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Húsvét 
Nagyhét 
A nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig terjedő utolsó hete. A 
természet újjászületésének időszaka, következésképp az em-
beri környezet megújulására és tisztítására is kiváló alkalom. 
A tavaszi újjászületés analógiájára mágikus cselekedetek szol-
gáltak az egészség biztosítására, a rossztól való védelemre. A 
testi-lelki tisztálkodás is felkészülés, a környezet és a temetők 
rendezésének ideje. Aki ilyenkor veteményezett, annak gaz-
dag lett a termése. 

 

Nagycsütörtök 
Az oltáriszentség ünnepe, Jézus szenvedésének kezdete. A 
nagycsütörtöki nagymise glóriájára szólaltak meg utoljára a 
harangok és a csengők. Utána szombat estig hallgattak – „Ró-
mába mentek”. A harangok némaságának idején kereplőkkel 
jelezték az időt és a szertartások kezdetét. 

Annak emlékére, hogy hajdan Jézus az olajfák hegyén vir-
rasztott, nagycsütörtök este öregebb asszonyok a kálvárián 
vagy útszéli kereszteknél imádkoztak. 

 

Nagypéntek 
Jézus kereszthalálának emléknapja. A legnagyobb böjt és 
gyász ideje. A nap nevezetes szertartása a csonkamise. A leg-
több templomban rendeztek passiójátékokat. 

A nagypénteki közösségi vagy egyéni ájtatosságban nagy 
szerepe volt a kálváriának, ill. a stációjárásnak, valamint a 
szent sírnak. Jámbor asszonyok egész éjszaka virrasztottak a 
szent sír körül: imákat mondtak, végezték a fájdalmas olvasót, 
Mária-siralmakat énekeltek. 

 

Nagyszombat 
A népi hagyományvilágra is kiható jellegzetes nagyszombati 
szertartás a tűzszentelés, ill. az új tűz kultusza. A megszentelt 
tűz lángjainál vagy parazsánál gyújtották meg a templom ha-
talmas húsvéti gyertyáját. A szentelt tűz maradványait a hívek 
hazavitték házaikba, és nagyon sokféle célra használták. Ezen 
főzték a húsvéti ételt. 

Fontos a nagyszombati vízszentelés, a templom keresztelő-
vizének megszentelése ilyenkor történt. 

A nagyszombat leglátványosabb vallásos szertartása a feltá-
madási körmenet volt. 
 

Húsvét vasárnap 
A vasárnapra virradó éjszaka különleges népi ájtatossága volt 
a jézuskeresés, istenkeresés, szentsír-keresés. A templomnál 
éjfélkor gyülekeztek a hívek, s előimádkozó vezetésével az 
összes keresztet végigjárták a környéken. Előzőleg valaki 
ezeknél elrejtette a feltámadt Krisztus szobrát, a menet ezt 
megtalálta, s valóságos diadalmenetben vitte vissza a faluba. 

Húsvét ünnepének szertartásai közül már a középkorban ki-
emelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep reg-
gelén történt. A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a bá-
rány megszentelése. Már a 10. sz.-ban említik a sonkaszente-
lést is. Szokásban volt a kenyér-, a 12. sz. óta a tojásszentelés. 
Az ünnep áldozati jellegű eledele a húsvéti bárány, amely 
Krisztust jelképezi. A tojás az élet, az újjászületés jelképe. 
Amint a tojásból új élet kel, úgy támadt fel Krisztus is sírjá-
ból. A sonka a parasztélet gazdasági és kultikus rendje követ-
keztében vált már igen régen jellegzetes húsvéti eledellé. 

Szokás volt húsvétvasárnap hajnalában harmatot gyűjteni, 
mindenkinek a mosdóvizébe tettek belőle pár cseppet – ez 
egész éven át védett a bőrbetegségekkel szemben. A húsvét-
vasárnapi ebéd védett a belső betegségekkel szemben. 

A húsvét szimbóluma a tojás. A húsvéti tojásokat vasárnap, 
kora reggel, a nyuszi hozza. A szülők kinn a szabadban, a kert 
különböző pontjain rejtették el a tojásokat, édességeket. Reg-
geli után mondták a gyerekeknek, hogy itt volt a nyuszi, biz-
tosan hozott valamit, keressék meg. Nagy izgalommal indul-
tak el kis kosarakkal a kezükben a nyuszi fészket keresni. 
Nagy volt az öröm, amikor bokrok alján, a fa tövében megta-
lálták az ajándékokat. Ez a szokás nemcsak az eldugott aján-
dékok megtalálásáról szól, hanem a Jézus kereséséről és meg-
találásról is. Aki a húsvétot így ünnepeli, megélheti azt, amit 
a galileai asszonyok Délután a keresztszülők is megajándé-
kozták a keresztgyermekeiket, akik csokoládéból készült to-
jást, nyuszit és pénzt kaptak tőlük. 

 

 

Húsvéthétfő 
Az ország egész területén ismert húsvéti locsolás termékeny-
ségvarázsló népszokás. A gyermekek locsolkodása szagos 
vízzel, rövid versikék kíséretében, adománykérés céljából 
újabb keletű szokás.  

Mészáros Veronika néprajzos muzeológus írása nyomán 
 

Valamennyi kedves Olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 
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V Á R OS H Á Z I  H Í R E K 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 
 

A 2017. február 15-én tartott testületi ülésen az alábbi dön-
tések születtek: 
– Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve meghatározta a 

képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az 
elkövetkező három évre (2018–2020) adósságot keletkez-
tető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege a 
városközpont önerejének biztosítására felvett hitel törlesztő 
részletei. Ezen kívül az önkormányzatnak ilyen jellegű kö-
telezettsége nincsen és nem is tervez keletkeztetni. 

– Ezt követően a képviselő-testület megalkotta Visegrád Vá-
ros Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét. Az 
idei évben a költségvetési bevételek és kiadások főösszege 
1.613.039.617 Ft. A költségvetési rendelet a város honlap-
ján a hatályos rendeletek között megtekinthető. 

