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Július 7–9. péntek–vasárnap, királyi palota 

XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

Közel ezer kosztümös szereplő érkezik újra Visegrádra, hogy méltóképpen idézhessük fel a királyi székváros 
legfényesebb történelmi eseményét, az 1335-ös királytalálkozót. A lovagi tornapályáján látványos íjászbemu-
tatók, gyalogos és lovas küzdelmek, táncbemutatók, dobos párviadal, solymász- és zászlóforgató bemutatók 
szórakoztatják a közönséget; az alsóvárban, és a palota korhűen berendezett termeiben és gyönyörű kertjében 
pedig bepillanthatunk a középkor és az egykor oly csodálatos királyi székhely mindennapi életébe. A többi 
helyszínen, így a Királyi Borudvarban, a Parkszínpadon, a vásári forgatagban és a városi parkban is színvona-
las programokkal várjuk látogatóinkat a rendezvény mindhárom napján! 

(A programokról a 10–12. oldalakon olvashatnak bővebben.) 
 

Július 15. szombat 20.30 (esőnap 2017. július 16.), rendezvénytér 

Legyetek jók, ha tudtok 
musical két részben 

a Budaörsi Latinovits Színház – Múzsák Társulat előadásában 
 

Volt egyszer egy pap, sok évvel ezelőtt. Nem érdekelte a pompa, a csillogás – csak az árva gyerekek nevelése 
és a jó keresése. Ám amióta világ a világ, az ilyen embernek meggyűlik a baja az Ördöggel... Volt egyszer egy 
olasz film, néhány évvel ezelőtt, amely közismertté tette ennek a papnak a történetét, mely nagy sikert aratott 
Magyarországon is. Született egy előadás Budaörsön, melyben újra megelevenedik ennek a kalandos sorsú 
papnak, Néri Szent Fülöpnek az élete –zenével és sok-sok gyerekszereplővel. 
Luigi Magni és Bernardino Zapponi azonos című filmforgatókönyvét fordította és átdolgozta Forgách András. 
 

Július 22. szombat 21.00, rendezvénytér 

Ossian koncert 
 

A hazai heavy metal, hard rock zenei élet ikonikus csapata, az Ossian immár több mint harminc éve kedvence 
a stílus rajongóinak. Az elmúlt idő nemcsak hosszú, de igen termékeny is volt, hiszen harminc megjelent nagy-
lemezzel büszkélkedhet a banda. Népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy lemezeladásaik egyre 
magasabb számot érnek el.  

 

Július 29. szombat 20.30, rendezvénytér (esőhelyszín a királyi palota) 

„Piazza Grande… Főtér olasz módra” 
Az olasz O’Sole Trio koncertje 

 

Egy igazán kellemes és igényes nyáresti kikapcsolódást ígérhetünk az érdeklődőknek. A belcanto gyöngy-
szemei – Verdi, Puccini, Donizetti és Leoncavallo áriái – mellett az olasz könnyűzene, Morandi, Celentano, 
L. Dalla és Bocelli legkedveltebb dalai hangzanak fel ezen az estén. A legendás dallamok autentikus interpre-
tációjáról – az olaszos bájról, a finom humorról és a szellemes zenei virtuozitásról – a nemzetközileg elismert 
tenor, Domenico Menini, az Olaszországban igen népszerű Fabio Vagnarelli musical énekes-komikus és a 
bravúros zongoraművész, Denis Biancucci gondoskodik. 



2                                                                              VISEGRÁDI HÍREK                                                         2017. július 

 

VÁROSHÁZI  HÍREK 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 
 

2017. május 17. testületi ülés 

– Meghallgatta és elfogadta a testület Bognár Judit, a Du-
nakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ve-
zetőjének beszámolóját a 2016. évi feladatellátásról. 

– Elfogadtuk a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft., valamint a Visegrádi Városfej-
lesztő Kft. pénzügyi mérlegbeszámolóját. 

– 4.700.000 Ft összegű támogatás odaítéléséről döntött a 
testület a Visegrádi Városfejlesztő Kft. részére a 2017. 
költségvetési évet terhelő működési kiadásaira, mely 
összeget a 2017. évi költségvetésben beterveztünk és 
rendelkezésre áll. 

– Módosítottuk a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 
12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendeletet, a helyi 
adókról szóló 19/2012. (XI. 30.) önkormányzati rende-
letet, valamint a településfejlesztéssel és településren-
dezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 1/2016. (I. 26.) önkormányzati rendeletet. A 
módosított rendeletek megtalálhatóak a város honlap-
ján. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület a jegyző által készí-
tett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 
szóló átfogó értékelést. 

– A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 79. § (4) bekezdése alapján döntés született ar-
ról, hogy 2017. július 1-jétől a Magyar Állam tulajdo-
nába kerülnek az önkormányzat tulajdonában lévő ön-
álló átadási ponttal nem leválasztható vízi közmű va-
gyonelemek (csatornahálózat). 

– Elfogadta a testület a Szent Kozma és Damján Rehabi-
litációs Szakkórház 2016. évi támogatás felhasználá-
sáról szóló beszámolóját, és úgy döntött, hogy a kórház 
által a meghirdetett szűrővizsgálatok lebonyolítására a 
2017. évi 875.000 Ft támogatáson felül egyszeri, 
187.000 Ft összegű támogatást nyújt. 

– Jóváhagyta a testület a Visegrád 236/14, 236/15, 
236/16, 236/19 és 245 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-
rendezéséhez készített változási vázrajzot. 

– Ingyenesen biztosítja az önkormányzat a 2017. szept-
ember 2-án a Fő utca nagy parkoló melletti szakaszát 
a Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egye-
sület részére veterán autós ügyességi feladat rendez-
vény megrendezése céljára. 

– A központi címnyilvántartás felülvizsgálatához 
kapcsolódóan döntés született arról, hogy a Dobos 
utcából nyíló 1217/2 hrsz.-ú közterületet Dobos 

köznek nevezi el, a Visegrád közterületnév 
jegyzékében szereplő Mogyoró-hegy közterület 
elnevezést pedig megszünteti a testület. 

– Meghatározott feltételekkel úgy döntött a testület, 
hogy hozzájárulást ad – a VEKOP 4.1.1.-15 projekt 
kapcsán – a Kerékpáros Magyarország Szövetség 
részére, hogy az önkormányzat tulajdonában és 
használatában lévő területeken kerékpáros 
infrastruktúra elemeket alakítson ki. 

– Engedélyezte a testület a Visegrád név, valamint 
Visegrád címerének és logójának használatát a Mollis 
Pluvia Kft. részére a Salamon Visegrád Trail 
elnevezésű versenyen. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Mikesy Tamás 
képviselő 2017. év március, április hónapra járó 
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 155.600 Ft 
felajánlását a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 
támogatására. 

  
2017. június 7. rendkívüli testületi ülés 

– A Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon 
című pályázati projekt kapcsán az árvízvédelmi gát II. 
szakaszának kivitelezési munkálataira nemzeti érték-
határt elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított meg a 
képviselő-testület.                                                   

Visegrád Város Önkormányzata 

 

V á rrrr o s h Á ZZZZ i  M o z a i k k k k     
 

Tájékoztató  

a 11-es úton történt munkálatokról 
 

A Magyar Közút NZrt. tájékoztató levében foglaltak és a 
2017. június 14-én megtartott közmeghallgatáson megje-
lent Magyari László, a Magyar Közút Pest megyei igazga-
tójának beszámolója szerint a Magyar Közút NZrt. több 
évre előrevetítve felújítási projektlistát készít, mely a bur-
kolatállapoton túl, a forgalomnagyságot is figyelembe 
vevő előzetes felmérés, és hosszadalmas, a választókerületi 
képviselőkkel történt egyeztetés alapján készült el.  

Idén ebben a programban Visegrád belterületi szakaszá-
nak egy része is szerepel, így új burkolatot fog kapni a 11 
sz. főút 

rév csomópont és a VIFA épülete közötti szakasza. A kb. 
250 millió forintos állami beruházás kivitelezés várhatóan 
az ősz folyamán megkezdődik, jelenleg a jogszabályoknak 
megfelelő eljárások lefolytatása zajlik.  

A rév buszmegálló és a benzinkút közötti útszakasz fel-
újításának első üteme június elején elkészült, a második 
szakasz felújítását a cég tájékoztatása szerint július folya-
mán végzik el.  

Ezt a beruházást a Magyar Közút NZrt. saját keretéből fi-
nanszírozza. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017. (03. 22.) számú határozata alapján  

 

2017. július 24. és 2017. augusztus 6. között igazgatási szünet lesz, 

mely napokon a hivatal zárva tart. 
 

Az érintett napokon anyakönyvi igazgatási és egyéb, azonnali intézkedést igénylő, 
halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszámok: 

 

06 (20) 456-2924; 06 (20) 251-9627 
 

A szünet utáni első munkanap: 2017. augusztus 7., hétfő 
Dr. Szabó Attila jegyző  

 

C s í k s o m l y ó  é s  P a r a j d  
 

Visegrádról hét zarándok vitte városunk zászlaját a csíksomlyói búcsúba. Másnap a csoport – Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester vezetésével – látogatást tett testvértelepülésünkön, ahol Bokor Sándor, Parajd polgármestere szeretet-
teljes fogadtatásban részesítette őket. 

 

Sommerfest a Fellegvár Óvodában 
 

Hagyományosan június közepén tartjuk a Sommerfest programot az óvodában. A gyerekek többféle tevékenység közül 
választhattak:  

• hagyományos mintával, nyomdázással díszített tányérokat készíthettek; 
• német dalos játékokat tanulhattak; 
• falvédőt készíthettek Oma konyhájába; 
• régi konyhai eszközökkel ismerkedhettek; 
• történetet hallgattak a Scheili családról; 
• közösen készíthették az aznapi ebédhez a „Taschkerl”-t. A sváb étel teljes egészében a gyerekekkel készült, a tészta-

gyúrástól a prézlidarálásig. 
 

A képeken a tartalmas délelőtt látható. 
 

Nyári takarítási szünet:  

2017. július 24. és augusztus 18. között. 
 

Nyitás:  

2017. augusztus 21. 
  

Minden óvodásunk családjának 

kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk! 
 

A Fellegvár Óvoda  

nevelőtestülete 
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Év végi hírek az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI-ból 
 

Petőfi Irodalmi Múzeum: pályázat, nyertünk! 
 

