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S te tiprott hős, hogy' meggyaláznak, 
Kikért te annyit áldozál, 
Majd egykor vége lesz e láznak 
Megismerik, hogy ki valál. 
Nemzet-hiuság áldozatja, 
Türtél nagyobbat, türheted, 
Enyhítsen annak gondolatja, 
Mi jót tevéi, el nem veszett: 
Amit kivivtál száz csatába', 
Beolvadt e nemzet sorsába 
És olthatatlan lánggal ég, 
Dicsfény, erő és hősiség. 

 
Gyulai Pál: Romhányi 
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A 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselő-választás eredményei 

városunkban, illetve Pest megye 3-as számú választókörzetében 
 

VISEGRÁD 
 

Megjelent szavazók száma:   1.019 fő    74,82% 
 
Egyéni eredmények 
 

Hadházy Sándor (Fidesz-KDNP)  528 szavazat 
Pál Gábor (Jobbik)   170 szavazat 
Király Miklós (DK)   123 szavazat 
Abonyi Géza (független)   101 szavazat 
Drávucz Zsolt Krisztián (LMP)    25 szavazat 
Spät Judit Klára (Együtt)     23 szavazat 
Kövesdi Miklós Gábor (MKKP)    11 szavazat 
Vásárhelyi Judit (Momentum)      9 szavazat 
Pálmai Ferenc (Munkáspárt)      5 szavazat 
Balogh Géza Péter (MIÉP)      5 szavazat 
Waszlavik Miklós György (KAÖP)     2 szavazat 
Holek Katalin (Összefogás)      1 szavazat 
Szabó Zoltán Károly (Iránytű)      0 szavazat 
Bossányi Lajos Istvánné (MEDETE)     0 szavazat 
Dima Beáta (REND Párt)      0 szavazat 
 
Pártlistás eredmények 
 

Fidesz-KDNP    551 szavazat 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 138 szavazat 
MSZP – Párbeszéd Magyarországért Párt   95 szavazat 
Demokratikus Koalició     52 szavazat 
Lehet Más a Politika     46 szavazat 
Momentum      29 szavazat 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt    20 szavazat 
Együtt – A Korszakváltók Pártja      9 szavazat 
Magyar Munkáspárt       3 szavazat 
Tenni Akarás Mozgalom       3 szavazat 
Magyar Igazság és Élet Pártja      2 szavazat 
Családok Pártja        2 szavazat 
Sportos és Egészséges Magyaror.-ért Párt     0 szavazat 
Szegény Emberek Magyarországáért Párt     0 szavazat 
Közös Nevező 2018       0 szavazat 

Európai Roma Ker. Jobblétéért Dem. Párt     0 szavazat 
Összefogás Párt        0 szavazat 
Iránytű Párt        0 szavazat 
Magyarországi Cigánypárt      0 szavazat 
NET Párt        0 szavazat 
Mo.-on Élő Dolgozó és Tanuló Emb. Pártja  0 szavazat 
Rend és Elszámoltatás Párt      0 szavazat 
Kell Az Összefogás Párt       0 szavazat 
 
Német Nemzetiség 
regisztrált: 67 fő, 
megjelent: 61 fő, 
érvényes szavazat: 50 db 
 
PEST MEGYE 3-AS SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET 
 
Hadházy Sándor (Fidesz-KDNP) 30.711 szavazat 
Király Miklós (DK) 12.852 szavazat 
Pál Gábor (Jobbik) 11.624 szavazat 
Drávucz Zsolt Krisztián (LMP)   4.706 szavazat 
Spät Judit Klára (Együtt)   2.044 szavazat 
Kövesdi Miklós Gábor (MKKP)   1.827 szavazat 
Vásárhelyi Judit (Momentum)   1.469 szavazat 
Abonyi Géza (független)      580 szavazat 
Pálmai Ferenc (Munkáspárt)      225 szavazat 
Balogh Géza Péter (MIÉP)      212 szavazat 
Waszlavik Miklós György (KAÖP)      133 szavazat 
Holek Katalin (Összefogás)        82 szavazat 
Szabó Zoltán Károly (Iránytű)        53 szavazat 
Dima Beáta (REND Párt)        46 szavazat 
Bossányi Lajos Istvánné (MEDETE)        39 szavazat 
 

Pest megye 3-as választókerületében 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz-KDNP) 

lett térségünk országgyűlési képviselője. 
Eredményéhez gratulálunk, 

eredményes munkát kívánunk a következő négy évre! 
 

 

 

Tájékoztató a testületi ülésen történtekről 
 
A 2018. március 21-én tartott testületi ülésen: 
 Cseke László beszámolt a 2018. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 
 elfogadta a testület Dr. Balogh Mónika beszá-
molóját a háziorvosi szolgálat 2017. évi működéséről 
 elfogadásra került az önkormányzat 2018. évi köz-
beszerzési terve, mely a város honlapján elérhető 
 nem támogatta az önkormányzat Maga János 
Visegrád, Fő u. 22. szám alatti lakos ingatlanrész 
vásár-lása iránti kérelmét, mivel a 74/1 hrsz-ú, 623 m2 

alapterületű, és a 74/2 hrsz-ú, 704 m2 alapterületű 
ingatlanok nem érik el a város jelenleg hatályos Szabá-
lyozási Tervének értelmében az ingatlanok fekvése 
szerinti Vt-3 övezeti besorolása (településközponti 

vegyes) alapján kialakítható telkek minimális 1000 m2-
es területnagyságát. Továbbá nem célszerű a város-
központi területek egyenkénti döntések útján való 
felaprózása.  
 vételi ajánlatot tett a képviselő-testület a Visegrád 
Rév utca 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan 
tulajdonosainak, annak 1/1 tulajdoni hányadú meg-
vételére a városközpont megközelítése, valamint az 
általános iskola és a leendő élelmiszer áruház 
kiszolgálásának elősegítése, azaz terület- és település-
rendezési célok megvalósítása érdekében 
 a Somfa utca, Malomhegy utca, Rákóczi utcai 
garázssor előtti közterület, Dobos utca, Szent László 
utca útépítési illetve útfelújítási munkálataival az Asz-  
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falt és Bontás Kft-t bízta meg a képviselő-testület 
14.961.620.-Ft+áfa összesen bruttó 19.001.257.-Ft 
vállalkozói díj ellenében. A Fő utca Millenniumi 
Kápolnától a Rákóczi utcáig terjedő bal oldali 
szakaszának kivitelezői munkálataival pedig Ádám 
Tamás egyéni vállalkozót, 5.463.000.-Ft+áfa összesen 
bruttó 6.938.010.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
 értékesítésre jelölte ki az önkormányzat a Fő utca 
49/C fsz. 3. szám alatti, 35 m2 alapterületű, öröklakást, 
és az ingatlanhoz tartozó 32/2 hrsz. ingatlanban lévő 
1/6-od eszmei közös tulajdonú hányadot az önkor-
mányzat által megbízott független értékbecslő által 
megállapított 2.200.000.-Ft-os (Áfa nélküli) induló 
áron. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt a vagyon-
gazdálkodásáról szóló 22/2017. (XII.14.) önkormány-
zati rendelet szerinti nyilvános pályázat kiírására.  
 a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) 
önkormányzati rendelet szerinti, helyi egyedi védelem 
alá helyezéshez szükséges értékvizsgálatok elvégzésére 
megbízást adott a képviselő-testület Ábrahám Péter okl. 
építészmérnök részére 960.000.-Ft+0%Áfa vállalkozói 
díj ellenében  
 döntés született arról, hogy a Visegrád 140/1 hrsz-ú 
75 m2-es ingatlanból - a 155/2 hrsz-ú kivett, helyi 
közút megjelölésű ingatlan, Schulek utca felőli 
ingatlanrészt - 762.000.-Ft-os (10.160.-Ft/m2) vétel-
áron megvásárolja a R-Ing Ingatlanhasznosítási Kft-től. 
A képviselő-testület egyúttal felkérte Félegyházi 
András polgármestert a 140/2 hrsz-ú kivett, beépítetlen 
terület művelési ágú ingatlan közcélú parkolóvá történő 
kialakítása érdekében kötendő megállapodás részletei 
tekintetében a tulajdonos R-Ing Ingatlanhasznosítási 
Kft. képviselőjével történő tárgyalások megindítására.  
 elfogadta a képviselő-testület az „ASP központhoz 
való csatlakozása” című (azonosító száma: KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2017-00908) pályázat keretében 
vállalt, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns 
szabályzatokat 
 döntés született arról, hogy az Önkormányzat a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 
alapellátási formák közül házi segítségnyújtást – az 
arra jogosult személyek részére – továbbra is a Figyelj 
Rám Közhasznú Egyesület útján kívánja biztosítani 
 elfogadta a képviselő-testület a Thermál Hotel 
Visegrád Ker. és Szolg. Zrt. (2025 Visegrád, Lepence 
völgy 2.) által becsatolt, a Visegrád 1213, 1214/6, 
1214/4 hrsz-ú ingatlanok egyesítésével létrejövő terü-
leten tervezett szállodabővítés megvalósításához 
készített Telepítési Tanulmánytervet. A testület felkérte 
a polgármestert, hogy ezen döntés alapján kezdemé-
nyezzen egyeztetést a Thermál Hotel Visegrád Ker. és 
Szolg. Zrt. képviselőjével a településrendezési szerző-
dés részleteinek egyeztetése tekintetében, majd ezután 
készítsen egy újabb előterjesztést a településrendezési 
szerződés elfogadása érdekében 
 úgy döntött a képviselő-testület, hogy a 
RURITAGE - Rural regeneration through systemic 

heritageled strategies pályázaton konzorciumi partner-
ként – (’Példakép’ város (Role model) a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok bemutatásával részt vesz és 
egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat 
minden szakaszában az önkormányzat nevében eljárjon 
és minden szükséges dokumentumot, különösen a 
konzorciumi partneri megállapodást aláírja 
 megbízást adott az önkormányzat Bonifert Csaba 
földmérőnek, hogy a Szabályozási Terv végrehajtásá-
hoz kapcsolódó,  Visegrád 280, 892, 1018/2, 1019, 
1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 
1029/2, 1030, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 1033, 1034 
hrsz-ú ingatlanok külterületbe csatolási, fekvéshatár 
módosítási munkarészek földmérési munkáit elvé-
gezze, 712.000.-Ft + 0%Áfa vállalkozói díj ellenében 
 vis maior támogatás címen támogatási igényt 
nyújtott be az önkormányzat a Mátyás Király Műve-
lődési Ház DNy-i telekhatárán kialakított támfal egy 
szakaszon történt leomlása miatt. A pályázat 90%-os 
támogatottságú, az igényelt összeg: 13.471.798.- Ft, a 
saját forrás: 1.496.867.- Ft 
 a Visegrád 1289 hrsz-on (Löffler bánya) tervezett 
szálloda komplexum megvalósításához kapcsolódó 
Visegrád Város településrendezési eszközeinek 
módosítása egyszerűsített eljárásában a véleményezési 
szakaszt lezárta a testület, az ezzel kapcsolatos 
dokumentációt alkalmasnak találja a Pest Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítésznek záró véleménye-
zésre történő megküldésre 
 egyszeri 1millió Ft összegű támogatást nyújtott az 
önkormányzat a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egy. 
részére az egyesület működési kiadásainak fedezetére 
 a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendelt el a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munka-
rendjében 2018. július 23. napjától 2018. augusztus 5. 
napjáig, valamint 2018. december 20. napjától 2019. 
január 1. napjáig terjedő időszak munkanapjaira. Az 
elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a 
társhatóságokat előzetesen tájékoztatni fogjuk 
 módosításra kerültek a képviselők által tavaly 
áprilisban a Keresztelő Szent János Templom Visegrád 
Alapítvány részére felajánlott képviselői tiszteletdíjak 
felhasználásának céljai az alábbiak szerint: a Keresz-
telő Szent János Plébánia Templom régi főoltár-képé-
nek restaurálását nyomon követő kis kiadvány (A5) 
megjelenítése, a Kálvária Kápolna külső, belső felújí-
tása, a Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelí-
tését biztosító lépcsősor felújítása, a Plébániahivatalban 
őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálása 
 jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2017. decem-
ber 15-től 2018. január 15-ig terjedő időszakra járó 
alpolgármesteri tiszteletdíjának, 157.045.-Ft-nak támo-
gatásként történő felajánlását a Nyugdíjas Klub részé-
re, színházi program és egyéb működési célú kiadások 
finanszírozására 

 

VVÖ 
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Beszámoló Visegrád Város Önkormányzata 

2017. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzata és intézményei 

2017. évi teljesítése: 
 
Bevétel:    1.582.901.321.-Ft 
Kiadás:       993.600.505.-Ft  
 
BEVÉTELEK ALAKULÁSA  
 

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint: 
 

1. Önkormányzatok működési célú támogatása 
179.245.054.-Ft volt az alábbi bontásban: 
 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 113.605 eFt ebből üdülőhelyi feladatok 
ellátására kapott támogatás: 59.853 eFt 
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása 41.632 eFt 
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 19.573 eFt 
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 3.308 eFt 
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
1.127 eFt 
 

2. Működési célú támogatások 
 

A feni címen 10.839 e Ft bevétele volt az önkormány-
zatnak (módosított előirányzat 8.744 eFt). Ebből 5.561 
eFt OEP finanszírozás, 343 eFt a rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványban 
juttatott támogatása. 1,5 millió Ft-ot kaptunk az Art 
mozi működtetésére. A Bethlen Gábor Alapból diákok 
nyári táborázására 700 eFt, míg a közcélú foglalkozta-
tásra és a nyári diákmunka programra 2.230 eFt támo-
gatást kaptunk. 505 eFt a Visegrádi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat járulék megtérítése. 
 

3. Közhatalmi bevételek 
 

Visegrád Város Önkormányzatának közhatalmi bevé-
tele 2017. évben 310.537 eFt (eredeti előirányzat 
236.500 eFt) a következő bontásban: 
 

1. Vagyoni típusú adók     70.582 eFt 
2. Iparűzési adó   123.571 eFt 
3. Gépjárműadó (40 %)    6.648 eFt 
4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után   105.249 eFt  
5. Egyéb közhatalmi bevételek       4.307 eFt 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 
§ (2) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatásul kö-
zöljük, hogy 2017. évben a kommunális adóra 388 eFt, 
míg építményadóra 663,5 eFt kedvezményt adtunk. 
Az egyéb közhatalmi bevételként könyvelődnek a Vi-
segrádi Polgármesteri Hivatalon az esküvő bevételek 
1,7 millió Ft, és az önkormányzatnál a közterület fogla-
lási díjak 2,6 millió Ft. 

