tartott tagjainknak. 
Grassalkovicsné Varró Zsuzsanna gyógytornász 
vezetésével hétről –hétre mozoghatnak az idősebbek, 
hogy ezzel fitten tarthassák magukat. 

 

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulóival 
több közös programra is sor került, így többek között 
varrtunk, kézimunkáztunk, gyöngyöt fűztünk és 
főztünk is a gyerekekkel. 
A résztvevő nyugdíjasoknak örömet okozott a közös 
munka és az, hogy átadhatták tapasztalataikat a fiatal 
generációnak. 

 
Mivel tagjaink többsége hívő, így nem maradhatnak 
ki a klub életéből a hitélettel kapcsolatos programok 
sem. Ennek keretében húsvét előtt községünk 
plébánosa gyóntatta meg azokat, aki ezt kérték. 
Július végén pedig egész napos kirándulást 
szerveztünk Mátraverebélyre a Szent Anna búcsúra. 
Az év során többször szerveztünk közös főzést. 
Bográcsoztunk, szalonnát sütöttünk és beneveztünk 
az Egyesületi majálison rendezett főzőversenyre is. 

 
Mint minden évben az idén is szerveztünk 
színházlátogatásokat. Tavasszal a Csárdáskirálynőt 
láttuk az egri Gárdonyi Géza színházban. Nyáron a 
Lovas-színház előadásban néztük meg a Honfoglalás 
című rock operát. Késő ősszel pedig a Régi nyár 
című operettet tekintettük meg ugyancsak Egerben. 
A közös főzések, kirándulások, színházlátogatások 
egyre több idős embert aktivizálnak, hiszen ezeken 
az alkalmakon több tucatnyian vesznek részt 
rendszeresen. Remélem, hogy a jövőben tovább 
növekszik községünk idős korú lakóinak aktivitása és 
valamennyi programunk még látogatottabbá válik. 

Filó Istvánné gondozónő 
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VISONTAI KULTURÁLIS EGYESÜLET  
A Visontai Kulturális Egyesület 2018. április 26-án 
tartotta meg Tisztújító Közgyűlését.  

 
2018-ban az egyesület vezető tisztségviselőinek 
mandátuma lejárt. Új vezetőséget nem tudtunk 
felállítani, ezért az Alapszabály szerint meghatározott 
céljaink közül a „különböző korosztályok kulturális 
igényeinek figyelembe vételével kulturális 
programok szervezése” törlésre került, 
tevékenységünket a népzene és hagyományőrzés 
fontosságában, valamint a Visontai Népdalkör 
működtetésében határoztuk meg. A szakmailag és 
országosan is elismert Népdalkör munkáját nem 
szerettük volna feladni, ennek függvényében alakult 
át vezetőségünk összetétele is, ez alapján vállaltuk el 
a tisztségeket: 
Oraveczné Hajnal Edit – elnök (a Visontai Népdalkör 
vezetője) 
Hajnal Melinda – elnökhelyettes (a Visontai 
Népdalkör vezetőjének helyettese) 
Kovács-Rónai Györgyi – titkár 
2018. - a változások éve. Mint minden ember 
életében, úgy egy közösség életében is vannak 
hullámvölgyek.  Évek óta küzdünk azzal, hogy egyre 
csökken a Népdalkör létszáma: többen betegség, 
költözés, egyéb elfoglaltság miatt nem tudták tovább 
folytatni az éneklést. Tudjuk, hogy a népdaléneklés 
ma tulajdonképpen nem egy népszerű dolog, pedig a 
hiteles, az eredeti forráson alapuló népzene 
egyáltalán nem unalmas. Úgy érzem, hogy Bartóknak 
és Kodálynak igaza volt, az ő törekvéseik a népzene 
felemelésére ma is aktuálisak, azt hiszem, hogy 
aktuálisabbak, mint az ő idejükben voltak. 
Szüleinknek, nagyszüleinknek ez még egy 
természetes kifejezési forma volt, nekik még nem 
kellett elmagyarázni, hogy a dalban elpanaszolhatjuk 
a bánatunkat, elsírhatjuk, ha valami fáj. Ők még 
énekelve tudtak dolgozni, nekik természetes dolog 
volt az éneklés. Sajnos a mai fiatalok többsége nem 
szereti ezt a műfajt, a középkorosztály pedig nem 
tartja értéknek a magyar népdalokat. Volt 
lehetőségem, hogy megtapasztaljam, hogy a 

visontaiak tudnak énekelni, sok szép és tiszta hangot 
hallottam egy-egy rendezvényen, éppen ezért biztatni 
szeretném azokat, akik kedvelik a magyar népdalokat 
és szeretnek énekelni, hogy bátran jelentkezzenek, 
csatlakozzanak hozzánk! Való igaz, hogy a heti 
próbák és a fellépések sok lemondással és 
elkötelezettséggel járnak, de a sikerért meg kell 
küzdeni, hiszen semmit sem adnak ingyen: „a 
sikerhez rögös út vezet”!  
Birinyi József , a KÓTA társelnöke, népzenekutató, a 
Hungarikum Szövetség elnöke a magyar népzenéről, 
a népdalokról, mint „hungarikum”-okról szóló 
előadásában jelentette ki, hogy az „Érték a mérték! A 
piramis alulról építkezik, a helyi közösségből, vagyis 
az értékteremtőktől indul, és ha egy magasabb 
egységben is azonosulnak az ő értékeikkel, akkor 
már magasabb szintű értékké lehet azokat 
nyilvánítani.”  

 
Nemcsak lehetőségünk a hagyományok őrzése, 
hanem kötelezettségünk is, hiszen jövőt építeni csak 
a múltra lehet. Mi erre törekszünk és igyekszünk 
mindent alkalmat megragadni, hogy a népdalokat 
közelebb vigyük az emberek szívéhez. 

