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Köszöntjük az ünnepelteket! 
 

Május első vasárnapja, 

7-e anyák napja!  

Sok szeretettel 

köszöntjük  

az édesanyákat, 

nagymamákat 

és dédiket; 

kívánva Nekik 

jó egészséget, 

sok örömet 

családjukban! 

 
Kosztolányi Dezső: 

 

MIÉRT ZOKOGSZ FEL  

OLY FÁJÓN, BUSAN 

 
Miért zokogsz fel oly fájón, busan 
csöndes szonáta, álmodó szonáta? 
A kert mögül mostan felém suhan 
az évek árnya, tűnt idők halála.  
 
Egyszerre látok. Látom az anyám. 
Némán ül a szűz, hófehér szobába. 
A gyertya ég és vár a párna rám, 
és sír a pergő, gyöngyöző szonáta.  
 
Kis ujjaim alatt zokog a dal. 
Sok régi ábránd újra visszaszáll ma. 
Anyám nevet és újra fiatal, 
s csak zeng az édes, illatos szonáta.  
 
Az éjszakába suttogón beszél, 
és sírdogál fáradtan meg-megállva. 
Ma álmom elviszi az enyhe szél, 
az ábrándos, ezüstös, halk szonáta.  
 
Olyan, akár egy kisgyerekkacaj, 
akár a holdas jegenyéknek árnya, 
akár haló ajkon a tompa jaj, 
hogy egyre halkul, meghal  
   a szonáta. 

 
 

Dobrosi Andrea: 
 

MESEVÁR 
 

Tudod-e, hol van mesevár? 
Tudod, messze-messze földön, 
hol csupa-csupa mese vár, 
hol meseszarvat hord az ördög, 
angyalon is meseszárnyak, 
a boszi orra mesevas, 
manókon meseszakállak, 
hol mesefákon mesekas, 
mesebokron mesebogyó, 
meseládában mesekincs, 
a főzelék is mese-jó, 
a királylányon mesetincs, 
királyfin mesekorona, 
hol az ágyon mesepaplan, 
gyereken mesepizsama – 
ott Meseország vára van. 

 

28-án, május utolsó 

vasárnapján, 

a gyermeknapon 

a kicsinyeket 

köszöntjük: 

fejlődjenek, nőjenek, 

legyenek 

büszkeségeink; 

becsüljék, szeressék  

életük formálóit! 

Június 4-én, vasárnap 
nagy tisztelettel 

és szeretettel gondolunk 
városunk valamennyi 
óvónőjére, dadusára, 

tanítónőjére, tanárnőjére 
és tanárára! 

Neveljék ifjúságunkat 
szépre, jóra, nemesre 

jó egészségben sokáig! 
 

Kányádi Sándor: 
 

KICSI LEGÉNY, NAGY TARISZNYA 
 

Horgasinamat verdeső 
tarisznyámban palavessző, 
palavessző s palatábla... 
Így indultam valamikor, 
legelőször iskolába. 
 

Le az utcán, büszkén, bátran 
lépdeltem a tarisznyámmal. 
 

– Hova viszed, ugyan biza, 
azt a legényt, te tarisznya? – 
Tréfálkoztak a felnőttek, 
akik velem szembe jöttek. 
 

Máskor pedig ilyenformán 
mosolyogták a tarisznyám: 
– Éhes lehet a tudásra 
az, kinek ilyen hosszú, 
ilyen nagy a tarisznyája. 
 

De csak mentem, még büszkébben, 
míg az iskoláig értem. 
Az iskola kapujában 
gyökeret vert a két lábam. 
 

S álltam, míg csak bátorító 
szóval nem jött a tanító. 
Rám mosolygott: – Ej, kis legény, 
gyere fiam, bátran, ne félj! 
 

Kézen fogott, bevezetett. 
Emlékszem, be melegem lett. 
Évek teltek, múltak, de még 
most is érzem olykor-olykor 
jó tanítóm meleg kezét. 

http://www.poet.hu/szerzo/Dobrosi_Andrea
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 
 

Márciusi rendes ülését 2017. március 22-én tartotta a képvi-
selő-testület: 

– Elfogadta a képviselő-testület Dr. Balogh Mónika házior-
vos beszámolóját a 2016-ban végzett tevékenységéről.  

– Elfogadtuk az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési ter-
vét, valamint a 2017–2020-ig tartó időszakra vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési tervét. 

– Nem fogadta el a testület a Visegrád, Csukavölgy u. 272. 
hrsz. alatti „beépítetlen terület” művelési ágú 1539 m2 
alapterületű ingatlanra vonatkozóan érkezett vételi ajánla-
tot, mivel azt az önkormányzat jelenleg semmilyen mó-
don nem tudja hasznosítani. 

– A Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarend-
jében 2017. július 24. napjától 2017. augusztus 6. napjáig, 
valamint 2017. december 22. napjától 2018. január 1. nap-
jáig terjedő időszak munkanapjaira igazgatási szünetet 
rendelt el a képviselő-testület. 

– Elfogadtuk az önkormányzati munkavállalókra vonatkozó 
munkaruha juttatási szabályzatot. 

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy meghatározott fel-
tételekkel eszmei támogatását adja egy függővasút projekt 
megvalósíthatóságának vizsgálatához Nagymaros és Vi-
segrád végállomások között. A testület által meghatáro-
zott feltételek megvalósulása sem jelenti automatikusan a 
projekt támogatását. Visegrád Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a részle-
tes megvalósíthatósági tanulmány ismeretében döntsön a 
projekt támogatásáról. 

– Megbízást adott az önkormányzat a Geoplan Mérnöki 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nek a Rákóczi utca két 
szakaszának kiépítésével kapcsolatos előzetes geo-techni-
kai dokumentáció elkészítésére 750.000 Ft +27% áfa, ösz-
szesen 952.500 Ft megbízási díj ellenében. 

– Terület cseréről döntött a képviselő-testület, mely szerint 
az Újkert árok megnevezésű, 0128/49 hrsz.-ú, valamint a 
0128/50 hrsz.-ú, kivett vízfolyás megjelölésű 1/1 ön-
kormányzati tulajdonú területeket elcseréli a Pilisi Park-
erdő 1/1 tulajdonát képező 1329/2 hrsz.-ú (Berkenye utca) 
kivett, saját használati út megjelölésű területre az 
ingatlanok egyenértékűsége mellett.  

– Értékesítette az önkormányzat a Visegrád 1219/20 hrsz.-
ú „beépítetlen terület” művelési ágú 937 m2 alapterületű 
ingatlanból 237 m2 ingatlanrészt, 1.106.079 Ft vételáron. 

– A Fő utca 57. sz. alatti (Rendőrőrs épülete) ingatlan egy 
15 m²-es helyiségét az önkormányzat bérbe adja az SNI 
Hungary Kft-nek 24 órás távfelügyeleti vonuló 
szolgáltatási feladatok ellátására 2017. április 1-től egy év 
határozott időre havi 35.000 Ft + áfa bérleti díj és havi 
5.000 Ft + áfa rezsi átalány ellenében. Szintén ennek az 
ingatlannak egy másik, 18 m²-es helyiségét pedig 
ingyenes használatba adta Kohári Gábornak mint a 
Castigation zenekar képviselőjének 2017. április 1-jétől 
határozatlan időre, a zenekar próbatermi célú haszná-
latára. 

– A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vényben kötelezően előírt településképi arculati kézi-
könyv elkészítésével Dr. Kissfazekas Kornélia építész-
urbanista, vezető településtervezőt mint egyéni vállalko-
zót bízta meg az önkormányzat 1.000.000 Ft + 0% áfa 

megbízási díj ellenében. A feladat elvégzése a Magyar Ál-
lam által az önkormányzatok részére juttatott, települé-
senként biztosított bruttó 1.000.000 Ft összegű támogatás-
ból finanszírozható. 

– Az általános iskola kétszintes műemlék épületének kor-
szerűsítése és fejlesztése kapcsán a műszaki ellenőri fel-
adatok ellátásával 1.260.000 Ft + áfa, összesen 1.600.200 
Ft díj ellenében Lévay László építészt, műszaki ellenőrt 
bízta meg a képviselő-testület. 

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzat kezdeményezésére elindítja Vise-
grád város és Dunabogdány község közti településhatár-
módosítás eljárását. A testület felkérte Félegyházi András 
polgármestert, az önkormányzat városfejlesztési bizottsá-
gának elnökét Hintenberger Andrást és Dr. Szabó Attila 
jegyzőt, hogy a településhatár-módosítás eljárás kereté-
ben Visegrád esetében készítsenek javaslatot az átadásra 
kerülő területrészek területére, az új közigazgatási határ-
vonalra, a vagyon megosztására, a költségek viselésére. 

– Elfogadta a képviselő-testület Cseke László beszámolóját 
a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előké-
születeiről. 

– Megbízást adott a képviselő-testület a Pro Visegrád Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-nek a 2017. évi Visegrádi Nemzet-
közi Palotajátékok kommunikációs feladatainak – mely 
tartalmazza a facebook reklámot is – elvégzésére 
2.035.000 Ft + áfa díj ellenében. A feladat ellátására vo-
natkozó összeg az önkormányzat 2017. évi költségvetésé-
ben 15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz át-
adás melléklet „Visegrád városmarketing” soron rendel-
kezésre áll. 

– Nem élt elővásárlási jogával a képviselő-testület Schült 

Mihályné megkeresésére a Visegrád 044/33 hrsz.-ú osz-
tatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1200/6796 arányú 
tulajdonrész vonatkozásában. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Bálint Zsolt képviselő 
egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 80.990 Ft 
tiszteletdíj felajánlását a Visegrádi Fiatalok Klubja Egye-
sület Darts Klubja részére. 

– A Temetősor utcai áteresz (rácsos folyóka) károsodás 
utáni helyreállítási munkáinak elvégzésével a leg-
kedvezőbb ajánlatot benyújtó GEOSZOLG Kft.-t bízta 
meg a képviselő-testület 746.800 Ft + 27% áfa, összesen 
bruttó 948.436 Ft vállalkozói díj ellenében. A helyre-
állítási munkák pénzügyi fedezetét az önkormányzat a 
2017. évi költségvetés 13. számú melléklet 24. sora 
terhére biztosítja. 

 
2017. április 3-án rendkívüli testületi ülést tartott a képvi-
selő-testület, melyen az alábbi döntések születtek: 

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2016-2017. évi fordulóján 
az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításához 
szükséges önrészt 436.337 Ft-ot a 2017. évi költségvetése 
terhére támogatás formájában biztosítja. Egyúttal a 
testület azt a kérést fogalmazta meg a Visegrádi 
Sportegyesület felé, hogy amennyiben az egyesület az ún. 
TAO pályázat 2017/2018. fordulóján részt vesz, akkor a 
beadandó pályázatban az önkormányzati tulajdonú 
sportpályán található műfüves pálya felújítását és a      � 
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� bejárati kapu építését a sportpályát üzemeltető Bártfai 
Istvánnal egyeztetett tartalommal szerepeltesse. 

– Szintén támogatta a képviselő-testület a Visegrádi 
Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett Teqball szabadtéri sportasztal kialakítására 
irányuló pályázaton való részvételét. A pályázat meg-
valósításához 1 db teqball szabadtéri sportasztal fel-
állításához szükséges 10%-os, 78.882 Ft összegű önrészt 
a Visegrádi Sportegyesület részére támogatás formájában 
biztosítja az önkormányzat. Nyertes pályázat esetén a 
teqball szabadtéri sportasztal az önkormányzat tulajdonát 
képező sportpályán, a Visegrádi Sportegyesülettel 
közösen kijelölt helyre kerül kihelyezésre. 

– Döntés született arról, hogy Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet egyszeri 1.500.000 Ft-os támogatás-
ban részesíti az önkormányzat az egyesület által megvá-
sárolni kívánt Mercedes típusú tűzoltó autóra. 

– Lezárult a „Görgei Artúr tábornok szobra Visegrádon” 
című pályázat. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
Szkok Iván szobrászművész által benyújtott 1/1-es 
Görgei Artúrt ábrázoló mellszobrot megvásárolja, a jelen 
állapotában kiégetetlen alkotást kiégetteti, majd az így 
elkészült samott-kerámia szobrot Dr. Áder János köz-
társasági elnök úrnak mint a Magyar Honvédség 
főparancsnokának és mint a visegrádi Görgei-emlékév 
fővédnökének adományozza. Egyúttal a szoborról egy 
bronz másolatot készíttet, melyet az eredeti tervnek 
megfelelően a Görgey-lépcsőn helyez el megfelelő 
helyszíni tér-kialakítás után. A szobor felállításához 

3.000.000 Ft keretösszeget az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetés általános tartalék sora terhére biztosítja, és 
az összeget céltartalékként elkülöníti. 