– Módosítottuk a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint 
a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12. 18.) önkormány-
zati rendeletet, melyet az indokolt, hogy a tavalyi évben szá-
mos olyan változás következett be – többek között a Sziget 
utcai önkormányzati ingatlanok házszámváltozása –, amit át 
kellett vezetni. A hatályos rendelet a város honlapján meg-
tekinthető.  

– Rendeletet alkotott a képviselő-testület a temetőről és a te-
metőhasználat szabályairól, valamint törvényi kötelezettsé-
gének eleget téve 2017. március 1-jétől tíz éves határozott 
időtartamra 2027. február 28-ig a Keresztelő Szent János 
Plébániával mint a temető tulajdonosával kegyeleti közszol-
gálati megállapodást kötött. 

– A képviselő-testület Félegyházi András főállású polgármes-
ter illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdés és a 
(4) bekezdés c) pontja értelmében 2017. január 1. napjától 
havi bruttó 498.585 Ft-ban állapította meg; a polgármester 
a törvény értelmében havonta illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek 
összege havonta bruttó 74.787 Ft. 

– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület a köztisztvise-
lők, valamint a közalkalmazottak cafetériajuttatási szabály-
zatának módosítását. 

– Elfogadta a testület az önkormányzati rendeletek felülvizs-
gálatára vonatkozó 2017. évi ütemtervét. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület a védőnői szolgálat, vala-
mint a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
2016. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

– Elfogadtuk a civil szervezetek beszámolóit a 2016. évi tá-
mogatás felhasználásáról. 

– A Központi Címregiszter kialakítása kapcsán ismét név nél-
küli közterületeket nevezett el a képviselő-testület. 

– Módosítottuk a Visegrád, Fő u. 57. sz. alatti ingatlanra vo-
natkozóan a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött 
használati megállapodást. 

– Módosítottuk a nagy park (64/14 hrsz.) területén található 
ajándékpavilon területhasználatára 2013. április 1-jén, 
Budenszkiné Toldi Mónika egyéni vállalkozóval kötött köz-
terület használati bérleti szerződést, melynek értelmében 
2017. március 1-jei hatállyal csak a 24 m2-es pavilon terü-
letét bérli, melyért évente 400.000 Ft + áfa bérleti díjat fizet, 
mely összeg tartalmazza a KRESZ-park gondozási hozzájá-
rulását is.  

– Pályázatot írt ki a képviselő-testület az önkormányzat tulaj-
donában lévő 64/14 hrsz.-ú ingatlanon (nagy park) álló pa-
vilon bérbeadására. A pályázati kiírás megjelent a város 

honlapján, valamint hirdetőtábláján is. A benyújtási határ-
idő: 2017. március 24-e volt. 

– A Visegrád 064 hrsz.-ú (Gondűző előtti területrész) 80 m2-
es közterületet ingyenesen biztosítja a testület Visnyovszky 

András részére vendéglátó terasz céljára. A közterület-hasz-
nálat ingyenességének feltétele a vállalkozó által a terület, 
valamint a vendéglátó egység előtti buszmegállók folyama-
tos karbantartása (fűnyírás, tisztántartás, hó- és jégmentesí-
tés). 

– A városfejlesztési bizottság előzetes véleményezésére fi-
gyelemmel elbírálta a képviselő-testület a 2017. évi utcai 
homlokzat- és kerítésfelújítási pályázatra érkezett kérelme-
ket. A pályázati hozzájárulással megújul a Salamon-torony 
u. 7., a Zách Klára u. 2., valamint a Fő u. 75. sz. alatti ingat-
lanok homlokzata.  

– Tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzat hogy a 
DMRV Zrt. a benyújtott tervek alapján a Visegrád, Rév 
utca–Nagy Lajos utca meglévő vízvezeték cseréjét elvé-
gezze, a vízi közművet megépítse, üzembe helyezze és a ké-
sőbbiek folyamán a fenntartási és karbantartási munkálatait 
elvégezze. 

– Engedélyt adott a képviselő-testület a Mozdulj Rendes Ala-
pítvány részére a „Visegrád” név használatára az előrelát-
hatólag 2017. október 1-jén megrendezendő „Visegrád Fel-
legvár Csúcstámadás” elnevezésű versenyen. 

– Elfogadta a testület a Visegrádi Sportegyesület 2017. évi tá-
mogatási kérelmét és a sportegyesület szakosztályainak 
2017. évi működését és üzemeltetését 1.450.000 Ft-tal tá-
mogatja az alábbi megosztás szerint: 700.000 Ft a labda-
rúgó, 100.000 Ft a túra, 200.000 Ft a sakk, míg 150.000 Ft 
a kerékpár szakosztály, valamint 300.000 Ft az egyesület 
működési költségeire. 

– 300-300.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat a Visegrádi 
Nyugdíjas Klub, valamint a Visegrádi Polgárőr Egyesület 
2017. évi működését. 

– A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesü-
letet a 2017. évi működési kiadásainak finanszírozására 
13.780.000 Ft összegű támogatásban részesíti az önkor-
mányzat, az egyesülettel 2010. április 21-én megkötött kö-
zéptávú együttműködési megállapodást 1. pontja alapján, 
melyben az önkormányzat vállalta, hogy az egyesület ré-
szére – a befizetett idegenforgalmi adóból az állam által az 
önkormányzatnak visszafizetett, turisztikai célokra felhasz-
nálható összegből – feladatainak ellátásához évente támo-
gatást biztosít.  

– Egyszeri 100.000 Ft összegű támogatást nyújtott a képviselő-
testület a Rákóczi Szövetség részére a „Beiratkozás Prog-
ram” támogatására, mely a határainkon túl élő magyar gyer-
mekek magyar iskolákba történő beiratkozását segíti. 

  

A 2017. március 3-án tartott rendkívüli testületi ülésen az 
alábbi döntések születtek: 
– Módosítottuk a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. 

(VII. 1.) önkormányzati rendeletet az iskolaátépítés kapcsán 
kihelyezendő konténerekhez és a tornacsarnokhoz kapcso-
lódóan. 