Március 15-én kaptam egy lelkes e-mailt egy pályázatról: 
„az irodalomhoz kötődik, és végre figyelembe veszi, hogy 
a mai gyerekek a ma gyermekei”. Felcsigázott és gyorsan 
megnéztem. A Petőfi Irodalmi Múzeum írta ki és már a cím 
is figyelemfelkeltő volt:  

„200 év-200 üzenet Arany Jánosnak” 
"Üzenj Arany Jánosnak! – folytatódott – Foglald össze 

egy maximum 200 leütéses SMS- vagy chat üzenetben 

Arany János egy általad választott művét! – itt már elin-
dult bennem a vezérhangya. Kreatív énem percek alatt 
felizott, kedvenc Arany-verseim és az elmúlt évek vicces 
sms-ei és chat szövegei szófelhőkként gomolyogtak el-
mémben. Izgatottan olvastam tovább: 

Az üzenetedet 2017. március 20-ig a 

muzeumped@pim.hu e-mail-címre várjuk, kitöltött je-

lentkezési lapoddal együtt. – az 5 nap. Az 5 nap? – 

A pályázaton 12 és 18 év közötti diákok vehetnek 

részt.” 
12 évesek?! Na jó, vágjunk bele, gondoltam, és elnyelt az 

internet óceán. Az egyik oldalon az sms-szövegek jelleg-
zetességeiről jegyzeteltem, majd Varró Dani híres SMS-ei 
villogtak a képernyőn, aztán témába vágó érettségi és 
nyelvvizsgatételek tűntek elő. Nem tudom fél óra vagy fél 
nap telt el így, de végül tettre készen pattantam fel, azzal a 
tűzzel a szememben, amiről már jól tudják a hatodikosok: 
itt feladat lesz. 

Másnap eléjük is álltam, s röpke toborzóm nyomán az ő 
szemükben is láttam felgyulladni a lángot. Pár kéz lendült 
a magasba és estére meg is érkezett az első üzenet Mucsi 

Rékától, amit másnap Bocsi Laura levele követett, 
Félegyházi Kinga pedig még a napköziben megírta a maga 
üzenetét. Kis finomítások, egy-két levélváltás és már küld-
tem is a pályázatokat a megadott e-mail-címre. 

És kezdődött a várakozás… Már épp telefont ragadtam 
volna, mikor levelet kaptam Kingától: 

 

Kedves Pályázó! 

Örömmel értesítünk, hogy pályázati munkád, mint 

a  legjobb alkotások egyike, bekerült a bicentenáriumi 

emlékkiállításhoz készült lapozóba. Gratulálunk! 

Hogy együtt ünnepelhessük meg sikeredet, szeretettel 

várunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban május 21-én, va-

sárnap 10 órakor kezdődő eredményhirdetésre, ahol át-

veheted meglepetés nyereményeidet. 

Másnap Laura is kapott egy ugyanilyen levelet, Réka pe-
dig egy meghívót az egész napos programra. 

Az elmúlt hétvégén tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum ferge-
teges ,,Aranyvasárnapi” kavalkádján voltunk, ahol megele-
venedett Arany-versek között lehetett vetélkedni, 
kézműveskedni, tárlatot nézni és díjakat átvenni. Közel 
négyszáz beérkezett pályamunkából a legjobb ötöt válasz-
totta ki a zsűri. – Közte kettő visegrádi diák és a tanítvá-
nyom! Dagad a keblem a büszkeségtől. – Ide is másolom 
nyertes műveiket, akár kedvcsinálónak hasonlók alkotásá-
hoz: 

 

Bocsi Laura: Mátyás anyja 

„Szia édes fiam! Nyugodj meg, nemsokára kint leszel ab-

ból a szörnyű börtönből. Reméljük, tényleg így lesz! Addig 

is légy jó, és barátkozz!  Hollóval küldtem még egy üzit. Írj 

hamar! ☺” 
 

Félegyházi Kinga: A walesi lájkok 

„Hali, most posztolták h. egy Edvárd nevű egoista ürge 

lovagol vhol Welszben. Lájkokat gyűjt, de mindenkit letilt. 

Horror az egész � Crazy man! ☺” – 
 

Mucsi Réka: Beteg vagyok (Arany János Szenvedek én 

című versének átirata) 

„Szia! Képzeld, én sok dologba beleőrülök 

pl.: köhögésbe, fulladásba, 

plusz még mozgássérült is vagyok és 

nem is látok, na meg nem is hallok, 

ja és még a neten is híres vagyok. 

A. János ☺ 2017-03-20 17:33” 

  Gratulálok, Lányok!  
 

   
 

Szőcsné Gottweisz Tímea 

 

Tanév végi kirándulás 
 

Május 24-én osztályunk, azaz a harmadik osztály és a kis-
oroszi gyerekek együtt látogathattak el Budapestre, a Ter-
mészettudományi Múzeumba. 

A legizgalmasabb az ásványgyűjtemény a meteoritdara-
bokkal és a drágakövekkel, valamint a korallzátony volt. 
Ez utóbbi a Kék zóna nevet viselte. Itt egy hatalmas üveg-
lapon jártunk, olyan volt, mintha a tenger felett sétáltunk 
volna. Rengeteg élőlényt mutattak meg nekünk, amit más-
képp nem láthatnánk. 

Sok élményt gyűjtöttünk, és nagyon jól éreztük magun-
kat. Jó lenne, ha egyszer mindenki eljuthatna ide.  

Köszönjük szépen Visegrád Város Önkormányzata Ifjú-
sági Alapjának az anyagi támogatást; így a program szá-
munkra ingyenesen valósult meg. 

A kiránduló gyerekek nevében:  

Kárpát Nina és Oláh Panna  
                                                      3. osztályos tanulók 
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Kora nyári zenei élmény 
 

Hangulatos környezet, csillogó gyermekszemek, vára-
kozó szülők, hozzátartozók, vendégek – a polgármesteri hi-
vatal udvara adott helyet idén az idei zeneiskolai évzáró 
koncertnek május 29-én, hétfő délután. 

 

Az egyórai időtartamú műsorban egymást követték a ze-
neiskolások különböző hangszereken előadott produkciói: 
gitár, furulya, hegedű, zongora, szaxofon, brácsa – kezdők, 
haladók és kis mesterek adtak tanúságot zenei és hangsze-
res tudásukról. Voltak megilletődött, közönséghez nem 
szokott szólisták, de jó néhányukon látszott a magabiztos-

ság, a darab ismerete, a hangszerrel bánás magas foka is. A 
csemeték hozzátartozói és a hallgatóság minden számot 
tapssal köszönt meg. Nagy sikert arattak a zenetanárokkal 
együtt előadott zeneszámok, amiket láthatóan élvezettel, 
kedvvel adtak elő – mindannyiunk örömére. 

 

Köszönjük a szép kora nyári zenei élményt, kellemes nya-
rat és további sikeres folytatást kívánva a zeneiskola veze-
tőinek, tanárainak, növendékeinek! 

Borsody István 

 
Ki lett a 2016/17Ki lett a 2016/17Ki lett a 2016/17Ki lett a 2016/17----es tanévben az es tanévben az es tanévben az es tanévben az ÉV DIÁKJAÉV DIÁKJAÉV DIÁKJAÉV DIÁKJA        

az Áprily az Áprily az Áprily az Áprily iskolában?iskolában?iskolában?iskolában?    
 

A 2011/12-es 
tanévtől évről 
évre sor kerül 
az Áprily Isko-
láért Alapít-
vány által létre-
hozott Év Di-

ákja díj átadá-
sára. Az arra ér-
demes diákot a 
tantestület ja-
vaslata alapján 
ítéli oda a kura-
tórium, amely 
áll a Péterfy 

László Kos-
suth-díjas szobrászművész által készített Áprily-plakettből 
és egy díszoklevélből, melyet Kacsán György grafikusmű-
vész tervezett és készített. Növeli a díj értékét a Szent 

György Lovagrend felajánlása, ami jelen esetben a díjazott 
által választott laptop.  

A 2016/17-es tanévben Gersonde Olivér lett az Áprily is-
kola ÉV DIÁKJA! 

Osztályfőnöke, Bosnyák Endréné következőkben jel-
lemzi tanítványa érdemeit: 

„Gersonde Olivér az iskolánkban – és párhuzamosan egy 
rostocki német iskolában – töltött nyolc éve alatt mindig 
arra törekedett, hogy maximális teljesítményt nyújtson. 
Lelkiismeretes hozzáállásával, szorgalmával, átlagon felüli 
képességeivel és kivételes terhelhetőségével kimagasló 

eredményeket ért el magyar és német nyelvű vers- és pró-
zamondó versenyeken, országos tanulmányi versenyeken 
és művészeti tevékenysége során egyaránt. Tanulmányi 
munkájában nyújtott teljesítménye a nyolc év során mind-
végig példaértékű volt. Nehéz találni ilyen sokoldalú diá-
kot, mint Olivér, aki érdeklődést mutat az irodalom, a tör-
ténelem, a matematika, az idegen nyelvek, de a néptánc, a 
zongorázás vagy például a kajakozás iránt is. És abban a 
tudományos, sport- vagy művészeti tevékenységben, 
amely felkelti érdeklődését, mindig kimagasló teljesít-
ményt nyújt. Mindezek mellett egyik legnagyobb erénye a 
megbízhatósága. Ő az a diák, aki az elmúlt évek során talán 
a legtöbbször képviselte intézményünket iskolai, városi ün-
nepélyeken, megemlékezéseken, regionális és országos 
rendezvényeken. A felsoroltak alapján azt gondolhatnánk, 
hogy a komolyság és a visszafogottság jellemző rá. De té-
vedünk, ha így gondoljuk. Humora igen egyedi, sokszor 
szellemes és csipkelődő. Cinkos, huncut mosolyával be-
lopta magát mindannyiunk szívébe.  

Kívánjuk, hogy maradj ilyen lelkiismeretes, szorgalmas 
és szerény, mint amilyennek megismerhettünk!” 

 
Gratulálunk, és további sikeres életutadhoz sok sikert 

kívánunk Áprily Lajos négysorosával: 
 

Menj! 
 

Megállok. Menj! Csak menjen, akiben 

magasságokba húzó láz lakik. 

Állok s nézem, hogy lépsz a nagy iven 

egyik csillagtól másik csillagig. 
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AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY  

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE  

A 2016-OS ESZTENDŐRŐL 
 

Az alapítvány eleget téve a törvényi kötelezettségei-
nek a 2016-os évre vonatkozóan a közhasznúsági jelen-
tését az alábbiak szerint teszi közzé.  

 
Az alapítvány bevétele 2016-ban 2.081 ezer Ft 

volt, ebből a közhasznú tevékenység bevétele: 
2.080 ezer Ft. 

 

Összes ráfordítás: 2.328 ezer Ft, ebből a köz-
hasznú tevékenység ráfordítása: 2.031 ezer Ft, 

eredmény: –247 ezer Ft.  
 

Bevételek:  
 

A helyi civil szervezetek támogatására kiírt Civil Alap 
pályázaton az alapítvány 185 ezer Ft-ot nyert Visegrád 
Város Önkormányzatától. Képviselői tiszteletdíjak cél-
zott felajánlásából a tárgyévre 611 ezer Ft-ot, egyéb ön-
kormányzati támogatásként (az iskolai játszótér felül-
vizsgálatára és karbantartására) további 50.000 Ft-ot 
kaptunk, melyet a támogatási szerződésekben foglaltak 
szerint használtunk fel. Ezúton is köszönjük!  

 
A Nemzeti Együttműködési Alaptól 2015-ben elnyert 

250 ezer Ft összegű működési támogatásból a tárgyév-
ben 178 ezer Ft-ot használtunk fel. Az elnyert támoga-
tással az alapítvány megfelelő módon, határidőben el-
számolt. 

 

Az alapítvány a felajánlott adó 1%-ból 196 ezer Ft-ot 
kapott, valamint adományokból és céltámogatásokból – 
melyek elsősorban a szülői szervezettel közös progra-
mok bevételeiből, a Szent György Lovagrend által nyúj-
tott támogatásból, valamint a kuratórium tagjainak, vál-
lalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlásaiból 
származnak – további 788 ezer Ft-ot gyűjtött.  