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) Önk. rendelet 8. § b) 
pontja alapján értékesítésre jelölte ki a képviselő-testület 
a Lepence-Völgy, Dobos utca 1218/1 hrsz.-ú alatt talál-
ható önkormányzati tulajdonú ingatlanát. A nyilvános 
pályázat kiírására az ingatlan és a szomszédos földrészle-
tek megosztása, illetve telekalakítása után kerül sor. 

– Az Áprily Lajos Általános Iskola kétszintes műemlék 
épületének felújítási munkálataihoz kapcsolódó régészeti 
feltárásokra a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeumot bízta meg a képviselő-testület 1.600.000 Ft + 
áfa, összesen 2.032.000 Ft összegben, azzal a kikötéssel, 
hogy a régészeti feltárás során szükséges kézi földmunka 
elvégzését az iskola felújítási munkálatait elnyerő Bau-
Vip Generál Kft. végzi és a régészeti munkálatokat az 
egykori kegyhely területén kell megkezdeni. 

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat a tulajdonát 
képező Visegrád, Rév u. 10. (CBA épület) szám alatti 
„kivett áruház” művelési ágú 975 m² területnagyságú in-
gatlant élelmiszer-áruház működtetése céljából zárt ver-
senyeztetés útján bérbe kívánja adni, melyre a Halm-
schlager Trade Zrt.-t hívja meg. 

– Meghatározott feltételekkel támogatta a képviselő-
testület a Wettstein & Társa Bt. által benyújtott Vise-
grád, Löfler-bánya, wellness hotel útcsatlakozási engedé-
lyes terveit.                                                               VVÖ 

 

V á rrrr o s h Á ZZZZ i  M o z a i k k k k 
Iskolafejlesztés – Konténertantermek: Mint arról a Visegrá-
di Hírek korábbi számaiban már tájékoztattunk, az idei tanév 
végén iskolafejlesztési munkálatok kezdődnek a Visegrádi 
Áprily Lajos Általános Iskolának helyt adó épületekben. A 
„kisépület” (alsó tagozat) felújítása teljes egészében állami 
beruházás keretében zajlik. A megújulás a hazai finanszíro-
zású Nemzeti Közművelődési Infrastruktúra Fejlesztési 
program keretei között történik, az Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolc tan- és szaktante-
remmel bővül. A munkavégzés ideje alatt a tanulók konténer 
tantermekben tanulnak majd. A konténerek és a hozzájuk 
tartozó infrastruktúra kiépítése a cikk írásának időpontjában 
is zajlik. A beruházás várhatóan a 2019/2020-as tanév kezde-
tére befejeződik. 

Az „öregépület” felújítása önkormányzati finanszírozásból 
történik, erről a lap márciusi számában számoltunk be bő-
vebben. Ez a beruházás várhatóan a következő tanév kezde-
téig befejeződik. 
 

Házszámtáblák: Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Központi Címregiszter létrehozása következtében Visegrá-
don sok lakcím – házszám, közterület neve – megváltozott. 
Ezért Visegrád Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 
egységes házszám- és utcanév táblákat szerez be az egész 
város területére. A táblák a lakosság számára díjmentesek, 
elkészülésükről és átvételükről részletes tájékoztatást teszünk 
közzé. 
 

Kéményseprés: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari 
szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervét 
elkészítette és tájékoztatásul a polgármesteri hivatalnak 
megküldte. Eszerint Visegrádon 2017. június 1. és 2017. 
október 30. között történik a sormunka végzése.  

Érdeklődésünkre a katasztrófavédelem munkatársa telefo-
non azt a tájékoztatást adta, hogy ők gondoskodnak a lakos-
ság tájékoztatásáról és értesítőket juttatnak el az ingatlantu-
lajdonosoknak. A kéményseprőipari tevékenységgel kapcso-
latban hívható telefonszám: 1818, majd a 9. és 1. menüpon-
tok.                                                                                  VVÖ 
 

Lomtalanítás 2017 
Tisztelt Visegrádiak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást 

2017. május 19-én és 20-án tartjuk. 
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY 

NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ!  
 

Időpont egyeztetés: 2017. május 15–17. között, 7.00–15.00 óráig 
Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni! 

Telefonszám: 06 (20) 456-1841, ifj. Schüszterl Károly 
 

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit,  
illetve elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük,  

erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon adunk majd tájékoztatást.                                 VVÖ 
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Ünnepi rendezvény  
a Nemzetközi Műemléki Világnap alkalmából  

A Nemzetközi Műemléki Világnapon április 18-án ke-
rült sor az ICOMOS világnapi ünnepségére, melynek 
ezúttal Visegrád városa, azon belül a városközpontban 

levő Hotel 
Visegrád adott 
otthont. Az 

ünnepséghez 
kapcsolódó 

konferencia az 
Örökség és 
turizmus – 
lehetőségek és 

eszközök címet viselte. A megjelenteket a Pest megyei 
Kormányhivatal részéről Tarnai Richárd kormánymegbí-
zott, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi és 
Fejlesztési Főosztály részéről Hanvay Dávid főosztályve-
zető, két örökségvédelmi miniszteri biztos, a kastély- és 
várprogram felelőse Virág Zsolt, és a Dunai Limes ma-
gyarországi szakaszának világörökségi jelöléséért felelős 
Visy Zsolt, valamint a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üze-
meltető Nonprofit Kft. nevében Kreiter Eszter régészeti 
igazgató a köszöntötte.  

A világnapi ünnepség bevezető programja Félegyházi 
András Visegrád Város polgármestere és Cseke László, a 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 
elnöke köszöntőjével ért véget. Polgármester úr bemutatta 
a város műemlékekhez kapcsolódó turisztikai programjait, 
kiemelte a szakterületek közötti párbeszéd fontosságát és 
felhívta a figyelmet a konzerválás vs. újjáépítés kérdéskör 
nehézségeire. 

A köszöntők után hirdették ki és adták át az ICOMOS 
2017-es Díjait, a Példaadó Műemlékgondozásért Díjakat, 
a Műemlékvédelmi Citrom-díjakat és az ICOMOS Díja-
kat. A díjátadások sorát a muemlekem.hu játék győztesei-
nek köszöntése zárta, a díjakat Kovács Olivér adta át.  

Ezután került sor a tavalyi évben ICOMOS-díjjal kitün-
tetett visegrádi Városháza épületénél az ICOMOS Díj 
plakett leleplezésére Fejérdy Tamás elnök és Félegyházi 
András polgármester rövid köszöntőjével.  

 A délutáni szakmai konferencián Karsai Árpád, Lőrincz 
Kata, Szikra Éva, Kádár Bálint, Hutter Katalin Cecília, 
Tolnay Zsuzsa, Huszti Levente, Taschner Tamás, 
Pottyondy Ákos, Visy Zsolt tartottak az Épített örökség és 
a turizmus kapcsolatát elemző szakmai előadásokat. 

  Forrás: 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 

Most még csak különleges látvány 

Húsvét előtt újabb elemmel bővült a városi szabadtéri 
sportpálya pihenőligete. Ezúttal egy életre kelő kerti pavi-
lon vált valóra. A fűzvesszőkből épített kupola tartószer-
kezete élő fűzvesszőkből készült, mely reményeink sze-
rint megerednek, és lombot hajtanak, megerősítve a pavi-
lon árnyékot adó felületét.  

Reméljük, hogy a tavaszi hó nem ártott neki, sőt, ned-
vességtartalmával inkább használt. 

Akinek felkeltette az érdeklődését a kupola, nézze meg 
mit alkottak az építészhallgatók Bártfai István és Vidovics 
Réka vezetésével, és a Bártfai család és barátainak, vala-
mint a városgondnokság munkatársainak és lelkes önkor-
mányzati képviselők hatékony segítségével. 

Képzeljük el, hogy egy napos kora őszi szombat délelőt-
tön ülünk egy árnyékot adó tető alatt. A bográcsban gőzö-
lög az ebéd, és mindannyian kedvenc italunkat kortyolgat-
juk. Előttünk az Apát-kúti-patak, a háttérben a Várhegy, 
tetején a fellegvárral. Kellemes az idő, zavartalan a pihe-
nés. 

Tetszik? 
Valósítsuk meg… először a tetőt… 
Várunk mindenkit, aki kedvet kapott 2017. augusztus 

14. reggel 9 órától a volt táborterületen, a Sárkány mö-
gött! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítem kedves Betegeimet, hogy a visegrádi Vár Gyógyszertár 

szabadság miatt 2017. május 29–június 5. között zárva lesz. 
Nyitás 2017. június 6-án, kedden, a megszokott időben. 

dr. Robicsek Katalin gyógyszerész 
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TELEPÜLÉSI FOTÓPÁLYÁZAT VISEGRÁDON!  
 

Kedves Visegrádiak!  
Városunk a településkép védelmében új rendeletet és 

Településképi Arculati Kézikönyvet készít, amelynek 
célja, hogy összegyűjtse, megóvja természeti és épített 
környezetünk meglévő értékeit, és segítséget nyújtson 
épületeink, közterületeink megújításakor, új beavatkozá-
sok megítélésében. Ehhez elengedhetetlen a helyiek vé-
leményének megismerése. 

Azért fordulunk most Önökhöz, hogy megtudjuk:  
MIT TARTANAK A VISEGRÁDIAK ÉRTÉKNEK A VÁROS-
UKBAN? 

Mi a szép? Mi az idevaló? Mi a megőrzendő? Mi a kö-
vetendő? Mi a fejlesztendő? Mit látnak igazán visegrádi-
nak? 

A gondolatok összegyűjtéséhez fotópályázatot hirdetünk 
az alábbi négy kategóriában: 
TÁJ - Visegrád a tájban 

Hogyan illeszkedik a város a tájképbe? Vannak-e külön-
leges kilátópontok? Mik a kedvenc látképek? Honnan 
látszik a Duna? Milyen szerepet játszik az életünkben? 
Milyen képet mutat a város a folyó felől?  

pályázónként max. 5 db fotó, fekvő formátum 
UTCA - A legszebb utca Visegrádon!  

Hol szeretünk legjobban sétálni? Hol vannak a legszebb 
fasorok? Mi látszik az utca tengelyében? Milyen a szép 
visegrádi utcakép? Milyen a szép előkert? 

pályázónként max. 5 db fotó, fekvő formátum  
HÁZ - Az utca legszebb háza! 

Milyen ház illik Visegrádra? Mitől érezzük idevalónak? 
Vannak-e eldugott régi értékek? Vannak-e jól sikerült mai 
épületek?  

pályázónként max 5 db fotó, fekvő formátum 
RÉSZLET - Igazi visegrádi ablakok, kapuk, portálok, reklá-
mok, kémények, kutak, kerítések, falazatok, díszítmények, 
fák stb.  

Vannak-e Visegrádnak olyan jellegzetes részletei, ame-
lyek erre a településre jellemzők? Milyenek az ismétlődő 
történelmi formák? Vannak-e követendő mai példák? 

pályázónként max 3, egyenként 5 db négyzetes formátumú 
fotóból álló sorozat 

Minden fényképhez kérünk egy rövid (legalább két so-
ros, legfeljebb egy oldalas) szöveget, amely tartalmazza  
 a fotó pontos helyét (városrész, utca, házszám vagy 

GPS koordináták stb.); 
 rövid leírást arról, hogy miért választotta az adott 

témát?; 
 esetleg egy rövid személyes vagy családi történetet, 

helyi hagyományt, ami az adott helyhez kötődik. 
A pályázaton bármely Visegrádon lakó, tanuló, dolgozó 

személy részt vehet. 
A pályázat digitális. A fotókat jpg formátumban, a hoz-

zájuk tartozó szövegeket Word formátumban, csatolt 
fájlként kell elküldeni a 
fotopalyazat.visegrad2017@gmail.com e-mail-címre 
2017. május 15-ig.  

A fotók felbontása legalább 600 dpi, illetve 24003500 
pixel; az egyes feltöltött fájlok maximális mérete 50 MB 
lehet. A képeken utólagos szerkesztést végezni tilos. 

 

A fájlok megjelölése: 
 palyazo.kategoria.sorszam.jpg, illetve 
 palyazo.kategoria.sorszam.word  
(pl. tesztelek.taj.4.jpg vagy kispista.reszlet.8.word) 
A pályázatot elbíráló bizottság: 
Félegyházi András polgármester, Rüll Tamás főépítész, 

Gróf Péter régész, Dr. Szabó Julianna egy. docens, Dr. 
Kissfazekas Kornélia egy. adjunktus. 