4. Működési bevételek  
 

Visegrád Város Önkormányzata és intézményei 2017-
ben 105 millió Ft működési bevételt realizált. (módosí-
tott előirányzat 77 millió Ft) az alábbi részletezettséggel: 
Visegrád Városi Konyha   1.367 eFt 
(intézményi ellátási díjak) 
Mátyás Király Műv. Ház és Városi Könyv.    6.074 eFt 
 (ebből mozi bruttó jegybevétele 5.483 eFt, 
 a többi bérleti, hirdetési, könyvtári díj) 
Visegrád Város Önkormányzata   7.652 eFt 
 

ebből jelentősebb tételek: 
vízdíj és vízkészlet járulék  39.321 eFt  
bérleti díjak (lakás,üzlet, egyéb)    6.319 eFt  
továbbszámlázott költségek    6.577 eFt 
 (KLIK, Telekom Nyrt, rezsi költségek) 
egyéb szolgáltatások  11.159 eFt 
 (közmű és egyéb visszatérítések 
forgalmi adó visszatérülések  13.256 eFt 
egyéb működési bevételek    1.020 eFt 
 (kaució, egyéb) 
 

5. Működési célú átvett pénzeszközök  
 

509 eFt bevétel keletkezett ezen a címen, ami az el 
nem számolt támogatások visszafizetése volt. 
 

6. Önkormányzati felhalmozási célú támogatása 
 

A 2017. évi felhalmozási támogatás összege 520.9 
eFt volt, amiből 306 millió Ft-ot a gát II. ütemére, 200 
millió Ft-ot a Magyar László tornacsarnok felújítására, 
6 millió Ft-ot az ASP bevezetésére, vis maior helyreál-
lításokra pedig 8,9 millió Ft-ot kaptunk. 
 

7. Felhalmozási célú saját bevételek 
 

12.5 eFt nettó bevétele volt az önkormányzatnak, ami 
ingatlanértékesítésekből (eladás, csere ügylet és rész-
letfizetés) származott. 
 

8. Államháztartási megelőlegezések 
 

Itt jelenik meg a 2017. évi decemberi bérek kifizetésére 
kapott 7.690 eFt, a 2018. évi állami támogatás megelőle-
gezése. 
 
KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 

Kiadásaink alakulása kiadási jogcímek szerint: 
 

1. Személyi juttatások  
 

161.239 eFt (eredeti előirányzat 169.617 eFt). Valameny-
nyi intézményünk tartotta a jutalmakkal korrigált költség-
vetését.  
 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 
 

A járulékok összege (Szociális hozzájárulási adó és 
egészségügyi hozzájárulás) 39.227 eFt volt (eredeti 
előirányzat 48.987 eFt). 
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3. Dologi kiadások  
 

Dologi kiadások: 256.534 eFt (eredeti előirányzat 
416.579 eFt, októberi módosítás 480.953 eFt). Az ere-
detileg tervezettnél jelentősen elmaradó kiadás az ön-
kormányzatnál jelentkezik. Az ok egyrészt a több mint 
20 millió Ft 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalás, 
illetőleg a csaknem 146 millió betervezett, de megvaló-
sulás hiányában be nem fizetett fordított áfa (gát, 
VIFA).  
 

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 
 

4.904 eFt volt a fenti jogcímen kifizetett összeg az elmúlt 
évben. A szeptemberben módosított előirányzat 10.181 
eFt volt. 
 

5.  Egyéb működési célú támogatások 
 

Támogatásra 2017-ben 49.634 eFt-ot költöttük, az 
eredeti 40.870 eFt-tal szemben, a módosított előirány-
zatnak (50.084 eFt) és a testületi döntéseknek megfele-
lően. 
 

6.  Beruházások, felújítások  
 

Beruházásra 314,3 millió Ft-ot (eredeti előirányzat 
563 millió Ft, novemberi módosított előirányzat 571 
millió Ft), míg felújításra 148 millió Ft-ot (eredeti 
előirányzat 202 millió Ft, novemberi módosított elő-
irányzat 385 millió Ft) költöttünk. 
A tervezettől való tetemes lemaradás oka nagyrészt az, 
amit már fentebb a dologi kiadásoknál részleteztünk, 
hogy nem kezdődött el a gát beruházás II. szakasza, 
(bár már előleget fizettünk), s a Magyar László Torna-
csarnok felújítása sem. A városközpont és az energia-
hatékonysági fejlesztések garanciális munkáira kötött 
szerződés felmondásra került. Jelentős az áthúzódó 
kötelezettségvállalás és a kitűzött feladatok teljesülés-
nek elmaradása. 
 

2017. év jelentősebb beruházási és felújítási kiadá-
sai (ezer forintban): 
 

Polgármesteri Hivatal 2.191 
Irattár kialakítása 1.183 
Irodabútorok    707 
Egyéb gép berendezés    301 
Városi Konyha 1.082 
Ipari robotgép    923 
Badella    159 
Fellegvár Óvoda      19 
Mikrohullámú sütő      19 
Mátyás király Művelődési Ház    399 
Porszívó      55 
Mikrofon, vetítő állvány    131 
Könyvbeszerzés     213 
Önkormányzat   458.162 
Gát előleg   282.934 
Iskola műemléképületének felújítása  83.812 
Utak , járdák felújítása  17.280 

Egészségház belső felújítása, berendezése  2.857 
Orvosi, védőnői eszközök és berendezések       370 
Sziget utcai társasház felújítása   34.599 
Szennyvíztisztító felújítása     2.395 
Sószóró adapter, traktor és Dacia előleg     7.494 
Számítástechnikai eszközök ASP     3.864 
Utcabútorok, bejárati kapu palotajátékok     3.640 
Görgei szobor bronzba öntése        825 
Utca és házszámtáblák, tartóoszlopok     1.561 
vis maior felújítások     6.726 
Ingatlancsere Pilisi Parkerdővel     5.150 
TAK, szabályozási terv     2.700 
Szoftver        217 
Egyéb gépek berend. és kisért. tárgyi eszk.     1.738 
 

7. Hitelek kölcsönök törlesztése 
 

A fenti címen 14.037 eFt volt a kiadásunk az eredeti 
tervekkel egyezően.  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 
91. § (2) bekezdésének megfelelően a városközpont 
beruházás önrészére felvett 68.400 eFt hitelből a mó-
dosított hitelszerződésnek megfelelően 2017.12.31-ig 
12 részletet, 68.400 eFt-ot törlesztettünk, a hitel teljes 
összege visszafizetésre került. 
 
Visegrád Város Önkormányzata pénzkészletének 
alakulása: 
 
Nyitó 2017.01.01-én  431.157.819.-Ft 
Záró  2017.12.31-én  674.333.861.-Ft  
 
ÁTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 2016.12.31 2017.12.31 
 

Adókintlévőség  23.778 eFt    7.917 eFt 
Vevő tartozás  28.916 eFt  29.598 eFt  
Lakbértartozás   930 eFt                854 eFt 
Szállítói számlatartozás        752 eFt                    0 eFt  
 
Összegzésként elmondható, hogy 2017. évben Vise-
grád Város Önkormányzata eredményes évet zárt. 
Megújult az általános iskola műemléképülete, a Sziget 
utcai társasház és az egészségház védőnői helyisége. 
Több utca felújítása fejeződött be, folytatódott a Má-
tyás király utcai járdák felújítása is.  Elkészültek az új 
utca- és házszámtáblák. Előkészítettük a Magyar Lász-
ló Sportcsarnok felújítását és a polgármesteri hivatalba 
az ASP rendszer bevezetését. Mindannyiunk örömére 
üzemel a Duna mozi. A városközpont felújítására fel-
vett hitelünket visszafizettük, nincs tartozásunk.  Pénz-
ügyileg megalapoztuk a 2018-re áthúzódó, illetőleg 
eredetileg is erre az évre tervezett nagyberuházásokat 
(sportcsarnok, útfelújítások, gát II. szakasz). 
 

Láng Anikó pénzügyi vezető, 
Ónodiné Cseke Antónia pénzügyi előadó 
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Városházi Mozaik 

 
Tájékoztató a visegrádi élelmiszer áruházzal (CBA) 
kapcsolatban: 
 

A Visegrádi Hírek tavaly novemberi számában megje-
lent egy igen részletes cikk a CBA üzlettel kapcsolatos 
helyzetről, mely a jelenlegi városvezetés 2012-es hiva-
talba lépése óta eltelt időszak eseményeit foglalja össze. 
Mint ismeretes, Visegrád Város Önkormányzata 2016 
márciusában a 2004-es Rendezési Terv alapján kisajátí-
tási eljárást indított a Pest Megyei Kormányhivatalnál 
annak érdekében, hogy az új élelmiszer áruház létesíté-
sének hosszú évek óta zajló, holtpontra került ügyét 
felgyorsítsa. A kormányhivatal az eljárást lefolytatta, a 
CBA épülete és a hozzá tartozó ingatlan önkormányza-
ti tulajdonba került. A bíróság azonban eljárási hibára 
hivatkozva új eljárás lefolytatására kötelezte a Pest 
Megyei Kormányhivatalt, amely során a Kormányhiva-
talnak körültekintőbben kell vizsgálnia a részleges, 
vagy teljes kisajátítás kérdéskörét. 
Azóta – tekintettel arra, hogy a kisajátítási eljárás meg-
ismétlésével kapcsolatos iratanyag közel fél évet „pi-
hent” a bíróságon – most történt csak újabb fejlemény, 
melyről ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:   
A Pest Megyei Kormányhivatal 2018. április 16-ára 
tűzte ki a megismételt kisajátítási eljárással kapcsolatos 
tárgyalást. Halmschláger Antal néhány nappal a tárgya-
lás előtt személyes egyeztetés megtartását kezdemé-
nyezte Visegrád Város Önkormányzatával, mely 2018. 
április 12-én meg is történt. Az egyeztetés során a tu-
lajdonos javasolta, hogy az Önkormányzat járuljon 
hozzá az eljárás szüneteltetéséhez, mely szüneteltetés 
ideje alatt egyezségre kíván jutni az Önkormányzattal. 
A képviselő-testület 2018. április 16-i rendkívüli ülé-
sén úgy határozott, hogy 2018. május 31-éig a kisajá-
títási eljárás szüneteltetését kéri a Pest Megyei 
Kormányhivataltól. Egyben rögzítette a képviselő-
testület azt az álláspontot is, hogy egy esetleges meg-
egyezés létrejötte csak úgy lehetséges, ha az a koráb-
biaknál is szigorúbb feltételekkel születik meg. 
Az áruházzal kapcsolatos fejleményekről Visegrád 
Város honlapja „Városházi Hírek” című menüpontjá-
ban, valamint a „Város Visegrád” Facebook oldalon 
folyamatos tájékoztatást adunk.  
 
Tájékoztató az égetés szabályairól: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2018. (III.22.) önkormányzati rende-
lete a környezetvédelem helyi szabályairól tartal-
mazza többek között az avar és kerti hulladék kezelé-
sének és égetésének szabályait. A rendelet értelmében 
lehetőség szerint égetni csak a nem komposztálható, 
nem lebomló-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. 
vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) 
avart és kerti hulladékot szabad szeptember 1. és ápri-
lis 30. között hétfői és pénteki napokon 8:00 és 
18:00 óra között. A jelzett időszakon kívül, valamint 

amennyiben a jelzett időszakban országos tűzgyúj-
tási tilalom van érvényben, az égetés tilos. Avart és 
kerti hulladékot égetni nem lehet: a hatóság által 
elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, közterüle-
ten, párás, tartósan ködös időben és erős szél esetén, 
kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű, 
valamint távközlési vezetékek közelében. Az égetés 
szabályait megszegővel szemben hatósági eljárás indul.  
Az önkormányzat rendelete kizárólag belterületen 
érvényes, a külterületi részekre az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság szabályai vonatkoznak. A 
rendelet nem terjednek ki a kerti szalonnasütésre 
valamint grillezésre. 
A rendelet Visegrád Város hivatalos honlapján az 
Önkormányzat/Rendeletek,szabályzatok/Hatályos rendeletek 
menüpontban található meg. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés: 
 

Visegrádon a lakosság kétféleképpen veheti igénybe a 
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Visegrád Város 
Önkormányzata 3 szelektív hulladékgyűjtő szigetet 
működtet, melyek gyűjtő edényeit havonta egyszer - 
minden hónap harmadik csütörtökén - szállítja el a szol-
gáltató az önkormányzattal fennálló szerződésének meg-
felelően. Ennek díját az önkormányzat fizeti. A másik 
lehetőség a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, 
amit teljes egészében a szolgáltató finanszíroz és 
koordinál törvényi kötelezettségének megfelelően. 
A lakosság számára mindkét szolgáltatás díjmente-
sen igénybe vehető. 
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban észrevétel-
ük, panaszuk van, szíveskedjenek azt a szolgáltatónak 
jelezni a 34/600-700-as telefonszám 2-es mellékén! Ha 
a szolgáltató nem vitte el a kihelyezett zsákokat és 
nincs lehetőségük megvárni a következő szállítási idő-
pontot, kérjük, ne tegyék a zsákokat a szelektív szige-
tek mellé, hanem adják le azokat a Városgazdálkodási 
Csoport telephelyén (Nagy Lajos u. 5.).  Fontos azon-
ban, hogy a tapasztalt hiányosságot mindenképpen 
jelezzék a szolgáltatónak! 
A szelektív szigetekkel kapcsolatban pedig ez úton 
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy kommunális hul-
ladékot ne helyezzenek el ezen a területen! Amennyi-
ben azt tapasztalják, hogy a hulladék már nem fér el a 
gyűjtőedényekben, ne hagyják ott az edények mel-
lett, hiszen ez nem csak csúnya, de balesetveszélyes is! 
Előfordult, hogy a sziget környékét takarító kollégának 
a cipőn keresztül fúródott üvegszilánk a lábába. Szá-
mos környékbeli településen fenti okok miatt az ön-
kormányzatok fel is számolták a szelektív szigeteket, 
amit Visegrád Város Önkormányzata egyenlőre nem 
tervez, ám ehhez az Önök együttműködése is szükség. 
Óvjuk együtt környezetünket! 
 

VVÖ 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Visegrád Város Önkormányzata a 60/2018. (03.21.) 
Ökt határozata és a vagyongazdálkodásról szóló 
22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) be-
kezdés c) pontja alapján a következő pályázati felhívást 
teszi közzé: 
 

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 

2.) A pályázat célja: 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
 

3.) A pályázat jellege: 
a pályázat nyilvános 
 

4.) A pályázat tárgya: 
az ingatlan nyilvántartásban 32/2/A/3 helyrajzi szám 
alatt felvett,  34,78 m2 alapterületű, öröklakás megne-
vezésű, természetben Visegrád, Fő u. 49/C fsz. 3. szám 
alatt található Visegrád Város Önkormányzatának kizá-
rólagos tulajdonát képező társasházi lakás és a lakás-
hoz tartozó 32/2 helyrajzi számú „kivett, beépített terü-
let” művelési ágú ingatlanban lévő 1/6-od eszmei tu-
lajdonrész értékesítése. Az ingatlan per-, teher és 
igénymentes. Az ingatlan (Visegrád összes ingatlaná-
val együtt) a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A lakás 
komfort nélküli. Elektromos áram, víz a lakásban, 
egyéb közművek a 32/2 hrsz.-ú ingatlanon belül bizto-
sítottak. Fűtési mód: fatüzelés. Parkolási lehetőség a 
32/2 hrsz.-ú ingatlanon megoldható.  
Az ingatlan kikiáltási ára: 2.200.000.-Ft (Áfa nélküli).  
 