 
Fellépések: 
2018.04.04. „Ki mit tud?” - A Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola programja (Visonta) 
2018.05.13. XXIV. Katonadal Fesztivál (Abasár) 
2018.06.09. Jubileumi Népzenei Találkozó - 20 éves 
az Egercsehi Asszonykórus (Egercsehi) 
2018.08.18. „Érik a szőlő„ Szüretnyitó vigasság 
(Visonta) 
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2018.09.28. VIII. „Népek tánca, népek zenéje” 
országos verseny - elődöntő (Gyöngyösoroszi) 
2018.09.29. „Érik a szőlő” Népzenei Találkozó 
(Karácsond) 
2018. november 17-18. „Palócgála” Eger  
A KÓTA 19. Országos Népzenei Minősítő versenyén 
ARANY fokozatot értünk el. 
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége – KÓTA – a Hagyományok 
Házával együttműködve évről évre meghirdeti a 
népzenei együttesek, pávakörök, a népdalkörök, 
népzenei hangszeres együttesek, szólisták és 
hangszeres csoportok számára térségi és országos 
népzenei minősítő versenyét. A minősítés 2 éves 
ciklusokban zajlik. A 19. ciklus 2016. szeptember 01 
– 2018. december 31. közötti időszak. A minősítés 
célja: a minősítés a KÓTA által meghatározott és 
működtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres 
nemzeti népzenei hagyományok őrzését és 
élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, 
csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, 
ösztönzi. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel 
és minősítési fokozatok adományozásával segíti a 
népzenét művelők és támogatók értékorientálását, s 
egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet 
és a hagyományápolást.  

 
Az együttesek produkcióit neves, nagytekintélyű, 
országosan elismert népzenei szakemberekből álló 
zsűri kíséri figyelemmel, tagjai: Dr. Alföldy Boruss 
István, a MR ZRT. Zenei Együtteseinek 
nyugalmazott igazgatója, Birinyi József, a KÓTA 
társelnöke, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség, 
HUSZ elnöke, Dr. Gerzanics Magdolna 
népzenekutató, újságíró, Méry Margit a 
néprajzkutató, a Pozsonyi Rádió ny. munkatársa, Dr. 
Fehér Anikó a Magyar Művészeti Akadémia MMKI 
kutatója, Szabó Viola az Eszterházy Károly Egyetem 
tanára. Érdekesség - egy 2 évvel ezelőtti statisztika: 
A KÓTA adatai szerint 1200 népdalkör, pávakör, 
asszonykórus, férfikórus minősül 2 évente a Kárpát-
medencében. Ebből mindössze 60 csoport részesült 
ARANYPÁVA DÍJBAN, 12 csoport ARANYPÁVA 
NAGYDÍJBAN. Jó érzéssel és büszkeséggel tölt el, 

hogy kicsiny falunk népdalkörét, a 12. éves Visontai 
Népdalkört már kétszeres ARANYPÁVA DÍJAS 
csoportként tartják nyilván ebben az országos 
népzenei minősítő rendszerben. 
2018. november 23-24-25. „VIII. „Népek tánca, 
népek zenéje” középdöntő – Hódmezővásárhely 
A Hontravel Kft. az idén is 3 fordulós országos 
versenyt hirdetett, az elődöntők 19 helyszínen 
zajlottak országszerte. Heves megyében 2018.09.28-
án Gyöngyösorosziban került sor az elődöntőre, ahol 
sikeresen szerepeltünk, így tovább jutottunk a 
középdöntőbe. Népdalkörök, kórusok kategóriában 
maximális pontszámot kaptunk, így egyenes ágon 
jutottunk be a 2019. február végén, Szegeden 
megrendezésre kerülő döntőbe. 

 
Ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a felkéréseknek, 
ahhoz, hogy eljuthassunk versenyekre, támogatásra 
van szükségünk. Ez úton szeretném megköszönni 
mind a magam, mind az Egyesület és Népdalkör 
tagjai nevében a Visontai Önkormányzat erkölcsi és 
anyagi támogatását. Igyekszünk méltó módon 
képviselni kis falunkat, hogy mindenfelé vihessük és 
öregbítsük Visonta hírnevét.  
Köszönjük a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 
vezetőjének, Szabóné Debrei Krisztinának a 
segítőkészségét, a buszsofőröknek pedig a baleset-
mentes és biztonságos utazást.  
Utoljára hagytam, bár úgy gondolom, hogy az a 
legfontosabb a Népdalkör tagjai számára, hogy 
mindannyiunk családja, közeli hozzátartozója 
támogatja a hobbinkat, elkötelezettségünket, 
tevékenységünket. Ha nem így állnának hozzánk, 
nem tudnánk teljes odaadással tenni a dolgunkat. 
Köszönjük szimpatizánsainknak és állandó kísé-
rőinknek, hogy kitartanak mellettünk és értékelik, 
elismerik hagyományőrző tevékenységünket! 
Kodály Zoltán gondolatait szeretném megosztani, 
melyek talán ma a legaktuálisabbak, mint valaha, 
hiszen ahogy mondta:  

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultu-
rája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék 

újra meg újra meg nem szerzi magának.” 
Oraveczné Hajnal Edit elnök 
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VISONTÁÉRT NONPROFIT KFT
Ballag már az esztendő, Beéri az öreget
Vissza-visszanézve,  S válláról a terhet
Nyomában az öccse jő,  Legényesen leveszi,
Vígan fütyörészve.  Pedig még csak gyermek
  

Lépegetnek szótlanul  
S mikor éjfél eljő, 
Férfiasan kezet fog 
Múlttal a jövendő. 