A pályázat díjazása: 
A pályázatra beadott fotók felhasználásának joga a szer-

zők nevének feltüntetése mellett a Visegrádi Önkormány-
zatára száll át. A legjobb fotókat a felhasználjuk a 2017. 
május 26–27-én tartandó közösségi tervezésben és a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv szerkesztésében. 

A legjobb fotót kategóriánként 20.000 Ft pénzdíjjal ju-
talmazzuk. 

              VVÖ
 

 

Kármentés 
 

 

Az ilyenkor 
szokásoshoz 

képest jóval 
hűvösebb idő 
köszöntött ránk 
áprilisban. A 
televízióban és 
rádióban bizo-
nyára sokan 
hallhatták a Né-
metországból és 
Ausztriából érke-
ző híreket, misze-
rint a tavaszt 
egyes tartomá-

nyokban a tél váltotta fel.  
Arra ugyanakkor talán csak kevesen gondoltunk, hogy a 

szokatlan (bár nem egyedülálló) jelenség hazánkat is eléri.  
 
 

 
 

A hónap 19. napjára a hőmérséklet oly mértékben vissza-
esett a magasabb légrétegekben és a talajszinten egyaránt, 
hogy a kezdeti esőt, előbb havas eső, majd havazás váltotta 
fel. A hirtelen jött télies időjárás komoly gondokat okozott 
szerte az országban, hegyvidéki települések váltak több 
napra megközelíthetetlenné, akadozott az áramellátás, az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig operatív 
törzset állított fel a helyzet kezelésére.  

Visegrádon elsősorban a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében 
lévő területeken keletkezett kár, mértékéről pontos adat a 
cikk írásakor még nem állt rendelkezésünkre. Visegrád-Diós 
és Dömös között a 11-es számú főközlekedési úton jelentős 
forgalmi akadályokat képeztek az útra dőlt, hóval borított 
fák, illetve azok ágai. A területen azonnal megkezdték a 
kármentést a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai – 
akik ezen kívül riasztásra a 11-es út várkerti szakaszán, va-
lamint a Pilisszentlászlóra vezető úton is beavatkoztak – és a 
városgazdálkodási csoport munkatársai, így a kialakult hely-
zethez képest gyorsan helyreállt a rend az érintett útszaka-
szon. Munkájukat ez úton is köszönjük! 

                                                         VVÖ 

mailto:fotopalyazat.visegrad2017@gmail.com
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Hírek a Fellegvár Óvodából 
 

Nagy örömünkre pályázati forrásból megvalósulhatott 
egy „Így tedd rá!” foglalkozás óvodánkban is. Többek 
között a következő ajánlással kelti fel pedagógusok és 
szülők érdeklődését Balatoni Katalin programgazda: 

,,Az ’Így tedd rá!’ program célja, hogy játékos formá-
ban, a hagyományos népi játékok segítségével kerüljön 
fejlesztésre a gyermekek mozgáskészsége, miközben ész-
revétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik 
meg egy-egy motívum struktúráját. Közben nagyban fej-
lődik a mozgáskoordináció, a játékkészség, a ritmika, a 
zenei hallás, de hatással van a szociális készségekre is.”  

A játékos mozgáshoz különböző eszközöket, kiadvá-
nyokat, továbbképzéseket kínálnak, melyekből már mi is 
rendelkezünk néhánnyal, így folytatni tudjuk a foglalko-
záson tanult mozgásformákat. 

 

Hagyományainkhoz híven ismét megszerveztük a nem-

zetiségi hetet óvodánkban, melynek témája a tavaszhoz 
kapcsolódott. Naponta más-más programot kínáltunk, 
melyben szerepet kapott a mozgás is. Az udvaron külön-
böző régi használati tárgyakból összeállított akadálypá-
lyán sodrófapörgetés, vájlingcélbadobó, seprű-
akadálypálya, talicskatologató szerepelt. A „forgószínpad-
napon” pillangó- 

 

barkácsolás, sváb mozgásos játékok és körjátékok közül 
lehetett választani. A nemzetiségi hét egy napja mindig 
hagyományos sváb étel készítéssel is gazdagodik, így 
most „Krancellit”, linzer karikát sütött minhárom csoport. 
Készült egy illatmemória-érzékelést fejlesztő játék a leg-
ismertebb, háztartásokban is használt kerti fűszer és 
gyógynövények felhasználásával, majd az ezeket ábrázoló 
képekből egy memória játék. A legújabb saját készítésű 
társas játék is a témához kapcsolódóan egy sváb család 
mindennapi tevékenységeit mutatja be játékos formában. 
Mindhárom csoport a délutáni pihenő kezdetén naponta 
elringatta a saját Lencsi babáját a környékbeli gyűjtésből 
származó altató dallal.  

Az óvoda dolgozói több alkalommal szoktak színházi 
produkcióval kedveskedni a gyerekeknek, így most német 
nyelven adtuk elő a gyermekek nagy örömére a Három 
pillangó című mesét. A hét záró programja a péntek dél-
előtti sváb zenei koncert volt, mellyel Ott Rezső és 
Liebhardt András leptek meg bennünket. A gazdag prog-
ramok szervezését és az óvónők munkáját Viki óvó néni 
hangolta össze, aki a nemzetiségi hagyomány ápoló mun-
kaközösségünk vezetője.                  

 

Gyurián Mária intézményvezető 

 
AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI 

 

Visegrádi gyerekek sikere  
az országos történelmi tanulmányi versenyen 

 

Minden történelemtanárnak van olyan korszak, vagy 
történelmi esemény, amely kissé közelebb áll hozzá. Be-
vallom, nekem is van, méghozzá az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményei ezek, így mostanában, ami-
kor csak tehettem, beleástam magam a témába. Még egy 
háromnapos továbbképzésre is elmentem, ahol olyan 
„nagy nevek” tartottak előadást, mint Horváth Miklós 
vagy Markó György. Élveztem minden percét a három 
napnak, ahol sok új ismeretre tettem szert.  

Nem telt el egy hónap, amikor felhívás érkezett a Buda-
pest, a forradalmak városa elnevezésű országos történel-
mi tanulmányi versenyre. Amikor elolvastam a részletes 
kiírást, nagyon megörültem, ugyanis a megjelölt téma a 
következő volt: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
és az 1848. márciusi-áprilisi események. Tudtam, hogy 

ezen a versenyen indulnunk kell, de eszembe ötlött az is, 
hogy vajon vállalják-e majd a gyerekek ezt a megmérette-
tést, mivel csupán három hónapja vettünk részt az 1848–
49-es forradalmat és szabadságharcot feldolgozó országos 
tanulmányi versenyen. Meglepetésemre nyolc tanuló 
azonnal igent mondott. Az ajánlott irodalom egy nyolca-
dikos számára igen nagy mennyiségű és elég nehéz nyel-
vezetű volt. Arra kértem a gyerekeket, hogy nézzék meg, 
mit kell elsajátítaniuk, és csak annak tudatában döntsenek 
a versenyen való részvételről.  

Eltelt pár nap, amikor ismét feltettem a kérdést: Ki sze-
retne indulni a versenyen? Meglepetésemre csupán ketten 
léptek vissza. A három csapat tagjai a következők vol-    
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���� tak: Dinda Krisztina–Károlyi Barbara, Hermann 

Gréta–Marton Bálint, Gersonde Olivér–Bosnyák Olivér. 
Elkezdődhetett végre a felkészülés, a kemény munka. 

Az egyik versenyző édesanyja, Gersonde-Fináczy Zsófia 
azzal az ötlettel állt elő, hogy menjünk el a gyerekekkel 
Budapestre, és látogas-
sunk el az 1956-os esemé-
nyek helyszíneire. Né-
hány nap szervezés kellet 
csak, és már úton is vol-
tunk Budapest felé. Egy 
napunk volt, így a teljes-
ség igénye nélkül a pesti 
srácok tevékenységének 
helyszíneire látogattunk 
el: Széna tér, Corvin köz, 
Tűzoltó utca, Ferenc tér, 
Tompa utca, Bródy Sán-
dor utca (Magyar Rádió) 
és a Parlament. Nagyon 
sokat tanultunk, és a nap 
végére jól elfáradtunk. 
Bár mint utóbb kiderült, a 
verseny során a politika-
történet kapott hangsúlyt, 
a pesti srácok tevékeny-
sége szinte alig került szóba. Nem baj, mert úgy gondolom, 
hogy nem volt hiábavaló a forradalmárok megismerése. 
Sőt, az ő tevékenységük volt igazán fontos, mert az esemé-
nyeket ők alakították, és a jövő nemzedékének elsősorban 
nem a politikusok működését kell bemutatnom, hanem a 
hősökét, akik példaként állhatnak előttük.  

Ez után folytatódhatott az itthoni felkészülés. Köszönöm 
Gersonde-Fináczy Zsófiának az ötletet, és a megvalósítás-
ban való aktív részvételt! 

Nem könnyű korszak ez, főleg nem egy nyolcadikos szá-
mára. De mégis azt tapasztaltam, hogy amint egyre mé-
lyebben beleásták magukat a témába a gyerekek, úgy kez-
dett egyre érthetőbbé válni számukra az, hogy mi miért és 
hogyan történt. Érdekes volt látni, ahogy csodálkozva kér-
dezték, hogy hogyan történhetett ennyi igazságtalanság? 
Ők ugyanis már egy olyan korba születtek, ahol szabadon 
élhetnek. Megbeszéltük, hogy az ő felelősségük is az, hogy 
megőrizzék azt a szabadságot, amelyben élhetnek, és meg-
tegyenek mindent azért, hogy ne jöjjön el ismét egy olyan 
sötét korszak, amely 1956-hoz vezetett. 

És végre eljött a verseny napja. Kisbuszával Szendrey La-

jos szállított bennünket, akinek nagyon köszönjük, hogy is-
mét önzetlenül segített a gyerekeknek! És nagy-nagy kö-
szönet illeti az Áprily Iskoláért Alapítványt is, amely finan-
szírozta az utunkat! 

Az utazást felhasználtuk arra, hogy átbeszéljük a legfon-
tosabbakat. Mint kiderült, jól tettük, mert sok olyan kérdés 
volt az írásbelin, amelyet éppen ekkor ismételtünk át. Saj-
nos a német nemzetiségi prózamondó verseny is erre a 
napra esett, így Gersonde Olivér reggel azon vett részt, 
majd sietve jött a történelemverseny helyszínére. Bíztunk 
abban, hogy átér a verseny kezdete előtt, hogy a 45 perces 
írásbeli feladatlapot csapattársával, Bosnyák Olivérrel 
együtt tudja megírni. Ám a körülmények nem voltak ke-
gyesek hozzánk. Azonban, mint utóbb kiderült, Bosnyák 

Olivér derekasan helytállt, mivel a 63 csapat közül (fele- 
fele arányban vettek részt középiskolás és általános iskolás 
csapatok) a második legjobb eredményt érte el az írásbeli 
feladatlap kitöltésekor. Ezzel ők továbbjutottak a második 
fordulóba, a szóbeli megmérettetésre. Hermann Gréta és 

Marton Bálint is folytat-
hatta a versenyzést. Csu-
pán Dinda Krisztina és 
Károlyi Barbara számára 
ért véget a verseny. Ők is 
nagyon szépen teljesítet-
tek, mindössze egy pont-
tal értek el kevesebbet, 
mint a továbbjutó csapa-
tok. 

A második fordulóban 
nagy hangsúlyt kapott a 
kreativitás. A csapatok-
nak szituációs játékot kel-
lett előadniuk, plakátot 
kellett készíteniük, és vil-
lámkérdésekre kellet vála-
szolniuk. Diákjaink dere-
kasan helytálltak. Végül 
Hermann Gréta és Mar-

ton Bálint az előkelő 5. 
helyezést érte el, amely óriási eredmény, mert először vet-
tek részt ilyen versenyen. Nagyon büszke vagyok rájuk! 

Gersonde Olivér és Bosnyák Olivér pedig a dobogó első 
helyén végzett, megnyerve az országos tanulmányi ver-
senyt! Kell-e ennél nagyobb öröm? Gondolom, sejthető a 
válasz. Nem, nem kell. Egy történelemtanárnak az egyik 
legnagyobb öröm az, ha tanítványai szabadidejüket arra ál-
dozzák, hogy elmélyedjenek egy történelmi korszakban, 
eseménysorozatban, ahelyett, hogy a tévé előtt ülnének, 
vagy okos telefonjukat nyomkodnák.  

Az a tudás, amelyet e felkészülés alatt szereztek, már nem 
vehető el tőlük, az övék marad. Segítségükre lesz majd a 
jövőben, legyen az egy tanórai vita, dolgozat, felelés vagy 
érettségi vizsga. De valószínűleg nem fognak csendben 
ülni egy olyan beszélgetés során sem, ahol az 1956-os for-
radalomról lesz szó.  