– A képviselő-testület a Helyi Építés6i Szabályzatról szóló 
5/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet SZT-3 jelű szabá-
lyozási tervrész módosítását kezdeményezte, annak érdeké-
ben, hogy a Visegrád 89/2 és a 92 hrsz.-ú ingatlanok össze-
vonásával és ezzel együtt a szabályozási terven jelölt közte-
rületek kialakítása útján olyan új ingatlan jöjjön létre, 
amelyre új élelmiszer-áruház épülete tervezhető.       VVÖ                          
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Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 
 

a ,,Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet  

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal  

házgondnok  

munkakör betöltésére 
 

A közszolgálati jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 
 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő. 
 

A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök: házgondnok. 
 

Ellátandó feladatok:  

Visegrádi Polgármesteri Hivatal épületének takarítási 
feladatai, Visegrádi Polgármesteri Hivatal épületében 
megrendezésre kerülő rendezvények előkészítésében való 
közreműködés, hivatali küldemények Visegrád belterüle-
tén történő kézbesítése. 
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

házgondnoki, takarítási és hivatalsegédi feladatok. 
 

Jogállás, illetmény és juttatások:  
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a ,,Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság, 
– cselekvőképesség, 
– büntetlen előélet, 
– szakmunkásképző intézet 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

B kategóriás jogosítvány. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

a munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető 
be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2017. április 18. 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Dr. Szabó Attila nyújt, a 06 (26) 398-255-ös telefonszá-
mon. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 
Visegrád, Fő utca 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
456/2017, valamint a munkakör megnevezését: ház-
gondnok; 

– személyesen: Dr. Szabó Attila, Pest megye, 2025 Vi-
segrád, Fő 81. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 

rendje:  
szakmai elbeszélgetést követően munkáltató által egy-
személyi döntés alapján. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2017. április 30. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.visegrad.hu – 2017. március 27. 
– Polgármesteri hivatal hirdetőtáblája – 2017. március 

27. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás 
közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.                                         VVÖ 
 

 

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

Előzetes tájékoztatás a lomtalanításról:  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az eddigi évekhez hasonlóan 2017-ben is május közepén tartjuk a tavaszi 
lomtalanítást, melynek pontos időpontjáról, feltételeiről, valamint a lomtalanítással kapcsolatban hívható elérhetőségek-
ről a Visegrádi Hírek májusi számában és a város hivatalos honlapján adunk részletes tájékoztatást. Az eddig bevált 
gyakorlat szerint az idei akció is az alábbiak szerint zajlik: 

 

HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY 
NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ!  

 

Köszönetnyilvánítás:  

Visegrád Város Önkormányzata nevében ez úton köszönjük Kovács Lajosnak, hogy a Mátyás-szobor körüli területet 
évek óta szépíti, gondozza, valamint feleségének, Meszárek Szilviának, hogy az emlékműnél található zászlókat időről 
időre megvarrja, kimossa! 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Hírek a Fellegvár Óvodából 
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. 
nevelési évre a Visegrádi Fellegvár Óvodába történő 
beiratkozás időpontja:  

2017. április 24–25., 8–16 óráig. 
 

A beiratkozáskor be kell mutatni: 
– a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és 

lakcímét igazoló hatósági igazolványát, 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
– a gyermek TAJ-számát, 
– nem magyar állampolgárság esetén, az ország te-

rületén való tartózkodás jogcímét igazoló okira-
tot, 

– a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérett-
ségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyze-
tét igazoló dokumentumot (orvosi igazolás, szak-
értői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről 
szóló határozat stb.). 

 

Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2018. év augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik.  

Az óvoda elérhetősége: 

Visegrád Fő utca 18.  
Tel.:.06 (26) 398-130 
e-mail: fellegvarovoda@gmail.com 
weblap: www.fellegvarovoda.hu 

 Gyurián Mária 

intézményvezető 
 

Mentovics Éva:  
 

Milyen lehet az óvoda? 
 

Milyen lehet az óvoda? 

Sok kisgyerek jár majd oda? 

Ugye, lesz majd ott sok kislány, 

s játékokból sem lesz hiány? 

Mesekönyv is lesz a polcon? 

Társasjáték-úgy, mint otthon? 

Jól felszerelt babakonyha, 

ahol sülhet habos torta? 

Homokozó, mérleghinta, 

esetleg egy jó nagy csúszda? 

Kisautó, dömper, vonat, 

s garázs, melybe majd betolat? 

Mi lesz majd az ovis jelem, 

ki alszik délután velem? 

Ki olvas majd szép meséket, 

simogat meg, hogy ne féljek? 

Holnap lesz az első napom, 

akkor mindezt megtudhatom. 

Felöltözöm majd csinosan, 

s indulok is hamarosan. 

Vár sok gyerek és sok játék… 

Ezt mesélték anyukámék. 

Hogyha úgy lesz, ahogy mondták, 

szeretem majd az óvodát. 

Az ÁLÁI és AMI hírei 
 

Tájékoztatás  

a leendő első osztályosok  

szülei számára 
 

A 2017/2018. tanévben általános isko-
lai tanulmányaikat megkezdő gyermekek 
és szüleik érdeklődésére számítva állítot-
tuk össze kínálatunkat, amelynek során 
megismerkedhetnek intézményünkkel, 
annak szellemiségével, értékrendjével, s 
nem utolsó sorban az elsős tanítóval. 

 

A tanköteles tanulók beíratására 2017. április 20-án, 
csütörtökön 8.00-19.00 óra között, illetve 2017. április 21-
én, pénteken 8.00-18.00 óra között van lehetőség.  

 

Kérjük, a beiratkozásra gyermekükkel jöjjenek, s hozzák 

magukkal a következőket: 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt, 
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványt, 
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást 
� óvodai szakvéleményt vagy 
� járási szakértői bizottság szakértői véleményét 

vagy 
� sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a 

szakértői bizottság szakértői véleményét, 
– nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről, 
– nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatko-

zóan, 
– nyilatkozatot a német nemzetiségi nyelv oktatásáról (ha ké-

rik az oktatást), 
– nyilatkozatot az etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról, 
– diákigazolvány elkészítéséhez szükséges adatlapot (Kor-

mányablakban igényelhető). 
 