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda. 
 

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: 
az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borí-
tékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az aján-
lat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megje-
löléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő 
szerepeljen: „Ajánlat a Visegrád Fő utca 49/C fsz. 3. 
szám alatti lakás megvételére”. A boríték semmilyen 
utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vo-
natkozólag! 
 

7.) A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a 
vételár nagysága.  
 

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró 
nem teszi lehetővé, hogy a pályázó a lakás egy részére 
tegyen ajánlatot, kizárólag a lakás egészére lehet pá-
lyázatot benyújtani. 
 

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 
- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői 
nyilatkozat; 
- az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfize-
tésének határidejére, módjára, 
- az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfo-
gadására vonatkozóan; 

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a 
következő adatok szerepeljenek: az ajánlattevő neve és 
lakóhelye, a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban 
meghatározva) vonatkozó megajánlás, 
- gazdasági társaság ajánlattevő esetében 30 napnál 
nem régebbi eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány. 
 

10.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bon-
tásának határideje: 
2018. május 30. (szerda) 09.00 óra. Ezzel egyidőben 
kerül sor az ajánlatok bontására is a Polgármesteri 
Hivatalban (Visegrád Fő u. 81.). 
 

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati 
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 
lejártakor kezdődik. 
 

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további in-
formáció kérhető: 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában Dr. Szabó 
Attila jegyzőnél (telefonszám: 26/398-255). 
 

13.) Pályázati biztosíték: 
a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok be-
nyújtása során. 
 

14.) Pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a 
vételár nagysága. A kikiáltási áron alul az ingatlan 
nem kerül értékesítésre. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy 
összegben fizeti meg. 
A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát 
követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el. 
A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázato-
kat elbíráló képviselő-testületi ülést követő 15 napon 
belül írásban értesül. 
 

15.) Egyéb információ:  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy : 
1) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan, így ezen ingatlan értékesí-
tése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. 
2) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 14.§ (3) bekezdése alapján a lakás bérlőjét elővá-
sárlási jog illeti meg.  
A lakás kérésre Dr. Szabó Attila jegyzőnél (telefon-
szám: 26/398-255) igénylés esetén megtekinthető.  
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek 
minősítheti. 
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblá-
ján, a www.visegrad.hu honlapon illetve a Visegrádi 
Hírekben kerül meghirdetésre. 
 

Dr. Szabó Attila jegyző 

http://www.visegrad.hu/
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Visegrád Város Önkormányzata a 88/2017. (04.03.) 
Ökt határozata és a vagyongazdálkodásról szóló 
22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) be-
kezdés c) pontja alapján a következő pályázati felhívást 
teszi közzé: 
 

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 

2.) A pályázat célja: 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
 

3.) A pályázat jellege: 
a pályázat nyilvános 
 

4.) A pályázat tárgya: 
az ingatlan nyilvántartásban Visegrád 1218/1 helyrajzi 
szám alatt felvett, 32 m2 alapterületű, természetben 
Visegrád, Dobos utca 5. szám alatt található Visegrád 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képe-
ző üdülőépület és az ahhoz tartozó 273 m2 alapterületű 
„kivett üdülőépület, udvar” művelési ágú ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadú tulajdonrész értékesítése. Az ingat-
lan per-, teher és igénymentes. Az ingatlanon az EL-
MŰ Hálózati Elosztó Kft részére vezetékjog van beje-
gyezve. Az ingatlan (Visegrád összes ingatlanával 
együtt) a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A lakás 
komfort fokozatú. Elektromos áram, víz, csatorna az 
épületben, gáz közmű az utcában. Jelenlegi fűtési mód: 
fatüzelés. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 3.200.000.- Ft (Áfa nélküli).  
 

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda. 
 

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: 
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borí-
tékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az aján-
lat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megje-
löléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő 
szerepeljen: „Ajánlat a Visegrád Dobos utca 5. szám 
alatti üdülőépület megvételére”. A boríték semmilyen 
utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vo-
natkozólag! 
 

7.) A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a 
vételár nagysága.  
 

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: 
A kiíró nem teszi lehetővé, hogy a pályázó az ingatlan 
egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egé-
szére lehet pályázatot benyújtani. 
 

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 
- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői 
nyilatkozat; 
- az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfize-
tésének határidejére, módjára, 
- az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfo-
gadására vonatkozóan; 

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a 
következő adatok szerepeljenek: az ajánlattevő neve és 
lakóhelye, a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban 
meghatározva) vonatkozó megajánlás, 
- gazdasági társaság ajánlattevő esetében 30 napnál 
nem régebbi eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány. 
 

10.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bon-
tásának határideje: 
2018. május 30. (szerda) 10.00 óra. Ezzel egyidőben 
kerül sor az ajánlatok bontására is a Polgármesteri 
Hivatalban (Visegrád Fő u. 81.). 
 

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a 
pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati 
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 
lejártakor kezdődik. 
 

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további in-
formáció kérhető: 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában Dr. Szabó 
Attila jegyzőnél (telefonszám: 26/398-255). 
 

13.) Pályázati biztosíték: 
A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok 
benyújtása során. 
 

14.) Pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a 
vételár nagysága. A kikiáltási áron alul az ingatlan 
nem kerül értékesítésre. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy 
összegben fizeti meg. 
A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát 
követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el. 
A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázato-
kat elbíráló képviselő-testületi ülést követő 15 napon 
belül írásban értesül. 
 

15.) Egyéb információ:  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy : 
1) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan, így ezen ingatlan értékesí-
tése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. 
2) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 14.§ (3) bekezdése alapján a lakás bérlőjét elővá-
sárlási jog illeti meg.  
A lakás kérésre Dr. Szabó Attila jegyzőnél (telefon-
szám: 26/398-255) igénylés esetén megtekinthető.  
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek 
minősítheti. 
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblá-
ján, a www.visegrad.hu honlapon illetve a Visegrádi 
Hírekben kerül meghirdetésre. 
 

Dr. Szabó Attila jegyző 

http://www.visegrad.hu/
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Egy ugrás a KENGURU-val: 

  

„Legyen a matematika mindenkié!” 
 

A 2. osztályosok egy csoportja nagy ugrásra készült 
március 20-án: megmérettetésen vett részt a Nemzet-
közi Kenguru Matematikaversenyen.  
A Matematikai Tehetségekért Alapítvány (régi nevén 
ZALAMAT) az idei tanévben is megrendezte Magyar-
országon a Kangourou sans Frontieres nemzetközi ala-
pítvány által koordinált versenyt. Ezen mindenki részt 
vehet, aki szeret gondolkodni, mert a könnyebb és nehe-
zebb feladatok együtt mindenki számára sikerélményt 
biztosítanak. A verseny elsődleges célja a matematika 
népszerűsítése. A versenyt 89 országban azonos idő-
pontban rendezik.  
A rendezők mottója: "Legyen ez a 75 perc a matemati-
ka ünnepe szerte a világon!" (A kisebbeknek 60 perc, a 
nagyobb évfolyamoknak 75 perc állt rendelkezésre.) 
A verseny céljai között főként a matematika népszerű-
sítése, megszerettetése, sikerélmény biztosítása, tehet-
ségek felfedezése szerepel. 
Az osztályban sokan nem csak számolni szeretnek, 
hanem a gondolkodásra késztető, kihívást jelentő pél-
dákat is kedvelik. A verseny előtt „edzettünk” rende-
sen, feladatok sorozatait oldottuk meg. Modelleztük is 
azt, ami fejben nagyon nehezen ment volna, mert pél-
dául térben kellett elképzelni feladványokat, tükrözni, 
forgatni ábrákat. Általában elmondható, hogy a ver-
senyben a feladatok arra késztetnek, hogy az elénk 
vetődő problémákat logikusan, egyszerűen, a lehető 
legkevesebb idő alatt, a legkisebb energia ráfordítással 
oldjuk meg. Ezen kívül rávezetnek, hogy a gyorsaság 
mellett a pontosság, precizitás is nagyon fontos, a felü-
letesség viszont hamar visszaüt. Második osztályban 
még az is kihívás, hogy a nem egyszerű, hosszú felada-
tokat elolvassuk, helyesen értelmezzük, a felvetett 
problémát pontosan elképzeljük.  
A versenyen segítség nélkül kellett 60 perc alatt 24 
feladatot megoldani, és a megoldólapot pontosan, sza-
bályosan kitölteni. Erre vállalkoztak tanulóink: Boros 
Maja, Gencsi Hanna, Pálinkási Minka, Petőcz Emese, 
Bálint Dominik, Draxler Maxim, Eőry Attila, Futó 
Bence, Horváth Noel, Szilas András, Varga Barnabás, 
az ország több mint 5200 második osztályos verseny-
zője között. (Megyénkben 681-en indultak ebben a 
kategóriában.) 
Örömmel láttuk a verseny eredményhirdetését, mi szerint 
Boros Maja 42.  (megyei 6!.), Gencsi Hanna 61.  (megyei 
9.!), Eőry Attila 131. (megyei 17.!) helyen végzett, és 
Szilas Andris, Pálinkási Minka is az élbolyban „futott”.  
A többiek, akik jobban szétszóródtak a mezőnyben, szin-
tén nagy dicséretet érdemelnek, hiszen másodikosként ők 
is  „nagyot ugrottak”. Reményeink szerint jövőre megint 
nekifutunk, hiszen a sikerélményeken túl biztosan más 
gyümölcse is lesz a szorgalmas munkának, ami talán csak 
évek múlva érik be, de akkor is jó lesz szüretelni. 

 

Csonka Józsefné (Bori néni) 

A magyar költészet napja 
Kisorosziban 

 
A költészet napja alkalmából meghívást kaptunk Kis-
orosziba, ahol a  Multitalent Musical Iskola csoportjá-
nak VersÉvszakok című előadását élvezhették a viseg-
rádi 3., 4. és 5. osztályosok. A gyerekek szinte egytől 
egyig nagy élvezettel hallgatták a műsort, amiben 20. 
századi magyar költők verseivel négy évszakon keresz-
tül vezettek bennünket a fiatal és tehetséges előadók. 
József Attila több versét, a Roskad a kásás hó, a Perc, a 
Gyöngy címűt is hallhattuk a csoport előadásában. A 
közönséget is megénekeltették az előadók, Tamkó 
Sirató Károly Dal a tóról című versét tanulhatták meg a 
gyerekek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A VersÉvszakok címet viselő műsor összeállítója Ba-
logh Bodor Attila, Zenei szerkesztője Zezula Tibor. 
„Szeretem és tanítom is a verseket, melyeket, úgy gon-
dolom, hogy zenével is közel lehet hozni a gyerekek-
hez. Remélem, hogy a VersÉvszakokkal a fiatalok 
kezébe adhatjuk a kultúrát, mert az a félelmem, hogyha 
nem teszünk semmit, akkor hamarosan nem lesz sem 
olvasó, sem néző a színházakban. Fontosnak tartottuk, 
hogy egy teljesen új anyag szülessen, ne ismert művé-
szek énekeljék és szavalják a verseket. A gyerekek 
maguk készítették ezt az előadást”- mondta Balogh 
Bodor Attila. 
Alkotótársa, Zezula Tibor a Multitalent Musical Iskola 
és a dunavarsányi zeneiskola igazgatója kiemelte, hogy 
ez az előadás nem csak a gyerekeknek szól, hanem 
mindenkinek. „Közös döntés volt Attilával, hogy hoz-
zuk közelebb a verseket a gyerekekhez: amolyan misz-
sziónak tekinthetjük ezt az előadást, mellyel a költészet 
érdekesebb lehet a számukra.” 
Öröm volt látni a csillogó gyermekszemeket a műsor 
alatt, és biztos vagyok benne, hogy a versünnep üzene-
te így jobban eljutott hozzájuk. 
Gratulálunk az ifjú tehetségeknek valamint felkészítő-
iknek, és bízunk benne, hogy lesz még lehetőségünk 
velük találkozni.  

 

Székelyhidi-Csáforda Mónika 
magyartanár 
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LONDON BRIDGE 

ORSZÁGOS ANGOL NYELVI 
VERSENY 

 

2018. április 15-dikén a Budapesti Műszaki Egyetem 
Főépületében részt vettünk a London Bridge Angol 
Nyelvi Verseny Országos Döntőjén. 
Az 5. osztályból Bosnyák Vanda, Eőry Bíborka, 
Gencsi Debóra, a 6. osztályból Bene Anna, Bordás 
Anna és Izsák Vendel két forduló után került be az 
országos döntőbe. 
Kísérő tanárként és szülőként Eőryné Siskó Kata 
volt a segítségünkre. 
A 2. fordulóban 278 iskola 835 ötödik osztályos és 
819 hatodik osztályos tanulója vett részt. Az ötödi-
kes döntőbe 76 iskola 137 tanulója, a hatodikos 
döntőbe 92 iskola 146 tanulója jutott be. 
Az országos döntőn az ötödik osztályosok között 
Gencsi Debóra 15 ponttal, Eőry Bíborka 10 ponttal, 
a hatodik osztályosok között Izsák Vendel 10 pont-
tal a középmezőnyben végzett. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyerekek hónapok óta készültek a verseny első, 
második fordulójára, majd a döntőre. Szabad idejü-
ket, hétvégéjüket is feláldozták azért, hogy a korábbi 
évek feladatlapjait megoldva több tudást és tapaszta-
latot gyűjtsenek, amelyeket az iskolában, az angol 
órákon kívül megbeszéltünk. 
A feladatlapok nagyon cselesek voltak. Minden 
feladat négy választ tartalmazott. Ezek közül lehetett 
csupán egy helyes válasz, de lehetett akár kettő, 
vagy három helyes válasz is. A válaszok között volt 
helyesírási hiba, betűhiba is, amelyeket egy kicsit 
elfáradva már könnyen el lehetett volna nézni. 
A heti három órában angol nyelvet tanuló gyerekek 
nem indultak azonos eséllyel a két-tannyelvű isko-
lákkal szemben, nem csoda, hogy az első három 
helyezettek onnan kerültek ki. 
Büszke vagyok arra, hogy a döntőbe bekerültünk, és 
hárman a középmezőnyben végeztek! 
Köszönöm szépen a gyerekeknek a sok időt, energi-
át, munkát, amelyet bele fektettetek! 
A szülőknek köszönöm szépen a segítő együttmű-
ködést! 
 