 
Pénzügyi műveletek bevétele 1 ezer Ft.  
 

Támogatások:  
 

A megbízható működés feltételeinek megteremtése és 
fenntartása mellett az ÁIA 2016. évi tevékenységével és 
pénzügyi támogatásával eredményesen valósította meg 
alapítói szándékát, a város iskolájának fejlesztését. 

 

Az alapítvány figyelemmel kísérte és támogatta azokat 
az eseményeket, rendezvényeket, melyek az év során az 
iskola pedagógiai programjának megvalósítását segítet-
ték, vagy Visegrád kulturális életét gazdagították: 

 
– Január 22. A magyar kultúra napján, Zoller Attila 

halálának évfordulóján a Zoller-díj átadása Laposán 

Adrienn-nek a tantestület javaslata alapján; 

– Január 17. A Floorball Diákolimpia országos dön-
tőre utazó csapatának támogatása; 

– Április 11. A magyar költészet napján Szilágyi Gá-

bor Titkos erővonalak között c. verseskötetének be-
mutatása a Mátyás Király Művelődési Házban; 

– Május 28. Az iskola szülői szervezetével és a neve-
lőtestülettel együttműködve a gyermek- és pedagó-
gusnap programjainak lebonyolítása és támogatása; 

– Ballagás és tanévzáró ünnepély: Év Diákja-díj át-
adása két tanuló (Muckstadt Andrea és Sintár Vi-

rág) részére a Szent György Lovagrend támogatá-
sával, valamint két további, országos versenyeken 
kiváló eredményeket elérő diák jutalmazása; 

– Iskolai kirándulások, illetve mozi- és színházláto-
gatások támogatása, a nyári ravazdi kézműves és 
néptánctábor, valamint a VI–PA-tábor támogatása; 

– A Márton-napi rendezvény támogatása; 

– A szülői szervezettel és a nevelőtestülettel együtt-
működve az Áprily-estély megvalósítása, az Áprily-
hét további eseményeinek támogatása; 

– A civil szervezetek által szervezett adventi vendég-
látás támogatása. 

 

Egyéb tevékenységek, támogatások:  
 

– Az iskolai taneszközállomány fejlesztése: hangsze-
rek karbantartása, hangszertartozékok beszerzése, 
digitális tábla és projektor vásárlása; 

– Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támoga-
tása; 

– Áprily-plakett utánrendelése; 

– A Parajdi Iskoláért Egyesület Áprily Lajos Általá-

nos Iskola Emlékkönyve Parajd – 1990/91–2015/16 
c. könyve kiadását cikkekkel, fotókkal segítettük, 
valamint a kiadvány költségéhez 50 ezer Ft-tal já-
rultunk hozzá. Ellentételezésként megyven pél-
dányt a visegrádi résztvevők, szimpatizánsok kap-
tak ajándékul; 

– Karácsonyi ajándékok vásárlása az intézmény kö-
zössége részére. 

 

Tevékenységünkről rendszeresen adtunk tájékoztatást 
a Visegrádi Hírekben, illetve a Danubia Televízió vi-
segrádi híradásaiban. 

 
Külön köszönettel tartozunk Visegrád Város Önkor-

mányzatának, a munkánkat támogató és segítő Áprily-
Jékely családnak, a városi intézményeknek, civil szer-
vezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek! 

 
Visegrád, 2017. június 14.    
 
                                                           Mezei Anna  

kuratóriumi elnök 
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FELHÍVÁS 
Kedves Visegrádiak!  

Az Áprily Iskoláért Alapítvány az iskola fennállásának 230. évfordulója, valamint Áprily Lajos ha-

lálának 50., születésének 130. évfordulója tiszteletére iskolatörténeti kiállítást tervez. Kérjük, hogy 
akinek az iskola épületével, nevelőkkel, gyermekekkel kapcsolatos dokumentuma, fotók, tankönyvek, 

bizonyítványa, ellenőrző könyve, taneszköz stb. birtokában van, jelezze Mezei Annának (telefon: 

297 129 – 06 (20) 965-1534 – mezeianna3@gmail.com)! A kiállítás tematikáját, a kiállításra felajánlott 
tárgyak, dokumentumok stb. felhasználását személyesen beszéljük meg, figyelembe véve az egyéni 

igényeket, feltételeket. 

Visegrád és Pest megye legrégibb intézménye sorsdöntő pillanatához érkezett a bővítés, felújítások 

lehetőségével! Előlegezzük meg a bizalmat, hogy az Áprily iskola az elkövetkező újabb évszázadokra 

is méltó marad a Viktorin József által írt feladatához: „…, hogy benne kiváló ifjúság neveltessék”. 

Várom és előre is köszönöm mindenkinek, aki csatlakozik az Áprily Iskoláért Alapítvány kezdemé-
nyezéséhez! 

A gyűjtéshez, feldolgozáshoz, a kiállítás tervezéséhez is szívesen fogadjuk a segítséget! 

Mutassuk meg, hogy a 21. század visegrádi polgárai is úgy állnak a jövő nemzedékek neveléséhez, 

mint ahogy elődeink 230 éven át magukénak érezték a „templom és iskola” sorsát! 

           „A nagyapáink, nagyanyáink, 

           Szemük biztatás vagy vád: 

           Ne hagyjátok a templomot, 

           A templomot s az iskolát!”  

                (Reményik Sándor)   

                                                                                                                Mezei Anna  
                                                                                                     nyugalmazott iskolaigazgató,  

az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

Gyermeknapi pillanatkép, 2017 
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Gyerekkuckó 
 

Hurrá! Itt a VAKÁCIÓ! És kezdődnek a táborok! 
 

Kedves Gyerekek! 
Az iskolatörténet lapjaiból most olyan tábori fotókat láthattok, melyeken a VI–PA-találkozók egy-egy emlékezetes pillanatait 

idézzük fel – remélve, hogy a „modellek” nem neheztelnek ezért rám.  
 

1991. A parajdiak első táborozásakor  

Áprily Lajos Álom a vár alatt verses meséjének  

dramatizált változatát mutattuk be  

a királyi palota díszudvarán 
 

 Felismeritek a helyszínt? Írjátok le, hogy mi a különbség a 
képen látott és a mai díszudvar között! Jutalom jár érte! 

 

A visegrádi iskola első Foci-táborát  

1994-ben a pócsmegyeri focipályán,  

a Pázsit-tó mellett,  

szintén VI–PA-táborként jegyezzük.  

Csak fiúk voltak a táborlakók.  

Kerékpározás, foci, úszás és más sportok,  

barátságos meccsek a szigetmonostori iskolásokkal,  

éjszakai kalandtúra töltötte ki napjainkat 
 

 
1999-ben többek között a történelmi Magyarország  

legkeletibb határán jártunk parajdi barátainkkal. 

A fotó a Gyimesi-szorosban a Rákóczi-vár lépcsőinél készült 
 

 
Havasi kirándulás során egy kis tábori életkép:  

„Na, ki az erősebb?” Attila bácsi és Rácz Berci szópárbaja 

A millecentenárium évében Nádasdon (Vas megye)  

magyar iskolák nemzetközi találkozóján  

az augusztus 20-án elhelyezett  

VIsegrád–PArajd testvériskola kopjafájánál  

Anda Sára és Cseresnyés Attila 
 

Mikor volt a „millecentenárium” és milyen történelmi ese-
ményre emlékeztünk ebben az évben? Helyes válaszért juta-
lom jár! 

 

E képekkel köszöntjük érkező parajdi barátainkat! Kez-

dődjön az újabb VI–PA-tábor! Érezzétek jól magatokat! 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat  
 

A németek története Magyarországon 
(6. rész) 

 

A németek tevékenységei, iskolarendje 
 

A német bevándorlók minden magyarországi területen és 
minden korban fölöttébb gyümölcsöző tevékenységet folytat-
tak. Kolostori és kincstári feljegyzések említik, hogy már az 
Árpád-házi királyok idejében betelepültek fejlett mezőgazda-
sági ismereteket terjesztettek az országban, az őshonos lakos-
ságot megismertették a nyugati termelési módokkal. Német-
országban már akkoriban fejlett volt az istállós állattartás, a 
földek trágyázása, csűrökben tartották a gabonát, bevezették a 
burgonyatermesztést. A gyümölcstermesztésben alkalmazták 
a fák oltását, szakszerű metszését, a szőlőművelést és borké-
szítést is kiemelt szakszerűséggel végezték. Már a középkor-
ban számos okmány bizonyítja, hogy milyen rendelkezéséket 
hoztak a szőlőskertekről, a borkereskedelemről, a bortizedről, 
a bor áráról stb. 

A mezőgazdasági iparágak között hangsúlyozni kell a sörfő-
zést. A szepesi szászokról mondták a 17. században, hogy „jó 

sörük van, amit jónéhány éve főznek.” A malmokat is a néme-
tek terjesztették el, kitűnik ez a malomösszeírásokból, hogy 
már a 16. század elején a malmok jól felszereltek voltak és 
nem takarékoskodtak a vas eszközökkel sem. 

Az erdők jobb kihasználása a németek által széles körben 
űzött bányászattal és fémiparral kapcsolatos. Fűrészmalmokat 
is létesítettek olyan pici faluban is, mint a Nyitra megyei 
Heckelshäu (1393). Hogy ez mennyire jelentős volt, azt bizo-
nyítja az a tény, hogy például Bukovinában egészen 1774-ig 
nem létesült fűrészüzem, csak miután a tartomány Ausztria 
birtokába került. A magyarországi bányászat is nagymérték-
ben a németek műve volt. A 13. századtól a német bányászko-
lóniák kimutathatók egész Észak-Magyarországon és Erdély-
ben. A magyarországi bányajogszabályok is német mintán 
alapulnak. 

A németek a kereskedelmet is élénkítették. A szabad keres-
kedelem, a vásártartási jog, raktározási jog, tarifa- és vámked-
vezmények a lényeges részét alkották a német települések ala-
pító okiratainak, kiváltságleveleinek. Vámtarifák tanúsítják, 
mint amilyen például a győri (1255), hogy mennyire élénk 
volt a kereskedelem a nyugattal. A későbbiekben számos ok-
iratból kitűnik, hogyan fejlődött a kereskedelem a környező 
országokkal, de távolabbi országokkal is. Az erdélyi szászok 
például kereskedtek Törökországgal, Moldvával, Egyiptom-
mal, de kereskedtek a Hanzával és Basellel is. 