Immáron hatodik alkalommal ér a megtiszteltetés, 
hogy a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft
képviselve tájékoztassam Önöket cégünk elmúlt évi 
tevékenységéről.  
Igyekszem minden beszámolómban új oldalról 
megközelíteni csapatunk munkáját. Idén a család és a
szeretet fogalmak lesznek a segítőim. 
Mert mi, „kft-s” dolgozók az önkormányzati 
alkalmazottak nagy családján belül egy kicsike, de 
annál nagyobb szeretetben és összetartásban élő 
családot alkotunk. Ennek a közösségnek pedig az 
elsődleges célja, hogy az otthonukat és a körülöttük 
élő embereket segítsék, kiszolgálják. Legyen az 
településükön intézményi takarítás, közterület 
karbantartás, kertészet, mezőgazdasági szolgáltatás, 
gyermekek étkeztetése, utaztatás, vagy üdültetés
Idén is változatlan létszámmal végeztük el a ránk 
bízott feladatokat. 4 fő takarítóval, 1 fő konyhai 
kisegítővel, 1 fő üdülőház vezető
adminisztrációt végző kolléganővel, valamint 5 
kollégával (akik a gépjárműveket kezelik, kertészeti 
tevékenységet végeznek, karbantartanak, uszoda 
működését biztosítják…stb ), s tavasztól december 
végéig 4 fő szorgos kezű kertészeti munkát ellátó 
kolléganővel szoros együttműködésben töltöttük 
dolgos napjainkat.  Igyekeztünk a tulajdonos 
Önkormányzat által ránk bízott feladatokat 
lelkiismeretesen elvégezni, a visontai lakosok és 
külsős megrendelők által igényelt szolgáltatásokat 
színvonalasan teljesíteni.  Örülünk minden régi és új 
feladatnak, s igyekszünk azt együttes erővel 
végrehajtani. Ránk jellemző az „Egy mindenkiért, 
mindenki egyért” mondás, s mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ez a későbbiekben is így 
maradjon. Az elmúlt évek tapasztalata alapján biztos 
vagyok benne, hogy olyan tulajdonosi háttérrel 
rendelkezünk, akinek segítségével dolgozóink pozitív 
hozzáállása mellett a lehető leghatékonyabban tudjuk 
szépíteni településünket és kiszolgálni a falu 
lakosságát. 
A kollégáim és saját nevemben az alábbi sorokkal 
kívánok békés ünnepeket: 
 

Karácsony ünnepén, mindenhol kigyúl a fény,
Minden kéz láthatatlan összeér.
Karácsony ünnepén az egész földtekén
Még a könnycsepp is a szeretetről mesél.

Szabóné Debrei Krisztina ügyvezető

                    2018. december    
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Beéri az öreget 
S válláról a terhet 
Legényesen leveszi, 
Pedig még csak gyermek 

Immáron hatodik alkalommal ér a megtiszteltetés, 
hogy a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft-t 
képviselve tájékoztassam Önöket cégünk elmúlt évi 

olómban új oldalról 
megközelíteni csapatunk munkáját. Idén a család és a 

s” dolgozók az önkormányzati 
alkalmazottak nagy családján belül egy kicsike, de 
annál nagyobb szeretetben és összetartásban élő 
családot alkotunk. Ennek a közösségnek pedig az 

tthonukat és a körülöttük 
élő embereket segítsék, kiszolgálják. Legyen az 
településükön intézményi takarítás, közterület 
karbantartás, kertészet, mezőgazdasági szolgáltatás, 
gyermekek étkeztetése, utaztatás, vagy üdültetés.    

létszámmal végeztük el a ránk 
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működését biztosítják…stb ), s tavasztól december 
végéig 4 fő szorgos kezű kertészeti munkát ellátó 
kolléganővel szoros együttműködésben töltöttük 
dolgos napjainkat.  Igyekeztünk a tulajdonos 
Önkormányzat által ránk bízott feladatokat 

smeretesen elvégezni, a visontai lakosok és 
külsős megrendelők által igényelt szolgáltatásokat 
színvonalasan teljesíteni.  Örülünk minden régi és új 
feladatnak, s igyekszünk azt együttes erővel 
végrehajtani. Ránk jellemző az „Egy mindenkiért, 

rt” mondás, s mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ez a későbbiekben is így 
maradjon. Az elmúlt évek tapasztalata alapján biztos 
vagyok benne, hogy olyan tulajdonosi háttérrel 
rendelkezünk, akinek segítségével dolgozóink pozitív 

ehető leghatékonyabban tudjuk 
szépíteni településünket és kiszolgálni a falu 

A kollégáim és saját nevemben az alábbi sorokkal 

Karácsony ünnepén, mindenhol kigyúl a fény, 
Minden kéz láthatatlan összeér. 

ünnepén az egész földtekén 
Még a könnycsepp is a szeretetről mesél. 

Szabóné Debrei Krisztina ügyvezető 
 

SZÜLETÉSEK: 
Kiss Angelika 2017.12.25
Árgyelán Ramóna  2018.03.12
György Viktória  2018.04.22
György Nikolett  2018.04.22
Domoszlai Zita  2018.05.15
Berencsi Róza 2018.07.06
Magyari Médea  2018.07.10
Major Emma 2018.07.25
Csernyák Anna 2018.11.02
Sisa Luca 2018.11.27

Pajkos Mirkó
Munteanu Maxim 
Jenei Kevin Roland 
Tóth Máté 
Török Vajk
Tresó Dominik

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Ármány Zsanett- Árgyelán József Levente

Vadnai Noémi – Domoszlai Csaba

Bankó Emese – Turák Szabolcs András

Farkas Dóra – Krizsai Dávid 

Sőregi Csilla – Handrik Péter

HALÁLESETEK:   
Sipos Jánosné  2017.12.13.
Üsztöke Józsefné  2017.12.22.
Trubacs György  2018.01.10.
Berebora Sándor 2018.02.18.
Budai István  2018.03.06.
Vigh Sándor  2018.03.03.
Harman Béla  2018.04.09.
Korpás Ferenc  2018.05.24.
Virág Csaba János  2018.06.15.
Nagy Gábor  2018.08.02.
Molnár Lajosné  2018.09.20.
Szabó Ilona  2018.09.28.
Budai György  2018.10.25.
Vona Joachimné 2018.11.30.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület ez
úton is szeretné megköszönni Visonta Község 
lakosságának segítő támogatását és az adójuk 1%
ából felajánlott 53 184 forintot, amit a visontai 
lakosok közbiztonságának javítására fogunk 
felhasználni. Szeretettel teli békés, boldog 
ünnepeket és derűs hétköznapokat kíván 
mindenkinek a visontai Polgárőr
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2017.12.25 
2018.03.12 
2018.04.22 
2018.04.22 
2018.05.15 
2018.07.06 
2018.07.10 
2018.07.25 
2018.11.02 
2018.11.27 

Pajkos Mirkó 2017.12.09 
Munteanu Maxim  2018.01.05 
Jenei Kevin Roland  2018.03.21 
Tóth Máté  2018.06.15 
Török Vajk 2018.10.17 
Tresó Dominik 2018.11.16 

ÁZASSÁGKÖTÉSEK: 
Árgyelán József Levente 

 2018.02.12.  
Domoszlai Csaba 

2018.06.30. 
Turák Szabolcs András 

 2018.07.06. 
Krizsai Dávid  

2018.08.18. 
Handrik Péter 

2018.09.08. 