Szilvássy Éva angol tanár 

Kistérségi angol verseny siker 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai idén vettek részt első 
alkalommal a Kistérségi nyelvi versenyen angol nyelvből.  
A versenyt 6. alkalommal rendezte meg a Szent András Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda Szentendrén.  
A verseny célja, hogy a kiemelkedő tanulók számára kihívást 
teremtsen és fontos feladata, hogy a Dunakanyar térség iskolái 
között is erősödjön a kapcsolat. 
Idén 11 iskola nevezte 6., 7. és 8. osztályos tanulóit a verseny-
re. Az írásbeli megmérettetésen Visegrádot két tanuló képvisel-
te a 7. osztályból, Karakas Emese és Kovács Luca.  
Kovács Luca 1. helyet ért el, Karakas Emese pedig a 11. lett.  
Gratulálunk mindkettőjüknek és további sikereket kívánunk 
nekik a tantárgyból! 
 

Kálmánné Dénes Viktória angolnyelv-tanár  
 
 
 

Német nemzetiségi projektnap 
az Áprily iskolában 

 

A tavaszi szünet előtti „csonka” hétre iskolánk tanulói számára 
projektnapokat szerveztünk. Március 27-én, kedden nemzetiségi 
témanapunk különböző, régi mesterségekkel foglalkozott. 
Ez a téma viszonylag távol áll már a gyerekektől, a nap során 
kiderült, vannak olyan foglalkozások, amelyek nevét sem isme-
rik a tanulók. A bognár, kötélverő, mézeskalácsos tevékenysége 
ismeretlen volt számukra. Nemcsak elméleti ismereteket szerez-
tek, hanem volt, amit ki is próbálhattak. Szőcsné Gottweisz 
Tímea kolléganőm gyertyát öntött a gyerekekkel. A kész gyer-
tyákat haza lehetett vinni. Nagy segítségemre volt Zeller Marci 
bácsi, aki a gyűjteményéből kölcsön adott tárgyakat, eszközöket, 
amelyek valamilyen mesterséghez kapcsolódtak. Az volt a fel-
adat, hogy a tárgyakat nevükkel kellett párosítani. Ez azért nem 
volt mindig könnyű, mert jó néhány dolognak a sváb neve hasz-
nálatos (pl. vinkli). A „beszédes tárgyak” foglalkozáson néhány 
mesterember mesélt a szakmájáról, így ismertük meg a kékfestő, 
a cipész, a kádár munkáját.  
Témanapunk másik fontos része a hagyományok, a népi kultúra 
bemutatása volt. Tavaszi hagyomány a sajbázás, amit minden 4-
8-os fiú kipróbálhatott. Szebeni Imre és a nemzetiségi önkor-
mányzat tagja, ifj. Szigeti János gondoskodott a sajbákról és a 
fiúk felkészítéséről. Idén sem maradt el a versengés, kinek a 
sajbája repül messzebb. Míg a fiúk kint ügyeskedtek, a lányok a 
konyhában Burik Antalnné. és Siskó Katalin tanárnők útmutatása 
alapján sütötték a finom „Spitzbube” –t, amiből a fiúk is kaptak 
kóstolót. A régi falusi élethez hozzátartozott a gyógynövények 
gyűjtése, használata. Ma sokan érdeklődnek a gyógynövények 
iránt, fogyasztanak gyógyteákat. A délelőtt egyik foglalkozását e 
köré szerveztük. Az esztergomi Duna Múzeum munkatársa, 
Fehér Györgyi megismertette a gyerekekkel a legfontosabb 
növényeket, majd tea filtereket készítettek és kipróbálták a 
gyógyteákat. Nemzetiségi kultúránk elképzelhetetlen a sváb 
zene nélkül, a fúvós zene jellemzőit Heim Teodóra tanárnő ás 
Bene Éva mutatták be a tanulóknak.  
Színes programok várták alsós tanulóinkat is. A legkisebb 
gyermekek a sváb népviseletet tanulmányozták, melyet aztán 
színező és kirakó formájában készíthettek el. A helyi varró-
szakkör képviselőjeként Hegedűs Ildikó jött el, hogy segítsen 
nekünk a 3. osztályos lányokkal sváb rongybabát készíteni. 
Gaba  néni  a  3-4. osztályosokkal  egy  rövid  vicces  történetet 
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hasonlított össze sváb és német nyelven. Címe: Eine faule 
Frau / A kemietliches Weib. Csodálatos meseillusztrációk 
készültek minden osztályban Marcus Pfister: Der 
Regenbogenfisch című meséjéhez. Szebbnél szebb csillo-
gó, ragyogó pikkelyű halakkal díszíthettük ki osztályainkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazsolából készült 
 

Mazsolafüzért is készítettünk Éva nénivel, melyet a német 
zászló színeinek megfelelően fekete, piros, sárga szalagok 
díszítettek. Mutatós ajtódíszként használhatjuk. 
A kreatív foglalkozások alatt sváb fúvószenével emeltük a 
hangulatot. A programsort Zsófi néni és Bálint bácsi által 
vezetett táncfoglalkozás zárta, ahol a gyerekek körjátéko-
kat játszottak és táncoltak.  
Projektnapunk támogatója a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat volt, köszönjük. Minden segítőnek, kollé-
gának köszönöm a lelkes hozzáállást! 

Schmidt Anna, 
Illésné Izsák Gabriella 

 
 
 

Német nemzetiségi 
vers- és prózamondó versenyen voltunk 

 

Március 28-án, Pilisvörösváron 4 tanuló képviselte az 
Áprily Lajos Általános Iskolát a német nemzetiségi vers- 
és prózamondó verseny megyei fordulóján. (A VH előző 
számában Bene Éva kolléganőm számolt be az alsós ver-
seny eredményeiről.)   
A felső tagozaton csak a „Mundart” kategóriában neveztünk 
tanulókat, ugyanis azt tapasztaljuk évek óta, hogy a 
„Hochdeutsch” (irodalmi német) kategóriában indulókkal 
szemben nincs semmi esélyünk. Miért? Mert olyan gyere-
kekkel indulnak az iskolák, akik anyanyelvi szinten beszélik 
a nyelvet, és így az általunk felkészített tanulók az egész 
versenyt frusztrációval élik meg, nincs többi kedvük indulni. 
Úgy gondoltuk, hogy a nyelvjárás kategória több lehetőséget 
jelent. A lányok nagyon szorgalmasan tanulták a számukra 
teljesen idegen szöveget, igyekeztek a kiejtést tanáraiktól 
elsajátítani. Dicséret illeti őket kitartásukért. A versenyen a 
középmezőnyben végeztek, de ki ne szeretne az elsők közt 
lenni? Hallgattuk a többi indulót Vörösvárról, Solymárról, 
Taksonyból, és csodáltuk, milyen vicces, hosszú helyi törté-
neteket sikerült összegyűjteniük erre a versenyre. Azt belát-
tuk, hogy itt Visegrádon nincsenek ilyen történetek. Ami 
találtunk az nagyon kevés, vagy nem gyereknek való. 
Néhány éve Scheili Éva kolléganőmtől kaptam a 
Schandl Ferenc által elmondott történetet. Itt következik 
svábul és irodalmi német nyelven. Elmondta a versenyen 
Érchegyi Hanna. 

Amol is te liebe Kott uf ti Erde khume als ein Wander, e 
ist ebn na Visegrád gekhume. 
Ti Menschen hobn krot ti Krumpin auskrobn. Na te liebe Kott 
hot ksehn, ti Menschen hobn schen kekriegt, laude scheni krosi 
Krumpin. E hot ehne sogt, i kont froh sein, unt ten liebe Kott 
dank sogn, tas so scheni krosi Krumpin kriegt hobt.  
Awe ti Menschen hobn kejammert: Nuu krosi Krumpin, 
Wos weme ten Saun kem? 
Na wartet mol, nechstes Johr wirst ondescht sein. Unt seit 
tem sind mee winzige Kartoffeln, als krosin. 
 

Einmal ist der liebe Gott auf die Erde gekommen als ein 
Wanderer, er ist eben nach Visegrád gekommen.  
Die Menschen haben eben die Kartoffeln ausgegraben. 
Der liebe Gott hat gesehen, dass die Menschen schön 
gekriegt haben, lauter große, schöne Kartoffeln.  Der Gott 
hat ihnen gesagt, ihr könnt froh sein und dem lieben Gott 
Dank sagen, dass ihr so große, schnöne Kartoffeln 
bekommen habt. 
Aber die Menschen haben gejammert, nur große 
Kartoffeln, was werden wir den Schweinen geben?  
- Na, wartet nächstes Jahr wird anders sein! 
Und seitdem sind mehr winzige Kartoffeln als große. 
 

A versenyre Zeller Ildikó, Polgár Sára édesanyja vitt el 
bennünket, köszönjük segítségét! Gratulálunk a résztve-
vőknek, Érchegyi Hannának, Wadlman Lilinek, Izsák 
Eszternek és Polgár Sárának! Köszönöm Izsákné Illés 
Gabriellának a felkészítést! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Érchegyi Hanna írása: 
 

Német verseny 
Március 28-án, délután indultunk Pilisvörösvárra. Mindössze 
négyen mentünk versenyezni. Velünk jött Schmidt Ani néni, 
Gaba néni és Sára anyukája. Rengetegen indultak a 
kategóriákban. Szerintem mindenki nagyon szépen mondta a 
versét, prózáját. Nagyon szoros volt a verseny, és persze sok 
olyan versenyző volt, akinek még valószínűleg nagyszülei, 
dédszülei svábul beszélnek otthon. Sajnos idén nem sikerült 
az országos versenyre kijutnunk, de nem csüggedtünk. Én 
köszönöm Ani néninek, hogy annyit foglalkozott velünk és 
felkészített minket erre a versenyre.  
Számomra ez nagy élmény volt. 

 

Schmidt Anna 
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M Á J U S I  M O Z I M Ű 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 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Május 3. csütörtök, 19:15 
SÖTÉTBEN 
feliratos, német-francia krimi, 106’, 2017  
Rendező: Fatih Akin 
Főszereplők: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar 
 

Katja élete összeomlik, amikor férje és kisfia életüket vesztik 
egy robbantásban. Meg van győződve arról, hogy a merény-
letet nácik követték el, de a rendőrség maffiaviszályokra, 
illetve muszlim vallási nézeteltérésekre gyanakszik. A friss 
gyász tompultsága és a tárgyalás traumatikus időszaka után a 
nő nem nyugszik, és saját kezébe veszi a dolgokat.   
 

Május 4. péntek, 17:00 
FOXTROTT 
feliratos, izraeli-német dráma, 108’, 2017 
Rendező: Samuel Maoz 
Főszereplők: Lior Ashkenazi, Sarah Adler 
 

Mikhael és Dafna házába becsönget az izraeli hadsereg egyik 
tisztje, hogy elmondja: fiuk szolgálat közben életét vesztette. 
Mikhael csendben szeretne gyászolni, és egyre kevésbé bírja 
a rokonság és a jóindulatú katonai hivatalnokok tolakodását. 
Miközben felesége nyugtatóval enyhíti fájdalmát, ő egyre 
dühösebben tombol. Hirtelen azonban váratlan fordulat tör-
ténik, és szürreális események sorozata veszi kezdetét.  
 

Május 4. péntek, 19:15 
RAMPAGE - TOMBOLÁS 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 107’, 2018  
Rendező: Brad Peyton 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan 
 

Davis tudós, és van egy jó barátja: egy intelligens gorilla, 
George. De egy rosszul sikerült genetikai kísérlet következ-
tében George dühöngő szörnyszülötté válik, aki elhagyja a 
laboratóriumot, és: akármerre jár, mindenütt rombolás jelzi a 
nyomát. Davis szeretné hazavinni, ezért kikísérletezi az 
ellenszert és a nyomába ered. A csatatér folyton változik, sőt, 
az ellenség szövetségesekre talál: még két genetikusan mó-
dosított megaragadozó csatlakozik hozzá. Ha Davis győz, ők 
és Amerika nagyvárosai is megmenekülnek. Ha veszít, nem-
csak barátjáról kell lemondania: hanem az egész világról.  
 

Május 5. szombat, 15:00 
JÖNNEK A KACSÁK 
magyarul beszélő, amerikai-kínai animációs film, 91’, 2018  
Rendező: Christopher Jenkins 
 

A szeleburdi agglegény lúd miatt - aki inkább légi akrobati-
kát gyakorol ahelyett, hogy a többiekkel készülne a vándor-
lásra - két kiskacsa elszakad csapatától. Habár a bájgúnárnak 
semmi kedve, hogy segítsen a kiskacsáknak visszatalálni a 
csapatához, egy véletlen folytán megsérül, így velük marad. 
A trió nekivág a veszélyekkel teli útnak, hogy még az első hó 
megérkezése előtt biztonságos búvóhelyet találjanak.  
 

Május 5. szombat, 17:00 
TAXI 5.  
magyarul beszélő, francia akciófilm, 102’, 2018  
Rendező: Franck Gastambide 
Főszereplők: Franck Gastambide, Salvatore Esposito 

A párizsi szuperzsarut akarata ellenére a marseille-i rendőr-
ségre helyezik át azzal a megbízással, hogy megállítson egy 
olasz bandát, akik felturbózott Ferrarikkal borzolják Gibert 
ex-felügyelő idegeit és tartják rettegésben a várost. Segítsé-
gül kapja Marseille legrosszabb sofőrjét, Daniel unokaöccsét, 
aki történetesen a legendás fehér TAXI örököse is.   
 

Május 5. szombat, 19:15 
RAMPAGE - TOMBOLÁS 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 107’, 2018  
 

Május 9. szerda, 18:00 
VAD BALATON – ISMERETTERJESZTŐ MOZI 
magyar természetfilm, 65’, 2018 
Rendező és operatőr: Mosonyi Szabolcs 
 

A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava. A 
geológia, a vadvilág és az ember különös házassága teremtet-
te ezt a tájat. A tó partjait kísérő vulkáni kúpok és barlangok, 
mésztufa lépcsők, szurdokvölgyek és berkek olyan csodákat 
tárnak elénk, melyek csak erre a vidékre jellemzők. Ürge és 
vadmacska, vándorsólyom és holló, kócsagok és gémek, 
éjszakai kalandra induló pelék és násztáncot járó balinok 
elevenednek meg többek között a látványos víz alatti és légi 
felvételeket is felvonultató filmben.  
 

Május 10. csütörtök, 19:15 
MÁRIA MAGDOLNA 
feliratos, angol dráma, 120’, 2018 
Rendező: Garth Davis 
Főszereplők: Rooney Mara, Joaquin Phoenix 
 

Egy fiatal nő elhagyja kis halászfaluját és családját, hogy 
csatlakozzon egy új, radikális társadalmi mozgalomhoz, 
melynek karizmatikus vezetője a názáreti Jézus, aki azt ígéri, 
hogy a világ meg fog változni. Ahogy a csoport híre egyre 
terjed, és egyre többeket vonz Jézus ihletett üzenete, Mária 
lelki útja a történet közepébe helyezi őt, és Jeruzsálembe 
vezeti, ahol szembe kell néznie a valósággal: Jézus sorsával, 
és a saját szerepével, amit ebben játszik.   
 