Mondandóm befejezéseként, mintegy azt alátámasztva 
Csíkszentmihályi Mihály szavait idézem:  

„Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérde-

mesebb pillanatai, amikor legjobban érezzük magunkat, és 

amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza, sokszor ak-

kor történnek velünk, amikor nehezen elérhető célt tűzünk 

magunk elé, és amikor minden képességünket teljesen 

igénybe kell vennünk annak eléréséhez.  

Ritkán van az, hogy valaki mély élvezetet talál passzívan, 

fogyasztóként viselkedve. Önmagában sem a televízió, sem 

az új kocsi, sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá 

tenni bennünket.  

Viszont vannak alkalmak, amikor az ember teljesen elmé-

lyül valamiben – sziklát mászva, sakkozva, énekelve vagy 

jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik, hogy a boldog-

ság tényleg elérhető.” 

Bosnyák Endréné  
                                                                 történelemtanár 
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A német nemzetiségi verseny megyei fordulója Újhartyánban 
 

Idén öt tanuló képviselte iskolánkat a megyei megméret-
tetésen. 

A közel másfél órás út után megérkeztünk Pest megye 
déli részén elhelyezkedő Újhartyánba. Lenyűgöző látvány 
fogadott minket: rendben tartott, színes családi házak 
sora, és gyönyörűen parkosított út vezetett el a német 
nemzetiségi település iskolájáig. közben az „Ulmer 
Schachtel” hajót láttuk az egyik parkban, amellyel a svá-
bok utaztak a 18. században a Dunán Magyarország felé. 
A verseny végén gyermekeink is kipróbálták ezt a vonzó 
játékhajót. 

A rendezvény jól szervezett volt, a helyi kollégák gördü-
lékenyen mozgattak száz gyermeket, felkészítő tanárokat, 
szurkoló szülőket. Tízóraival, ebéddel kínáltak bennünket, 
a verseny és az eredményhirdetés között pedig sváb kötő-
désű kézműves foglalkozással szórakoztatták a gyerme-
keket. 

A visegrádi csapat tagjai 
 

A versenyről szólva elmondható, hogy Pest megye or-
szágos viszonylatban nézve a legerősebb területnek szá-
mít, hiszen 47 német nemzetiségi általános iskola találha-
tó megyénkben.  

Csapatunkra büszkék lehetünk, mert, ha csak a vég-
eredményt nézzük, elmondhatjuk, a középmezőnytől 
gyengébb helyezésünk nincsen.  

Lássuk tehát tanulóink eredményeit a helyezések sor-
rendjében! 

Hochdeutsch kategória IV. korcsoportban 1. helyezett 
lett Gersonde Olivér (felkészítő tanára Mezei Anna), 
Hochdeutsch kategória I. korcsoportban 4. helyezett és 
különdíjas Bene Zsuzsanna Mária (felkészítő tanára Bene 
Éva). 

Mundart kategória III. korcsoportban 7. helyezett lett 
Polgár Sára (felkészítő tanára Schmidt Anna), 8. helyezett 
pedig Izsák Eszter (felkészítő tanára Izsákné Illés Gabriel-
la). 

Mundart kategória II. korcsoportban pedig 13. helyezést 
ért el Érchegyi Hanna (felkészítő tanára Bene Éva és 
Schmidt Anna). 

A rendkívül erős mezőnyben tanulóink példásan helyt-
álltak, a felkészülés során sokat fejlődtek szókincsben, 
előadásmódban, versenyhelyzetben való kiállásban. 

Érdekességként megemlítem, hogy az országosra to-
vábbjutó helyezések 60%-át Pilisvörösvár hozta el, kb. 
20%-át Solymár, 10%-át Budakalász. Egy-egy helyezés 
jutott Visegràd, Dunabogdány, Nagymaros, Perbál és 
Újhartyán településeknek.  

Megköszönöm kollégáimnak a versenyre felkészítő 
munkát, a szülőknek, hogy elkísértek bennünket, a helyi 
önkormányzatnak pedig, hogy fedezte az útiköltséget. 
Öröm volt látni a különböző helyről érkezett, viseletbe 
öltözött, fonott hajú lányokat, ragyogó arcú gyermekeket.  

Köszönjük ezt a csodás napot! Olivérnek pedig szurko-
lunk májusban az országos versenyen. 
                                                       Bene Éva,  

a nyelvi munkaközösség vezetője 
 

 
 

Március 16-án az egészséges életmódra nevelő projekt-
napot szerveztünk a felsőben. Míg a hetedikesek és nyol-
cadikosok a szentendrei kapitányság drogprevenciós elő-
adásán, majd a védőnőnél a kamaszkort érintő változások-
ról, azok nehézségeiről szóló beszélgetésen vettek részt, 
az ötödikesek négy csoportra osztva az internetet bön-

gészve tanulmá-
nyozták és ismer-
ték meg az egyes 
ételek összetevőit, 
a tojásokon szerep-
lő titokzatos szá-
mokat és betűket, 
kóstoltak bio- és 
hagyományos elő-
állítású ételeket 
(csokit, répát, al-
malét, narancslét 
stb.) és próbáltak 

felismerni szagról különböző fűszereket, gyógynövénye-
ket. Ez idő alatt a hatodikosok sem unatkoztak: az előző 
héten külön erre a célra összegyűjtött PET-palackokból 
készítettek vidám kis cserepeket, majd virág- vagy fű-
maggal népesítették azt be. Lelkesedésüket példázza, 

hogy emellett kiselőadásokkal is készültek a Föld globális 
problémáiról és a dohányzás, kábítószerezés káros hatása-
iról, mindkettőt diavetítéssel színesítve. Ezután helycsere 
következett, így a hatodik is kóstolhatott, szaglászhatott, 
az ötödik pedig kézügyeskedett. S ha ez mind nem elég, 
Paulusz Józsi bácsi is kitett magáért: 8-tól reggeli torná-
val indította a napot a rendezvénytéren, utána pedig a 
tornacsarnokban pingpongbajnokság várta az osztályokat. 

Sokat dolgoztunk, megérte. Köszönet Horváth Krisztá-
nak, Jeneiné Vörös Margitnak, Schmidt Annának, Szé-
kelyhidi-Csáforda Mónikának, Szőcsné Gottweisz Tímeá-
nak, Váradi Krisztának, Veres Juditnak és Paulusz Jó-
zsefnek. 

És zárszóként a hatodik osztályos lányok véleménye: 
„Az egészségnap egy nagyon jó ötlet volt, hogy kikap-

csolódjunk. Egymás után következtek a szórakoztató 
programok. Nekem különösen tetszett az ételkóstolás, a 
kézműveskedés (az elültetett magok már ki is keltek) és a 
pingpong is jó volt, bár ezen a téren van még tanulniva-
lóm. Reggel pedig tornával kezdtünk, ahol a fiúkról kide-
rült, hogy gyorsabban futnak a lányok után, mint fordítva. 
Remélem máskor is lesz ilyen nap.” 

 
Szőcsné Gottweisz Tímea 

Egészségnap az iskolában 
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Honismereti projektnap az alsó tagozatban 
 

A kisiskolás gyermekek tevékenységéhez az ötletet 
Adam Müller-Gutterbrun A svábok bejövetele c. könyve 
adta, melyet 2016-ban magyar nyelven is megjelentettek. 

Izsákné Illés Gabriella kolléganőmmel meséltünk a 
gyermekeknek arról, miért, hogyan és mivel érkeztek a 
svábok a 18. században az elnéptelenedett magyar terüle-
tekre. 

 „Az Ulmban ácsolt dereglye kb. hatvan láb hosszú, 15 
láb széles és 3 láb mély volt (1 láb = 31,3 cm). A lapos 
törzsnek normál vízállásnál kb. húsz tonna volt a teherbí-
rása.  Az utazás nem volt veszélytelen vállalkozás az ese-
tenkénti zátonyok és a magas vízállás miatt. A célállomá-
son ezeket az ’egyutas dereglyéket’ szétszedték, a fát pe-
dig eladták, mivel árral szembeni vontatása nem volt 
lehetséges.  

Ily módon került sok ezer Duna menti sváb a kiürült or-
szágba, amelyből kevesebb, mint száz év alatt virágzó 
kertet hoztak létre” 

Az Ulmer Schachtel nevű hajót, mely egy kis faházikót 
is hozott magával, puzzle formájában kaptak meg a gyer-
mekek és kiszínezve a füzetükbe ragasztották. 

A projekt nap folytatásában az együtt-táncolás öröméből 
kaphattak ízelítőt a tanulók. Egyszerre két osztály „teke-
redett” a tornacsarnokban és mutattak egymásnak sváb 
játékokat. Köszönöm Abonyi Zsófia és Borkó Bálint nép-
táncot oktató kollegáim közreműködését. 

A nap zárásaként a moziban megnézhettük a Csipkeró-
zsika c. mesét német és magyar nyelven, melyet Frank 
Ildikó, a szekszárdi Deutsche Bühne Színház színésznője 
hozott el nekünk. Az interaktív előadást nagyon élvezték 
a gyermekek.  

Köszönjük Herendi Idának, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat vezetőjének, hogy lehetővé tette számunkra 
ezt a különleges színházi élményt! 

Bene Éva 
 

 

Honismereti projektnap a felső tagozatban 
 

Március 17-én helytörténeti-honismereti napot szervez-
tünk iskolánkban. Témájául választottuk Visegrád törté-
neti emlékeinek elhelyezkedését, német nemzetiségi ha-
gyományok és a dunabogdányi kőbánya történetének 
megismerését választottuk. 

Az 5–6. osztályosokkal ellátogattunk a bogdányi hely-
történeti kiállításra. A gyűjteményt Liebhardt András 
mutatta be a gyerekeknek, majd egy rövid sétát tettünk a 
faluban. A templom mellett megemlékeztünk a kitelepí-
tésről, amely Bogdányban 900 családot érintett. A böl-
csőde előtti téren beszélgettünk Nepomuki Szent János 
szobráról, a hozzá fűződő legendáról. 

„A cseh király a budai várnak ajándékozott egy igen 
szép Nepomuki Szent János-kőszobrot. Amikor 1526-ban 
a törökök elől a budai várból menekíteni kezdték az érté-
keket, akkor ezt a szobrot is a visegrádi várba akarták 
szállítani, de a szállítóeszköz Bogdányba érve elromlott. A 
szállítók ezért itt hagyták a későbbi továbbszállítás remé-
nyében. Időközben megjelentek a törökök, de a bogdányi 
lakosság még az érkezésük előtt elásta a szobrot, így az 
megmenekült a török pusztításától. A török visszavonulá-
sa után, 1527-ben a bogdányiak kiásták a szobrot és elhe-
lyezték ugyanazon a helyen.” (Bogdányi római katolikus 
Domus História) 

 

 
Visegrád és Dunabogdány sok ponton kapcsolódnak 

egymáshoz, ez kiderült Knáb Mihály, a kőbányát bemuta-
tó elbeszéléséből, amelyhez csatlakoztak a gyerekek kér-
dései. Számukra kézimunkázással és sajbázással zárult a 

nap programja. A foglalkozásokat két nyugalmazott kol-
légánk, Szigetiné Lőrincz Mária és Szebeni Imre tartották.  

 

 
A 7–8. osztályosok 

elsősorban történelmi 
ismereteiket bővítették. 
Nyolc órától Gróf Péter 
régész tartott előadást 
az 1848–49-es szabad-
ságharc nemzetiségi 
származású katonai 
vezetőiről, majd Mezei 
Anna, nyugalmazott 
igazgatónk a város 
irodalmi vonatkozásait 
dolgozta föl rendhagyó 
irodalomóra keretében. 
A délelőtt további ré-
szét visegrádi sétával, 
majd a történelmi em-
lékeket feltüntető tér-
kép elkészítésével töl-
tötték a csoportokba 

együttműködő tanulók. 
Valamennyi vendégünknek köszönjük a segítséget! A 

nap anyagi hátterét a Visegrádi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat biztosította, köszönjük! 

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

 

 

Május 3. szerda, 16.30 
LENGEMESÉK - OVIMOZI 
Magyar rajzfilm, 64’, 2014   
Rendező: Pálfi Zsolt 
Forgatókönyvíró: Berg Judit 
 

A lengék a Nádtenger apró, zöldbőrű őrei. A gyerekeket akkor 
avatják őrzővé, amikor bebarnul a hajuk. De addig unalmas az 
élet, mivel zöldhajúként tilos nádirigón repkedni, vízre szállni. 
Vilkó legnagyobb álma, hogy végre ő is őrző lehessen. Amikor a 
Nádtenger ellenségei szövetségre lépnek, a tó veszélybe kerül. 
Vilkó vakmerő tervet eszel ki, hogy megmentse otthonát. 
 