A kézműipar is német alapokon fejlődött ki. A városokat 
nagyrészt német bevándorlók alapították és népesítették be, 
ezáltal a mesterségeknek német jellege volt, egészen addig, 
míg az Anjouk trónra jutottak, de ezután itáliai családok jutot-
tak politikai befolyáshoz. Az 1300-as évek vége felé ismét 
nőtt a német befolyás, így a céhszabályok ugyanolyanok vol-
tak, mint a német tartományokban. Meg kell említeni a követ-
kezőket: a tanoncok felvételénél nagy súlyt fektettek ezek tör-
vényes és becsületes származására. Ebből a célból születési 
bizonyítványt kaptak, amelyben részletesen ismertették a csa-
ládi viszonyokat (dédszülőig bezárólag, keresztszülőket is be-
leírva). Pontos feljegyzéseket tartalmazott a mesterlegények 
vándoréveiről, a mestermunkáról stb. Az iparos testületek 
nagy súlyt fektettek a közösségi életre. Így a „tekintetes Bélai 
Szűcs Társulat” (1696) alkotmánya előírja: „Egy senior vá-
lasztásánál a teljes tagságnak jelen kell lenni a borházban, és 
ebből az alkalomból egy ital bort el kell fogyasztani”. Aki az 

összejövetel” békéjét megtöri”, egy kanna bor a büntetése. Az 
erdélyi szászok között 1833-ban már 11 főre jutott egy iparos, 
míg más etnikumnál 38 főre jutott egy. Kossuth maga igazolja 
1842-ben, hogy abban az időben az ipar és a kereskedelem 
teljesen német volt, amikor szembeszállt a német vámszövet-
séghez való csatlakozással: „mivel máskülönben német város-
aink, német iparunk, német kereskedelmünk soha nem lesz 
magyarrá”. 

Az első magyar ipari kiállításon, Pesten, 1842-ben a 80 díj-
ból 50-et németek kaptak. Sebastian Tuschl 1800-ban Pesten 
kávéházat és éttermet létesített, aminek akkor egész Közép-
Európában nem volt párja. Az utazók nagy csodálattal látták 
és írták róla, hogy az egész szerviz igazi ezüstből volt, és min-
den felszolgáló cipőben és harisnyában járt és 30 újság volt 
kitéve. 

Magyarországon először a németek által lakott városokban 
fejlődött ki a rendezett városi önkormányzat, a közjóról való 
gondoskodással, és a magasabb kultúrára való törekvéssel. A 
városi berendezkedés teljesen a német mintát követte. Élükön 
a bíró és a polgármester állt a tanácsosokkal. A hivatalnokok 
közül a városi jegyző tűnt ki. Karakteres jellemzői voltak a 
városoknak a címerek és a pecsétek. Az ügyintézés szervezett 
volt, ezt a városi évkönyvek igazolják. Már korán gondoskod-
tak útburkolatról, vízvezetékről és csatornákról. A városok 
büszkeségét jelentették a falakon és bástyákon kívül a középü-
letek, mindenekelőtt a városháza és a templomok. Az önkor-
mányzatoknak gondja volt a templomokra és az iskolákra, az 
egészségre és gyógyításra. Számos rendelet foglalkozik a tűz- 
és biztonsági őrséggel, a piaci és erkölcsrendőrséggel. 

A városok a szellemi kultúra előmozdítói is voltak. Nagy 
gondoskodás fejeződött ki az iskolai ügyekhez. A püspöki 
székhelyeken már a 11. században tevékenykedtek német ta-
nítók, és iskoláról történik említés Esztergomban 1205-ben, 
Veszprémben 1276-ban. Az iskolák a következő évszázadok-
ban (kivétel a hódoltsági területek) töretlenül fejlődtek a Fel-
vidéken, Erdélyben és a nyugati területeken (Eperjes, Kés-
márk, Lőcse, Segesvár, Nagyszeben, Brassó, Medgyes), az 
1500-as évektől gimnáziumokat létesítettek. Az iskolarend-
szer az erdélyi szászoknál érte el a csúcsot, itt az 1900-as évek 
elejére fenntartottak hét gimnáziumot, két reáliskolát, egy te-
ológiai-pedagógiai szemináriumot a tanítóknak, egy szeminá-
riumot a tanítónőknek, kilenc ipari iskolát, két kereskedőta-
nonc iskolát, három mezőgazdasági iskolát, továbbá 299 nép-
iskolát és magasabb népiskolát és hét polgári iskolát! Ez a 
szám nagyon tekintélyes, különösen, ha a szászok lélekszámá-
hoz viszonyítjuk, mely akkor 230.000 fő körül járt! A kötelező 
tankötelezettség a fiúk esetében 15., a lányoknál 14. év volt. 
A továbbképző iskolákba a konfirmált fiúk 19., a lányok 18. 
évükig jártak. A tudásra szomjazó ifjúság már a 14. századtól 
a hazai és a külföldi egyetemeken tanult tovább, így Pécs, 
Buda, Pozsony, Bécs, Bologna, Krakkó, de minden nagyobb 
német egyetemen is. (Folytatjuk)                          Herendi Ida 

 

MEGJELENT 
 

a Berkenyei sváb szótár és múltidézés című nemzetiségi 
könyv. 

A Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat  az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma támogatásával az országban tartal-
mában egyedülálló kiadványt jelentetett meg. 

A június 18-ai ünnepélyes könyvbemutatón a VNNÖ veze-
tősége és több érdeklődő személyesen részt vett. A könyv iránt 
érdeklődni a VNNÖ vezetőségénél lehet.  
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X X X I I I .  V I S E G R Á D I   N E M Z E T K Ö Z I   P A L O T A  
 

N A P I  B E L É P Ő J E G G Y E L   
 

J e g y i n f o r m á c i ó :  
 

Napi belépőjegy 
14 éves kortól: 1.000 Ft 

14 év alatt: ingyenes 
 

A visegrádi állandó lakosoknak, valamint a bérletet, 
elővételi vagy csoportos jegyet vásárlóknak a napi jegyet 

(karszalagot) INGYEN biztosítjuk!   
 
A napi jeggyel a királyi palota és a palotában zajló 

programok (a lovagi tornák kivételével), a Királyi Bor-

udvar, a Salamon-torony kiállításai és programjai, va-

lamint a Parkszínpad és a vásárterület programjai te-

kinthetők meg. 

 

2017. július 7. péntek 
 

Királyi palota 
 

10.30 Aranyalma Páros (Herkules-kút) 
11.15 Tárlatvezetés a palota lakosztályában 
12.00 Szelindek (Herkules-kút) 
14.00 Kóbor lovagok (Oroszlános-kút) 
15.15 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kert-

jében 
17.00 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 
17.30 Susato (Herkules-kút)  
 

Folyamatos programok: 
 

„A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona-kiállítás 
Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 
Gyermek játszóház a palotakertben 

 

Királyi Borudvar 
 

13.00 Susato  
13.30 Remdih  
14.00 Misztrál 
16.00 Hollóének Hungarica 
16.30 Vár Kommandó – utcai komédiások 
21.45 Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih 

 

Salamon-torony 
 

10.30 Balog Péter kobozművész 
11.00 Kóbor lovagok 
11.40 Vár Kommandó – utcai komédiások 
12.30 Debreceni Történelmi Korok Egyesület 
13.00 Kóbor lovagok 
14.00 Lovagi ötpróba 
15.00 Aranyalma Páros 
15.30 Susato 
16.00 Remdih 

Parkszínpad 
 

10.00 Vár Kommandó – utcai komédiások 
11.00 Maszk Bábszínház. Nyakigláb, Csupaháj, Má-

lészáj 
12.00 Balog Péter kobozművész 
12.30 Aranyalma Páros 
14.0 Hollóének Hungarica 

14.00 Maszk Bábszínház – Arany János: Pázmán lo-
vag 

15.00 Remdih  
16.00 Balog Péter kobozművész 
16.30 Aranyalma Páros 
17.00 Szelindek  
19.30 Sic Transit  

 

2017. július 8. szombat 
 

Királyi palota 
 

10.00 Vár Kommandó (Herkules-kút) 
10.30 Agyagbanda (Herkules-kút) 
11.00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kert-

jében 
12.00 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti 

bemutatója a palotakertben 
12.00 Susato (Herkules-kút) 
13.00 Remdih (Herkules-kút) 
13.30 Alba Societas – középkori életmód-bemutató a 

palotakertben  
14.00 Élet Mátyás király udvarában – interaktív tár-

latvezetés a palota lakosztályában 
15.00 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 
15.30 Hollóének Hungarica (Herkules-kút) 
16.00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kert-

jében 
17.00 Szelindek (Herkules-kút) 
17.30 A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti 

bemutatója a palotakertben 
18.00 BraAgas 
 

Folyamatos programok: 
 

„A visegrádi királytalálkozó”– ólomkatona-kiállítás 
„Virtuális várak” – filmvetítés a nagyteremben 
Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 
Gyermek játszóház a palotakertben 
Alba Societas középkori életmód tábor a palotakert-
ben 
Középkori fegyversátor a palotakertben 
Királyi konyha működés közben 
Tarot kártyajóslás 



XXXIII. évfolyam 7. szám                                       VISEGRÁDI HÍREK                                                                       11 

 

J Á T É K O K  P R O G R A M F Ü Z E T   2 0 1 7 .  J Ú L I U S  7 – 9 .   
 

L Á T O G A T H A T Ó  H E L Y S Z Í N E K  
 

Királyi Borudvar 
 

13.00 Aranyalma Páros 
15.30 Agyagbanda 
16.00 Vár Kommandó – utcai komédiások 
16.30 BraAgas 
18.30 Susato 
19.00 Balog Péter kobozművész 
21.45 Remdih, BraAgas, Szelindek, Hollóének Hun-

garica 
 

Salamon-torony 
 

09.30 Susato 
10.00 Gašper Lambergar lovagjai 
10.30 Szelindek 
11.00 Gašper Lambergar lovagjai 
11.30 Aranyalma Páros 
12.30 Debreceni Történelmi Korok Egyesület 
13.00 Balog Péter kobozművész 
14.00 Lovagi ötpróba 
15.15 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban 
16.00 Svibor Lovagrend 
16.30 Remdih 
17.00 Hollóének Hungarica 

 
Parkszínpad 

 

10.00 Aranyalma Páros 
11.00 Balog Péter kobozművész 
11.30 Remdih  
12.00 Hollóének Hungarica 
12.30 Szelindek  
13.00 BraAgas 
14.00 Susato  
14.30 Aranyalma Páros 
16.00 Kabóca Bábszínház: Kinizsi Pál 
17.30 Agyagbanda 
18.00 Vár Kommandó – utcai komédiások 

 
2017. július 9. vasárnap 

 

Királyi palota 
 

10.00 Vár Kommandó (Herkules-kút) 
10.30 Agyagbanda (Herkules-kút) 
11.00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kert-

jében 
12.00 A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti 

bemutatója a palotakertben 
12.00 Hollóének Hungarica (Herkules-kút) 

12.30 Élet Mátyás király udvarában – interaktív tár-
latvezetés a palota lakosztályában 

13.00 Susato (Herkules-kút) 
13.30 Alba Societas – középkori életmód-bemutató a 

palotakertben 
14.30 Remdih (Herkules-kút)  
14.40 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti 

bemutatója a palotakertben 
15.30 Tárlatvezetés Mátyás termeiben és kertjében 
16.30 BraAgas (Herkules-kút) 
17.00 Szelindek (Herkules-kút) 
 

Folyamatos programok: 
 
 

„A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona- kiállítás  
„Virtuális várak” – filmvetítés a nagyteremben 
Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 
Gyermek játszóház a palotakertben 
Alba Societas középkori életmódtábor a palotakert-
ben 
Középkori fegyversátor a palotakertben 