Iskolánkba elsődlegesen a Visegrádon, Kisoroszi tagintézmé-
nyünk esetében a Kisorosziban életvitelszerűen lakó gyermeke-
ket vesszük fel. A szabad férőhelyek függvényében, a jogszabá-
lyokban részletezett módon lehetséges a beiskolázási körzeten 
kívülről jelentkezők felvétele.  

 

Az iskolával való ismerkedés első két lépése már lezajlott. 
Megtartottuk tájékoztató szülői értekezletünket a visegrádi Fel-
legvár Óvodában Karakasné Képíró Ágnes leendő osztályfőnök, 
Bene Éva német nemzetiségi tanító, Bozóki Marianna intéz-
ményvezető részvételével, s nemrégiben jó hangulatú játékos is-
merkedés zajlott az iskolában a leendő első osztályos gyermekek 
számára Karakasné Képíró Ágnes tanítóval. A foglalkozás után 
lehetőség nyílt a szülők részére, a leendő osztályfőnökkel való 
beszélgetésre. 

 

2017. május 17-én (szerdán) 17.00 órától várjuk a leendő 

elsősök szüleit az első szülői értekezletre az iskolába, amit le-
endő osztályfőnökük tart majd. 

 

Bővebb információkat iskolánkkal, a beiratkozással, a német 
nemzetiségi neveléssel és oktatással, a hit- és erkölcstanoktatás-
sal kapcsolatosan a www.aprily-visegrad.hu oldalon (Leendő el-
sősök menüpont alatt) találnak, illetve kérdéseikre az intézmény 
vezetője ad tájékoztatást. 

Bozóki Marianna  
                                                                          intézményvezető 
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1848 méter futás Visegrádon 
Intézményünk nevelőtestülete egységesen vélekedik ar-

ról, hogy tanulóink – hasonlóan a nevelés és oktatás más 
területeihez – változatos formában, tevékenységközpon-
túan és korosztályuknak megfelelően vegyenek részt a 
nemzeti ünnepeinkkel kapcsolatos megemlékezéseken, 
rendezvényeken. Ennek megfelelően a tanév tervezésekor 
mérlegeljük, és egyeztetést követően éves munkater-
vünkbe foglaljuk, hogy mely ünnepen mekkora közösség-
ben, milyen keretek között ünnepeljünk.  

 
 

Fontos, hogy olyan időpontban szerveződjön a megemlé-
kezés, amikor valamennyi tanulónk részt vehet rajta, tekin-
tettel arra, hogy a gyerekek több mint harmada (36%-a) 
nem visegrádi lakhellyel rendelkezik, s a bejárók jelentős 
részben az iskolabusszal közlekednek a lakóhelyük és az is-
kola között.  

Idén az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról 
való megemlékezés bevezető, hosszabb időt igénylő része 
osztály keretben, az alsó tagozaton az osztályfőnökök, a 
felsőben pedig a történelemtanárok irányításával zajlott. A 
tanulók felelevenítették, bővítették ismereteiket az 1848–
49-es eseményekkel kapcsolatosan, verseket és énekeket 
tanultak, közösségi tereikben pedig a maguk készítette tár-
gyakon nemzeti jelképeinket jelenítették meg. 

Az ünnepi megemlékezés szélesebb összefogást és alapos 
tervezést, szervezést igénylő része március 14-én délután 3 
órától következett, amikor kezdetét vette az 1848-as em-
lékműtől induló és a Görgey-lépcsőnél véget érő 1848 mé-

ter futás nevet viselő rendezvényünk, amely a teljes közös-
séget megmozgatta.  

Célunk a helyszínek és események tudatosítása mellett az 
együttesen végzett erőfeszítés, az egymásra figyelés, a kö-
zösség erősítése volt. A bevezető gondolatok után kiosztot-
tuk a negyvennyolcas eseményeket feldolgozó egyéni totó 
osztályonkénti győzteseinek az okleveleket, s Szálinger 

Sári szépen tolmácsolt verse után megkezdődött a futás. 
Gyerekekkel együtt futottak természetesen a nevelőtestület 
tagjai, volt diákok, sportolók, szülők, testvérek. Csodálatos 
élmény volt együtt lenni, együtt tenni. A futók egymást se-
gítették, biztatták, s utunkat segítő felnőttek sorfala vi-
gyázta. A nemzeti trikolórban futó résztvevők jól látható 
egységet alkottak. Nem volt szabályszegés és nem volt vé-
gig nem küzdött cselekedet. A célba érkezést követően a 
Görgey-lépcsőn felhangzó Kossuth-nóta az együttes él-
ményt és a nemzeti tudatot erősítette – nem láttam olyat, 
aki ne énekelte volna. Mert együtt lenni, a közösséghez tar-
tozni jó. 

A rendezvény előkészítésében és lebonyolításában Bene 

Éva és Paulusz József kapott főszerepet. Az útvonalat kol-
légáinkon kívül a visegrádi rendőrőrs tagjai biztosították. 
A Visegrádi Ásványvíz Kft. által biztosított vizet a szülői 
munkaközösség tagjai osztották a célba érkezőknek. Kö-
szönjük segítségüket.  

Az ünnepi megemlékezést március 15-én tanulóink a csa-
ládok döntésének megfelelően lakóhelyükön – Visegrá-
don, Kisorosziban és Dömösön iskolai felügyelettel is – 
folytathatták. Visegrádon a diákok, szülők, a nevelőtestület 
és az Áprily Iskoláért Alapítvány képviselői együtt koszo-
rúztak.  

Bozóki Marianna  

                                                                 intézményvezető 

 
Újra úton az iskolai túrázók 

 

Március első szombatján ellátogattunk a Geoda Interaktív 
Ásvány- és Őslénykiállításra. Amikor megérkeztünk, letettük 
a táskánkat és tíz perc múlva indultunk is külön csoportokban 
a ,,bányába”.  