Május 4. csütörtök, 19.15 
AMERIKAI PASZTORÁL 
Magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 108’, 2016 
Rendező: Ewan McGregor 
Főszereplők: Ewan McGregor, Jennifer Connelly 
 

Seymour mintaszerű élete akkor vesz drámai fordulatot, amikor 
lánya csatlakozik egy csoporthoz, mely a vietnámi háború elleni 
tiltakozásként a terrorizmustól sem riad vissza. Amikor a posta-
hivatalt felrobbantják és Meredith eltűnik, az FBI a lányt teszi fe-
lelőssé. Seymour nem tudja elfogadni az egyértelműnek tűnő lát-
szatot és magánnyomozásba kezd lánya után.   
 

Május 5. péntek, 17.00 
VÉN RÓKÁK 
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 96’, 2017  
Rendező: Zach Braff 
Főszereplők: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin 
 

Attól, mert valaki nyugdíjas, még nyugodtan rabolhat bankot. 
Sőt, sokkal nyugodtabban rabol bankot, mint a pánikra hajlamos 
fiatalok. Három békés szegénységben élő idős férfi megelégeli a 
pénztelenséget. Úgy döntenek, hogy a kezükbe veszik folyószám-
lájuk sorsát, és vén korukra a bűn útjára lépnek.  
 

Május 5. péntek, 19.15 
ÖLDÖKLŐ SZERELEM 
Magyarul beszélő, amerikai thriller, 100’, 2017  
Rendező: Denise Di Novi 
Főszereplők: Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults 
 

Tessa még alig heverte ki, hogy véget ért a házassága, amikor volt 
férje eljegyzi új szerelmét, és hazaviszi abba a házba, ahol valaha 
vele élt. Az új nő azt hiszi, végre otthonára talált. Bízik benne, 
hogy maga mögött hagyhatja tragédiákkal terhes múltját, és csak 
a fényes jövő vár rá. Nem is sejti, hogy az valami egészen mást 
tartogat számára: az előző feleség bosszúját.  
 

Május 6. szombat, 15.00 
ANGRY BIRDS – A FILM 
Magyarul beszélő, amerikai–finn animációs film, 97’, 2016  
Rendező: Fergal Reilly, Clay Kaytis 
 

Madár-szigeten eredetileg csupa boldog, a repüléssel nem is kí-
sérletező szárnyas élte világát. A társaságból valahogy mindig ki-
lógott a három barát. Piros, aki néha kissé ingerült, és hű haverjai, 
Chuck és Bomba. Amikor titokzatos, zöld malacok szállnak 
partra, ők sejtik meg először, mivel próbálkoznak a vendégek. És 
az ő dolguk, hogy megállítsák őket. 
   

Május 6. szombat, 17.00 
TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL 
Magyar játékfilm, 116’, 2017  
Rendező: Enyedi Ildikó 
Főszereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Nagy Ervin 

 

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt 
álmodja, mint te? Örülnél neki? Vagy megijednél? Hogy lehet az, 
hogy éjjel, egymástól több kilométerre, magányos ágyatokban 
fekve egymáséi lehettek, de nappal, hús vér valótokban egymás-
sal szemben állva még egy első randevút sem tudtok normálisan 
lebonyolítani? És mi van, ha a második találkozó is kínosan sike-
rül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha 
feladnád, kibírnád?   
 

Május 6. szombat, 19.15 
VÉN RÓKÁK 
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 96’, 2017  
Rendező: Zach Braff 
Főszereplők: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin 
 

Május 11. csütörtök, 19.15 
TŰNJ EL! 
Feliratos, amerikai thriller, 103’, 2017 
Rendező: Jordan Peele 
Főszereplők: Daniel Kaluuya, Allison Williams 
 

Most, hogy Chris és a barátnője elértek a kapcsolatukban a pont-
hoz, hogy megismerjék egymás szüleit, a lány meghívja őt egy 
hétvégére a családi birtokra. Chris a család túlzottan előzékeny 
vendégszeretetét annak tulajdonítja, hogy ezzel próbálják leplezni 
zavarukat, amiért a lányuk egy fekete sráccal jár. Ám ahogy telik 
a hétvége, egyre több nyugtalanító dolog történik, mígnem lassan 
fény derül az igazságra, ami felülmúlja Chris legdurvább rémál-
mait is.  
 

Május 12. péntek, 17.00 
A GALAXIS ŐRZŐI 2.  
Magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 122’, 2017  
Rendező: James Gunn 
Főszereplők: Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana  
 

Az újdonsült csapat útnak indul, hogy felkutassa Peter Quill vér-
szerinti apját, és megtudják, hogy honnan is származik valójában. 
Felcsendül az ,,Awesome Mix vol. 2” válogatás kazetta, feltűn-
nek ismert arcok, mint Yondu, az útonállók vezére, aki értékes 
információkkal rendelkezik ,,Star-Lord” apjának a kilétéről.  
 

Május 12. péntek, 19.15 
TŰNJ EL!  
Feliratos, amerikai thriller, 103’, 2017 
Rendező: Jordan Peele 
Főszereplők: Daniel Kaluuya, Allison Williams 
 

Május 13. szombat, 15.00 
RICSI A GÓLYA 
Luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai animációs film, 
2016  
Rendező: Reza Memari, Toby Genkel 
 

Ricsit, az árva verebet gólyák nevelik fel, így ő abban a tudatban 
él, hogy ő is gólya. Amikor eljön a költözés ideje, befogadó csa-
ládja hátrahagyja, hiszen nem bírná az utat Afrikáig. A kis veréb 
azonban nekivág Olgával, a különc bagollyal és Kikivel, a disco 
slágereket éneklő papagájjal a hosszú útnak, hogy bebizonyítsa: 
van ő is legalább annyira gólya, mint a többiek.   
 

Május 13. szombat, 17.00 
A GALAXIS ŐRZŐI 2.  
Magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 122’, 2017  
Rendező: James Gunn 
Főszereplők: Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana 
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Május 13. szombat, 19.15 
HOGYAN LEGYÉL LATIN SZERETŐ?  
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 2017 
Rendező: Ken Marino 
Főszereplők: Kristen Bell, Salma Hayek, Rob Lowe 
 

Maximót, a vén gigolót élete meglepetése éri, amikor nyolcvan-
éves gazdag felesége lecseréli egy ifjúra, így kénytelen rég nem 
látott testvéréhez költözni. Hiányzik neki a luxus, és míg mindent 
bevet, hogy elcsábítson egy özvegy milliárdost, kisiskolás unoka-
öccsét is beavatja a csajozás trükkjeibe.  
 

Május 17. szerda, 18.00 
AZ UNIVERZUM TÖRTÉNETE – ISMERET- 
TERJESZTŐ MOZI 
Magyarul beszélő, am.–fr.–ném. dokumentumfilm, 90’, 2016  
Rendező: Terrence Malick 
 

Vajon hogyan született meg az univerzum, és milyen jövő vár rá, 
hogyan ér majd egyszer véget a létezése? Terrence Malick film-
jében hihetetlenül látványos filozófiai utazásra invitálja a nézőt a 
Föld eredetének felfedezésére, miközben az emberiség jövőben 
betöltött szerepére is kíváncsi.  
  

Május 18. csütörtök, 19.15 
A SZOBALÁNY 
Dél-koreai romantikus dráma, 141’, 2016  
Rendező: Chan-wook Park 
Főszereplők: Jung-woo Ha, Min-hee Kim 
 

Az 1930-as évek Koreájában járunk. Egy szélhámos felbérel egy 
zsebtolvajnőt, hogy egy úrnő szobalányaként férkőzzön bizal-
mába, hogy a férfi megszerezze a nő pénzét. A különösen csava-
ros történetben a két gyönyörű nő erotikus fantáziái lassan valóra 
válnak, és a szerelmi háromszög tagjainak választaniuk kell, ki 
mellé állnak az érdekektől hemzsegő harcban.   
 

Május 19. péntek, 17.00 
BRAZILOK 
Magyar vígjáték, 95’, 2016  
Rendező: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba 
Főszereplők: Fekete Ernő, Schmied Zoltán, Nagy Dániel Viktor 
 

Az egész falu a focibajnokság lázában ég. Az esélyes persze az 
önkormányzat csapata, de valami megzavarja a harmóniát. a helyi 
cigánytelepen csellengő kamaszok, a frissen szabadult rosszfiúval 
és a dekázásban élen járó helyi pappal szintén neveznek. És mert 
a faluból elszármazott milliomos úgy dönt, hogy szülőhelye leg-
jobb focistáit kiutaztatja Brazíliába, megemelkedik a tét, és felka-
varodik a falu addig nyugodt élete. 
 

Május 19. péntek, 19.15 
A TÖKÉLETES GYILKOS 
Magyar krimi, 98’, 2017 
Rendező: Pacskovszky József 
Főszereplők: László Zsolt, Hőricz Nóra, Szabó Győző 
 

Kamenár, a gyilkossági csoport nyomozója nem találja helyét lá-
nya halála után, így a munkába és az önpusztításba menekül. 
Amikor brutális bűntény helyszínére hívják, kiderül, hogy ismeri 
a gyanúsítottat, aki lánya legjobb barátnője és feltételezett gyil-
kosa. Élete új értelmet nyer, minden követ megmozgat, hogy a 
magát ártatlannak valló Petrára bizonyítsa a gyilkosságot. De 
ahogy halad előre a nyomozás, meglepő következtetésekre jut… 
 

Május 20. szombat, 15.00 
CSÁPI – AZ ÓCEÁN HŐSE 
Magyarul beszélő, spanyol családi animációs film, 90’, 2017 
Rendező: Julio Soto Gurpide 

1.  

Sok évvel azután, hogy az óceán szintje megemelkedett és az em-
beriség elhagyta a Földet, a különleges vízi lények továbbra is 
gondtalanul lubickolnak a mélységben. De egy nap egy baleset 
szétrombolja otthonukat, és a közösség őrzője fontos küldetéssel 
bízza meg Csápit, a kalandvágyó kis polipot, aki barátaival neki-
vág az óceánnak, hogy új hazát keressen.   

Május 20. szombat, 17.00 
BRAZILOK 
Magyar vígjáték, 95’, 2016  
Rendező: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba 
Főszereplők: Fekete Ernő, Schmied Zoltán, Nagy Dániel Viktor,  
 

Május 20. szombat, 19.15 
ALIBI.COM 
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 90’, 2017 
Rendező: Philippe Lacheau 
Főszereplők: Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau 
 

Néha minden pénzt megér egy alibi, amivel sikeresen leplezhet-
jük kettős életünket. Greg alibigyáros startupja óriási siker, és a 
cégnek hála, még álmai nőjét is megismeri. Amikor kapcsolatuk 
komolyra fordul, akkor derül ki: Flo apja történetesen az 
alibi.com rendszeres megrendelője. 
 

Május 25. csütörtök, 19.15   
P R E M I E R ! ! !  
A KARIB-TENGER KALÓZAI–SALAZAR BOSSZÚJA 
Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál kalandfilm, 2017  
Rendező: Espen Sandberg, Joachim Ronning 
Főszereplők: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario 
 

Salazar szellemkalózaival megszökik az Ördög Háromszögéből. 
Egy cél vezérli őket. végezni akarnak minden kalózzal. Sparrow 
egyetlen reménye Poszeidón legendás szigonya, ám erre csak úgy 
találhat rá, ha szövetségre lép Carinával, a szép csillagásszal és 
Henryvel, a nyakas tengerésszel.  
 

Május 26. péntek, 17.00 
A STYLIST 
Feliratos, francia film, 105’, 2016 
Rendező: Olivier Assayas 
Főszereplők: Kristen Stewart, Anders Danielsen Lie 

Maureen egy Párizsban élő fiatal amerikai nő, aki hírességek ru-
határát állítja össze. Természetfeletti képességei vannak: szelle-
mekkel lép kapcsolatba. Egy nap titokzatos üzenetek kezdenek 
érkezni telefonjára egy ismeretlentől.  
 

Május 26. péntek, 19.15 
A KARIB-TENGER KALÓZAI–SALAZAR BOSSZÚJA 
Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál kalandfilm, 2017  
Rendező: Espen Sandberg, Joachim Ronning 
Főszereplők: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario 
 

Május 28. vasárnap, 15.00 
SÁRKÁNYVARÁZS 
Magyarul beszélő, ukrán családi animációs film, 85’, 2016  
Rendező: Depoyan Manuk 
 

Misi mindig arról álmodozott, hogy egy nap olyan bátor sárkány-
vadász lesz, mint édesapja. Amikor megtudja, hogy egy sárkány 
elszabadult a varázsvilágban és a faluja veszélyben van, elhatá-
rozza, hogy ő maga néz szembe a tűzokádó fenevaddal.  
 