2017.12.13. 
2017.12.22. 
2018.01.10. 
2018.02.18. 
2018.03.06. 
2018.03.03. 
2018.04.09. 
2018.05.24. 
2018.06.15. 
2018.08.02. 
2018.09.20. 
2018.09.28. 
2018.10.25. 
2018.11.30. 

 
A Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület ez- 
úton is szeretné megköszönni Visonta Község 
lakosságának segítő támogatását és az adójuk 1%-
ából felajánlott 53 184 forintot, amit a visontai 
lakosok közbiztonságának javítására fogunk 
felhasználni. Szeretettel teli békés, boldog 
ünnepeket és derűs hétköznapokat kíván 
mindenkinek a visontai Polgárőrség. 

Váradi Zsolt elnök 
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL  
2018 az összefogás éve volt a visontai oktatási 
intézmények szülői szervezeteinek munkáját 
tekintve, mely a közösen szervezett, két jótékonysági 
bál megrendezésével valósult meg. Ezzel célunk, 
elsősorban a visontai gyermekek támogatása, másod 
soron pedig egy karitatív hagyomány elindítása volt!  

 
Áprilisban került megrendezésre a Jótékonysági 
Batyus Bál, ahol szép számmal összegyűltünk. Banka 
Amanda - ötletgazda illetve az iskolai Szülői 
Munkaközösség Elnöke - köszöntőbeszéde után a 
vendégek szórakoztatásáról a Visontai Szivárvány 
Óvoda gyermekei gondoskodtak, színvonalas táncos-
énekes műsorukkal. A kis hercegnők és sárkányfik, 
egy igazi sárkánybálba repítették a jelenlevőket. 
Utánuk következett a Visontai Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola, jelenlegi 4. osztályos diákjainak 
csoportos tánca, mely megalapozta a bálon 
résztvevők jó hangulatát!  

 
Rengeteg értékes tombola várta a szórakozni 
vágyókat. Egy óriás papírvirágokkal kirakott 
fotófallal is kedveskedtünk a bálon résztvevőknek, 
akik ezt nagy örömünkre, ki is használták, megannyi 
itt készült fotót láttunk viszont a közösségi 
oldalakon. Minden együtt volt ahhoz, hogy az 
adakozni és mulatozni szerető kedves vendégeink 
hajnalig önfeledten rophassák a táncot, köszönhetően 
a Csízik-Koncsos Duónak.  
Októberben, kis névváltoztatással következett a 
folytatás, ekkor tartottuk meg a II. Jótékonysági 
Szüreti Bált, ahol igyekeztünk gondoskodni 
vendégeink még színvonalasabb szórakoztatásáról. 
Ezúttal Siska Andrea – a Szülői Munkaközösség 
tagja – nyitotta az estet, majd az óvodás gyermekek 
ismét élvezetes műsorral, Banka Regina klarinét 

játékával, Kordoványi Gréta pedig szavalatával 
kedveskedtek a résztvevőknek.  

Az ízletes és bőséges vacsorát az Aranypince 
vendéglő munkatársai szervírozták, amit a már nagy 
izgalommal várt tombolahúzás követett.  
Az esemény méltó megörökítéséhez egy szüreti 
hangulatot idéző fotósarok adott lehetőséget, a bál 
nevét viselő fotókeret mindenki kedvence lett.  

 
Ircsik László gondoskodott a talpalávalóról, a 
hajnalig mulatozók nagy örömére. Minden 
alkalommal nagy előkészületek előzik meg e jeles 
eseményeket, de úgy gondolom, minden szervező 
nevében elmondhatom, hogy megéri a fáradságot, 
hiszen az idei alapítványi báljaink nagyon 
eredményesre sikerültek: közönségünk remekül 
szórakozott, a „Kis Herceg” Alapítvány a Visontai 
Gyermekekért civil szervezet számláját pedig 
összesen 840.000 Ft-tal gyarapítottuk közös erővel.  

 
Itt szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek, a 
fellépő gyerekeknek és felkészítő pedagógusainak 
munkájukért, Visonta Önkormányzatának, illetve 
támogatóinknak tombola felajánlásaikért, adomá-
nyaikért, valamint azoknak, akik támogatói jegyek 
megvételével illetve a bálon való részvételükkel 
hozzájárultak bálunk színvonalas lebonyolításához! 

Bankó Szőke Szabina   
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KISHERCEG ALAPÍTVÁNY  

 
A Kisherceg Alapítványt  sok évvel ezelőtt Visonta 
község önkormányzata hívta életre azzal a céllal, 
hogy a község gyermekeit támogassa. A kuratórium 
tagjai igyekeznek a lehetőségekhez képest a 
maximálisan megfelelni ennek a célnak.  
Természetesen az alapítvány is, mint minden civil 
szervezet gazdálkodik, azaz igyekszik egyensúlyt 
teremteni a bevételek és kiadások között. 
Bevételeinket, amely az önkormányzati támogatást és 
a jóakaratú emberek 1 %-os adófelajánlásaiból 
befolyt összeget jelenti, a visontai gyermekek 
igényeinek kielégítésére fordítjuk. 
2018-ban sem volt ez másként. Óvodásaink összesen 
155 ezer Ft támogatást kaptak, amelyből  kirándulni, 
illetve bábszínházban voltak a gyerekek, de jutott 
pénz készségfejlesztő és kézműves eszközök, 
anyagok valamint játékok beszerzésére is. 
Az általános iskola tanulói is sokféle támogatásban 
részesültek, melynek összértéke 450 ezer Ft volt. 
Hozzájárult az alapítvány a Szent-Györgyi hét 
programjaihoz, az év végi jutalomkönyvek 
vásárlásához, a tanulmányi kirándulásokhoz, a 
különböző nyári táborokhoz illetve a sport- és 
tanulmányi versenyek útiköltségéhez is.   
Egyéni elbírálás alapján tehetséges gyermekeket 
támogattunk az idén 10 ezer Ft-tal. 
Reméljük a jövőben is meg tudunk felelni az 
alapítvány céljainak. Ehhez nagy segítség 
számunkra, a két oktatási intézmény szülői 
munkaközösségének összefogásával megvalósult  
jótékonysági bál, melynek bevétele az alapítvány 
lehetőségeit bővíti. A visontai gyerekek nevében is 
köszönet minden támogatónak.  