Május 11. péntek, 17:00 
ÍGY CSAJOZZ EGY FÖLDÖNKÍVÜLIVEL 
magyarul beszélő, angol zenés vígjáték, 102’, 2017 
Rendező: John Cameron Mitchell 
Főszereplők: Elle Fanning, Nicole Kidman, Alex Sharp 
 

A 2017-es Cannes-i fesztivál egyik kedvence egyszerre sci-fi 
és korrajz a punk születéséről, a lázadás kultuszáról. Három 
punk srác véletlenül egy olyan házibuliba állít be, ahol egy 
csapat furcsán viselkedő földönkívüli szállt meg, hogy ta-
nulmányozzák bolygónkat. Zan közelebbről is megismerke-
dik az egyik fiúval és a punk életérzéssel. Olyannyira beil-
leszkedik, hogy egy idő után már egy extravagáns zenei 
producer veszi szárnyai alá, hogy sztárt csináljon belőle. A 
bájosan naiv idegennek választania kell: visszatér a bolygó-
jára az övéivel vagy marad a Földön a szerelmével.  
 

Május 11. péntek 19:15 
TAXI 5.  
magyarul beszélő, francia akciófilm, 102’, 2018  

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi
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Május 12. szombat, 15:00 
ÉLIÁS, A KIS MENTŐHAJÓ 
magyarul beszélő, norvég családi animációs film, 73’, 2017  
Rendező: Will Ashurst, Simen Alsvik 
 

Miután egy viharban sikeres mentőakciót hajt végre, Éliás, a 
kis mentőhajó lesz a nap hőse. Örömmel fogadja a Nagy 
Kikötő meghívását, és alig várja, hogy újabb akciókban 
vegyen részt. De ehhez hátra kell hagyni barátait, akik segít-
sége nélkül nem kaphatja el az illegális kikötői bányászokat.   
 

Május 12. szombat, 17:00 
ÍGY CSAJOZZ EGY FÖLDÖNKÍVÜLIVEL 
magyarul beszélő angol zenés vígjáték, 102’, 2017 
 

 

Május 17. csütörtök, 19:15 
KUTYÁK SZIGETE 
feliratos, amerikai animációs kaland-vígjáték, 101’, 2018 
Rendező: Wes Anderson 
 

A film hőse Atari, a korrupt Kobajasi polgármester 12 éves 
nevelt fia. Mikor egy rendelet értelmében Megaszaki összes 
kutyáját egy hulladéklerakóként használt szigetre száműzik, 
Atari egymaga indul apró repülőjén a Szemét-szigetre, hogy 
felkutassa kutyáját. Ott egy falka új barát segítségével bele-
vág a kalandba, mely megváltoztatja az egész város jövőjét.  
 

Május 18. péntek, 17:00 
KUTYÁK SZIGETE 
feliratos, amerikai animációs kaland-vígjáték, 101’, 2018 
 

Május 18. péntek, 19:15 
DEADPOOL 2.  
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 113’, 2018 
Rendező: David Leitch 
Főszereplők: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin 
 

Miután túlél egy csaknem halálos kimenetelű találkozást egy 
tehénnel, az eltorzult ábrázatú büfés szakács azon fáradozik, 
hogy ő legyen városának legszexibb pultosa, s közben azzal 
is meg kell barátkoznia, hogy elveszítette ízl(el)ését. Hogy 
ismét megfűszerezze életét a Wade nindzsákkal és a 
jakuzával is megbirkózik. Beutazza a világot, s közben felfe-
dezi a család, a barátság és az íz(le)lés fontosságát.  
 

Május 19. szombat, 15:00 
BŰBÁJ HERCEG ÉS A NAGY VARÁZSLAT 
magyarul beszélő, kanadai családi animációs film, 88’, 2017 
Rendező: Ross Venokur 
 

Bűbáj herceget átok sújtja: kisugárzásától a királyság minden 
nőnemű lakója beleszeret, ám mivel ez csak varázslat, képtelen 
megtalálni így az igaz szerelmet. Ha a 21. születésnapjáig nem 
lel rá az igaz szerelemre, az átok végérvényesen beteljesedik.  
 

Május 19. szombat, 17:00 
VESZETT VIDÉK 
feliratos, ausztrál thriller, 110’, 2017 
Rendező: Warwick Thornton 
Főszereplők: Hamilton Morris, Ewen Leslie, Sam Neill 
 

Samet, az őslakost és családját a lelkipásztor a háborús vete-
rán Harryhez küldi kisegítőnek. A két férfi kapcsolata annyi-
ra elmérgesedik, hogy Sam önvédelemből lelövi Harryt. Rá 
és feleségére vérdíjat tűznek ki, így a vadonba menekülnek. 
Ahogy a gyilkosság részleteire fény derül, a közösség tagjai 
úgy bizonytalanodnak el az üldözés létjogosultságáról és 
követelnek valódi igazságszolgáltatást a két őslakosnak.   
 

Május 19. szombat, 19:15 
DEADPOOL 2.  
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 113’, 2018 

Május 24. csütörtök, 19:15 
PREMIER!!! 
HAN SOLO: EGY STAR WARS TÖRTÉNET 
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 135’, 2018 
Rendező: Ron Howard 
Főszereplők: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson 
 

Szállj fel az Ezeréves Sólyomra és utazz egy messzi-messzi 
galaxisba a vadonatúj Star Wars történetben a galaxis leg-
kedveltebb gazfickójával. Vakmerő kalandok során Han Solo 
megismerkedik későbbi másodpilótájával, Chewbaccával és 
a hírhedt szerencsejátékossal, Lando Calrissiannel, s közös 
utazásuk végére a saga legszokatlanabb hőseivé válnak.  
 

Május 25. péntek, 17:00 
A PARTIÁLLAT 
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 105’, 2018 
Rendező: Ben Falcone 
Főszereplők: Melissa McCarthy, Debbie Ryan, Gillian Jacobs 
 

Mit tehet az ember, ha hirtelen rájön, hogy már nem kamasz? 
Deanna nehezen törődik bele a dologba, de tudja a választ: 
beiratkozik az egyetemre, és a suliba járókat (köztük a saját 
lányát) meghazudtoló hévvel veti bele magát mindabba, amit 
a rangos intézmény kínál: pia, bulik, pasik és még több pia. 
A helyzet jó, de nem egyszerű. És egyre bonyolultabbá válik.  
 

Május 25. péntek, 19:15 
VONAT BUSANBA – ZOMBI EXPRESSZ 
feliratos, dél-koreai horror, 118’, 2016 
Rendező: Sang-Ho Yeon 
Főszereplők: Yoo Gong, Dong-seok Ma 
 

Egy üzletember elhatározza, hogy elviszi elhidegült lányát 
volt feleségéhez. Már a vonaton ülnek, amikor felugrik egy 
sebesült nő, és szörnyű kínok közt meghal - ám néhány pil-
lanat múlva vérszomjas szörnyként tér magához. Kiderül, 
hogy az egész országban ragályként terjed a kór, melynek 
hatására a halottak életre kelnek és mindenkit megölnek, aki 
eléjük kerül. Busan állítólag még biztonságos, így a moz-
donyvezető úgy dönt, hogy a városig sehol sem állnak meg. 
 

Május 26. szombat, 15:00 
BŰBÁJ HERCEG ÉS A NAGY VARÁZSLAT 
magyarul beszélő, kanadai családi animációs film, 88’, 2017 
 

Május 26. szombat, 17:00 
A PARTIÁLLAT 
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 105’, 2018 
 

Május 26. szombat, 19:15 
HAN SOLO: EGY STAR WARS TÖRTÉNET 
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 135’, 2018 
 

Május 27. vasárnap, 15:00 
BELLE ÉS SÉBASTIEN 3.  
MINDÖRÖKKÉ BARÁTOK 
magyarul beszélő, francia családi kalandfilm, 97’, 2017 
Rendező: Clovis Cornillac 
Főszereplők: Félix Bossuet, Tchéky Karyo 
 

Sébastien már 12 éves, kutyája, Belle pedig három kölyök 
anyja. Pierre és Angelina összeházasodnak, és máshol kez-
denének új életet. De a fiú nem akarja elhagyni nagyapját és 
a házat, melyet úgy szeret. Eközben feltűnik Belle régi gaz-
dája is, hogy visszaszerezze kutyáját. A fiúnak mindent meg 
kell tennie, hogy megvédje otthonát és négylábú barátait.  
 

Május 27. vasárnap, 17:00 
HAN SOLO: EGY STAR WARS TÖRTÉNET 
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 135’, 2018 
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Május 30. szerda, 18:00 
ARCÉLEK, ÚTSZÉLEK 
feliratos, francia dokumentumfilm, 89’, 2017 
Rendező: Agnès Varda, JR 
Főszereplők: Agnès Varda, JR 
 

A filmművészetet megújító francia új hullám egyetlen női 
tagja, Agnés Varda és a street artist, JR együtt indulnak útnak 
JR fotóautomatává átalakított lakókocsijával Franciaország 
eldugott falvaiba, ahol a helyiekkel beszélgetnek és gigantikus 
méretű portrékat készítenek róluk. A képek házak, gyárépüle-
tek faláról köszönnek vissza. A film ezeket a találkozásokat 
dokumentálja, és a nem mindennapi barátságot, mely az út 
során szövődik. Varázslatos hangulatú road movie.   
 

Május 31. csütörtök, 19:15 
SOSEM VOLTÁL ITT 
feliratos, angol-francia-amerikai filmdráma, 90’, 2017 
Rendező: Lynne Ramsay 
Főszereplők: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola 
 

Joe háborús veterán, és egykori FBI-ügynök. Karrierje során 
olyan dolgokat látott és tett, amik lényegében tönkretették az 
életét. Amikor épp nem az öngyilkosság gondolata marcan-
golja, különböző megbízásoknak tesz eleget, otthonról meg-
szökött, vagy emberkereskedők kezére jutott lányokat szaba-
dít ki. Egy napon azonban olyan megbízást kap, mely sokkal 
veszélyesebb, mint bármi, amivel eddig találkozott. 
 

Június 1. péntek, 17:00 
SOSEM VOLTÁL ITT 
feliratos, angol-francia-amerikai filmdráma, 90’, 2017 
 

Június 1. péntek, 19:15 
ÁTEJTVE 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 112’, 2018  
Rendező: Rob Greenberg 
Főszereplők: Eugenio Derbez, Anna Faris, Eva Longoria 
 

Leonardo, az önelégült playboy felveszi Kate-et luxusjachtjá-
nak takarítására. Röviddel azután, hogy igazságtalanul kirúgja 
a nőt, a férfi átesik a hajókorláton a heves partizás közepette, 
majd a parton tér magához, emlékezetkieséssel. Kate felbuk-
kan a kórházban, és elhiteti vele, hogy ő a férje, aki így életé-
ben először dolgozni kényszerül. Kezdetben alkalmatlannak 
bizonyul bármire, ám felveszi a munka ritmusát. De rokonai 
bármikor rábukkanhatnak és emlékezete is visszatérhet.  
 

Június 2. szombat, 15:00 
BELLE ÉS SÉBASTIEN 3.  
MINDÖRÖKKÉ BARÁTOK 
magyarul beszélő, francia családi kalandfilm, 97’, 2017 
 

Június 2. szombat, 17:00 
ÁTEJTVE 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 112’, 2018  
 

Június 2. szombat, 19:15 
HANG NÉLKÜL 
magyarul beszélő, amerikai thriller, 91’, 2018 
Rendező: John Krasinski 
Főszereplők: Emily Blunt, John Krasinski 
 

Világunkat látszólag sebezhetetlen, ragadozó lények foglal-
ták el, melyek a legkisebb zajra is azonnal lecsapnak. Egy 
családnak sikerült életben maradnia úgy, hogy elnyomnak 
minden lehetséges zajt, ami a mindennapi életükkel jár. 
Egyik gyermekük már odaveszett a borzalomban, így a szü-
lők és a két megmaradt gyermek a gyásztól sújtva küszköd-
nek a túlélésért, és megpróbálnak minden lehetséges módon 
felkészülni egy újabb gyermek születésére. 

Könyvtári hírek 
 

Könyvajánló felnőtteknek: 
Anderson, Laurie Halse: Jégviráglányok 
Balogh Béla: Gyógyító meditáció CD melléklettel 
Beagle, Peter S.: Az utolsó egyszarvú 
Cumming, Charles: Egy idegen ország 
Eco, Umberto: Bábeli beszélgetés 
Fábián Janka: Lotti öröksége 
Franzen, Jonathan: Tisztaság 
Hallesby, Ole: Személyiségtípusok 
Gárdonyi Géza. Földre néző szem. Intelmek fiamhoz. 
Jókai Mór: Minden poklokon keresztül 
Jókai Mór: A varchoniták. Kalózkirály 
Nasar, Sylvia: Egy csodálatos elme 
Nemere István: Mária Terézia magánélete 
Sparks, Nicholas: Üzenet a palackban 
Tremayne, S. K.: Fagyos ikrek 
Wouk, Herman: Hajsza 
 

Könyvajánló gyerekeknek: 
Bosnyák Viktória: Elképesztő! 
Bosnyák Viktória: Ezt nevezem! 
Osborne, Mary Pope: A kardfogú tigris birodalma 

 

2018. március 28-án K. László Szilvia írónő volt könyvtá-
runk vendége. Ebből az alkalomból 18 gyerek jött a 
Fellegvár Óvodából (nagycsoportosok), 12 gyermek 
érkezett az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Intézetből, valamint 7 gyerek az Apátkúti 
Erdei Iskolából, így összesen 35 gyerek és 5 kísérő vett 
részt a rendezvényen. 
A közönségtalálkozó jól sikerült, a gyerekek nagyon 
élénken figyelték az írónő előadását. Saját meséiből és 
húsvéti verseiből olvasott fel néhányat. A végén a gye-
rekek az írónőtől apró ajándékot kaptak. Még egyszer 
köszönöm az óvónőknek és a pedagógusoknak, hogy el-
hozták a gyermekeket intézményünkbe. Jelzem, könyv-
tárunkban megtalálható K. László Szilvia Marci és a 
galibák – Kékmanó, a főnyeremény mind a négy kötete. 
Ösztönzöm a szülőket, hogy írassák be gyermekeiket a 
könyvtárba, ha eddig még nem tették meg.  
 

Kedves Könyvtárlátogatók! 
 

Húsvét előtt elindítottuk „Tematikus napok” sorozatunkat. 
Március 22-29. között húsvét volt a téma, április hónap-
ban humorral kapcsolatos olvasnivalókat ajánlottunk. 
Május 17-25. között pedig „A lélek napjai” címmel válo-
gatunk kedves könyvtárlátogatóink számára. 

 

Kotz Eszter könyvtáros 
 

 
 

Ágh István Virágosat álmodtam című versével 
köszöntjük az édesanyákat Anyák napja alkalmából. 