Királyi konyha működés közben 
Tarot kártyajóslás 
 

Királyi Borudvar 
 

12.30 Agyagbanda 
13.00 Balog Péter kobozművész 
16.00 Vár Kommandó – utcai komédiások 
 

Salamon-torony 
 

10.00 Balog Péter kobozművész 
11.00 Gašper Lambergar lovagjai 
11.30 Szelindek 
12.00 Debreceni Történelmi Korok Egyesület 
12.30 Remdih 
13.00 BraAgas 
13.45 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban 
14.30 Lovagi ötpróba 
16.00 Hollóének Hungarica 
 

Parkszínpad 
 

10.00 Susato  
11.00 Maszk Bábszínház – Szamárcsel 
12.30 Katáng 
14.00 Szelindek 
14.30 Hollóének Hungarica 
15.00 BraAgas 
15.30 Agyagbanda 
16.00 Remdih  
17.00 Maszk Bábszínház: Borok, dalok, vitézi énekek 
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A  L O V A G I  T O R N A P Á L Y A  P R O G R A M J A  
  

2017. július 7. péntek 

14.30 Királyi menet 
15.00 Kázmér lengyel király lovagi tornája 
16.30 Középkori labdajátékok 
17.00 Károly Róbert magyar király tornája 
20.30 Fáklyás felvonulás  
21.00 János cseh király lovagi tornája 

 
2017. július 8. szombat 

10.30 Királyi menet 
11.00 Kázmér lengyel király lovagi tornája 
13.30 Kosztümös élő sakk 
14.00 Károly Róbert magyar király lovagi tornája 
17.00 Károly Róbert magyar király lovagi tornája 
20.30 Fáklyás felvonulás  
21.00 János cseh király lovagi tornája 

 
2017. július 9. vasárnap 

10.30 Királyi menet 
11.00 Kázmér lengyel király lovagi tornája 
13.30 Történelmi íjászverseny 
14.30 Károly Róbert magyar király lovagi tornája 
17.00 Károly Róbert magyar király lovagi tornája 

Belépőjegy árak a lovagi tornákra: 
 

Kázmér lengyel király lovagi tornája 

nyitott lelátó: felnőtt: 2.000 Ft 
   gyermek (6–14 év): 500 Ft        
fedett lelátó: felnőtt: 3.000 Ft 

 gyermek (6–14 év): 1.000 Ft 
        

Károly Róbert magyar király lovagi tornája 
nyitott lelátó: felnőtt: 2.500 Ft 
   gyermek (6–14 év): 500 Ft  
fedett lelátó: felnőtt: 3.500 Ft 

 gyermek (6–14 év): 1.000 Ft 
        

János cseh király lovagi tornája 

Felnőtt:          2.000 Ft 
Gyermek (6–14 év):            500 Ft 
 

Bérlet*. 

Családi (2 felnőtt és max. 4 gyermek): 18.000 Ft 
Felnőtt:           6.000 Ft 
Gyermek:           3.000 Ft 
 

* Érvényes a rendezvény mindhárom napján, egy Ká-
roly Róbert- és három, bármely más, tetszőleges elő-
adásra. Kiemelt kedvezmény: a bérlet megvásárlása 
esetén a napi belépőjegyet ingyen biztosítjuk!

A visegrádi állandó lakosok a három napra szóló ingyenes napi jegyet (karszalagot)  

a Fő utca és a nagyparkoló sarkán lévő információs pavilonnál vehetik át a rendezvény ideje alatt, va-

lamint ugyanitt pénteken vagy vasárnap egy tetszőleges előadásra kedvezményes  
1.000 Ft-os áron vásárolhatják meg a belépőjegyet!  

 

14 év alatti visegrádi gyermekeknek a kiválasztott lovagi torna megtekintése ingyenes!  
 

Felügyeletet igénylő gyermek csak kísérővel látogathatja a rendezvényt! 
 

Látogatóink a jól ismert szereplők mellett új fellépőkkel is találkozhatnak majd a három nap alatt, többek 
között a csehországi BraAgas zenekarral, a szydlówi lengyel katonai hagyományőrzőkkel, valamint Kinizsi 
Pállal, aki a veszprémi Kabóca Bábszínházzal érkezik hozzánk. A legkisebbeket középkori játszóházzal várjuk 
a hangulatos palotakertben, ahol próbára tehetik ügyességüket és kitartásukat, a platánsori „V4 utcában” pedig 
az Erdei Művelődés Háza mutatja be különleges növény- és állatismereti játékait. Az MNM Mátyás Király 
Múzeuma a tavalyi évhez hasonlóan idén is színes programokkal készül, a számos koncert mellett kosztümös 
tárlatvezetések, középkori harcművészeti és orvostörténeti bemutatók, a visegrádi királytalálkozót felelevenítő 
ólomkatona kiállítás és középkori fegyversátor várja vendégeinket, és természetesen újra megtelik élettel és 
ínycsiklandozó illatokkal a palota Mátyás-kori konyhája is. 

 

Várunk mindenkit szeretettel 2017-ben is! 
   

Bővebb információ: www.palotajatekok.hu 
  

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!   
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Felhívjuk figyelmüket, hogy július második hetétől az eddig megszokott vetítési rend megváltozik! 
 

J Ú L I U S I  M O Z I MŰ S O R  
 

Belépőjegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 500 Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 

 

Július 2. vasárnap, 15.00 
VAIANA 

Magyarul beszélő, am. családi animációs film, 103’, 2016  
Rendező: John Musker, Ron Clements 
Vaiana vakmerő küldetésre indul, hogy megmentse népét. 
Útja során találkozik az egykor félistenként tisztelt Mauival és 
együtt vágnak neki az óceánnak. Az út nem szűkölködik ese-
ményekben, óriás szörnyekkel, elképesztő veszélyekkel száll-
nak szembe. De Vaiana teljesíti ősei küldetését és felfedezi 
azt, amit a legjobban keresett: saját magát.  
 

Július 2. vasárnap, 17.00 
JUTALOMJÁTÉK 

Magyarul beszélő, magyar–angol vígjáték, 89’, 2016  
Rendező: Edelényi János 
Főszereplők: Brian Cox, Coco König, Anna Chancellor 
A színészlegenda betegsége óta egyre elviselhetetlenebb. Új 
gondozója Dorottya abban reménykedik, hogy Sir Michael a 
szárnyai alá veszi, ám vele is bárdolatlan. Amikor kiderül, 
hogy a lány nagy rajongója Shakespeare-nek, kapcsolatuk 
megváltozik. Sir Michael lánya viszont ráébred, hogy a lányt 
milyen szándékok vezérelik, és gondolkodás nélkül felmond 
neki. Sir Michael összeomlik, kórházba kerül, és önmagának 
kénytelen feltenni a kérdést: ,,Lenni vagy lenni?” 
 

Július 2. vasárnap, 19.15 
CSAJOK HAJNALIG 

Amerikai vígjáték, 97’, 2017 
Rendező: Lucia Aniello 
Főszereplők: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, 
Colton Haynes, Demi Moore 
Mit tehet öt barátnő, ha egyikük úgy dönt, férjhez megy? Ter-
mészetesen kibérel a hétvégére egy tengerparti villát, hogy 
még egy utolsó vad bulival búcsúzzon. De a buli még náluk is 
vadabbra sikerül. Valahogyan meghal egy Chippendale-fiú. A 
buli folytatódik, de átalakul: attól kezdve a csajoknak nincs 
más dolga, mint a romeltakarítás… 
 

Július 5. szerda, 16.30 
VUK  

Magyar rajzfilm, 74’, 1981 

Rendező: Dargay Attila 
A rajzfilm-klasszikus a rendező 90. születésnapja tiszteletére 
visszatér a mozivászonra! A rókacsaládban "gyermekáldás" 
van, mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők 
úgy vélik, nagyapjára ütött és a Vuk nevet adják neki. Amikor 
árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába. 
Befogadja barlangjába és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanít-
ványnak bizonyul. 
 

Július 6. csütörtök, 17.00 
EMLÉKKÉPEK 

Feliratos, lengyel életrajzi dráma, 98’, 2016 

Rendező: Andrzej Wajda 
Főszereplők: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa 
A film Wladyslaw Strzeminskinek, a 20. század egyik legki-
emelkedőbb lengyel avantgárd festőjének állít emléket. Élete 
a Lengyel Népköztársaság megalakulása után vett fordulatot, 
hiszen a mozgássérült festő a legnehezebb pillanatokban sem 
volt hajlandó meghajolni a párt akarata előtt. Életét ellehetet-
lenítették, egyedül diákjai álltak ki mellette az utolsó pillana-
tig, valamint egyetlen lánya, Nika. 

Július 6. csütörtök, 19.00 

KINCSEM  
Magyar történelmi kalandfilm, 121’, 2017  
Rendező: Herendi Gábor 
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Gáspár Tibor 
Ernő céltalan, kicsapongó életet él, míg egy nap megjelenik 
élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló. A sors tálcán kí-
nálja neki az elégtételt, hogy legyőzze ősi ellenségét, von 
Oettingen bárót. Rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy 
Ernő menthetetlenül beleszeret apja gyilkosának lányába.  
 

Július 7. péntek, 15.15 
SZAFFI 

Magyar rajzfilm, 76’, 1984  
Rendező: Dargay Attila 
Mesénk a 17. században játszódik. Hőseink Sophie, Ahmed 
Pasa lánya és Jónás, Botsinkay Gáspár várúr fia. A háború 
alatt a Botsinkay családnak és a töröknek is menekülnie kell, 
ezért elásnak egy láda kincset a vár udvarában. Sophie a me-
nekülés közben elveszik, s egy furcsa öregasszony talál rá, aki 
macskája után elnevezi Szaffinak. Jónás daliás fiatalember-
ként tér vissza, s az elrejtett kincs nyomába ered.  
 

Július 7. péntek, 16.45 
OUT 

Feliratos szlovák–magyar–cseh film, 88’, 2017 
Rendező: Kristóf György 
Főszereplők: Terhes Sándor, Bandor Éva, Bárdos Judit 
Ágoston egy leépítés során elveszíti munkáját és egy új állás 
reményében elindul a Baltikumba. De új munkahelyén nem 
tudnak az érkezéséről. Nem adja fel, bármilyen munkát elvál-
lalna az idegen országban. Útkeresése során szürreális élmé-
nyek és valószínűtlen találkozások egész sora éri.  
 

Július 7. péntek, 1830 
ÁLOM HAVA 

Magyar–szerb dráma, 112’, 2016 

Rendező: Bicskei Zoltán 
Főszereplők: Szilágyi Nándor, Székely B. Miklós 

1690 Álom havában pár ember vánszorog a síkságon. A török 
dúlásban kiürült Bácska pusztaságán bujdosók érkeznek a 
romjaiban is monumentális aracsi pusztatemplom falai közé. 
A fogságból szabadult három figura rég vesztett otthonát és 
helyét keresné. Táltosokkal, szent királyaink szellemével ta-
lálkozva sem sikerül ,,új boltozatot” emelni maguk fölé. Mi-
ből lesz új közösség a pusztulat után?   
 