Szabóné Debrei Krisztina kuratórium elnök 
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NYÁRI TÁBOROK 2018 
Közösségnevelési táborok 
Az idei tanév végén rendeztünk először 
közösségnevelési hetet, melyet a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ támogatott.   

 
Három tábor zajlott egyszerre az iskolában, két alsós 
és egy felsős. A tábor programjának középpontjában 
az élményszerzés, egymás megismerése, másokhoz 
való pozitív odafordulás, együttműködés, együtt 
dolgozás állt. Az elsősök-másodikosok a művészeti 
nevelés keretében a mesék birodalmában 
barangoltak, a többiek nomád - kaland foglalkozások 
keretében a honfoglalás és Kinizsi Pál korának 
sajátosságait, művészetét, életkörülményeit ismerték 
meg. Programjaink színesek voltak.  

 
Jártunk a Mátra Múzeumban és a Mátrai móka 
játszóházban, rendhagyó történelem órán vettünk 
részt a hollókői várban, lovagoltunk a Kamilla 
birtokon, számháborúztunk a játszótéren, barká-
csoltunk, kézműveskedtünk, lakomát készítettünk, a 
nagyok még filmet is forgattak.  
Minden résztvevő gyermek élményekkel gazdagodva 
zárta a hetet. 

Blaskó Katalin 

Humoros Balaton Tourmixxxx 2018. 
Idén nyáron ismét felejthetetlen 4 napot töltöttek 
iskolánk jól tanuló jól sportoló diákjai a Balatonnál. 
A résztvevőknek csak az étkezés és a programok 
költségeit kellett kifizetni, a szállás és az utazás 
költségeit az önkormányzat biztosította.  
29-én reggel a résztvevő közel 20 diák, az 
iskolabusszal  indult útnak Balatonszemes felé. 
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Útközben megismerkedtünk Székesfehérvár és 
Veszprém nevezetességeivel. Mivel a négy nap 
nagyon gyorsan eltelik igyekeztünk minél több 
programot megvalósítani, hogy sok-sok élménnyel 
gazdagodva térhessenek haza a gyerekek. Eljutottunk 
a tihanyi Levendula Fesztiválra, boboztunk 
Balatonfűzfőn, fürdőztünk a siófoki plázson, 
ebédeltünk a Mustafában és dodgemeztünk Balaton-
szemesen. 
Hazafelé megpihentünk a Velencei tónál, ahol 
bejártuk a korzót és teljesítettük a Lehetetlen 
küldetés vízi feladatait.  
A hazaérkezés előtt még a Camponába is eljutottunk 
egy mozizás erejéig. 

Balogh József és Varga Zoltánné 

Kézilabda tábor 
Az igen zsúfolt nyár eleji programok miatt a 
kézilabda tábort a szülők és a diákok kérésére 
augusztus végére szerveztük.  
A 3 napos program keretében a kézilabda mellett 
jutott idő bőven szabadidős programokra is.  Vízi 
csatáztunk és társasjátékoztunk, csobbantunk az 
uszodában, túráztunk a Mátrában és boboztunk 
Sástón, valamint isteni panzerottit ettünk egy eredeti 
olasz étteremben. 

 
A programok megvalósításához segítséget kaptunk a 
Kisherceg alapítványtól és az Önkormányzattól is, 
amiért a gyerekek nevében is szeretnénk köszönetet 
mondani. 

Balogh József és Varga Zoltánné 

Mesetábor 
Egyszer volt, hol nem volt…  
… megint volt Visontán egy mesetábor.  
Idén tizenöt bátor jelentkező vágott neki a mesebeli 
útnak. Minden áldott nap meséltek Sanyinak, a 
labdának örömükről, bánatukról, vágyaikról.  

 
Megismerkedtek a gyógynövények egy-egy 
kiválasztott képviselőjével; most már reméljük 
mindenütt felismerik őket és tisztában vannak 
varázserejükkel. Meséket hallgattak többek között 
Levendula tündérről, Bodza-anyókáról és a 
gombáról. Megkóstolhatták a bodzaszörpöt, a 
citromfű és a levendula teát. Csapatokba szerveződve 
találtak ki történeteket a fokhagymáról. Elkészültek a 
gombamese illusztrációi, hogy megtapasztalhassák a 
közös alkotás örömét. Útravalóul kemencében 
sütöttünk kenyérlángost és hamuba sült pogácsát 
kapott mindenki. A tábor ideje alatt idén is minden 
gyermek elkészítette saját tarisznyáját, melyben 
mindenki hazavihette az általa írt mesét és a tábor 
alatt szerzett kincseket. Reméljük, hogy az ajándékba 
kapott kis levendulatündér is emlékezteti a 
gyerekeket a mesetáborra. 

 
Sanyi, a labda pedig őrzi a mesetábor titkait. 
Köszönet a segítségért Eszti néninek, Edinának, 
Ákosnak és Pali bácsinak. 

Váradi Zsoltné 
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CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN 

 
Szeptember 8-án családi nap keretében került 
átadásra a Visontai Szivárvány Óvoda két új 
létesítménye az Ovi-Sport Közhasznú alapítvány 
támogatásával megvalósult műfüves pálya, valamint 
az önkormányzat és a magyar állam közös 
finanszírozásával elkészült tornaszoba. 