Először egy terembe mentünk be, ahol különböző magyaror-
szági ásványok voltak. Majd utána tovább haladtunk, mégpe-
dig fülbevalót vagy karkötőt készíteni más-más ásványokból 
pl.: akvamarin, holdkő. A legtöbben a karkötőkészítést válasz-
tották. Amikor mindenki végzett az ékszerkészítéssel, indul-
tunk tovább. Újra egy terembe érkeztünk, ott külföldi ásvá-
nyokkal találkozhattunk. Voltak olyanok, amik nagyon érde-
kesek voltak: napfénynél egyszerű köveknek tűntek, de a sö-
tétben különlegesen világítottak. Mielőtt átmentünk volna a 
következő terembe, átbújtunk egy ,,alagúton”. Ezután követ-
kezett az ,,aranymosás”. A talált ásványok közül négyet haza 
is vihettünk. Újabb terembe érkeztünk, ahol pár dinoszaurusz 
csontot néztünk meg, például a Magyarosauruszét, ami nagy-
jából akkora magasságú, mint egy felnőtt ember. Majd követ-
kezett az őslénymaradványok feltárása: kétfajta élőlény fogát 
és egynek a ,,házát” lehetett kiásni. Majd egy újabb terembe 
érkeztünk, amibe csukott szemmel kellett bemennünk. Ami-
kor kinyitottuk a szemünket, egy Triceratops és egy T.rex fe-
jének a csontváza állt a szemünk előtt, de persze szoborként. 

Az idegenvezető beszélt róluk pár mondatot és a mellettük 
lévő lábnyomról is. Utána ismét egy terembe mentünk, ahol 
leginkább a mamutokról volt szó. Sok-sok mamutcsontot néz-

hettünk meg. Majd következett az utolsó állomás. Ott a vulká-
nokról tanulhattunk meg többet. Ezután kimentünk a ,,bányá-
ból”. Viszont azt a buszt, amivel mentünk volna, lekéstük. Aki 
szeretett volna, vásárolhatott nyakláncot vagy ásványokból 
készült kisebb állatokat. Mivel a következő busz indulásáig 
kellett még várni, ezért elsétáltunk a Széchenyi térre.  

Egy kis idő után mentünk a buszhoz, és indultunk haza. Sze-
rintem nagyon jó volt ez a kiállítás, és ahogy hallottam, a töb-
bieknek is nagyon tetszett!                                       

Mucsi Réka (6. oszt.) 
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Visegrádi sikerek Dunabogdányban 
 

Március 2-án egy izgalmas délutánt töltöttünk a szomszé-
dos településen.  12 tanuló képviselte iskolánkat a nemze-
tiségi német nyelvet oktató iskolák számára az idén Duna-
bogdányban megrendezett körzeti német vers- és próza-
mondó versenyen, ahol Pomáz, Budakalász, Visegrád és 
Dunabogdány legjobbjai mérték össze tudásukat.  

A körzeti versenyre Hochdeutsch kategóriában Bene Zsu-

zsanna, Müller Bernadett, Némedy Levente (másodikos), 
Draxler Félix (harmadikos), Jung Lili, Moys Boglárka és 
Waldmann Lili (negyedikes), Bene Anna (ötödikes), 
Gersonde Olivér (nyolcadik osztályos tanuló) jutott tovább 
a korábban megrendezett iskolai fordulóból. A Mundart 
kategóriában Érchegyi Hanna (negyedikes), Izsák Eszter 
és Polgár Sára (ötödikes tanulók) indultak. 

Az alsó tagozatos gyerekek az előírásnak megfelelően leg-
alább másfél perces szöveggel készültek. A felsősök 2-4 
percnyi szöveggel nevezhettek, ami komoly felkészülést 
igényelt.  Ezúton is szeretném megköszönni kollégáimnak 
a versek, szövegek gondos kiválasztását és a tanulók sok-
oldalú fejlesztését és felkészítését, a gyerekeknek a fegyel-
mezett munkát, a szülőknek pedig a feladattal együtt járó 
külön foglalkozást és a biztatást. 

Eredményeink Hochdeutsch kategóriában: 

1–2. osztály:  1. hely: Bene Zsuzsanna 
                      3. hely: Némedy Levente 
7–8. osztály:  1. hely: Gersonde Olivér 

A Mundart kategória eredményei: 

                       1. hely: Izsák Eszter 

                       2. hely: Polgár Sára 
                       3. hely: Érchegyi Hanna 
Iskolánk tanulói hat kategóriából háromban elhozták az 

első helyezést! A kiemelkedő teljesítményt köszönjük! 
A következő megmérettetés a megyei forduló lesz, ame-

lyet Újhartyánban rendeznek meg április 6-án, ahová öt ta-
nuló vívta ki a verseny szabályai szerint a részvételt: a ka-
tegóriák győztesei, továbbá Polgár Sára és Érchegyi 

Hanna. 

További jó felkészülést és sikeres szereplést kívánunk ta-
nulóinknak! 
                                                   Bene Éva Rita 

a nyelvi munkaközösség vezetője 
 

Könyvtári ���� hírek 
 

Szeretettel ajánlom a kedves Olvasók figyelmébe a leg-
újabb beszerzett könyveinket. Remélem, mindenki talál 
benne számára érdekes olvasmányt! 
 

Szakirodalom 
Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája 
Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája: 

elmélet és gyakorlat 
Daniss Gyózó: Mit jelent? Diákszótár 
Fercsik Erzsébet: Helyesírási munkafüzet: feladtok A ma-

gyar helyesírás szabályai 12. kiadásához 
Fölszállott a páva: 111 magyar népdal 
Gaál Eidt: Magyar nyelv: szintek, síkok, hálózatok 
Hajdu Endre: Szómúzeum 
Halmos Monika: Levendula, rózsa, ibolya: a legnemesebb 

ehető virágok 
Kiss Gábor–Lukács Lilla: Magyar szókincsteszt munkafü-

zet 
Parapatics Endre: Szlengszótár 
 

Szépirodalom, bestseller 
Ambrus Izabella: Fundi óvodába megy 
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnő naplója: A hercegnő 

férjhez megy 
Castle, Richard: Naked heat (Meztelen hőség) 
Castle, Richard: Heat rises (Hőségriadó) 
Castle, Richard: Frozen heat (Dermesztő hőség) 
Fábián Janka. Búzavirág 
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei I. könyv 
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya 
Karafiáth Orsolya: Kicsi Lili 
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója: dupla para 

Leine, Kim: A Végtelen-fjord prófétái 
Radnai Gáborné (Sidney Lawrence): Dal a szerelemért 
Radnai Gáborné: (Sidney Lawrence): A kalóz asszonya 
Radnai Gáborné (Sidney Lawrence): Lady Betty 
Roberts, Nora: Megszálllottság 
Ullmann, Linn: Kegyelem   
 

 

Szeretettel várunk mindenkit 
a könyvtárban 

 

2017. április 19-én, szerdán este 18 órakor 
tartandó 

 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA 
 

Meghívott vendégünk 
 

Fábián Janka  
írónő 

 

lesz, aki egy irodalmi est keretében mutatja be 
legutóbb megjelent műveit. 