Május 28. vasárnap, 17.00 
VADEMBEREK HAJSZÁJA 
Magyarul beszélő, új-zélandi vígjáték, 101’, 2016  
Rendező: Taika Waititi 
Főszereplők: Sam Neill, Rima Te Wiata 
A dacos Ricky új nevelőszülőkhöz kerül Új-Zéland vadregényes 
tájaira, ahol a kissé fura Bella néninél és zsémbes Hec bácsinál 
lel otthonra. Amikor Rickyt újra az intézet réme fenyegeti, a he-
gyekbe menekül, de Hec bácsi rátalál. Mivel egy baleset miatt a 
dzsungelben ragadnak, országos körözést adnak ki rájuk, és vá-
lasztaniuk kell: a saját fejük után mennek, vagy összefognak.  
 

Május 28. vasárnap, 19.15 
A KARIB-TENGER KALÓZAI–SALAZAR BOSSZÚJA 
Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál kalandfilm, 2017  
Rendező: Espen Sandberg, Joachim Ronning 
Főszereplők: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario 

 

A műsorváltozatás jogát fenntartjuk! 
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Fel a magasba! 
 

Csapatunk a Prédikálószéken 
 

Április első napján kirándulni mentünk a túra szakkörrel 
a Visegrádi-hegység legmagasabb pontjához, a nemrég 
épült prédikálószéki kilátóhoz. Dömösről kezdtük a túrát. 
Egy kis idő után megálltunk a Vadfalónál, ahol ettünk egy 
szarvas hamburgert, ami nagyon finom volt. Majd indul-
tunk tovább. Eleinte nagyon meredek részeken kellett fel-
másznunk, de megérte, mivel nem sokkal később odaér-
tünk a Vadálló-kövekhez. Az egyik szikla neve: Árpád 
trónja, amely olyan alakzatot fest, mint egy emberi arc. Kö-

rülbelül egy óra elteltével érkeztünk meg a kilátóhoz, 
amelynek három emelete van. A legfelső szintre felragasz-
tottunk egy saját készítésű matricát, amin ez állt: Túrajáró 

Szakkör Visegrád 2017. Így már más is láthatja, hogy mi 
már jártunk ott. A kilátóból lehetett látni a Dunakanyart, 
ezért csak ajánlani tudom, mivel bámulatosan gyönyörű a 
látvány és ez egy csodás élmény marad.             Mucsi Réka  

 

Külön öröm nekem, hogy egyre többen megyünk kirán-
dulni az iskolából. Ezen a túrán szülők is szép számmal 
csatlakoztak, akiknek hálás köszönet a jelenlétért és segít-
ségért. Oláh Pannit idézem, aki azt mondta menet közben: 
„Most nagyon nehéz, de otthon milyen büszke leszek ma-

gamra, hogy végig csináltam.”  

Én is büszke vagyok a kis csapatra: a lelkesedésükre, ki-
tartásukra és nem utolsósorban a vidámságukra, melyre 
példa Péter Panka és Hock Szandi hazaúton költött és több-
ször elő is adott pár sora: 

Túrás fiú, túrás lány, 

Szedd a lábad szaporán, 

Szaladj előre, meg ne állj, 

Lócit ne előzd meg, mert makkal dobál! 

A visegrádiak élén Timi néni áll, 

Hátul Dóra néni vár. 

Az idei tanévben még egyszer találkozunk, mindenkit 
szeretettel várok:                         Szőcsné Gottweisz Tímea 

 

Költészet napi felolvasás 
 

,,A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leg-

anyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A 

legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, meg-

idézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami szüle-

tésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt” – így 
írt nagy szavalónk, Latinovits Zoltán a versről. 

Idén a versolvasás és ezzel egymás megajándékozása állt 
költészet napi lelkes készülődésünk hátterében, és bár már 
a tavaszi szünetre esett a nap, az utolsó tanítási napon kö-
zösen is megünnepeltük.  

Lelkes, mondom, mert a teljes utolsó hét versek olvasá-
sával, szavalással telt az alsóban és a felsőben egyaránt. A 
pici elsősöktől kezdve a langaléta nyolcadikosokig min-
denki készült a pénteki felolvasására, mi, tanárok is. Rita 

néni plakátokat készített a hatodikosokkal, amelyek Vise-
grád-szerte invitálták a helyieket és az átutazókat, hogy 
tartsanak velünk a versolvasásra akár hallgatóként, akár 
kedvenc versüket magukkal hozva, felolvasóként. Az osz-
tályfőnökök és magyartanárok új versekkel ismertették 
meg a gyerekeket, vagy épp az eddig tanultakat ismételték 
át, és folytak az olvasópróbák is. 

Végre eljött a nagy nap, április 7., péntek. Az addig napos 
idő kissé komorra fordult, ám ez nem riasztott meg minket. 
Polgármester úr segítségével megkaptuk a rendezvénytéri 
gabonatárolót, amfiteátrumszerűen padokkal, székekkel 
berendezve. Így 10-re érkezhetett az első három osztály, a 
legkisebbek, az ötödikesek és a hetedikesek. Negyven per-
cen át folyamatosan versek váltották egymást, még a 
ketchupról és hot dogról is szólt ének, bizonyítva, hogy 
leghétköznapibb dolgaink is lehetnek költőiek. Az osztá-
lyok közti átmenetben pedig Marianna néni és Mónika 

néni is megosztotta velünk kedvenc versét. A végén az asz-
talra helyezett kötetekből felütésszerűen kiválasztott verse-
ket Kriszta néni és Timi néni olvasta fel.  

 

A következő órában a második, a negyedik és a nyolcadik 
osztály érkezett a kölcsönös versajándékozásra. Mindany-
nyian kitettek magukért: a másodikosok együtt szavalták el 
az összes verset, amit idén tanultak, a negyedikben pedig 
minden gyerek a kedvenc versét olvasta fel, melyek közt 
örök klasszikusok álmodtak színes tintáról, de Varró Dani 

és Romhányi József versei is feltűntek. Öröm volt hall-
gatni! A váltásokat itt is Anna néni és Marianna néni tette 
könnyűvé egy-egy kedvenc felolvasásával. Az i-re a pontot 
a nyolcadikosok tették fel két komoly verssel Radnóti Mik-

lós és a születésnapos, József Attila tollából. Végül a har-
madik és a hatodik osztály érkezett szintén gyönyörű vers-
csokorral. Mindkét osztály sokat készült, élvezettel keres-
géltek verseket a hét folyamán. Volt, aki nem tudott bátor-
ságot gyűjteni a sok ember előtt, de Kriszta néni itt is segí-
tett, és felolvasta a számára kedveset helyette.  

Bár nagyon hideg volt, vidáman telt el ez a két óra. Öröm 
volt régi ismerős és újonnan felfedezett sorokkal talál-
kozni, főleg így a gyerekek és a kollégák tolmácsolásában. 
Kíváncsiak lettünk volna a helybéliek kedvenceire is, re-
méljük jövőre ezeket is megismerjük majd.  

Addig is többször kéne összegyűlnünk verset olvasni! 
         Szőcsné Gottweisz Tímea 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

A németek története Magyarországon 
(4. rész) 

 

Az eddig történtekből láthatjuk, hogy a magyarországi né-
metség helyzete hogyan indult romlásnak a 15. sz. végétől a 
számos kedvezőtlen körülmény hatására. A következő két év-
században szörnyű dolgok fenyegették a német településeket 
és munkájuk gyümölcsét teljesen tönkretették. Szerencsére a 
17. sz. végén egy kedvező fordulat következett be. 

Savoyai Jenő herceg dicsőséges győzelmei meghozták a tö-
rök háborúk átmeneti lezárását. Miután végtelen sok német 
vért kiontottak, és a német tartományok hatalmas összegeket 
áldoztak fel, Magyarország nagy része felszabadult a török fél-
hold uralma alól. A karlováci békében (1699. január 26.) a 
Porta nem csak az Erdély feletti fennhatóságáról mondott le, 
hanem átengedte a császárnak a Közép-Magyarországon meg-
szállt területet is, csak délkeleten az Erdély határánál fekvő te-
mesi Bánát maradt még a Portánál. Horvátország és Szlavónia 
is VI. Károly császár birtokába került. Magyarország teljes fel-
szabadítása a pozsareváci békével (1718) fejeződött be, a te-
mesi Bánát is visszakerült a császárhoz. Az újra egyesített tar-
tományok helyzete borzasztó volt, mindenhol a lepusztulás 
képe fogadta a látogatót. A legszomorúbb látványt a töröktől 
visszafoglalt területek mutatták. Azért, hogy elképzeljük, mi 
lett az egykor virágzó Budáról, olvassunk bele egy 17. sz. eleji 
Budáról készült leírásba: ,,Mindenütt csak szemét és trágya, 

elpusztult állatok, mocsok. Fent a várban is csak sarat és ürü-

léket látni. A házak előtt itt-ott szatócsbódék, borbélyboltok, 

főzés az utcán. A házak egy részének nincs teteje, a többinek 

sérült. Az ablakokat sárral, szalmával tömték be. Penész, ko-

rom és moha csúfítja el az egykori palotát. A piacon, a keres-

kedőknél festett kanalakon és más apróságokon kívül szinte 

semmilyen szükségleti tárgyat nem lehet kapni. Minden rend-

kívül drága. A templomok elpusztultak és marhaistállóvá let-

tek. Az utcákon tetemek hevernek mindenfelé. Az alsóváros 

szinte lakatlan.” Pest városától ugyanez az utazó így kiállt fel: 
„Ó szegény Pest, inkább pestisesnek nevezzünk téged! Nincs 

itt egy ép ház sem! Szinte mindent a földdel tettek egyenlővé. 

Kevesen, lezüllött emberek laknak itt.”  

Hogy milyen gyéren lakott volt az ország, azt mutatja az a 
körülmény, hogy például a kalocsai érsekség csak tizenkét plé-
bániát számlált. A földek olyan értéktelenné váltak, hogy nagy 
uradalmaknak, amelyeket alacsony áron kínáltak még így sem 
találtak vevőt! Johann Georg Harruckern hadiszállító 140000 
guldenért VI. Károlytól megkapta egész Békés megyét „a ter-
mékenység hercegségét” ahogy egy régebbi történetíró ne-
vezte. Az 1718-ban megszerzett Bánát leginkább mocsaras és 
bozótos területekből állt, a területről 1723–25 között készült 
térkép ijesztően nagyszámú elhagyott és lakatlan települést 
mutat. Ezeket a siralmas állapotokat csak egy újabb kolonizá-
cióval, mindenekelőtt németek betelepítésével lehetett orvo-
solni. 

Már 1689-ben a Magyarország „berendezésével” megbízott 
bizottság mindenekelőtt németeket készült behozni, nem mel-
lékesen arra gondolva, hogy a császári ház hű támogatói lesz-
nek, „a királyságot vagy legalább egy nagyobb részét fokról-

fokra németesítsék és uraik iránti hűséget és szeretetet megszi-

lárdítsák”. Legfőképpen polgárokat, iparosokat, parasztokat, 
papokat és hivatalnokokat telepítettek az országba. 1723-ban 
a magyar országgyűlés is elismerte a betelepítés fontosságát és 
határozatuk 103. bekezdése szerint szabad telepeseket hívnak 
az országba, akik hét év adómentességet kapnak. De az iparo-
soknak, akikből nagy hiány volt, 15 év adómentességet adtak. 

Az udvari kamara a következő kedvezményeket ígérte a bete-
lepülőknek: vám- és útdíjmentesség az utazás alatt, a telkek és 

házhelyek ingyenes kiutalása az építő- és tűzifával együtt, tel-

jes adómentességet az első három évben, és részlegeset a kö-

vetkező három évre, ellátást építőanyagokkal az államkincs-

tári árakon, kereskedelmi jogokat és a zsidók távoltartását a 

településektől, magukkal hozhatják lelkipásztoraikat, akiknek 

illő megélhetéséről a kormányzatnak kellett gondoskodnia és 

a plébániák építését a kamarai kincstár számlájára. 

Ezen alapelvek szerint intézték a betelepítést később VI. Ká-

roly és Mária Terézia alatt is. A telepesek egészségügyi ellá-
tásáról is gondoskodtak már ekkor, gyógyszerek adagolásával, 
valamint kirurgusok biztosításával. Élelmiszerekre, ruhákra, 
útiköltségre és más egyebekre a kormányzat jelentős összege-
ket költött és adott a telepeseknek. 