 

Édesanyám, 
virágosat álmodtam, 
napraforgó- 
virág voltam álmomban, 
édesanyám, 
te meg fényes nap voltál, 
napkeltétől 
napnyugtáig ragyogtál. 

http://www.operencia.com/versek/uennepek-anyak-napja/1246-agh-istvan-viragosat-almodtam
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A népművészet jegyében Sződligeten 

 
2018. április 15-én rendezték meg Sződligeten a XXIV. 
Dunakanyar Népművészeti Versenyt, amelyen 6-18 éves 
gyerekek, fiatalok vehettek részt. A verseny kiírása sze-
rint a zsűri a minden kategóriában a legjobb pályaműve-
ket arany, ezüst és bronz minősítéssel értékelte. A ver-
senyre 450 résztvevő érkezett – énekesek, zenészek, me-
semondók, táncosok és kézművesek – 150 főt pedig hely-
hiány miatt vissza kellett utasítania a szervezőknek. 
Iskolánk két kategóriában versenyzett.  
A kézműves kategóriában való megmérettetésre Burik 
Antalné technikatanár kollégám két tanítványát készítette 
fel, egy-egy tájegység népművészeti örökségét hímzésen 
bemutatva. A hatodikos lányok színvonalasan képviselték 
iskolánkat, hiszen a versenyen Bene Anna Cecília arany, 
Hock Alexandra pedig ezüst minősítésben részesült.  
A tizenhat indulót felsorakoztató néptáncos mezőnyben 
szintén két műsorszámban, két csapattal voltunk érdekeltek, 
hiszen a Kanyargó és a Zöldág tánccsoportunk is versenybe 
szállt. A Kanyargó vajdaszentiványi táncokkal érkezett, a 
Zöldág pedig somogyi ugróst és csárdást adott elő. 
A Zöldág, a fiatalabbak, úgy tűnt, izgalom nélkül, dina-
mikusan, természetesen és őszintén táncoltak. A szabad 
táncot változatosan, korukat meghazudtolva járták. Oly 
hamar vége lett a táncnak, hogy szinte fel sem ocsúdtunk 
(pedig majd hat percig tartott). Az előadásukat idősebb 
táncosaink részéről dübörgő vastaps zárta, amelyhez vi-
dáman csatlakoztak a nézők.  
A Kanyargó tánca zárta a versenyt. Majd nyolc perces 
koreográfiájuk lenyűgözte a nézőket.  
Néptánc kategóriában mindkét csapatunk kiemelt arany 
minősítést kapott. A zsűri nevében Onodi Attila koreográ-
fus, a Népművészet Ifjú Mestere, a budapesti Vadrózsák 
Néptáncegyüttes művészeti vezetője mondott véleményt 
először a nagyközönségnek, majd nekünk, vezetőknek. A 
zsűri a két tánccsoportunk viseletének pontosságát, a 
hagyományok színvonalas megőrzését, a nagyok magas 
szintű technikai tudását és előadásmódját, fegyelmezett és 
magabiztos megjelenését, a fiatalabb nemzedék természe-
tes módú, mesterkéltség nélküli, bátor előadását és színes 
műsorát visszatérően ecsetelte. „Visegrád büszke lehet rá, 
hogy két ilyen nagyszerű csoportja van” – tette hozzá. 
Végül valamennyi megjelent versenyző elé állította a 
zsűri példaképül a visegrádi Kanyargó tánccsoportot: „Ők 
már tudnak hitelesen, szépen, pontosan táncolni. Ha pél-
daképet kerestek, legyenek ők azok: akarjatok olyan jó 
táncosok lenni, mint ezek a táncosok!”- mondta. S ezt 
követően, a gálaműsor zárásaként, a zsűri felkérésére újra 
felcsendült a vajdaszentiványi muzsika, s tanítványaink 
újra bemutatták táncukat. 
Az éves néptáncos tevékenység hétről hétre komoly 
szakmai munka, fizikai és szellemi megterhelés. Az órák 
mindig gyorsan elrepülnek, s hátramarad rengeteg feladat. 
De nem számolhatok be olyan táncos alkalomról, amely-
ről ne megelégedve mennénk el: mindkét csoport fegyel-
mezetten, rendesen, lelkesen, nagy erőfeszítéssel dolgo-
zik, élvezet velük minden perc. 
A legnagyobb gondot néptáncos életünkben a ruhatár 
fejlesztése (és ápolása) jelenti, hiszen a rendkívül értékes 

viseletek kisebb részben készülnek fenntartói és egyéb 
hivatalos forrásból.  Azok a viseletek, amelyet a gyerekek 
e versenyen viseltek, több mint egymillió forintos értéket 
képviselnek. Ez úton is kérem tehát, ha akad olyan ma-
gán- vagy jogi személy, aki bármilyen módon támogatni 
tudná tevékenységünket, jelezze nekem. A vajdaszent-
iványi és somogyi viseletünket a Gúnya népi viseletkészí-
tő műhelyben varrták, gyűjtötték; gyönyörűek voltak ben-
nük a gyerekek. Nagyon hálás vagyok Schüszterl Károly 
képviselő úrnak, aki két havi tiszteletdíjával (152.400 
forinttal) járult hozzá a viseletek megvásárlásához. 
Elismerés illeti a csoportok tagjait a helytállásért és főleg 
az egész évi színvonalas tevékenységért. Köszönöm, hogy 
kollégám, Burikné Julika, a bogdányi Knáb Márti és volt 
marosi tanítványom édesanyja, Eke Ilona gyorsan, gyö-
nyörűen és köszönömért kihímezte a kötényeket (akinek 
nem jutott belőlük, még sorra kerül, biztosíthatom). 
Muckstadtné Enikőnek köszönöm a hajnali varrást (mint 
eddig is bármikor, most is rohant segíteni), Szendrey 
Lajosnak a szállítást a tankerület által ingyen rendelkezé-
sünkre bocsájtott iskolabusszal, a nagymarosi iskolának a 
kiegészítő viseletek és csizmák kölcsönzését. Nagy segít-
ségünkre volt az előkészületek és a verseny során is Burik 
Antalné Julika.  
És örülök, hogy – mindennek alapjaként – a néptáncokta-
tást öt éve kiváló együttműködésben végezzük kollégám-
mal, Borkó Bálinttal. 
 

A táncosokra a tanév végéig még vár néhány fellépés, 
ezek közül ajánlom az olvasók figyelmébe a 
 

2018. június 1-jén pénteken délután 15.30-kor 
kezdődő 

Térfoglalók – Néptáncosok napja 
 

című rendezvényünket, ahol az Ifjúsági Alaphoz beadott 
és nyertes pályázatunknak köszönhetően várhatóan zene-
kari kísérettel lépnek fel saját és meghívott táncosaink. 
 

S itt ajánlom gyermeknapi rendezvényünket is, amelyet 
 

2018. május 26-án szombaton 9-13 óráig 
tartunk szokásunk szerint a 

Rendezvény téren, 
 

s a táncosok ezt követően egy nagyszabású néptáncos 
rendezvényen lépnek színpadra Nagymaroson délután 
3 és 4 óra között, ahová szintén szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 
 

Legyenek Önök is a vendégeink! 
 

Bozóki Marianna néptáncpedagógus 
 

 

A MAGYAR HŐSÖK 
EMLÉKNAPJÁN 

2018. május 27-én, vasárnap 19 órakor 
MEGEMLÉKEZÉST 

tartunk a Mátyás-szobor mögött lévő, 
az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító 

márványtáblánál. 
 

Kérjük, hozzanak mécsest, vagy egy szál virágot! 
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 
Mióta ünnepeljük anyák napját 

– Seit wann feiern wir Muttertag? 
 

Muttertag ist ein Festtag zu Ehren der Mütter, der in 
vielen  Ländern der Welt gefeiert wird. An diesem Tag  
beschenk man die Mütter und Großmütter gewöhnlich 
mit Blumen, um sich bei ihnen zu bedanken. Die Kinder 
basteln sogar für ihre Mütter etwas Schönes. Viele 
Familien verbringen diesen Tag gemeinsam auch mit 
Großeltern. 
Muttertag wurde bereits in der  Antike  zu Ehren der 
Göttin Hera gefeiert. Damals wurden große 
Feierlichkeiten abgehalten. Die Feste wurden aber 
infolge der Christianisierung verboten. 
In der Neuzeit  wurde der erste  Muttertag 1908 in der 
USA abgehalten. Als Muttertag wurde da der zweite 
Sonntag im Mai bestimmt. /In den USA und in 
Deutschland/ Diese schöne Tradition hat sich bald auch 
in Europa und fast überall rund um den Globus 
verbreitet. Es gibt Länder, wie z.B. Ungarn und Spanien, 
Muttertag wird bereits am ersten Maisonntag gefeiert. 
In Schweden, Frankreich oder Marokko wird dieser 
Feiertag am letzten Sonntag im Mai abgehalten.  In 
Norwegen feiert man am zweiten Sonntag im Februar 
den Muttertag. 
Mütter in Russland werden aber erst am letzten Sonntag 
im November geehrt. 
In Ungarn ist dieses Jahr am Sonntag, den 6.Mai 
2018, Muttertag. 
 

Magyarországi németek pünkösdi szokásai 
– Ungarndeutsche Pfingstbräuche 

 

Pfingsten ist nach Weihnachten und Ostern die 
drittgrößte Kirchliche Feier des Jahres. 50 Tage nach 
Ostern feiern wir Pfingsten. Dieses Fest hat seinen 
Ursprung in der Bibel: denn an Pfingsten ereignete sich 
ein Wunder: Als Feuerzungen kam der Heilige Geist 

über die Apostel und hat sie dazu bewegt in vielen 
Sprachen zu sprechen. 
Mit diesem Fest verbunden sind bei den 
Ungarndeutschen viele lustige Bräuche, die sie aus 
ihrer Urheimat mitgebracht haben. In den meisten 
Orten gab es unterschiedliche Traditionen, deshalb gibt 
es eine große Vielfalt an ungarndeutschen 
Pfingstbräuchen. Die Pfingstkatze, der Pfingstkönig 
und der Pfingstlümmel sind alle Symbole des Sieges 
des Frühlings über den Winter. 
In einigen ungarndeutschen Dörfern wurde an 
Pfingsten ein Pfingstköniglauf veranstaltet. 
Es war eigentlich ein Wettlauf für die Burschen auf der 
Hauptstraße, und wer gewonnen hat, bekam einen 
Kranz auf den Kopf und wurde zum Pfingstkönig 
gekrönt. 
Am Nachmittag trafen sich die Mädchen zu ihrem 
eigenen Umzug.  Sie sind von Haus zu Haus gezogen 
und haben auch ihre Taufpaten besucht. Das jüngste 
Mädchen wurde mit einem Blumenkranz geschmückt 
und hatte ein weißes Tuch vor  seinem Gesicht. 
Die Mädchen waren bei dem Pfingstumzug alle in ihrer 
Feiertagstracht. 
 

Pfingstbrezeln backen 
 
500g Mehl, 1 Hefewürfel, 100g Zucker, 100g Butter, 
150g Joghurt,150ml Milch 
Mehl und zerkleinerte Hefe zusammen mit dem Zucker 
und ungefähr einem Drittel der Milch einfüllen. Dies 
10 Minuten ruhen lassen. Danach die restliche Milch 
zugeben und alles zu einem Teig kneten und eine halbe 
Stunde gehen lassen. Joghurt und die weiche Butter 
unter den Teig mischen. Aus dem Teig Brezeln formen 
und für etwa 20 Minuten bei 200Grad backen. Zum 
Schluss mit grobem  Zucker bestreuen. 
 

Ida Scheili-Herendi 
 
 

 

FELHÍVÁS ÉS MEGHÍVÓ 
 

Hagyományőrző 
MILLENEUMI-KÁPOLNA 

BÚCSÚNKAT 
 

PÜNKÖSDHÉTFŐN 
(2018. május 21.) 

délelőtt 10 órakor tartjuk 
 

A szentmise után 
a szokásos vendéglátással várjuk 

Kedves Vendégeinket! 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boros Maja díjnyertes rajza 
/Pest Megyei Nemzetiségi gyermekrajz pályázat/ 
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KERÁMIA SZAKKÖR 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 

Minden pénteken 17 órától szeretettel várjuk azokat, 
akiket érdekel a különböző kézi technikákkal készített 

kerámiák készítése, és azok díszítése, festése. 
A szakkör díja havi 15.000.-Ft, ami tartalmazza: 

az agyag, az égetés, a festés, a szerszám használat és 
a díszítő elemek árát is. 

 

Érdeklődni lehet: 06-20/545-4788, 
banyatelep75@gmail.com 

Králik Liza 
 

 

Mesegombolyító 
Családi Alkotóműhely 

 

Szeretettel várunk minden gyermeket és alkotni vágyó 
felnőttet 
 

2018. május 12-én szombaton 10 órára 
a Mátyás Király Művelődési Házba! 

 

Papírból készítünk tulipánokat, nárciszokat, jácintokat. 
Az alkotás közepette népdalokat éneklünk és a kertben 
játszódunk. 

A részvétel díjtalan! 
 

Bea néni és Marietta néni 
 

 

Szeretettel hívunk mindenkit, 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt 

 

2018. május 12-én szombaton 15-19 óráig 
a művelődési házba a hagyományos 

 

Családi Játszódélutánra 
 

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják 
ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki! 

 

A játékot Horváth Zoltán játékmester 
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja. 

 

A program ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

Az "Együtt" Kulturális Egyesület 
tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 

 

2018. május 23-án, szerdán 18 órakor 
kezdődő előadásra, amelyet 

 

DR BALÁZS ILDIKÓ 
tart 

WASS ALBERT HITVILÁGA 
címmel 

 

a Duna Moziban. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Városnézés Budapesten borkóstolóval! 
 

2018. május 26-án 
autóbuszos budapesti városnézést szervezünk. 

 

Hősök-tere – Vár – Gellérthegy - és a túra végén a 
Katona Pincészetben 6 borból álló borkóstoló bor-

korcsolya falatokkal. 
 

A busz Visegrádról indul délben 12 órakor, 
és ugyanide érkezik vissza a késő esti órákban. 