 
A helyszínen az írónő könyvei  

megvásárolhatók. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 Kotz Eszter  

könyvtáros 
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Gyerekkuckó 
 

Életképek iskolánk 230. évfordulójából 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milhoffer Lajos tanító-igazgató nyugdíjazása után 

(1934) Rév utcai kertje ,,játékait” mutatja  

Scheili Pálnak 

 

Szülők 

és pedagógusok 

,,társadalmi 

munkában” 

teszik 

barátságosabbá 

az osztálytermet 

(1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jókedvű pedagógusok: Friedrich Istvánné, 

Borsos Sándorné, Zoller Józsefné, Varga Imre, 

Vincze Eszter (1970. március) 

A ,,Riporter” őrs Eszti nénivel 

A tornacsarnok alapkőletétele napja, 1986. december 10. 
 

Az ünnepélyes avatás 1989. március 15-én 
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NEMZETISÉGI OLDALAK  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

A németek története Magyarországon  
(3. rész) 

 

IV. Béla maga mondja egy oklevelében 1268-ban, hogy 
egy királyi hirdetmény útján mindenhonnét hívott parasz-
tokat és lovagokat egyaránt, hogy újra telepedjenek le az 
elpusztított országban. Ezt a példát az utolsó Árpádok is 
követték, majd később a vegyesházi királyok is, akik a vá-
rosokban támaszt kerestek és találtak a dacos magyar ne-
mességgel szemben. Így például 1312-ben a cipszerek 
(szepességi szászok) derekasan harcoltak Észak-Magyar-
országon Károly Róbert király oldalán a fellázadt nemesek 
ellen. A király és a vele szövetséges szászok győzelme 
nagy áldozatot követelt: meghalt a szepességiek grófja is. 
A király azzal fejezte ki háláját a szászoknak a nemesek 
legyőzésében, hogy még ebben az évben megerősítette ki-
váltságaikat egy német nyelvű oklevélben. 

Utódja a trónon fia, Nagy Lajos, 1361-ben érvényre jut-
tatta Magyarországon azt a polgárbarát alapelvet, hogy a 
nemesség és papság tagjainak is viselniük kell minden pol-
gári terhet a városokban lévő birtokaik után. Zsigmond ki-
rály alatt bekövetkezett a városok, vagyis valójában főleg 
a német polgárság felvétele a magyar rendek körébe. A ki-
rály törekedett arra, hogy a városoknak politikai befolyást 
biztosítson, mivel bennük egy ellensúlyt akart kialakítani a 
nemességgel szemben. 

1402-ben a pozsonyi országgyűlésen, ahol Zsigmond a 
rendek hozzájárulásával az osztrák V. Albertet jelölte ki a 
magyar királyság örökösévé, a nemesek és nagyurak mel-
lett a városok is képviseltették magukat, Pozsony és Sop-
ron pecsétje ott van az okleveleken a többi rend pecsétje 
mellett. 1419-től fogva már arról vannak hírek, hogy az or-
szággyűlésekre a városokat is szabályszerűen meghívják. 
Ezzel érte el ebben az időszakban a tetőpontját Magyaror-
szágon a városi élet, valamint a németek települései. A 15. 
században csak még egy utóvirágzást látunk, Zsigmond ha-
lálakor 1437-ben a német népesség helyzete még szilárd 
volt. 

Utódja, az osztrák Albert korai halála (1439) zűrzavart 
okozott az országban, ezzel a németség helyzete is megin-
gott. A király halálát követő mozgalmas időkben a néme-
tek, különösen a városi polgárság nem jelentéktelen szere-
pet játszottak. Még elég nagy volt a gazdagságuk és kato-
nai jelentőségük pedig túlzottan fontos, hogy őket mellőzni 
lehetett volna az elkövetkező zűrös években. Példának 
okáért, amikor Corvin Mátyást királlyá választották, min-
den városnak német nyelven készítették el a hűségesküt. Ez 
is bizonyítja, hogy a városokban a németek voltak túlsúly-
ban. Mátyás 1474-ben erdélyi szászokat telepített Vise-
grádra a nagyszabású palota- és várépítésekhez és különle-
ges kiváltságokat adott nekik. 

Mátyás halála után negatívan változott a helyzet. Ulászló 
király gyenge volt, az országgyűlés határozatai csak a ha-
talom árnyékát hagyták meg neki. Így sem ő, sem a fia, II. 
Lajos a németeket nem tudta már megvédeni a magyar ne-
messég fellángoló gyűlölete ellen. A nemesség az 1492., 
1504. és 1523. évi országgyűléseken olyan rendeleteket 

hozott melyek a polgárok érdekeit sértették. Például: a fő-
papok és nemesek házai adómentességet élveztek a város-
okban, a polgároké nem, korlátozták az áruk árának a meg-
határozását a polgárok számára. Az 1523-as országgyűlés 
követelte az összes lutheránus halállal és vagyonelkobzás-
sal történő büntetését. Ez az eltúlzott döntés kizárólag a né-
metek ellen szólt, ugyanis ez idő tájt a magyarok között 
még nem voltak lutheránus hívők. 