 
Az ünnepség keretében beszédet mondott  Szabó 
Róbert a megyei Közgyűlés elnöke, Pál Dávid az 
Ovi-Sport Alapítvány képviselője és Szarvas László 
polgármester. Miután Iváncsy Balázs plébános atya 
megszentelte a létesítményeket sor került a 
nemzetiszín szalag átvágására. Ezt követően a 
gyerekek boldogan vették birtokba az új sportolási 
lehetőségeket. 

 
Az avató ünnepség után a kalács és szörp mellett 
trambulin, ugrálóvár és a Tücsök zenekar koncertje 
szórakoztatta a részvevő szülőket és gyerekeket. 
 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 2018. 
Községünk szépkorú lakói az idén is nagyszámban 
tisztelték meg jelenlétükkel idősek napi 
rendezvényünket. Sok éves hagyomány már 
községünkben, hogy ebből az alkalomból köszöntjük 
a legidősebbeket és néhány éve már az 50. házassági 
évfordulójukat ünneplő házaspárokat.  

 
Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy az 50 
éves évfordulósok mellett egy 60 és egy 70 együtt 
töltött évet ünneplő házaspárt is köszönthettünk. 

 
A köszöntéseket követően a Pesti Zenés Színpad 
művészeinek előadásában „Borban az igazság…” 
címmel bordalok, operett slágerek, magyar nóták 
hangzottak fel, amit a Duna Művészegyüttes 
táncosainak fellépése színesített. 
 

Október 23i megemlékezés 

 
Az 1956-os forradalom 62. évfordulója alkalmából 
megemlékezést tartottunk a művelődési házban, ahol 
Kakukk Imre tanár úr ünnepi köszöntője után az 
iskola 8. osztályos tanulói adtak elő látványos és 
színvonalas műsorukat. Ezután a Petőfi úti 
emlékparkban lévő 56-os emlékműnél helyezték el a 
megemlékezés virágait a az önkormányzat, az óvoda, 
az általános iskola és a Jobbik képviselői. 
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KÉZMŰVES DÉLUTÁN 

 
Advent kezdetén az idén is megrendeztük 
hagyományos kézműves délutánunkat, melyre – nagy 
örömünkre – a szokásosnál is jóval többen voltak 
kíváncsiak. A karácsonyfa díszek mellett lehetett 
viaszgyertyát készíteni és selyemképet festeni is.  

 
A legkisebbeket külön színező asztal várta, ahol 
válogathattak a kifestő minták között. A 
karácsonyfadíszek készítése során többféle technikát 
is kipróbálhattak a résztvevők.  A karton télapó 
mellett dekorgumi gömb, dekupázs technikával 
díszített  fa-lapok és gyöngycsillagok is készültek. 
 
MIKULÁS  

 Egy pályázatnak köszönhetően bővíteni tudtuk 
szokásos télapó műsorunkat. Szerdán délelőtt a 
Játékos tudomány csapata látogatott el hozzánk. A 
„fizika show” című előadásuk keretében az általános 
iskolások sok, otthon is elvégezhető, látványos  és 
érdekes kísérlettel ismerkedhettek meg. 

 
Csütörtökön a Hókirálynő meseszínház művészeinek 
előadásában láthatták a bölcsödések, óvodások és az 
alsó tagozatosok a Télapó karácsonya című zenés 
mesejátékot, majd a gyerekek nagy örömére a télapó 
átadta nekik az ajándékcsomagokat. 

 
 
KARÁCSONYI VÁSÁR 
Egyre népszerűbb lesz községünkben az évről-évre 
megrendezésre kerülő karácsonyi vásárok. 

 
Az idén 14 árusító jelentkezett, hogy szeretne részt 
venni a rendezvényen. A vásárban az asztaldíszek, 
játékok és kézműves termékek mellett lehetett 
vásárolni mézet, lekvárt, kenyérlángost, szendvicset 
és süteményt is. Aki megszomjazott forralt borral, 
forró teával, kakaóval, forró csokival és punccsal 
csillapíthatta szomját. 
Visszatérve a régi hagyományhoz a vásár alkalmával 
kapcsoltuk fel a községi fenyő fényeit, ami egészen 
vízkeresztig világítja be majd a templomteret. 
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VISONTAI LÖVÉSZKLUB EGYESÜLET  
Tisztelt Sportkedvelő közösség! 
Beszámolóm elején – nemcsak formalitásból –  
szeretném megköszönni a Visonta Községi 
Önkormányzat Képviselő Testületének támogatását. 
Ugyanis az egyesület működése teljesen lehetetlenné 
válna e nélkül. A pénzügyi beszámolókból jól látszik, 
hogy az önkormányzati támogatás az egyetlen 
jelentős, a működésünket lehetővé tevő bevételi 
forrásunk. A tagdíjakat 2 éve 100%-kal megemeltük, 
de az ebből származó 13-15 ezer Ft egy ilyen 
technikai sportágnál semmire sem lenne elég. 

 
2019-ben, ha lesz lehetőségünk belépni a 
Honvédelmi Szövetségbe, akkor remélhetőleg 
további források nyílhatnak meg számunkra. Nem 
kell hatalmas összegekre gondolni 100 ezer Ft-os 
pályázati lehetőségekre, ami jól felhasználva jelentős 
eredményeket hozhat azutánpótlás képzése terén. 
 

 
A fegyvereink megfelelő műszaki állapotban vannak, 
köszönhető a folyamatos karbantartásnak és a 
fegyvermesteri javításnak. A működésünk és a 
fegyvereink tárolása megfelel a hatályos 
törvényeknek. A képzések eredményeként öt 
lövészetvezetőnk van, hárman pedig versenybírói 
vizsgával rendelkeznek. Ez igazolvány formájában 
ugyan az, mint a régi, viszont már egy kiemeltebb 
képzés részesei voltak az új bírók. 
A 2018-as évben több versenynek is helyt adtunk, 
valamint lebonyolítottuk saját versenyfordulóinkat is.  
A térségi fordulókból egy sportpisztolyos versenyt 
rendeztünk meg. Májusban házigazdája voltunk a 
Szőke Csaba országos lövész emlékversenynek. 
 Azonos időpontban szervezzük Harman Béla 
emlékversenyünket.  