Július 12. szerda, 19.00 
EMLÉKKÉPEK 

Feliratos, lengyel életrajzi dráma, 98’, 2016 

Rendező: Andrzej Wajda 
Főszereplők: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa 
 

Július 13. csütörtök, 19.00 
TRANSFORMERS – AZ UTOLSÓ LOVAG 

Magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 148’, 2017  
Rendező: Michael Bay 
Főszereplők: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Stanley Tucci 
Jövőnk kulcsa a múlt titkaiba van temetve, a Transformerek 
rejtélyes történelmébe. Világunk megmentése egy valószínűt-
len szövetség kezében van. Mindenki életében eljön a pillanat, 
amikor helyt kell állnia, az üldözöttekből hősök, a hősökből 
gonosztevők lesznek. 
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Július 14. péntek, 18.00 
GRU 3 

Magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2017 
Rendező: Pierre Coffin, Kyle Balda 
Amikor Gru és felesége, Lucy képtelenek legyőzni a legújabb 
gonosztevőt, megalázó módon kirúgják őket az Anti Gonosz 
Ligából. A minyonok azt remélik, Gru visszatér a bűn útjára, 
de amikor világossá teszi, hogy már visszavonult, a minyonok 
felmondanak, és elindulnak a saját fejük után.   
 

Július 14. péntek, 20.00 
WONDER WOMAN 

Magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 141’, 2017 

Rendező: Patty Jenkins 
Főszereplők: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright 
Diana, az amazonok hercegnője egy titkos szigeten békében 
élt. Míg meg nem látta az első férfit. Egy pilóta lezuhan, és 
óriási háborúról beszél. Diana biztos veszi, hogy véget tudna 
vetni a vérengzésnek, és elindul a harcba. Csak a küzdelem 
közben érti meg, mibe keveredett, de már nincs visszaút.  
 

Július 16. vasárnap, 18.00 
GRU 3 

Magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2017 
Rendező: Pierre Coffin, Kyle Balda 
 

Július 16. vasárnap, 20.00 
TRANSFORMERS – AZ UTOLSÓ LOVAG 

Magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 148’, 2017  
Rendező: Michael Bay 
Főszereplők: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Stanley Tucci 
 

Július 19. szerda, 19.00 
WONDER WOMAN 

Magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 141’, 2017 

Rendező: Patty Jenkins 
Főszereplők: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright 
 

Július 20. csütörtök, 19.00 
PÓKEMBER - HAZATÉRÉS 

Amerikai sci-fi akciófilm, 135’, 2017 
Rendező: Jon Watts 
Főszereplők: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton 
Peter vicces srác, mégsem tartozik a nagymenők közé. Nap-
pal. Éjszaka azonban övé a város. Különleges szerkóban len-
dül felhőkarcolóról felhőkarcolóra, nem lehet meglépni előle 
és nem könnyű legyőzni. De a Pókember most egészen új el-
lenségekkel találkozik, és úgy tűnik, még a szokásos humora 
is kevés lehet hozzá, hogy életben maradjon.  
 

Július 21. péntek, 18.00 
KISVÁROSI GYILKOSOK 

Feliratos, dán fekete komédia, 90’, 2017 
Rendező: Ole Bornedal 
Főszereplők: Nicolas Bro, Ulrich Thomsen, Mia Lyhne 
A két középkorú férfi belefáradt kiüresedett házasságába. Egy 
nap hatalmasat veszekednek feleségeikkel, majd jól lerésze-
gedve felbérelnek egy orosz bérgyilkost, hogy tegye el az asz-
szonyokat láb alól. Ám nagyon alábecsülik nejeiket, és az ese-
mények olyan abszurd irányba fordulnak, hogy végül ők ke-
rülnek a bérgyilkos halállistájának az élére.   
 

Július 21. péntek, 20.00 
AZ UTOLSÓ KIRÁLY 
Magyarul beszélő, norvég akciófilm, 99’, 2016  
Rendező: Nils Gaup 
Főszereplők: Kristofer Hivju, Jakob Oftebro, Nikolaj Lie Kaas 
 

1206-ban Norvégiát polgárháború sújtja. A király törvényte-
len fiát, Håkont, akit a fél királyság holtan akar látni, titokban 
két férfi segíti. Egy történet egy férfiről, aki örökre megvál-
toztatta nemzetének és országának sorsát.  

Július 23. vasárnap, 18.00 
VUK  

Magyar rajzfilm, 74’, 1981 

Rendező: Dargay Attila 
 

Július 23. vasárnap, 20.00 
PÓKEMBER - HAZATÉRÉS 

Amerikai sci-fi akciófilm, 135’, 2017 
Rendező: Jon Watts 
Főszereplők: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton 
 

Július 26. szerda, 19.00 
ELVÁLASZTHATATLANOK 

Feliratos, olasz dráma, 100’, 2016  
Rendező: Edoardo De Angelis 
Főszereplők: Angela Fontana, Marianna Fontana 
Daisy és Viola gyönyörű 18 éves sziámi ikrek. Nagyszerűen 
énekelnek, lényegében ők tartják el a családot. Egy fellépés 
után egy orvos megállapítja, hogy az ikrek szétválaszthatók. 
Látszólag ez jó hír, ám a családban nem mindenki örül.   
 

Július 27. csütörtök, 19.00 
BAYWATCH 

Magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 119’, 2017 

Rendező: Seth Gordon 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Zac Efron, Kely Rohrbach 

Az elkötelezett vízimentő, Mitch Buchanon akasztja össze a 
bajuszt egy pimasz újonccal. Ám a két vetélytárs összefog, 
amikor arról van szó, hogy fel kell göngyölíteniük egy bűn-
ügyet, amely az egész öböl jövőjét veszélyezteti.   
 

Július 28. péntek, 18.00 
AZ UTOLSÓ KIRÁLY 

Magyarul beszélő, norvég akciófilm, 99’, 2016  
Rendező: Nils Gaup 
Főszereplők: Kristofer Hivju, Jakob Oftebro, Nikolaj Lie Kaas 
 

Július 28. péntek, 20.00 
VALERIAN ÉS AZ EZER BOLYGÓ VÁROSA 

Magyarul beszélő, francia sci-fi akciófilm, 137’, 2017  
Rendező: Luc Besson 
Főszereplők: Dane DeHaan, Cara Develgine, Ethan Hawke 
Valerian és Laureline különleges ügynökök, akiket az univer-
zum rendfenntartásával bíztak meg. Következő küldetésük 
Alphába vezet, mely egy folyamatosan növekvő metropolisz 
ezernyi különleges fajjal. Az idők során a 17 milliós lakos ösz-
szekovácsolódott, de láthatatlan erők dolgoznak a háttérben, 
nagy veszélyt hozva az emberiségre.  
 

Július 30. vasárnap, 18.00 
DZSUNGEL-MENTŐAKCIÓ 

Francia családi animációs film, 80’, 2017 
Rendező: David Alaux 

A dzsungelben békesség honol, mióta a hatalmas tigris harcos 
és kis csapata tartja fenn a rendet. De jelenik Igor, a gonosz 
koala, akinek egyetlen célja, hogy megsemmisítse a dzsungelt. 
Hogy megállítsák, egyesítenie kell erejüket és segítségül kell 
hívniuk a dzsungel legendás védelmezőit is.  
 

Július 30. vasárnap, 20.00 
A MAJMOK BOLYGÓJA – HÁBORÚ 

Magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 141’, 2017 
Rendező: Matt Reeves 
Főszereplők: Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis 
Ami jó szándékú kísérletnek indult, az teljes hatalomátvétellé 
vált: már az emberszabásúak a Föld urai. A városok elnépte-
lenedtek, a életben maradt emberek kis csapatokban bujkál-
nak. És készülődnek, a háború ugyanis elkerülhetetlen. Mind-
két fél tudja, hogy az emberiségnek nincs több esélye. Ha most 
kudarcot vall, végképp eltűnik a Föld színéről. 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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Kedves ���� Könyvtárlátogatók! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. július 3-tól vár-
hatóan 2017. július 14-ig könyvtárunkban állomány-
ellenőrzést tartunk. A leltár ideje alatt a könyvtári 
szolgáltatások szünetelnek, az intézmény zárva tart. 
Kérem szíves megértésüket!  

Akinek könyvtárunk felé tartozása van, kérem, mi-
előbb, de legkésőbb július 15-ig rendezni szívesked-
jen!  

 

Könyvtárunkban mostantól az alábbi folyóiratok 
közül is válogathatnak: Bárka, Édes Anyanyelvünk, 

Életünk, Filmvilág, Fórum, Galaktika, Hitel, 

Kalligram, Kassai Figyelő, Kortárs, Látó: szépiro-

dalmi folyóirat, Magyar Építőművészet, Magyar 

Nyelvőr, Magyar Szemle, Pannon Tükör, Szépiro-

dalmi Figyelő, Szitakötő, Természetbúvár. 
 

Könyvajánló, újdonságaink:  
 

Felnőtteknek 

Csiki Mariann: Jóga a boldog gyerekkorért (sport) 
Forrai Katalin: Ének a bölcsődében (nevelés) 
Kovács A.: Mackógyógytorna hanyagtartás ellen 
 

Gyermek- és ifjúsági könyvek 

Berg Judit: Meseleves 
Disney, Walt: Zootropolis – képes kalauz 
Első képeskönyvem az állatkerti állatokról 
Kassovitz László: Pamacs 
László Szilvia, K.: Kékmanó, a főnyeremény 3. 
László Szilvia, K.: Kékmanó, a főnyeremény 4. 
Marci és a galibák – Mezítlábtól napszúrásig 
Marci és a galibák – Pocsolyától lombhullásig 
Leiner Laura: Egyszer (Bexi sorozat 6. rész) 
Mi micsoda junior – A vasút 
Mi micsoda junior – A rendőrség 
Mi micsoda mini – Mit vegyek ma fel? 
Morrell, L.: Vakrandi a végzettel (ifjúsági irodalom) 

Kotz Eszter 

könyvtáros 
 

Dsida Jenő: 
 

JÚLIUS 
 

    Itt künn járok a földeken, 

    kedves. 

    A kalászok már megbókolnak előttem: 

    olyan hatalmas vagyok, olyan 

    bronzarany félisten, mikor rádgondolok. 

    Egyébként pedig költő, sétáló ember, 

    akire fény hull és sárgaméz-mosolygás. 

    Tehénkék. 

    Pásztorok. 

    Nyári máglya. Búzamező. 

    Csöndesen feléd sóhajtom a búzavirágok  

        kék szerelmét. 

    Harsányan feléd kiáltom a lobogó pipacsok 

        vörös 

    nászindulóját!  

Hurrá! Itt a vakáció! 
 

A diákok, minden idők diákjainak legvártabb eseménye a taní-
tás vége, a nyári szünet kezdete. Természetesen én sem voltam 
annak idején kivétel. Alig vártam már, hogy a pesti dohos, pin-
ceszagú bérházból a természet minden szépségével, nagyszerű-
ségével megáldott Visegrádra menjek nagymamámmal. Mindig 
lapátkerekes gőzhajóval utaztunk. A mai gyerekeknek fogalmuk 
sincs, hogy milyen izgalmas élmény egy ilyen hajó gépházának 
munkáját, a dohogó hajtórudak ritmikus mozgását, a forgatóka-
rok félelmetes forgását látni. A kazánház forróságában dolgozó 
félmeztelen, izzadt fűtőt látva mindig mélységes együttérzés ke-
letkezett bennem. 