Ilyen intézkedések miatt jelentősen megnövekedett a betele-
pülők kedve és létszáma. 1686–1722 között telepedtek már né-
metek Budára, Pestre, a Pilis különböző helyeire, a Dunaka-
nyarba, valamint Esztergom és környékére, a Csepel-szigetre 
is. A 18. sz. húszas éveitől jelentős betelepedés ment végbe 
Nyitra, Borsod, Pest, Veszprém, Győr, Fejér, Zala, Tolna, Ba-
ranya, Torontál, Temes, Arad, Békés megyékben, továbbá 
Horvátországban, a katonai határőrvidékeken, Erdélyben. 
Tolna és Baranya a nagy létszámú német telepestől a „Sváb 
Törökország” elnevezést kapta. A telepesek legnagyobb része 
a német birodalmi tartományokból érkezett. Szülőföldjükként 
Bajorországot, Frankföldet, Rajna-Pfalzot, Württemberget, 
Lotaringiát, Baden és Hessen tartományokat jelölték meg. 
Legtöbben a svábok érkeztek Svábföldről, ismerünk olyan fel-
jegyzést, hogy 1712–13-ban ötvenezer sváb érkezett hozzánk, 
legtöbbjük hajókon (Schachtel). Az ezt követő évek pestis jár-
ványai nagyon megtizedelték az újonnan érkezőket is, de után-
pótlás bőven volt a birodalomból. 

Mária Terézia a hétéves háború befejezését követően nagy 
lendületet adott ismét a német betelepítésnek, ugyanis helyet 
keresett a porosz hadifoglyainak és a kiszolgált osztrák kato-
náknak is. Érkeztek telepesek Cseh- és Morvaországból, 
Felső-Ausztriából, Karintiából és Stájerországból, de települ-
tek át Tirolból és Vorarlbergből is. A betelepültek túlnyomó-
részt katolikusok voltak, a protestánsokat elsősorban Erdélybe 
a régen letelepedett szászok mellé tették, hiszen az ő vallásuk 
az evangélikus volt. A nagyszámú német kivándorló az 18. sz. 
második felétől már gondot okozott több németországi fejede-
lem birtokain, emberhiánnyal küzdöttek. 

1768-ban sikerült nekik a császárt rávenni, hogy rendelje el 
a kivándorlás tiltását. Ennek ellenére a kivándorlás titokban 
tovább folyt, annyira erőteljes volt, hogy 1770-től már csak 
azokat fogadták be, akik a saját költségükön utaztak. 

A 19. sz.-ban a Bánáton kívül viszonylag kevés betelepülés 
zajlott. Kissé megélénkült, amikor 1859-ben a protestánsok 
teljes vallásszabadságot kaptak. Ekkor sokan települtek Szla-
vóniába és Horvátországba, azokon a területeken, amelyek a 
katonai határőrvidékhez tartoztak a katonai hatóságok a néme-
tek letelepedését nagyon segítették.  

Meg kell végül említeni, hogy abban az időben, amikor Ma-
gyarországot Bécsből kormányozták, német hivatalnokokat, 
tanárokat és katonákat is odaküldtek. Szakadatlanul zajlott to-
vábbá a német földbirtokosok, iparosok, vállalkozók és min-
dennemű üzlet és mesterség képviselőinek a megtelepedése 
Magyarországon.  

(Folytatjuk.) 
Herendi Ida 



14                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                        2017. május 
 

Szelíd-szerény tisztelgés a magyar költészet előtt 
  

„Én költő vagyok, de nem kell dicsőség, / ne ünnepelje ben-
nem senki hősét, / ily ünneplést én Istenre hagyok. / Ő az, 
hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb. / Versem azé, ki 
szivem versbe kérte / és nékem elég a barátság érte”  

                                                (József Attila) 
 

1964. április 11. – József Attila születésnapja – óta ünnepel-
jük a magyar költészet napját. A versek kedvelői, dátumtól 
függetlenül is ünnepnek tekintik, ha egy-egy költemény „meg-
találja” őket, beférkőzik a tudatukba, szívükbe. Évről évre Vi-
segrádon is történik a magyar lírához kapcsolódó esemény, hi-
szen erre a városunkhoz kapcsolódó, itt élt-élő vagy hosszabb-
rövidebb ideig itt tartózkodó, a táj szépségét megörökítő köl-
tők köteleznek is bennünket. 

Az iskola „előzetese” mellett két helyszínen is volt „versün-
nep” április 11-én: 

Arany János születésének 200. évfordulója apropóján kérte 
fel a Mogyoró-hegyi Idősek Otthona programfelelőse a Vers-
barátok Körét, hogy idén ez legyen a délelőtti találkozás té-
mája. Minden évben szívesen vállaljuk ezt a missziót, hogy 
versekkel vidítsuk fel az otthon lakóit az olykor hosszúnak 
tűnő napok egyhangúságában. Életkorban mi is közel vagyunk 
az ott lakókhoz, többeket ismerünk, van köztük olyan is, aki 
visegrádi rendezvényen versmondásával képviselte az ott-
hont. A kért témához Szigetiné Lőrincz Mária magyar tanár 
vállalata Arany János életútjának bemutatását kedves, színes 
történetek felidézésével. Szilágyi Gábor kimeríthetetlen balla-
dakészletéből három balladát választott, jómagam pedig az 
életúthoz kapcsolódó versek tolmácsolását vállaltam. Nehéz 
megfogalmazni, hogy ilyenkor mit érzünk? Mit érzünk, ami-
kor kortársainkban visszacseng az általuk is ismert verssor, 

amikor némán, vagy akár félhangosan velünk mondják a fia-
talkorban megtanult verseket, együtt énekeljük a Süvegemen 

nemzeti szín rózsa c. dalt, vagy a végén boldogan mesélik em-
lékeiket az elhangzottakkal kapcsolatban. Ilyenkor erősödik 
meg a költészet erejében vetett hitünk, ilyenkor kell kimonda-
nunk azt, hogy szükség van a költészetre, hogy szükség van a 
versek megismertetésére és megszerettetésére, megtanítására! 

Szállj költemény címmel a városi könyvtárba hívtuk baráta-
inkat, ismerőseinket. 

Szervezőkkel együtt összesen 13-an voltunk, „mint a gono-
szok”! A jelző csak azért nem aktuális, mert aki eljött – né-
hány „csak hallgató” kivételével –, mind kedves versét hozta, 
mondta, olvasta fel a „verspiknik” asztalnál. Nem volt szer-
kesztett műsor, sorrend és felépítettség, minden előzetes fel-
mérés nélkül hangzottak el a magyar költészet gyöngyszemei 
Áprily Lajos, Heltai Jenő, Faludy György, Arany János, Pe-

tőfi Sándor, Babits Mihály, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Szil-

ágyi Gábor, Magyar László, Fodor Ákos és a többi ismert 
vagy kevésbé ismert költők legkülönbözőbb műfajban írt ver-
sei, és a hozzá fűzött mondatok a „miért szeretem?” kérdésre. 
Olykor meglepődtünk egymáson; pl. nem hittük volna, hogy 
egyik társunk kis noteszébe gyűjti, írja, ragasztja a neki tetsző 
írásokat, képeket stb., vagy másnak gyógyító erőt nyújt a négy 
sor, amit felolvasott.  

Ketten elhozták hangszerüket is, és vagy háttérként, vagy 
ráhangolásként megszólalt a furulya vagy a fuvola vagy az 
éneklés. 

Versünnep volt a Szállj költemény találkozó Visegrádon áp-
rilis 11-én! Szelíd-szerény tisztelgés a magyar költészet nap-
ján!                                                                              MAnna 

 

Gyerekkuckó 
 

Búcsú a ,,kis épülettől” 
 

Kedves Gyerekek! Iskolátok/Iskolánk nagy változások 
előtt áll! Néhány hét – és eltűnik a Rév utcában az életünk-
höz szorosan kapcsolódó, mondhatni az életünkhöz meg-
határozó módon kapcsolódó épület; az Áprily iskola „kis 

épülete” – a mindenkori alsó tagozat „otthona”.  
Búcsúzóul néhány emléket idézek az „öreg épülethez” 

képest rövid életéből. Születésének pontos évszámát nem 
tudom (veletek együtt utána járhatunk!), csak annyit, hogy 
az első három tanterem egybenyitható volt, és itt tartották 
a visegrádiak a különböző ünnepi eseményeket, bálokat, 
előadásokat. A negyedik tanterem pedig valamikor tűzol-
tószertár, majd később az iskola fa- és széntároló kamrája 
volt. 

Meg kell arról is emlékezni, hogy a Rév utcai falra 2002. 
május 25-én került fel a Demjén Attila festőművészt meg-
örökítő emléktábla, ami eredetileg 1975-től az „öreg épü-
let” utcai frontját díszítette. A dombormű Csúcs Ferenc al-
kotása. No, de ki volt Demjén Attila, és milyen szálak kötik 
Visegrádhoz? A választ megtalálhatjátok az emléktáblán! 
Az ott leírtakat csak néhány információval bővíteném: 
Demjén Attila számos akvarelljén a Dunát és a visegrádi 
hegyvonulatot örökítette meg, mivel gyakori vendége volt 
a nagymarosi művésztelepnek és itt, Visegrádon is sok ba-
rátja volt. Külön kincs, hogy a festőművész 1966-ban – egy 
évvel a költő halála előtt – Áprily Lajosról is készített egy 

portrét, akivel egy házban lakott a Frankel Leó utca 21. 
szám alatt. Amikor 2002-ben újra avattuk emléktábláját, 
még úgy hittem, 
hogy a kis épület 
ablakközeibe hozzá 
hasonló Visegrád-
hoz kötődő szemé-
lyek emléktábláját 
helyezhetjük majd 
el, de úgy tűnik, 
hogy Demjén Atti-

lának kell majd is-
mét egy új helyet 
keresni, ami remél-
hetőleg már a vég-
leges marad.  

Mindemellett úgy 
érzem, hogy Dem-

jén Attila az „égi 
műteremből” nem haragszik ezért ránk, hanem együtt örül 
velünk abban, hogy több évtizedes álom valósulhat meg az 
iskola bővítésével, korszerűsítésével.  

Kedves Gyerekek! Búcsúzzunk vidáman a „KIS ÉPÜ-

LETTŐL”! Őrizzük szolgálatát és emlékét, hiszen minden 
iskolás itt ismerkedett a betűkkel, számokkal, régi és mos-
tani tanítók mosolyával és szigorával, a ballagások során 
emlékidézőként végigjárt tantermek illatával.  

Én ezekkel a gondolatokkal búcsúzok a RÉGITŐL, és üd-
vözlöm az ÚJ születését! 
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ KULTURÁLIS PROGRAMJAI, HÍREI 
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit, 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
 

2017. május 13-án, szombaton 15–19 óráig 
a művelődési házba egy 

 

családi játszódélutánra 
 

A kártyás játékoktól a táblás játékokig, 
a könnyed és vicces játékoktól 

a komolyabb, az agyat próbára tevő játékokig 
sok mindent ki lehet majd próbálni 

 

4–99 éves korig nem csak a családokat, 
de baráti társaságokat is várunk! 

 

A játékot Horváth Zoltán játékmester, 
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja 

 

A program ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 

Szeretettel hívjuk 
Visegrád város minden polgárát 

 

Görgei Artúr honvédtábornok 
emléktáblájának megkoszorúzására, 
2017. május 21-én, vasárnap 11 órára 

a Görgey-lépcsőhöz 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, 

 

2017. május 26-án, pénteken 18 órára 
a könyvtárba 

 

a Görgei-emlékév keretén belül tartandó 
 

vetítettképes előadásra,  
 

melyet 
 

Kiss Csaba erdőmérnök 
tart 

 

Erdész hagyományok 
nem csak erdészeknek 

címmel 
 

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 

A MAGYAR HŐSÖK 
EMLÉKNAPJÁN 

2017. május 28-én, vasárnap 19 órakor 

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

emléket állító márványtáblánál 
 

Kérjük, hozzanak magukkal mécsest, 
vagy egy szál virágot! 

 

Rajzpályázat 
 

A városi könyvtár által a költészet napjára meghirde-
tett gyermekrajzpályázatra az Áprily Lajos Általános Is-
kolából és az Erdei Iskolából 21 alkotás érkezett be. 

A zsűri mind a két korcsoportból 3-3 alkotást jutalma-
zott, egy-egy fődíjjal és két-két különdíjjal. 

 

Az első korcsoportból Félegyházi Hajni kapta a fődí-
jat, a különdíjakat Csepregi Dóra és Sziva Boróka érde-
melték ki. 

 

A második korcsoportból Sepsei Borbála lett a fődíjas, 
míg Gotthard Balázst és Oláh Pannát jutalmazta a zsűri 
a különdíjjal. 