 

A teljes program ára 10.500.- Ft 
Jelentkezni lehet május 12-ig 

Varga Brigittánál, telefon: 30/696-0375, 
email: falubrigi@t-online.hu 

 

 

 

mailto:falubrigi@t-online.hu
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Néhány gondolat Görgei Artúr szobrainak avatásához 

 

Történelmünk nem bővelkedik kiváló hadvezérekben. 
Honfoglaló Árpád fejedelmünk mellett Hunyadi Jánosra, 
a költő és hadvezér Zrínyi Miklósra, Görgei Artúrra, 
1848-49 hősére valamint Stromfeld Aurélra emléke-
zünk, aki 1919-ben felszabadította a Felvidéket, a cseh-
szlovák csapatokkal szemben. Magyarázatot kíván, hogy 
míg az első hármat fenntartás nélkül, tisztelettel és sze-
retettel örökre a szívébe fogadta a nemzet, az utóbbi két 
személlyel szemben mindig voltak fenntartásai.  Görgei 
tábornok esetében kézenfekvő a magyarázat, hazánk az 
1848-as forradalom és szabadságharc bukásának mérhe-
tetlen fájdalmát bűnbakkereséssel próbálta enyhíteni. 
Sokat nyomott a latba, hogy nagy költőnk a Szózat szer-
zője Vörösmarty Mihály megjelent versében fájdalmá-
ban leírta ezt az igazságtalan sort: „Görgeynek hívják a 
cudar gazembert”. A tábornok karakter gyilkosságában 
az emigrációban élő Kossuth Lajosnak is óriási szerepe 
volt. Sokan nehezményezték, hogy míg a szabadságharc 
hős tábornokai bitón végezték, addig Görgei magas kort 
élt meg békében. Megfeledkeztek arról a tényről, hogy 
Bécs minden áron ki akarta végeztetni Görgei Artúrt, 
csakhogy ezt az orosz cár megakadályozta. Bár semmi-
lyen történelmi párhuzam nem áll fenn érdekes játéka a 
történelemnek, hogy egy évszázad elteltével egy másik 
„orosz cár”, Sztálin nem járult hozzá, hogy Rákosiék 
követelésének engedve kivégezzék Horthy Miklóst, pe-
dig milyen nagy örömmel felakasztották volna. Strom-
feld Aurél vezérkari ezredes pedig a hivatalos vezetés 
vádolta azzal, hogy katonai sikereivel a 19-es kommünt, 
Kun Béláékat erősítette. Nehéz megítélni a vádak halla-
tán, hogy Stromfeld mennyire azonosult a kommün 
eszméivel, illetve, hogy tehetséges katonai vezetőként 
Magyarország területi épségének minden áron való 
megvédését tartotta legfontosabb feladatának.  
Bennünket első sorban Görgei Artúr életútja foglalkoz-
tat, hiszen a szabadságharc leverése után száműzetésben 
német földön élő hős tábornok hazatérve részben Vise-
grádon élte le hátralévő életét. A tábornok öccse, Gör-
gey István rajongásig szerette és tisztelte bátyját. Mun-
kával szerzett visegrádi birtokát és házát átadta a méltat-
lan házasságán túl lévő, felnőtt két gyermekével szoro-
sabb kapcsolatot nem tartó, magányos, öregedő tábor-
noknak. Helyesen tette? A történelem nem adott választ 
erre a kérdésre. 
Hogyan élt a hős tábornok Visegrádon? Többek között 
nagy írónk, Móricz Zsigmond feljegyzéseire támasz-
kodhatunk. Ő ugyanis többször meglátogatta és hosszan 
elbeszélgettek. Az író felesége Janka annyira tisztelte 
Görgeit, hogy találkozásukkor kezet csókolt az öreg tá-
bornoknak.  Görgei jó időben a kertben üldögélt, szere-
tettel gondozta virágait, gyümölcsfáit. Valószínű, képze-
letében végig élte nagy és győzelmes csatáit, a felvidéki 
visszavonulást 1849 telén, mely egész hadseregét át-
mentette a dicsőséges tavaszi hadjárat számára. Ezzel a 
visszavonulással, majd az ezt követő ellencsapással 
egész Európát ámulatba ejtette. Ugyancsak Móricz emlí-

ti, hogy a pesti hajójárattal időnként a történelemhez és 
hadászathoz semmit nem értő, ifjú és nem ifjú csoportok 
érkeztek, akik bekiabálásokkal inzultálták a tábornokot. 
Görgey ilyenkor méltósággal visszavonult az épületbe. 
A ház háziasszonyát, Görgey Istvánnét Móriczék maguk 
között Fox néninek hívták, mert az idősödő hölgytől 
többször hallották ezt a mondatot: „Artúr te le fogsz 
menni a pincébe és bort fogsz felhozni”.  Persze ebből a 
mondatból több következtetést le lehet vonni. Móricz 
Zsigmond terve az volt, és ezért is járt a tábornoknál, 
hogy az Erdély trilógiához hasonlóan három kötetes 
könyvet írjon Görgeiről. Soha nem írta meg ezt a művet, 
valami elvette a kedvét. Nem volt igaza, Görgei nem 
volt Bethlen Gábor. A két óriást nem lehet összevetni, 
Bethlen Gábor politikai lángelme volt, aki úgy játszotta 
ki Bécs ellen Isztambult, hogy közben Erdélyt nyugati 
színvonalra emelte. Görgei nem volt politikus ő „csak” 
hadászati lángelme volt, akinek katonai megoldásait mai 
napig tanítják a tiszti akadémiákon.  
Két hatalmas „emigránsunk”, Rákóczi Ferenc és Kos-
suth Lajos hamvait hazahoztuk, és amikor a koporsókat 
szállító különvonatok magyar földre értek, Kassáig, il-
letve Budapestig ezrek térdeltek és imádkoztak a vasúti 
sínek mellett, így várták a hazatérőket. Mikor Görgei 
koporsójával baktatott ki a kocsi a Kerepesi temetőbe, 
nem térdepelt és nem imádkozott a nemzet, pedig ő is 
megérdemelte volna. Visegrád törlesztett az adósságból. 
Köszönjük.  

Cseke Lászlóné 
 

 

Kedves Mesegombolyító Táborozók és Szülők! 
 

Terveink szerint idén is megtartjuk 
 

Mesegombolyító nyári táborunkat 
július 23-27 között 

a visegrádi Művelődési Házban. 
 

Tartalma: Gimesi Dóra: Amikor a városban megállt 
az idő című meséjének feldolgozása dramatikus felada-
tokkal, zenével és alkotóműhelyi munkával (csoport-
bontásban)  
 

Gimesi Dóra meséjének témája, összegzése: A me-
sében szereplő kőből faragott, statikus és merev szo-
bor-királyfi és a folyó sodrásával szüntelenül mozgás-
ban lévő vízi tündér kapcsolata. Összetartozásuk, sze-
retetük erejének bemutatása. A két ellentétes világ ta-
lálkozása, egymás megértése, elfogadása. 
 

Étkezés: napi három alkalommal (meleg ebéd) 
 

Táborvezetők:  
Gottweisz Tímea - Kézműves foglalkozások vezetője 
Balázs Marietta - Drámajátékok vezetője és zenei felelős 
 

Táborunk költségei: 8000.-Ft/fő/hét (étkezési költségek) 
 

Nagy örömmel várjuk jelentkezéseiteket! 
 

Táborvezetők 
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Mikor került állami tulajdonba a visegrádi Mogyoróhegyen lévő Görgey-villa? 

 
A Visegrádi Hírek ez év márciusi különszámában megjelent 
Emléktábláink című cikkem 10. oldalán rövid történeti össze-
foglalót adtam a Mogyoróhegyen fekvő körülbelül 1,5 hektár 
nagyságú „Bulgáriá”-nak nevezett szőlőtelep történetéről. Írá-
somba hiba csúszott, mert átvettem egy újsághír pontatlan ada-
tát, amely szerint a magyar állam 1914-ben vette meg a Görgey 
családtól ezt a helyet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kéziratom lezárása után módom volt átnézni az 1910-es évek 
országgyűlési dokumentumok és az országos költségvetés 
évenkénti zárszámadásainak anyagát. Az 1910. évi elszámolás-
ban a „B) Rendkívüli kiadások” főcím alatt a „B, Beruházások: 
II. fejezet” alcím alatt az indoklás szövegében a következők 
olvashatók: „... a főváros közelében lévő kies fekvésű Visegrá-
don két épületből és három holdnál nagyobb kiterjedésű kertből 
álló, mintegy 40 gyermek befogadására alkalmas ingatlan vá-
sároltatott 60.000 korona vételárban.” Az eladó ugyan nincs 
nevesítve, de az előbbiekben leírt ingatlan egyértelműen a Gör-
gey-féle szőlőteleppel azonosítható. Az 1,5 hektárnyi terület-
nagyság ugyanis három holdnak felel meg. A két épület közül 
az egyik a villa, a másik a közelében lévő cselédház volt. Az 
1914. évi zárszámadásban a Visegrádon vásárolt ingatlanok 
átírási illetéke és tűzkárbiztosítási díja fejében 1.366 korona 70 
fillért számoltak el. 
Még egy adat az 1925-1926. évi költségvetések zárszámadásá-
ból. Az „előirányzat nélküli” című rovatban a következő szere-
pel: „A Katholikus Patronage Egyesület használatába átadott 
fiúnevelő intézet céljaira szolgáló kincstári épület kibővítésére” 
200.000.000 korona került kiadásba. A kincstári épület termé-
szetesen a Görgey-villa, a szám valós, mert inflációs koronáról 
van szó. 
A Katholikus Patronage 1926. január elején nyitotta meg a 
nehezen nevelhető fiúgyermekek részére 50 fős visegrádi ott-
honát, amelynek igazgatója Bauer József volt. Egy évvel ké-
sőbb, az 1927-es év elejétől az intézet átkerült a Don Bosco 
Szalézi Társaság kezelésébe, az igazgató továbbra is, egészen 
ez év júniusáig, Bauer József maradt. Utódja Ádám László 
szelézi szerzetes pap lett. 
A Szaléziek 1950-ig, az államosításig működtették az iskolás-
korú fiúgyermekeket befogadó Mária Oltalma Fiúotthon nevű 
visegrádi intézetüket. 

A Dunántúl című lap 1927. április 17-i számá-
ban egy cikk jelent meg a néhány nappal korá-
ban a visegrádi fiúotthonban történt látogatás-
ról. A tudósításban arról olvashatunk, hogy 
Bauer József igazgató egyszerű két szobás - az 
egyik dolgozó, a másik háló - a villában lévő 
lakásában korában Görgei lakott. A villát egy 
ebédlő és egy kápolna hozzáépítésével kibőví-
tették. A kápolna tulajdonképpen Görgei foga-
dószobájának a folytatása. A cselédházat eme-
letesre építették át. Az istállóból műhelyek 
lettek. 
A bevezetőben említett márciusi különszám 
nyomtatásban nem jelent meg. Az Emléktáblá-
ink című cikkem egyelőre csak az interneten 
olvasható. Az esetleges érdeklődőknek segít-
ségként közlöm, hogy a város honlapjához 
kapcsolódó alábbi linkeken a cikk elérhető: 
http:/./www.visegrád.hu/visegradi-hírek 
http:/./www.visegrád.hu/visegrad-anno 
 

Szőke Mátyás 
c. múzeumigazgató 

 
 

 
 

A Dunakanyari 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

INGYENES 

BABA- GYERMEK és FELNŐTT 

RUHA BÖRZÉT RENDEZ. 
Május 15-én (kedden) 13–14.30 óráig 

a Mozi épületében. 
 

 
 

BIZTOSÍTÁSOK 
KÖTÉSE IGÉNY SZERINT 

 

- nyugdíjbiztosítások (20% adókedvezmény) 
- élet, - baleset, és egészségbiztosítások, 
- takarékossági szerződések 
- házbiztosítások, 
- vállalkozói biztosítások 
- gépjármű - kötelező, - casco, 
-  utazási biztosítás 
 

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR 
(30 % állami támogatással) 

 

KELLNER LÁSZLÓNÉ 
– AEGON Mo. Általános Biztosító Zrt. 

06 30 201 2946 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.csalad.econet.hu/text/images/fa.gif&imgrefurl=http://www.csalad.econet.hu/csaladfa/&h=396&w=360&prev=/images?q=csal%C3%A1d&start=460&svnum=10&hl=hu&lr=&ie=UTF-8&inlang=p
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Egy kiállítás margójára 4. 

 

Művészeti nevelés 
 

Zeneoktatás, mint a művészeti nevelés egyik ágazata a 
visegrádi iskola múltjából.  
Mottó: „Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a 
fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a vélet-
lenre bízni, ezt megszerezni az iskola kötelessége.” – írta 
Kodály Zoltán 1939-ben „Mi a magyar a zenében?” című 
írásában. 
 Kodály ezzel arra is utal, hogy az intézményes zeneokta-
tás kiterjesztése a teljes iskolarendszerre a 20. században 
már megkerülhetetlen. 
Tudjuk, hogy a zene története egyidős az emberiség törté-
netével, így valószínűsíthetjük, hogy településünkre is 
vonatkoztatható ez a megállapítás. /Gondoljunk csak a 
középkor lovagi kultúrájára, vagy a reneszánsz színes dal-
zene-tánc világára, vagy a népzenére…/ 
 Az ének-zenei képzés szempontjából a 18. századtól 
vannak olyan adatok, melyek Visegrádon is feltételezik a 
vallásos nevelés eszközeként az ének tanítást.  1722-ben 
már van orgonistája a templomnak. Visegrádon elsősor-
ban a kántortanító szakképzettségén és ügyszeretetén 
múlott, hogy milyen szinten foglalkozott az ifjúság zenei 
képzésével. Az itt élő lakosság is igényelte akár az egyhá-
zi, akár a szórakoztató zenét.  Zoller József az 1920-as 
években zenetanár és karmester volt Visegrádon, aki nem 
csak a templom karnagyaként foglalkozott az ifjúsággal, 
hanem tehetséges gyermekei mellett a helyi, zene iránt 
érdeklődőket is tanította fúvós, hegedű, orgona hangsze-
reken, zenekart irányított, színdarabot tanított be. Fia, 
Zoller Attila már világhírű jazz-gitárosként öregbítette 
Visegrád hírnevét.  
 El kellett jönni annak az időnek is, hogy az állam, ha úgy 
tetszik; a „társadalom” is tegyen lépéseket az ügy érdeké-
ben: a szakemberek képzésének, hangszerek, tanügyügy 
szabályozások, követelmények, értékelés, ...stb. szabályo-
zásának. Kodály Zoltán 1939-es felszólalása már az utol-
só segélykiáltás volt.  
A meglévő magántanítás helyett-mellett az állami zeneta-
nítás, a zeneiskolák létrehozása törvényi kereteket igé-
nyelt. 1952-ben a zeneoktatás reformjáról szóló törvény 
az esztétikai nevelés feladatkörébe helyezte a zeneművé-
szetet. A zeneiskolák lassan, hosszú, buktatókkal is terhes 
évek után az 1960-70-es évektől váltak az oktatás egyik 
fontos alappillérévé. 1990-ben jelenik meg az „állami 
zeneiskola” intézmény típus, majd az 1993-as oktatási 
törvény az „alapfokú művészeti oktatás rendszerében” 
említette, egy évvel később az 1994-ben kiadott rendelet 
már a nevelési-oktatási intézményeknél szabályozta a 
működést, benne a zeneiskolák alapításának feltételeit is.  
Visegrádon önállóan nem működött zeneiskola. A Szobi 
zeneiskola 1972. január 1-től lett Pest megye kilencedik 
zeneiskolája, hozzá csatlakoztak a körzetéből jelentkező 
iskolák /köztük Nagymaros/, tagiskolai státuszban. 
Nagymaros zeneiskolájába írathatták a visegrádi szülők 
gyermekeiket. Kiss Judit zongoratanár, - hogy ne kelljen a 
gyerekeknek kompoznia - Visegrádon tanította a zongora 
tanszak diákjait, majd a létszám növekedésével Lénárdné 
Patai Zsuzsa is itt tanított. Más hangszert a nagymarosi 