Két évvel később az országgyűlésben a Zápolya János ál-
tal vezetett köznemesség azt követelte, hogy az összes né-
met vállalkozót űzzék el az országból, helyettesítsék ma-
gyarokkal, a császár követét utasítsák ki az országból, és 
az összes lutheránust pusztítsák el az országban, égessék el 
őket, ahol kézre kerülnek! II. Lajos király 1526.évi utolsó 
országgyűlésén elfogadták azt a rendeletet, hogy az idege-
nek javára kiállított összes záloglevél érvényét veszti. Ezek 
a történések a németeknek nagy kárt okozó változások let-
tek. A német települések helyzete rendkívül megrendült, és 
a nemesség lépten-nyomon az elpusztításukra törekedett. 

Albert király óta Magyarországon létezett egy szigorúan 
németellenes párt, amely a német uralom visszatérésének 
megakadályozásán dolgozott. A mohácsi csatában a ma-
gyar nemesek által szégyenletesen magára hagyott II. La-

jos király is ennek a gyűlöletnek köszönheti elestét és csa-
tavesztését. Zápolya jelentős seregével távolmaradt, mely-
nek majd két évszázados török elnyomás lett az eredmé-
nye, az ország három részre szakadásával együtt. Számta-
lan fegyveres harc, tartós pusztítás, Magyarország és Er-
dély szörnyű hanyatlása volt ezeknek a viszonyoknak a kö-
vetkezménye. 

Az ország három részre szakadása után a Habsburgok 
Észak- és Nyugat-Magyarország felett uralkodtak. A né-
met városokat nemcsak a magyar nemesség zaklatta, ha-
nem a császári hivatalnokok is. A háborúk miatt folyama-
tos pénzhiány lépett fel, melyet újabb és újabb terhek kiro-
vásával igyekeztek feltölteni. A megerősített városok lakó-
inak mindenekelőtt feladata volt az erődítések rendben tar-
tása és a katonai kötelezettségek teljesítése, valamint egyéb 
iparos tevékenységek elvégzése is. 

Nehéz szenvedéseket hoztak 16. és a 17. századi vallási 
küzdelmek is. Luther tanai gyorsan terjedtek Magyarorszá-
gon is, mindenekelőtt a bányavárosokban, a Szepességben 
és Erdélyben. Hamarosan a reformáció a magyarok között 
is elterjedt, de mivel ők a kálvini tanokhoz csatlakoztak, 
ezért a lutheránus vallással ellenségesen álltak szemben. A 
lutheri vallást jellemzően „német hit”-ként említették. A 
következmény az volt, hogy a városokban a katolikusok, a 
lutheránusok és a kálvinisták szemben álltak és harcoltak 
egymással. A magyar nagyurak a katolikus papsággal 
egyetértésben befeketítették a magyarországi német pro-
testánsokat I. Lipót osztrák császárnál mint politikailag ve-
szélyes embereket, hogy űzzék el őket az országból.  

Az elhibázott politika eredménye az lett, hogy amikor ki-
tört a Rákóczi-szabadságharc, csatlakoztak és támo- � 
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� gatták a fejedelmet. Csak néhány város maradt osztrák 
érzelmű: Sopron és Pozsony. Erdélyben csak valamivel 
volt jobb a helyzet. Ugyan az Erdélyt lakó három nép (ma-
gyar, székely, szász) már 1437-ben testvéri szövetséget kö-
tött a kölcsönös védelemre, de ez nem akadályozta a ma-
gyaroknak a németek sérelmeire elkövetett túlkapásait: 
földjeiket fosztogatták, az országgyűlésben nekik két sza-
vazatuk volt, míg a németeknek egy, erőszakosan akartak 
Szászföldön házakat és földeket venni stb..  

A 16. és 17. században a vallási küzdelmek itt nem voltak 
olyan durvák és hevesek, mint magyarhonban. A három er-
délyi nemzet már 1554-ben a medgyesi országgyűlésen ki-
jelentette, hogy a keresztény hit ugyanaz, ha különböző 
egyházi szokások uralkodnak is. Így négy elfogadott és 
egyenlővé tett vallás volt: a kálvinista-református, a luthe-

ri, a római katolikus és az unitárius. A görögkeleti 
vlachokra (románok) nem voltak tekintettel, mert nem ját-
szottak szerepet az országban. 

A rossz körülményekhez, amelyek a németeket Magyar-
országon és Erdélyben gyengítették, még társultak a városi 
polgárság gyakori viszályai: a tekintélyes polgárok és az 
alsóvárosiak között, a városi hatóságok és a népesség szé-
les rétegei között gyakran voltak konfliktusok. Ugyanígy a 
német városok egymás ellen is küzdöttek az elérhető elő-
nyökért. Végezetül: a polgárok lenézték a parasztokat, aki-
ket megpróbáltak hatalmuk alá vonni. A németeknek nem 
volt céltudatos összefogása és ezért jogaikat nem tudták ér-
vényre juttatni, sőt a német anyaországgal sem tartották 
szorosabban a kapcsolatot, így az csaknem feledésbe me-
rült. (Folytatjuk)                                               Herendi Ida 

 

Repül a sajba! 
 

MEGHÍVÓ 
 

A Visegrádi  

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

szeretettel vár mindenkit 
a hagyományőrző 

 

SAJBÁZÁSRA, 
 

melyet 

2017. április 8-án, szombaton, 19 órai kezdéssel 

tartunk a Duna-parton az Életfa-szobornál, 

rossz idő esetén (nagy eső, viharos szél) 
a sajbázást nagyhét szerdáján, április 12-én 

rendezzük meg 

 

A Visegrádi Német  
Nemzetiségi Önkormányzat 

 

szeretettel vár minden kedves Visegrádit 
 

városi majálisunkon  
 

a sportpályánál 
május 1-jén, délelőtt 10 órától  

kora délutánig 
 

Reggel, várhatóan, zenekarunk 
zenés ébresztővel fogja keltegetnia polgárokat  

a város különböző pontjain 

 
Reviczky Gyula: 

 

HÚSVÉT 
 

Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen! 
 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, 

Mely örök leszen. 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen! 
 

Frohe Ostern wünschen wir 

für euch alle liebe Leser!! 

 

Légy köszöntve, május fénye! 
 