 

Köszönjük mindenkinek a rajzokat, 
és külön is gratulálunk a díjazottaknak! 

 

 
Mesegombolyító  

családi alkotóműhely 
 

Mesegombolyító húsvéti alkotóműhely 
 

Az húsvéti alkotóműhely ügyességi játékokkal kezdődött 
a kertben, miután csoki bárányokat és nyuszi csokit keres-
géltünk a bokrok alján, majd a művelődési házban viasszal 
írókáztuk, és piros festékkel megfestettük a húsvéti tojáso-
kat. A másik tojásunkat kis növényi lenyomatokkal díszí-
tettük, berzseléssel. Közben tavaszhívó dalokat is énekel-
tünk együtt.  

Az alkotóműhelyünkről készült az alábbi fénykép: 
 

 
 
Mesegombolyító pünkösdi alkotóműhely 
 

Legközelebb május 20-án, szombaton 15 és 17 óra kö-
zött várunk Benneteket a művelődési házba, pünkösdi al-
kotóműhelyünkbe, ahol felelevenítjük a pünkösdi népszo-
kásokat és az ehhez fűződő népdalokat is. 

Egy pünkösdi rózsát fogunk megvarrni, filc anyagból, 
melyet kitűzőre, csatra vagy hajgumira lehet majd fel-
varrni. 

 

Nagy örömmel várunk Benneteket: 
 

Gombosi Beatrix és Szél Marietta 
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Virágos Visegrád 

 

Az idei év első, bemutatásra kerülő szép kertje 
Újtelepen, Vogel Gyuláné háza körül található. 

A családi ház lakói az első lakosok közé tartoznak, akik 
itt, a Harangvirág utcában építkeztek és otthonra találtak. 
A család gyarapodásával a ház bővítése szükségessé vált. 
Kezdetekkor – mint minden újtelepi ház körül – itt is 
zöldséges kert volt, amit idővel virágos kert váltott fel. 

Mariska néni virágai a ház előtt 
 

Mariska néni nagyon szereti a virágokat, legyenek azok 
cserepes vagy kerti virágok. Az ágyások keretezéséhez a 
köveket maga szedte, ami nem kis munkával és 
fáradsággal járt. Meg is lett az eredménye, a virágok 
szépségét a fehér keret még jobban kiemeli. 

A kert bejárata előtt egy ilyen ágyásban, különféle színű 

íriszek cseperednek. Rögtön a bejáratnál egy nagy kő 
virágtartóban különféle színű árvácskákat és begóniákat 
találunk. A lakás ajtajához vezető lépcsőt, a kis terasz 
korlátját mélyvörös muskátlik díszítik. A ház mellé épített 
fáskamra oldalára egy nagy vas virágtartót szereltek, 
melyen pozsgás virág sokasága található. Itt állnak a 
meleget kedvelő leanderek is. 

  A ház napos oldalán, a fal előtt rózsabokrok 
sorakoznak, a bokrok között tulipánok, szarkalábak, 
jácintok sokasága. Az ágyást gyönyörű bordós-piros 
pázsitviola szegélyezi. 

A kerítés melletti kerek ágyásban kövirózsák, 
törpeszegfűk, begóniák pompáznak. A telek széléig dús 
pázsit húzódik, mely közepén három gyümölcsfa 
növekszik. A hűvösebb részeken kék nefelejcsek, gyöngy-
virágok, krizantémok növekednek. Az orgonabokor 
kellemes illatot áraszt környezetére. A telek egy részét 
idős, nagyra nőtt, vastag törzsű tuják szegélyezik. 

A madarak is jól érzi magukat ebben a környezetben, 
madáretetőt és madárodúkat is találunk e kertben. A pihe-
nést egy árnyas helyen elhelyezett hintaágy, valamint 
asztal és székek szolgálják. 

Ennek a sok növénynek a locsolása sok vizet igényel, 
ezért egy nagy hordóban gyűjtik az esővizet. 

A szép korú Mariska néni egy súlyos betegségen esett át, 
de szerencsésen felépülve újult erővel folytatta kertszépítő 
munkáját. Azt kívánjuk, hogy továbbiakban is erőben és 
egészségben tudja ezt a nem könnyű, de örömteli munkát 
végezni.                                                 

Visegrádi Szövetség 
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Összefogás a visegrádi római katolikus Keresztelő Szent János-plébániatemplom  
régi oltárképének megmentéséért 

A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány felhívása 

Kevesen tudják közülünk, hogy templomunk ere-
deti, 18. századból származó oltárképe a névadó szentet, 
Keresztelő Szent Jánost ábrázolta (lásd a cikkhez mellé-
kelt régi képeslapot). Ez az oltárkép 1934-ben, a templom 
főoltárának átalakításakor átkerült a templom előcsarno-
kába, majd az 1950-es években a plébánia padlására, és 
megfeledkeztek róla. 2015 nyarán az épület tetőszerkezet-
ének felújításakor talált rá Kalász István atya. A kép 
rendkívül rossz állapotban van. A Képzőművészeti Egye-
tem Restaurátor Tanszéke által nemrég végzett felmérés 
szerint még megmenthető, de a folyamatos állagromlás 
miatt restaurálása sokáig nem halogatható. Az egyetem 
most anyag- és dokumentációs árban, munkadíj felszámo-
lása nélkül vállalná a restaurálást, így a költségek a kép-
hez illő díszkeret elkészítését is számolva, mindössze 
körülbelül 2,6 millió forintra rúgnának. Amúgy a restau-
rálás ennek többszöröse lenne.  

 

A kép Visegrád története szempontjából nagy jelentő-
séggel bír, ezért összefogás jött létre a restauráláshoz 
szükséges anyagi fedezet előteremtésére. Az adomány-

gyűjtésben részt vesz a Szent György Lovagrend, a helyi 
önkormányzat képviselői, a német kisebbségi önkormány-
zat, az Utilis Kft., a projekt szakmai irányítását pedig 
Szőke Mátyás vállalta. A kép megmentésére irányuló 
adománygyűjtést a KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VI-
SEGRÁD ALAPÍTVÁNY fogja össze mint civil szerve-
zet, amelyik fogadja az adományokat és megköti a restau-
rálással kapcsolatos szerződéseket. A restaurálás után a 
kép Kalász atya elképzeléseinek megfelelően, a szentély 
jobb oldalán, a sekrestyével szembeni falfelületen kapna 
helyet. Az összefogás kezdeményezői szeretnének Kalász 
atya ötven éves visegrádi szolgálatára emlékezve egy kis 
táblát elhelyezni a festmény alatt. 

Azok, akik szeretnének adományukkal hozzájárulni a 
kép restaurálásához az alapítványon keresztül tehetik 
meg. Bankszámlára történő utalás esetén kérjük, tüntessék 
fel a közlemény rovatban, hogy az adományt a régi oltár-
kép restaurálására szánják.  

A kép restaurálása és a Kálvária felújítása párhuzamosan 
zajlik majd. A Kálváriára összegyűlt pénzt, valamint a 
kép restaurálására beérkező adományokat elkülönítetten 
kezeljük. Valamennyi adományt arra a célra használjuk, 
amire azt gyűjtöttük, illetve felajánlották, senkinek sem 
kell attól tartania, hogy egyik projekt negatívan befolyá-
solja a másikat. A Kálvária felújításával kapcsolatban 
tájékoztatjuk adományozóinkat, hogy amíg új, állandó 
plébánosunk nem lesz, a munkálatokat nem kezdhetjük el, 
így előfordulhat, hogy azokra csak 2018-ban kerül majd 
sor. Erre a célra is szívesen fogadunk további adományo-
kat. 

Hamarosan kész lesz az alapítvány honlapja, ahol fo-
lyamatos tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők valam-
ennyi folyó projektünkről.  

Adományaikat előre is köszönjük! 
 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VISEGRÁD  
ALAPÍTVÁNY 

2025 VISEGRÁD MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 2. 
 

Adószám: 18724233-1-13 
 

Bankszámlaszám: 64700038-30100220-00000000 
E-mail-cím: kereszteloszentjanosvisegrad@gmail.com 

 

Nehéz a búcsú… 
 

Mindig nehéz a búcsú szeretett rokontól, baráttól, isme-
rőstől, de él a remény, hogy hamarosan újra halljuk egy-
mást, hogy látjuk egymás szemében a sugárzó szeretetet, 
a kíváncsiságot a másik iránt. De mindez emlékké válik, 
ha a rokont, barátot, ismerőst váratlanul elveszítjük. Nincs 
többé Szervusz, Isten hozott, Hogy vagy, Isten veled, Visz-
lát. Nincs többé közös jelen, közös jövő. Nem marad, 
csak a közös múlt. 

Így jártam, így jártunk mindazok, akiknek volt egy biz-
tos vigasztaló pontja az életben, amikor István atya, Ka-
lász István mesterkanonok úr, Visegrádon ötven éven át 
szolgáló plébános visszaadta lelkét az Úrnak. Hogy mi-
lyen lelkiismeretes pap volt, bizonyságul szolgál – csak 
egyet említek a sok esetből –, már betegen, életének utol-
só szombatján, március 4-én az elhunyt Rencz Jánost, a  

Pilisi Parkerdőgazdaság visegrádi intézményének egy-
kori vezetőjét eltemette. Embersége, valamint az általa 
mondott mise a plébániatemplomban, a Mária-, ill. Szent 
Sebestyén-kápolnánál mindig örömöt okoztak és gondja-
im elviseléséhez lelkierőt adtak. 

Ezúton szeretném kifejezni együttérzésemet Julianna 
asszonynak, István atya testvérének, akinek külön örömöt 
jelenthetett, hogy a miséken áldozáskor az Úr testét jelké-
pező szentostyát testvérétől vehette át. Valamint tolmá-
csolni szeretném részvétemet azon visegrádi és nem vi-
segrádi lakosoknak, híveknek, akiknek szintén nagy bána-
tot jelent a plébános úr elvesztése. Isten veled, István 
atya! Tisztelettel és szeretettel:                                

 
Scheili Béla 

mailto:kereszteloszentjanosvisegrad@gmail.com
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Áprily Lajos: 
 

MOSTOHA MÁJUS 
 

Hideg eső kisért, viharszelek, 
Dunánk pusztító árvizet hozott. 
Tavaly még tündérnek neveztelek, 
s a tündér boszorkánnyá változott. 

 

 
 

A Dunakanyari Család-  
és Gyermekjóléti Szolgálat  

 

BABA-, GYERMEK-  
és FELNŐTTRUHA BÖRZÉT  

rendez 
    

május 9-én (kedden), 13–15 óráig  
a mozi épületében 

 
(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdá
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Cserépkályha építése,  
átrakása,  

új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

 Honti László  
06 (20) 356-6634 
 
 

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;  
gépi földmunka 

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 

 

Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  
 

(Kossuth Lajos út 116-ban) 
 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 
bio és reform élelmiszerbolt 

nyílt! 
 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK, 
 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,  
TÉSZTAFÉLÉK 

 

Téli savanyúság akciós áron kapható, 
savanyú káposzta 299 Ft/kg, 

étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg, 
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg, 

sütőtök 65 Ft/kg 
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 
 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK  
ÉS MÉG SOK MÁS! 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 

Elérhetőségünk:  
06 (30) 265-4679 

 

DUNAKANYAR  

VAGYONVÉDELEM 
24 órás távfelügyelet  

járőrszolgálattal 

Lénárd Péter  
Telefon:  

06 (20) 911-7775 

 

Hirdessen  
a VISEGRÁDI HÍREK-ben! 

 

Kedvező tarifák! 
Ha többször hirdet, kedvezményt kap! 

 

Felhívjuk a cikkírók, hirdetők figyelmét, 
hogy írásaikat 

minden hó 15-ig adják le személyesen 
a könyvtárban, vagy küldjék e-mail-ben 

a mikesytamas@freemail.hu 
vagy a borsody1944@gmail.com címre! 

 

 
 

F A T E L E P  
 

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

 

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON! 
68.500 Ft/m3 áron 

 

ZSÁKOS GYÚJTÓS  
700 Ft/zsák 

 

Gerenda, szarufa, padló, deszka, stafni, tetőléc, 
OSB, gipszkarton, lambéria, hajópadló,  

zsindely, milesi festék, Ondoline, szigetelők,  
tetőtéri ablakok, műanyag nyílászárók,  

szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna,  
vörösfenyő, tetőfóliák, zsaludeszka 

 

Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás  
megoldható! 

 

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 7–16 óráig, szombaton 7–12 óráig 

 

Telefon: 06 (30) 181-1471 
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TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

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

e-mail: herrsta@gmail.com 
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