A hajó fedélzetén szebbnél szebb látvány várt rám. A höm-
pölygő, ide-oda kanyargó Duna és partjainak változatos termé-
szeti szépsége. A hajóút Pesttől Visegrádig három és fél, négy 
órán át tartott. Ennyi idő elegendő volt ahhoz, hogy a sok élmény, 
látvány lelkemben rögződjön. 

Ma már más idők járnak. A rohanó, felgyorsult világban a gye-
rekeknek ilyenfajta élményre alig van idő. Ott leselkedik a sok 
,,vetélytárs”, a legkülönbözőbb lehetőség, technikai eszköz, amik 
a mi gyermekkorunkban még nem is léteztek (tv, okostelefon, in-
ternet, MP3…). A sportot érintő márkás eszközökről, ruházatok-
ról nem is beszélve. Nekik már szerencséjükre és Hála Istennek, 
nincs glott gatyás emlékük, mint nekünk, időseknek. Bizony, 
kedves Szinay Pistám, mert nekem is van. Az enyémet hadd me-
séljem itt el. 

Történetem a múlt század negyvenes éveinek végén zajlott le, 
Visegrádon töltött nyaralásaim egyikén. Szokás szerint nagyma-
mámmal együtt Etel nénéméknél kaptunk kvártélyt, a Zách Klára 
közben. Nagymamám főzött számunkra, de ebédet keresztapá-
méknál kaptam a Béla vendéglőben. (Államosítására később, 
1951-ben került sor.) Nagymamám nagyon jól gazdálkodott a 
kosztpénzzel. Olykor még arra is jutott, hogy leugorhattam Birkl 
bácsi vegyesboltjába egy-egy szem bocicsokiért (40 fillér volt az 
ára), vagy diánás cukorkáért (20 vagy 30 fillért kóstált). 

A ,,sportszerelésem” tornacipőből, trikóból és ,,a” glott gatyám-
ból állt. Az utóbbinak újkori fényes, fekete színe – a napsütésnek 
és a dunai fürdőzésnek köszönhetően – átment szürkésbarna 
mattba. Nagymamám, hogy kedvembe járjon, Tóni bácsikám 
(édesanyám idősebb bátyja) rőfös üzletében vett nekem egy új 
glott nadrágot. A vásárlást követően ezt a kifakultra húzva visel-
tem, de csakis ,,közlekedéshez”. Nagyon örültem neki, ám az 
örömöm csak pár napig tartott – sajnos. 

Jó időben nem volt olyan délelőtt, délután, hogy a helyi és a 
pesti srácok a Duna-parton, a régi futballpályán, vagy a rév és 
Kiss bácsi strandja közti réten ne jöttünk volna össze. (Akkor 
még a Fő utca volt az országút, mivel az új csak 1964 óta létezik.) 

Egy napon a futballpályán fociztunk, kiskapura. A kapufát egy-
egy ruhadarab – az egyiket a kettő közül az én vadi új glott nad-
rágom – alkotta. Alig kezdtünk játszani, egyszer csak a pályán 
egy pár főből álló tehéncsorda vonult át. Mit tesz Isten? Az egyik 
tehénnek az én ,,glott-kapufám” tetszett meg, felmajszolta, rágott 
rajta kettőt-hármat, majd – miután rájött, hogy nem ennivaló – 
kiköpte. Rögtön felkaptam, és rohantam vele a Dunába. Mosás 
után sírva fakadtam, látva, hogy a szép glott nadrágomból szita 
lett. Hazaérve drága nagymamám nem győzött vigasztalni. 

Szomorúan igazolva láttam a mondást: ,,Szegény embert még 
az ág is húzza.” 

Tisztelettel:                                                               Scheili Béla  
                                                                                    (Budapest) 
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Egy el nem mondott búcsúbeszéd 
 

Tavas Imréről, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 1959-től 2000-ig hűség-
gel szolgáló főrestaurátorától, az ország egyik legjobb restaurátorától, szakmája művészétől, a ma-

gas szintű tudását munkatársainak átadó kollégától búcsúzom, akivel a hosszú évtizedes közös 

munka alatt szoros emberi kapcsolatba kerültünk. 
Imre a Képző- és Iparművészeti Gimnázium elvégzése után, a 

múzeumi hőskorban került Visegrádra, amikor megfelelő felsze-

relés, híján szakmai odaadással, önálló ötletekkel kellett megol-
dani városunk gazdag múltját feltáró ásatások leletözönének meg-

óvását, újjáalkotását. Múzeumi munkája mellett végezte el a Kép-

zőművészeti Főiskolát. 
A régész az ásatáson egy kiemelkedő lelet előkerülésekor, óva-

tosan kibontja, dokumentálja a tárgyat, és megpróbálja történeti-
régészeti összefüggésrendszerben elhelyezni, majd a restaurátor 

munkája következik. Kiemeli a tárgyat, felméri állapotát, elvégzi 

az ideiglenes állagvédelmet, majd döntést kell hoznia, milyen mód-
szerrel történjen a további konzerválás, az esetleges kiegészítés. Egy erősen rongálódott tárgy ese-

tében minden lépés komoly felelősséggel jár. Az anyagról, a készítés módjáról nyert fontos infor-

mációk érdekében megtett beavatkozás során nem sérülhet meg maga a tárgy. A végleges állapot 
kialakításában a kiegészítések mértékéről szakmai dokumentációt kell készíteni.  

Láthatjuk, ez a munka csak felelősséggel és komoly szakmai tudással végezhető. A restaurátor 
néha perdöntő fontosságú információt szolgáltat a régésznek, művészettörténésznek, más restaurá-

tor kollégáknak és végül, de nem utolsósorban visszaadja a látogatónak a műtárgyat eredeti szép-

ségében. 
Tavas Imre mindezeknek az ismereteknek a birtokában volt, és tanítani való módon alkalmazta 

ezeket, a módszereket. Sajnálatos, hogy csak szakmai pályafutása vége felé oktathatott a Képzőmű-

vészeti Főiskolán, de közvetlen kollégáinak és nekünk, érdeklődő régészeknek örömmel adta át tu-
dását. Restaurátori munkássága mellett hosszú éveken keresztül volt rendezője és munkatársaival 

kivitelezője a visegrádi múzeum kiállításainak, de szakértelmét a Magyar Nemzeti Múzeum állandó 

történeti kiállításának létrehozása során is igénybe vették. Munkásságát 2002-ben Ferenczy Noémi-
díjjal ismerték el (Visegrádi Hírek, 2002. április). 

Mi, magyarok, a világ leggazdagabb nemzetei közé tartozunk, mert még mindig bőkezűen szór-
juk kincseinket. Napjainkig pazaroljuk azt a szellemi értéket, tudást, szakértelmet, amely Tavas 

Imre munkásságát is fémjelezte. Imre egy boldogabb, normálisabb, emberi kicsinyességtől, irigy-

ségtől mentes világban komoly szakmai karriert futhatott volna be. Tudjuk, őt nem ez érdekelte. 
Nem az idézettségi indexek, konferenciákon, fogadásokon való kapcsolati tőkeépítés, a különböző 

szakmai klikkek körül való forgolódás volt az ő világa. Annak a világnak, melyben ő élt és alkotott, 

a régi korok emberét, annak mesterségbeli tudását felidéző műtárgyak világának volt a munkása, 
mestere, művésze és királya. Kell ennél több? 

Hitünk szerint az örök élet nem a földi valóságban vár ránk, gyarló emberként, mégis elgondol-
kozunk azon, mi marad utánunk? Halálunk után meddig őriznek meg az utódok emlékezetükben? 

Azt mondhatom, ameddig Visegrádon lesz múzeum és abban kiállítások, Tavas Imre emlékezete 

örökké élni fog, hiszen nem lehet olyan régészeti kiállítást rendezni, amelyben az Imre által művészi 
módon restaurált tárgyak ne lennének kiállítva, az ő munkásságára emlékeztetve.  

Nem lehet úgy végigvezetni egy látogató csoportot a Salamon-torony, a királyi palota kiállításain, 

hogy ne kellene felhívni a figyelmet az avar kard, a Zsigmond-kori kályharekonstrukció, a palota 
mázas kerámia toronygombját töredékeiből újjáalkotó szakemberére, Tavas Imrére. Hosszan le-

hetne sorolni a példákat. 
Kedves Imre!  

Köszönjük mindazt, amit adtál nekünk, szakmai tudást, erkölcsi tartást, kollegiális segítséget és 

mindazt, amit Visegrád múltjának megismeréséhez hozzátettél. 
Nyugodj békében! 

Gróf Péter 
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Templom az iskola alatt 
 

Közismert tény, hogy városunk legrégebbi, több mint hat-
száz éves múltra visszatekintő, napjainkig használatban 
levő épített emléke a Rév utcában álló, Áprily Lajos nevét 
viselő általános iskola épülete. A 14. században emelt két-
szintes, alápincézett, a török hódoltság korában romos és 
elhagyatott lakóház a 17–18. század fordulóján jelentősen 
átalakítva a Visegrádot benépesítő német és magyar tele-
pesek első templomaként újult meg. A ma is álló második 
plébániatemplomot 1773–1782 között építették, majd ezt 
követően a régi templomépületet az 1780-as évek végén is-
kolává alakították. Az idők folyamán többször átépített és 
bővített együttes azóta – kétszázharminc éve – folyamato-
san oktatási intézményként működik; mindezen adottságok 
alapján nem csak helyi, de megyei, sőt országos viszony-
latban is kiemelkedő jelentőségűnek számít. 

 

 
A főoltár maradványa az egykori szentély közepén 

 

E változatos históriájú épület múltjáról, történetéről és 
közvetlen környezetének föld alatt rejtőző emlékeiről első-
sorban az építkezéseket kísérő régészeti feltárások eredmé-
nyei alapján alkothatunk képet. Noha 1955-től napjainkig 
számos alkalommal folytak a területen fontos megfigyelé-

sekkel járó kisebb-nagyobb ásatások, páratlan lehetőséget 
jelentenek a város egyik legfontosabb épülete múltjának 
megismerésében az iskola jelenleg is folyó felújítási és bő-
vítési munkálatai. Ezek során bukkant elő a 2016. év folya-
mán, az udvaron és a sportpályán egy eddig ismeretlen kö-
zépkori épületmaradvány és a 18. században használt te-
mető egy részlete. A legjelentősebb eredményt azonban az 
idei évben az iskola régi épülete földszintjének egyik tan-
termében június első felében végzett két hetes ásatás hozta 
meg: a jelenlegi padlószint alatt alig 60–70 cm mélységben 
előkerült a korábban szinte kizárólag történeti források 
alapján ismert 18. századi templom szentélye, közepén a 
Keresztelő Szent Jánosnak szentelt főoltár maradványával, 
körülötte a téglával burkolt padló, mögötte a zárófalon az 
eredeti barokk kori fehérre meszelt vakolat részleteivel. Si-
került feltárni a szentélyt és a templomhajót egykor elvá-
lasztó diadalív alapozását is, az előtte álló két mellékoltár-
ral. Ezek emelésének pontos idejét az alapozásokba épített 
évszámokkal (1734, 1754) ellátott bélyeges téglák keltezik 
a 18. század közepére. A templom maradványai alatt egy 
középkori pince kisebb részletét, felette pedig a szentély 
területén az 1780-as évek végén kialakított, az iskolához 
tartozó tanítói lakás válaszfalait és kályháinak alapozását 
figyelhettük meg. A most feltárt részletek, az épületben 
folyt korábbi kutatások eredményei valamint a rendelke-
zésre álló írásos források, korabeli felmérések és alapraj-
zok segítségével a jövőben igen részletesen felvázolható és 
rekonstruálható az épületbe foglalt középkori ház, a 18. 
századi templom és iskola építéstörténete, külső és belső 
kinézete, elrendezése és használata egyaránt. 