Az idén immár harmadik éve tartjuk ezen 
versenyeinket a két kiváló sportember emlékét 
megőrizendő. A részvétel már az első két évben is 
felülmúlt minden várakozást, nem volt ez máshogy 
idén sem. Ez év augusztusában került megrendezésre 
a már hagyományos megyei forduló az országos 
versenyeink listájában. Ez a verseny is szép számú 
résztvevőt vonzott településünkre. Az országos 
versenyeken a klubunkból négyen tudunk részt 
venni, ugyanis ennyien rendelkezünk országos 
licensszel. Terveink között szerepel, hogy növeljük a 
licensszel rendelkező versenyzőink számát, mivel 10 
versenyző felett már támogatást igényelhetünk illetve 
pályázati forrásokat nyerhetünk el a Sportlövő 
Szövetségtől. Azok a tagjaink, akik nem 
versenyeznek, a lebonyolításában segédkeznek. 
A Dózsa György Visontai Lövészklub Egyesület 
2018-ban is sikeresen szerepelt mind a térségi mind 
az országos versenyeken. Mint a tavalyi 
beszámolómban írtam: évekkel ezelőtt csapatban 
voltunk eredményesebbek. Ez idén sem változott. 
Több versenyen szereztünk csapatban dobogós 
helyezést. Az egyéni teljesítmények viszont most 
nem maradtak el minden versenyen volt dobogós 
helyezett klubtársunk.  
Az utánpótlás nevelésben sajnos nem jól állunk. 
Sajnos a tagság átlagéletkora folyamatosan 
növekszik. A fiatalításhoz légpuskás szakosztály kell.  
A Sportlövő Szövetség részéről elnyertük a tíz millió 
forintos támogatás felhasználásának a lehetőségét, 
így bővülhetünk egy hat lőállásos légpuskás lőtérrel. 
Szeretném megköszönni a Képviselő Testület 
támogatását, hogy a lőtér tervei elkészülhettek. 
Sajnos a folyamatos egyeztetések és hiánypótlások 
(tervező részéről) ellenére is csak szeptemberben 
kaptunk meg az építési engedélyt. Ez valószínűsíti 
azt, hogy csak a következő évben tudjuk tető alá 
hozni a beruházást.  

 
A májusi egyesületi nap megítélésem szerint jól 
sikerült, az ügyességi élménylövészet nagyon sok 
érdeklődőt vonzott. A field target (különböző talajra 
helyezhető állatokat formáló bukó alakzatok) 
célokkal még a felnőtt korosztály is szívesen 
próbálkozott.   

Szarvas László elnök 
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VISONTA SC 2018 
 A Visonta SC a település legnagyobb közhasznú 
egyesülete, mely kifejezetten labdarúgás sportágban 
fejti ki tevékenységét. 1998-as megalakulása óta, 
állandó fejlődésen, változáson megy keresztül. A 
megalakulás óta, Dérfi Zoltán látja el az elnöki 
teendőket, munkáját jelenleg, 3 fő elnökségi tag, név 
szerint, Csesznok László, Kecskés Ferenc és Székely 
Sándor segítik. Háromtagú Felügyelő Bizottság, 
Vígh Bertalan vezetésével, Kovács István és Oravecz 
József közreműködésével, felügyeli az egyesület 
tevékenységét. A tisztségviselőkön kívül, nagyon sok 
társadalmi munkát végez az egyesületnél Lévay 
András, Szőke László, Szalai Viktor. 

 
A 2017-18 évi, megyei II. osztályú pontvadászatban, 
felnőtt csapatunk a harmadik helyen végezett, 24 
mérkőzés után, 17 győzelem, 3 döntetlen és 
mindössze 4 vereség a mérleg. 110 lőtt gól mellett 
csupán 30-at kapott a csapat.  A hazai 
mérkőzéseinket átlagosan, 100 néző előtt játsszuk, 
idegenben is sokszor több a visontai, mint hazai 
néző. Nagyon jó érzés játszani a lelkes és hálás 
visontai közönség előtt. A felnőtt csapatnál az edzői 
feladatokat, Dérfi Zoltán látja el. 
A most folyó 2018-19 évi bajnokságban is 
nagyszerűen szerepel csapatunk, mindössze három 
pont hátránnyal, a harmadik helyen áll a bajnokság 
félidejében. 15 lejátszott mérkőzésből, 11 győzelem 
2 döntetlen és mindössze 2 vereség a mérleg. A 
csapat, mind a nyolc hazai mérkőzését megnyerte. 52 
gólt lőttünk a 13 kapott góllal szemben, 3,47 a rúgott 
és 0,87 a kapott gólok mérkőzésenkénti átlaga. A 
tavaszi folytatásban csapatunk jó eséllyel száll harcba 
a bajnoki címért. 
U-19 hétköznapi nyelven ifi csapatról egy pár szó. A 
2017-18-as szezonban, Kiss Diána Linda és Dérfi 
Zoltán együttesen irányította ezt a korosztályt. A 13 
csapatos bajnokságban a 9. helyen végzett, 25 
megszerzett ponttal és 65-90-es gólkülönbséggel. Itt 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy minden 

évben jelentősen kicserélődik a játékosállomány, 
vannak, akik kiöregednek, hiszen itt felső és alsó 
korhatár is létezik. Van, aki sérülés vagy más 
egészségi probléma miatt marad le, és sajnos vannak 
olyanok is, akikből hiányzik a kitartás a játék iránti 
szeretet és inkább a könnyebb végét fogják meg az 
életnek, mint hogy vállalják a mindennapi rendszeres 
felkészülést, és a hétvégenkénti megmérettetéseket.  

 
Óriási előrelépés történt a 2018-19-es bajnokságban, 
az előző évi vezető páros irányításával. Szinte 
teljesen kicserélődött a játékosállomány és ez meg is 
látszik az eredményekben. A második helyen – az 
első helyezettel, azonos pontszámmal – várja a csapat 
a tavaszi folytatást. Az őszi mérleg: 12 lejátszott 
mérkőzés, 10 győzelmet, 2 vereség 60 szerzett és 34 
kapott gól. 
Kijelenthetem, hogy nagyon sikeres évet zártunk 
fennállásunk, jubileumi 20. évében. 