iskolában tanulhatták a diákok. Izgalmas dokumentumok 
maradtak az 1986-87-es évekből a művészeti nevelésre 
vonatkozóan. Hugai Tibor könyvtáros meghívására egy 
csodálatos zenepedagógus tartott foglalkozást az óvodá-
soknak és alsó tagozatosoknak, melyekről Koncz Csaba 
készített videofelvételt. Kokas Klára tanításai ma is idő-
szerűek pl. a zene és mozgás kapcsolatára, a művészetek 
komplexitására vonatkozóan: „A zene a rezgéseivel érinti 
az egész embert csontjaiban, üregeiben, lágy részeiben”  
1998-ban válságba került a visegrádi zeneoktatás. A Ma-
gyar Nemzet 1998. augusztus 12.-i számában a közvéle-
ményt is felkavaró cikk jelent meg „Lesz-e zeneoktatás 
Visegrádon?” címmel. Idézetek a cikkből: „Visegrádon, a 
tanévzáró hangversenyen tájékoztatta a pedagógusokat, a 
szülőket és a növendékeket az önkormányzat, hogy szept-
embertől a településen megszűnik az iskolai zeneoktatás. … 
A Szobi Önkormányzat csak a helyi tanulók után vállal 
többletköltséget, ezért a környező kistelepülések önkor-
mányzatai Szob bejelentett igényei szerint támogatják saját 
diákjaikat. …A lavina tovább nőtt, amikor Visegrád levél-
ben értesítette zeneiskolájának fenntartóját, a Szobi Ön-
kormányzatot, hogy a most induló tanévtől nem tudja vál-
lalni a növendékek állami normatíván felüli támogatását. 
Szob ekkor úgy határozott, hogy megszűnteti a visegrádi 
tagozat működését.” A Visegrádi Hírek 1998. szeptemberi 
számában az iskola igazgatója rövid reagálásában a követ-
kezőt írta: „ …Keressük az utat, a megoldást, hogy ez a 
szép hagyomány tovább éljen iskolánkban, esetleg úgy, 
hogy teljesen a miénk legyen, s ne legyünk más fenntartók, 
más települések önkormányzatának kiszolgáltatva. …”  
Bár az 1999. januári Visegrádi Hírekben még karikatúra 
jelezte a nyilvánosság felé a lehangoló hírt, az iskolaveze-
tés a fenntartó tudtával már a megoldást kereste az önálló 
zenei intézmény létrehozására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos megjegyezni, hogy Kiss Judit zongoratanár hiva-
tástudattal és nagy önfeláldozással továbbra is foglalko-
zott tanítványaival hivatalos honorárium nélkül. A szintén 
önállósodott nagymarosi zeneiskola jogi hátteret biztosí-
tott a nagyon lecsökkent zeneoktatáshoz. A szülők köré-
ben is volt némi méltatlankodás, kritika a fenntartó és az 
iskolavezetéssel  szemben.  Ugyanakkor  kapcsolatunk  a  



XXXIV. évfolyam 5. szám                                   VISEGRÁDI HÍREK                                                                           21 
 

 
szobi zeneiskolával, Várda Gyula igazgatóval sem szűnt 
meg a „szakítás” után, szakmai segítségére, véleményére, 
tanácsaira számíthattunk és pár évre a mélypont után 
örömmel gratulált a visegrádi zeneiskola „újraszületéséhez”. 
A csendes „építkezés” főbb állomásai: 
 

- 2001. „Előrelépés, hogy Vass Henrietta zenetanár 
alkalmazásával, szakos nevelő oktatja az éneket, illetve 
beindíthattuk a zenei előképző tanfolyamokat 32 fővel 3 
csoportban.” Vass Henrietta feladata volt a zeneiskola 
feltétel- és kapcsolatrendszerének kidolgozása, a hivatali 
adminisztrációs lépések előkészítése stb., hiszen az isko-
lának egy általános igazgatóhelyettese és egy iskolatit-
kára volt csak. 
 

- 2002. Már zeneiskolaként hangszeres képzés is folyt az 
iskolában. A zeneoktatás különböző szintjén az előképző-
sökkel együtt 78 tanuló tanulhatott a következő tanszak-
okon: zongora, furulya, klarinét, gordonka, gitár. 
- 2003-2004-es tanévben már hivatalosan is Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
néven szerepel intézményünk. Hat zenetanár alkalmazá-
sával, művészeti igazgatóhelyettes irányításával, hangsze-
rek biztosításával működik a „zenetagozat”, problémát a 
mai napig a megfelelő tantermek biztosítása jelenti. A 
tanév végén az igazgató büszkén írja a Visegrádi Hírek-
ben: „Lassan megteremtődnek zeneiskolai hagyományaink 
is. Március 5-én hangszerbemutató zenei órát tartottak a 
zenetanárok és tanítványaik az első osztályosoknak, akik a 
jövő tanévtől hangszeres képzésben vehetnek részt. 23-án 
az „Ifjú muzsikusaink” második koncertsorozat hangver-
senyét „Tavaszköszöntő”címmel rendeztük meg szép 
számú hallgatóság előtt. 
 

- 2004-2005. tanév már a mélypontról kilépve gazdag, 
színes, minőségi eredményt mutatott fel Schmidt Anna 
igazgatóval az Áprily iskola zenetagozata, eredményes 
pályázatok és helyi vállalkozók támogatásával. Szellemi, 
erkölcsi és szakmai erőt jelentett, hogy L. Kecskés András 
gitár tanárként, a „régi zene” 
tudoraként, Visegrádhoz szemé-
lyes kötődésével felkarolta kis 
iskolánkat. Az akarat és az ösz-
szefogás meghozta a gyümöl-
csét! Két alkalommal sikerült 
elnyerni a Pest Megyei Közokta-
tás-fejlesztési Közalapítvány 
támogatását is, így a tavaszi 
koncert-sorozat elérte célját, 
nevezetesen „… a térség művé-
szeti iskoláiban tanuló fiatal 
tehetségek számára bemutatko-
zási lehetőség teremtése” felada-
tot. „A helyszínek megválasztá-
sánál az volt a célunk, hogy a 
város lakói számára elérhető, 
megfelelő nagyságú, az ideláto-
gató vendégeknek különleges 
élményt nyújtó környezetben 
szólaljanak meg a  (Schmidt 
A.).” „A zene tavasza” ezzel 
megvalósulhatott: a királyi palo-
ta eleganciájával, a palota kon-

cert-teremmé átalakult lovagtermével, a kiegészítő ese-
ményekkel különleges hangulatot és maradandó élményt 
nyújtott a résztvevőknek. 
 

- A Visegrádi Hírek júniusi számában már mi fogal-
maztuk meg a Magyar Nemzet 1998-i „Lesz-e zeneokta-
tás Visegrádon?” kérdésre a választ: „Sikeres a zeneokta-
tás Visegrádon!” A cikk írójaként és az őszinte öröm 
hangjaként idézem a ma is vállalható véleményemet: „Az 
1998-ban feltett kérdésre tehát ma az a válaszunk, hogy a 
zeneoktatás, a művészeti nevelés 2005-ben az iskola egyik 
sikerágazatának tekinthető. Ennek egyik bizonyítékát 
szolgáltatta a tavaszi hangversenysorozat, az „Ifjú tehet-
ségek találkozója Visegrádon” címmel hirdetett program. 
… Ennek a rendezvénynek nemcsak a zenei tehetségek 
megszólaltatása volt a szándéka; a művészetek komplexi-
tásának megmutatása is cél volt. A rendezők képzőművé-
szeti és irodalmi pályázatot is hirdettek „Én és a hangsze-
rem” címmel… Szép, ünnepélyes zárása volt a május 19-i 
koncert ennek a rendezvénysorozatnak. A Kecskés együt-
tes jutalomjátéka mindenkinek szólt; az ötletadóknak és 
kivitelezőknek, a kis muzsikusoknak és tanáraiknak, a 
támogatóknak és a hallgatóságnak, a szülőknek és érdek-
lődőknek…” 
 

A zeneművészeti oktatás a kezdeti erőfeszítések után ma 
már szerves része a visegrádi iskolának. Figyelemmel 
kísérhetjük működését, hallhatjuk a város különböző 
pontjain (iskola, egészségház, művelődési ház) a tanulás-
tanítás próbálkozásait, élvezzük az adventi „ablaknyitoga-
tó” köszöntőjét, a Zoller díjasok példamutatását, a tansza-
ki vagy tavaszi koncertek ünnepi örömeit. A zenei nevelés 
és az iskola más művészeti tevékenysége is megérdemli, 
hogy az új iskola méltó kereteket biztosítson ehhez a 
mással nem pótolható feladatvállalásnak.  
 

Kodály Zoltán üzenete ma is megszívlelendő minden, a 
felnövekvő nemzedék nevelésében részt vevő felnőttnek: 
szülőnek, iskolának, szűkebb és tágabb környezetnek! 
 

Kodály Zoltán 1951-ben párizsi 
nemzetközi konferencián mond-
ta: „Arra a kérdésre, hogy mikor 
kezdődjék a gyermek zenei neve-
lése, azt találtam mondani: ki-
lenc hónappal a születése előtt. 
Első percben tréfára vették, de 
később igazat adtak. Az anya 
nemcsak a testét adja gyermeké-
nek, lelkét is a magáéból építi 
fel. Ha az anya alkoholista, ez 
rányomja bélyegét a gyermekre. 
Ha pedig zenei alkoholista – így 
nevezném, aki csak rossz, selej-
tes zenével él – okvetlenül meg-
látszik a gyermeken. Ezért ma 
még tovább mennék: nem is 
gyermek: az anya születése előtt 
kilenc hónappal kezdődik a 
gyermek zenei nevelé-
se.”(Kodály 1975.) 

 

Mezei Anna 
 

Meghívó 2009-ből 
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Szénaboglya 

– Kassák Lajos naplója – 5. rész 
Alkotóház – Visegrád 

 

    Közvetlen a mi szobánk mellett van a pingpongte-
rem. A fiatalabbak nagy hévvel művelik a gyatra játé-
kot. Nem a legjobb érzés, ha írás közben döngetik alat-
tam a földet, és pattogtatják labdájukat. A múzsák 
nevében kértem őket, hogy délután csak négytől hatig, 
este csak nyolctól játsszanak. Szerződésünket túlzott 
pontossággal betartják. 
Esténként szívesen kibicelek a terem távoli sarkában, 
olykor még gyönyörködöm is ugrabugrá-lásukban. 
Nemes Nagy Ágnes és Ottlik Géza a matadorok. Ágnes 
még szilajabban, nagyobbakat ugrik, mint Géza. Fele-
ségem lelkesülten mondta az egyik este: Ágneskám, ha 
téged látlak játszani, Szent Johanna jut eszembe. Len-
dület közben vészesen lobog a hajad, s mintha kivont 
karddal csapnád vissza a feléd küldött labdát. 
Derültséggel fogadták a feleségem megjegyzéseit, és 
igaza volt abban, amit mondott. Ágnes, ez az öntudatos 
fiatal asszony olyan lendülettel játszik, akár egy edzett 
kardvívó, s ez a fiatal asszony a női érzelmességen túl 
olyan költeményeket ír,  hogy megirigyelhetik azok a 
férfiköltők, akik ma mesterséges egek alatt mesterséges 
vizeken eveznek egy fenségesnek képzelt hatalom 
jóvoltából. 
 

… Pestről kilátogattak hozzánk Granasztóiék. Erős, 
egészséges emberek, nagy gyakorlói a sportnak. De 
nemcsak turisták, hanem művelt, okos emberek is. Pali 
esze élesen fog, és mer túlgondolni a korlátokon, ami-
ket eléje állítanak. Építész, de inkább látomásos elgon-
dolója, írásba foglalója városépítészeti terveinek, sem-
mint gyakorlati megvalósítója. Nemzetközi viszonylat-
ban, azt hiszem, közelebb áll a Le Corbusier művésze-
téhez, mint Gropius mérnöki egyéniségéhez. Mindig 
kész olyan beszélgetésbe elegyedni, aminek problémái 
túlmutatnak a csak praktikus jellegű materializmuson. 
Néha azonban fanyalgónak, fáradtnak látszik. Egyi-
künk felett sem múlt el nyomtalanul az utóbbi eszten-
dők igénytelensége, egyhangúsága. 
… Kis társaságunkkal együtt elindultak a visegrádi ro-
mokhoz. Elváltam tőlük, mert nem jól éreztem magam. 
… Dél felé Bölöni érkezett meg filmesek kíséretében, 
de ami a legfontosabb, Zsiványt, a puliját is elhozta. 
Megkezdődött a nagy művelet a mi statisztálásunkkal 
az ALKOTÓHÁZ dicsőségére. Mintha egészen ko-
moly lenne a dolog, próbát is kellett tartanunk. Lengyel 
Balázs volt a mozgó figura. A ház felől jött, s bennün-
ket, a sárga asztal körül társalgókat széttárt karokkal 
üdvözölt. Lehet, hogy néhány olyan mozdulatot is 
tettünk a lencse előtt, ami „az örökkévalóságnak szólt”. 
Én Bölöni mellett ültem, lábunk előtt feküdt kilógó 
nyelvvel, és ki tudja, mire gondolva a Zsivány. Kétség-
telen, hogy ő volt köztünk a legszebb, gondjaink és 
bajaink szaporításában a legártatlanabb. 
 

/folytatás következik/ 

 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

Kozmetika ajánlata! 
 

Smink esküvőre menyasszonyoknak, 
koszorúslányoknak! 

Kis -és nagykezelések, 
tini kezelés lányoknak és fiúknak is. 

Ultrahangos ránctalanító kezelés natúr 
kozmetikumokkal, szempillafestés, 
szemöldökfestés és formázás, stb. 

 

Visegrád, Újkert utca első háza, 
a Régi Világ Galéria mellett. 

 

Bejelentkezés: +36302057850 
Honlap ahol a munkáimat 

és árlistámat megtekintheti: 
http://adrienne-smink.hupont.hu/ 

 

Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester 
 

 
 

Visegrádon 70 m2-es körpanorámás 
felújított lakás kiad! 

80.000.-Ft + rezsi 
 

Tel.: 30/265-4679 
 

 
 

KERTÉSZETI  MUNKÁK! 
 

Kertészmérnökként vállalom: 
- kertek rendszeres és időszakos fenntartását 
- gyümölcs és dísznövénymetszést 
- növényvédelmi szaktanácsadást és permetezést 
- öntözőrendszer telepítést és karbantartást 

Bergmann Péter 
Telefon: 06-20/428-15-97 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adrienne-smink.hupont.hu/
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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 
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