Az ásatást Visegrád Város Önkormányzatának ösztönzé-
sével és anyagi támogatásával a Mátyás Király Múzeum 
végezte el. A munkálatok során példaszerű, minden érde-
ket figyelembe vevő együttműködést sikerült kialakítani az 
intézmények között. A maradványok biztonságos visszata-
karásáról, megóvásáról és egyes részleteinek esetleges be-
mutatásáról a felújítást végző, műemlék épületek felújítá-
sában jelentős tapasztalatokat szerzett Bau-Vip Generál 
Kft. gondoskodik. Külön köszönet illeti Mártonffy Gábor 
tervező építészt és Lévai László műszaki ellenőrt, akikkel 
a feltárás során folyamatos szakmai egyeztetések folytak 
és nem utolsósorban az iskola minden dolgozóját és diákját 
a munkák során tanúsított alkalmazkodásukért és türelmü-
kért.                                                  Kováts István régész, 

Mátyás Király Múzeum 
 

Jékely Zoltán: 
 

ARCHAEOLOGIAARCHAEOLOGIAARCHAEOLOGIAARCHAEOLOGIA    
 

   Egész délután túrtam a hegyoldalt,      S az órák észrevétlen sikamultak, 

   szakadt a föld s hulltak a cserepek,      amilyen gyorsan csak ehelyt lehet, 

   szürkés-piros, mállós rögökre sorvadt      hol kőkori romok jelzik a múltat – 

   korsó-maradványok, amelyeket       mire felnéztem, már esteledett, 

   még csak rekonstruálni sem lehet.       s piros nyílként szálltak a fellegek. 
 

   S mindennemű csontocskák is gurultak,     S most: kezemben tízezeréves balta, 

   lapockák, forgók, régi peggyesek,       diadallal felmutatom a holdra: 

   még nagyobb dicsőségire az Úrnak,      öreg, megismered? 

   ki – ha fújják a Végítéletet –        De a számlálhatatlan emberöltők 

   belőlük így-úgy párat összeszed.       mélyére e rideg csillag helyett 

                   révült arcom mered. 
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I. Visegrád Darts Open 
 

Négy évvel ezelőtt megalakult sportkörünk régóta dé-
delgetett tervét sikerült megvalósítanunk 2017. április 
29-én, az I. Visegrád Darts Open (továbbiakban: VDO) 
névre elkeresztelt verseny megrendezésével. 

2014-től kezdve hat kisebb versenyt szerveztünk 14–
16 fő részvételével; részben helyi, részben környékbeli 
nevezőkkel önkormányzati támogatással. Továbbá az 
utóbbi két évben több héten keresztül zajló házibajnok-
ságot is lebonyolítottunk 14 fős létszámmal. Csapatunk 
több tagja alkalmanként megméretteti magát különböző 
helyszíneken megtartott darts versenyeken is. Mind-
ezek a tapasztalatok és sikeres események vezettek ah-
hoz, hogy megpróbálkozzunk tető alá hozni mi is egy 
nagyobb volumenű rendezvényt. 

Az I. VDO helyszínéül a Magyar László Sportcsarno-
kot választottuk, bízva a magasabb részvételi arányban. 
A nyolc pályán zajló versenyre 38 nevezés érkezett: 
többnyire amatőrök, de voltak profi játékosok is, akik 
az ország különböző területeiről jöttek (Győr, Vác, 
Szolnok, Veresegyháza, Mór stb.), sőt a felvidéki Kéty 
település hat fős küldöttsége is tiszteletét tette. Szűkebb 
hazánk fiai igen szép számmal voltak jelen legnagyobb 
örömünkre. A kezdeti nehézségek ellenére az esemény 
jó hangulatban telt, mind a versenyzők, mind a látoga-
tók elégedettek voltak. 

Díjazottak: 

I. hely: Nagy Attila (Szolnok) 
II. hely: Aigner Szilárd (Győr) 
III. hely: Kacz Szilárd (Győr) 

A legjobb helyezést elért visegrádi nevezőnk Bálint 
Zsolt kitűnő játékkal a IV. helyen végzett. Ezúton is gra-
tulálunk neki! 
 

 
A versenynek otthont adó sportcsarnok 

 

Jövőbeni, remélhetőleg hosszú távú együttműködé-
sükben bízva köszönjük Visegrád Város Önkormányza-
tának, továbbá Bálint Zsoltnak az anyagi és erkölcsi tá-
mogatást!  

Külön köszönettel tartozunk minden segítőnknek: 
Burgermeister Ágnes, Koller Tamás, Mikesy Tamás, 

Molnár Erzsébet, Papp Lajos László, id. Schüszterl Fe-

renc, Sinka Zoltán, Sparhellt Bisztró, Szűcs Sándor, Vi-

segrádi Pisztrángos Tavak és Ördögmalom Erdei Étte-

rem, Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 

Egyesület, Visegrád Sportcentrum és a Dartside Vise-

grád minden egyes tagjának a nagyszerű csapatmunká-
ért! 

Gerstmayer Zoltán 

                                                          Dartside Visegrád 

Virágos VisegrádVirágos VisegrádVirágos VisegrádVirágos Visegrád    
 

Egy kevésbé ismert visegrádi városrészben – Csukavölgyben – 
található az ebben a hónapban bemutatni kívánt szép kert. A 
völgyben patakot, árnyat adó fákat, bokrokat lelünk. A közlekedés 
zaja nem igen zavarja az itt lakók nyugalmát. Ebben a szép 
környezetben akadunk rá Szalai Jánosné Terike és Grósz Tibor 
kertjére. 

 Érdekesség, hogy két családi házhoz egy közös virágoskert 
tartozik. Terike elmondása szerint a kertet Tibi gondozza és ápolja, 
ő, a család más teendőit végzi el. 

Egy romantikus hidacskán keresztül vezet be az út a kertbe. 
Beérve, az út két oldalán különféle színű rózsafák sokasága fogadja 
a nézelődőt. Minden rózsafát fehér színű karó díszít, és óv a széltől. 
Tibi kedvenc virágai a rózsák. E nemes virágok szeretetét 
édesanyjától örökölte, szavai szerint ő is „Rózsás” volt. Olyan rózsát 
is találunk, melynek szemzését Tibi maga végezte el. Mostanság 

kevesen vállalkoznak erre a feladatra, mert a szemzés sikeressége 
elég bizonytalan. A permetezés, elhervadt virágok levágása a 
metszés locsolás szinte mindennapi feladat. 

Találunk itt más virágokat is. A gondozott gyepen, fa 
virágtartókban, virágládákban begóniák, muskátlik, margaréták, 
varjúhájak stb. növekednek. A házak napos oldalán nagy 
cserepekben sokféle színű levendula sorakozik Az ablakokban 
muskátlik, verbénák váltogatják egymást. Különleges fácskákat is 
felfedezhetünk a kertben: liliomfát és tulipánfát, ezek kora tavasszal 
virágoznak A kerítés mellett mályvabokrok cseperednek. A kertek 
elmaradhatatlan tartozéka a szőlőlugas, az itt is megtalálható, az 
egyik ház bejáratát védi a tűző naptól. 

A pihenést is szolgálja ez a rózsakert. Kellemesen telik az idő a 
napozóágyban üldögélve, szundikálva, a tájban gyönyörködve és a 
madarak csicsergését hallgatva. 

A kert tulajdonosainak a további kertépítési és -szépítési 
munkáihoz jó erőt, egészséget és sok örömet kívánunk! 

Visegrád Szövetség 
 

Teniszoktatás fiataloknak 
 

Kedves Sportkedvelő  
Fiatalok! A hagyományoknak megfelelően idén újra indul a nyári 

teniszoktatás! 
2017. június 27-től augusztus végéig keddenként várjuk a visegrádi 

gyermekeket és fiatalokat a visegrádi teniszpályán (Visegrád, Fő u. 
41. a Platánsorral szemben). A foglalkozások reggel 9 órakor kez-
dődnek, jelentkezni a helyszínen lehet A jelentkezés korhatára 16 év.  

Egyéb időszakokban a pálya foglalatságától függően is van lehető-
ség a teniszpálya használatára, amit a visegrádi gyerekeknek, diá-
koknak térítésmentesen, a visegrádi felnőtteknek kedvezményes 
klubtagsági díj ellenében biztosítunk. Kapukulcs a Hotel Visegrád 
recepcióján vagy a Palotaházban kérhető. 

Mindenkit szeretettel várunk!                                       Zeller Tibor 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;  

gépi földmunka 

Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 

 

Cserépkályha építése,  
átrakása,  

új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

 Honti László  

 06 (20) 356-6634 
 
 

Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  

 (Kossuth Lajos út 116-ban) 
 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 

bio és reform élelmiszerbolt 

nyílt! 
 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK,  
GYÜMÖLCSÖK, 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,  
TÉSZTAFÉLÉK 

 

Téli savanyúság akciós áron kapható, 

savanyú káposzta 299 Ft/kg, 

étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg, 

banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg, 

sütőtök 65 Ft/kg 

és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 
 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK  
ÉS MÉG SOK MÁS! 

 
Sok szeretettel várunk mindenkit! 

 
Elérhetőségünk:  

 

06 (30) 265-4679 
 

 

Eladó családi ház Visegrádon 
Telefon: 06 (30) 650-5835 

 
 

 

 
 

F A T E L E P  
 

2021 Tahitótfalu, Béke út 87. 
(a falu végén, Pócsmegyer irányába) 

 

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON! 
68.500 Ft/m3 áron 

 

ZSÁKOS GYÚJTÓS  

700 Ft/zsák 
 

Gerenda, szarufa, padló, deszka, stafni, tetőléc, 

OSB, gipszkarton, lambéria, hajópadló,  

zsindely, milesi festék, Ondoline, szigetelők,  

tetőtéri ablakok, műanyag nyílászárók,  

szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna,  

vörösfenyő, tetőfóliák, zsaludeszka 
 

Házhoz szállítás, gyalulás, méretre vágás  
megoldható! 

 

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 7–16 óráig, 

szombaton 7–12 óráig 
 

Telefon: 06 (30) 181-1471 
 

e-mail: tahifa87@gmail.com      
www.tahifaker.hu 
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TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

Herr Gábor  
06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 

e-mail: herrsta@gmail.com 

 

Visegrádon, könnyen megközelíthető helyen,  

80 m2-es helyiség tárolásra, egyéb más célra is kiadó 

Mobil: 06 (20) 257-2753 
 
 

VISEGRÁDI HÍREK 

Kiadja Visegrád Város Önkormányzata 
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