 
Az U-7,9 (a számok a korosztályra utalnak) 
csapataink a Bozsik tornákon szerepelnek, Kiss 
Diána Linda edzőnő vezetésével. Az elmúlt években 
nagyszerűen működtek ezek a korosztályok, 
megjegyzem itt közel sem az eredményesség a 
lényeg, hanem az hogy a gyerekekkel 
megszerettessük a sportágat. Sajnos tavaly ősztől, 
annyi minden más iskolai dologgal ütközik a Bozsik 
program, hogy erős visszaesés tapasztalható.  
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Az egyesület részt vett, a május elsejei majális 
megrendezésében lebonyolításában. Rendszeresen 
lehetőséget biztosítunk környező üzemek 
dolgozóinak a sportolásra, testedzésre. 
A Városi Kispályás bajnokságban szereplő Brezova 
Visonta csapatát is patronáljuk, akik szép 
eredményeket érnek el a tömegsport terén, ahol nem 
az eredmény a lényeg. Ezen felül egy öregfiúk 
csapatot is versenyeztetünk Gyöngyösön a 
bajnokságban. 
Az Önkormányzat nagyszerű feltételeket biztosít 
számunkra, úgy anyagilag, mint létesítményekben, 
amiért köszönetet szeretnék mondani. Komoly 
erkölcsi és anyagi támogatást nyújt számunkra Filó 
Attila, Maróti Attila és a Bezzegh kft. is.  
Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy ez a játék 
abból áll, hogy lemegyünk a pályára és rugdossuk a 
labdát összevissza. A mai világban, nagyon komoly 
munkát kell végezni mindenkinek, aki e sportágban, 
ténykedik. Állandóan képezni kell magukat a 
vezetőknek, edzőknek. A labdarúgásban egész éves 
versenyeztetés folyik, az 52 hétvégéből, 45-t 
áldoznak az edzők, vezetők és a 70 sportoló a játékra, 
ami mindenki részéről lemondásokkal és 
áldozatokkal jár. 
Az egyesület elsődleges feladatának a sport, 
kiemelten a labdarúgás, a megszerettetését tűzte ki. 
Heti rendszerességgel sportprogramot szervezünk a 
sportszerető lakosság részére, és sportolási 
lehetőséget biztosítunk az erre vágyóknak. Nem 
utolsó sorban, meg kell említeni a csapatsport 
közösség formáló hatását, melynek a későbbiek 
folyamán, bizonyítottan nagy hasznát veszik az itt 
szocializálódott fiatalok. Emellett a rendszeres 
testedzésnek az egészség megőrzésben is 
elévülhetetlen érdemei vannak. 
Jelen pillanatban, az egyesület, vezetőség nélkül van, 
mert a régi vezetés mandátum lejárt, a választás még 
nem zajlott le, ezért Dérfi Zoltán ügyvezetőként látja 
el a feladatokat illetve a club irányítását. A 2014. évi 
egyesületi törvény értelmében, új alapszabály 
kidolgozása is folyamatban van.  
Várjuk a továbbiakban is a sportolni és szórakozni 
vágyó lakosokat, jó erőt és egészséget kívánok e 
sorok olvasóinak.      Hajrá Visonta! 

Dérfi Zoltán  

VISONTAI ASZTALITENISZ SE 
Egyesületünk 2018-ban is szorgalmasan 
tevékenykedett, a rendszeres edzések mellett számos 
versenyen vettünk rész, de részesei voltunk az idén is 
az Egyesületi majálisnak is, ahol bárki kedvére 
kipróbálhatta ezt a sportot. A tábor sem maradt el, 
bár viszonylag kicsi volt az érdeklődés. 
E rövid bevezető után nézzük az eredményeket. 
A 2017-2018-as bajnoki idényben férfi NB III. 
Észak-Magyarországi „A” csoportjában a hetedik 
helyet szereztük meg. A csapat a középmezőnyben 
végzett, de átigazolás miatt gyengültünk, ezért a 
következő idényben a megyei I. osztályba neveztünk. 
A Heves Megyei bajnokság I. osztályában szereplő 
második csapatunk pedig a hatodik helyen végzett. 
A 2018-2019-es Heves Megyei Csapatbajnokság I. 
osztályának őszi fordulóját a 2. helyen fejezte be első 
csapatunk. A megrendezett 6 találkozóból négyet 
győzelemmel, egyet döntetlennel és egyet vereséggel 
zártunk. A megmérettetések kapcsán találkoztunk a 
Hatvani ASE II., az Egri VSI Pálos AK III., a Mátra 
SE, a Lőrinci AC, a Besenyőtelek SC és a Kömlő SC 
II. asztaliteniszezőivel. 

A megyei III. osztály őszi fordulójában már nyolc 
mérkőzésen van túl a második csapatunk, ezek közül 
ötöt győzelemmel, egyet döntetlennel és kettőt pedig 
vereséggel zártunk. Ellenfeleink Gyöngyöstarján, 
Vámosgyörk, Andornaktálya, Lőrinci, Eger, 
Pétervására és Karácsond csapatai voltak. 
Gyöngyöstarján esetében már egy visszavágón is túl 
vagyunk. Az első találkozón döntetlen született, de a 
másodikat 13:5-ös mérkőzésaránnyal megnyertük. 
Reméljük az elkövetkező hónapokban sikerül 
felkészülni a tavaszi idényre és tovább tudjuk 
folytatni az eddigi jó szereplést.  
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Visonta község 
Önkormányzatának, hogy biztosítja számunkra a 
lehetőséget a rendszeres edzésre illetve a versenyek 
megrendezésére. 
2019-ben is várjuk az érdeklődő felnőtteket és 
gyerekeket az edzéseinken, versenyeinken és a nyári 
táborban. 
A magam és klubtársaim nevében kívánok 
mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet. 

Dr Herczeg Béla 
 