Willekommen Mayenschein! 
 

Légy köszöntve, május fénye, / szívünk örvend jót re-

mélve, / bánatunk elillan félve, / hogyha híred jár. / 

Hó és fagy már elmúlt régen, / itt a földön s fenn az 

égen, / nem didergünk már a télben, / rögtön itt a 

nyár. / Vadvirággal ékesítsd a rétet, / százezernyi kis-

madárral / zengjen édes éneked, az / erdők lombja 

dalra várva / most üzen teérted. 
 

Willekommen Mayenschein! / Wer möcht uns 

ergetzen dein! / Wann du kannst verschwenden Pein, 

das / sagt uns diese Diett! / Winter der ist hie gelegen, 

/ auff dem Felde und in den Wegen! / Williglich gab 

er den Segen da / er von hynen schiett. / Nun wilt tu 

die Haide / aber ehren! / Und wilt kleine Vögelein / 

dein süsse Stimme lehren! / dass sie in dem Walde 

palde im / süssen Sanck gemeren! 

(Magyar szöveg: Mikola Péter, 2004.) 



10                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                       2017. április 
 

Á P R I L I 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 

 
 

Április 5 szerda, 16.30 
 

OVIMOZI: BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 MESE 
Magyar animációs film, 70’, 2010 
Rendező: Antonin Krizsanics, M. Tóth Géza 
 

Bogyó és Babóca elválaszthatatlan barátok. A 13 rövid mesében 
sok kedves kalandot élnek meg együtt, s közben új barátokat sze-
reznek és megismerik az őket körülvevő világot.  
  

Április 6. csütörtök, 19.15 
 

A RÉGI VÁROS 
Feliratos, amerikai filmdráma, 137’, 2016  
Rendező: Kenneth Lonergan 
Főszereplők: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler  
 

Amikor Lee bátyja meghal, kiderül, hogy neki kell felelősséget 
vállalnia unokaöccséért. Kénytelen mindent feladni és visszaköl-
tözni a városba, ahol felnőtt. Ahol túl sok emlék várja és a feladat: 
túllendülni a gyászon, és talán belekezdeni egy másik életbe, amit 
bátyja választott számára.  
 

Április 7. péntek, 19.15 
 

KONG: KOPONYA-SZIGET 
Magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 118’, 2017  
Rendező: Jordan Vogt-Roberts 
Főszereplők: Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman 
 

A Csendes-óceán egy feltérképezetlen szigetére expedíció érke-
zik: kutatók, üzletemberek és katonák, akik mind a sziget belsejét 
szeretnék jobban megismerni. Az erdő háborítatlan Paradicsom-
nak látszik, ám a látszat csal. A sűrűben egyre mélyebbre jutók 
nem tudják, hogy átléptek egy határt, és már a legendás Kong te-
rületén járnak.  
 

Április 8. szombat, 15.00 
 

ÁLLATI CSETEPATA 
Magyarul beszélő, orosz családi animációs film, 93’, 2016  
Rendező: Andrey Galat, Maxim Volkov 
 

Egy varázslatos messzi vidéken éldegél egy csapat bárány. Egy 
napon békés életüket megzavarja egy csapat farkas, akik a kör-
nyékükön vernek tábort. Szürke, a fiatal farkas hamarosan meg-
tapasztalja, milyen nehéz is báránybőrben élni, miután báránnyá 
változik.   
 

Április 8. szombat, 17.00 
 

A FEHÉR KIRÁLY 
Magyarul beszélő, angol–német–svéd–magyar dráma, 89’, 2016  
Rendező: Jörg Tittel, Alex Helfrecht 
Főszereplők: Lorenzo Allchurch, Olivia Williams, Jonathan Pryce 
 

Djata a világtól elzártan él szüleivel egy disztópikus diktatúrában. 
Egy nap két ügynök érkezik, akik az apjáért jöttek. A fiú nehezen 
tudja feldolgozni apja hiányát és a sok hazugságot. Egy remény 
élteti, apjának megtalálása, amiben a jó kapcsolatokkal rendel-
kező nagyszülei tudnának segíteni. Anyja azonban ellenáll annak, 
hogy segítséget kérjen tőlük.  
 

Április 8. szombat, 19.15 
 

LOGAN – FARKAS 
Magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 135’, 2017  
Rendező: James Mangold 
Főszereplők: Hugh Jackman, Dafne Keen, Patrick Stewart 
 

Minden megváltozik. A nem túl távoli jövőben már nem lesznek 
mutánsok. Akik még megmaradtak, azok bujkálnak, és egyre 
fogynak a képességeik. X professzor valahol a mexikói határon 
bujkál, öreg és beteg. Csak egykori diákja, Farkas gondoskodik 
róla, pedig ő sem egészséges. Aztán felbukkan valaki, aki min-

dent megváltoztat. Egy kislány, akinek szintén különös képessé-
gei vannak. És akit egy egész hadsereg próbál elrabolni. 
A fáradt hősök még egyszer, talán utoljára harcba szállnak.  
 

Április 9. vasárnap, 18.00 
 

KINCSEM 
Magyar történelmi kalandfilm, 2017  
Rendező: Herendi Gábor 
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Balsai Mónika 
 

Április 13. csütörtök, 19.15 
 

MENEDÉK 
Magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 124’, 2017 
Rendező: Niki Caro  
Főszereplők: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh 
 

1939-ben Lengyelországban Antonina Żabińska és a férje vezet-
ték a virágzó Varsói Állatkertet. Amikor hazájukat megszállják a 
nácik, saját eszközeikkel harcolva titokban az Ellenállásnak kez-
denek dolgozni. Tervet eszelnek ki arra, hogyan tudnának élete-
ket menteni a varsói gettóból. Ám ezzel Antonina magát, sőt a 
gyermekét is nagy veszélybe sodorja.  
 

Április 14. péntek, 17.00 
 

A FEHÉR KIRÁLY 
Magyarul beszélő, angol–német–svéd–magyar dráma, 89’, 2016  
Író: Dragomán György 
Rendező: Jörg Tittel, Alex Helfrecht 
Főszereplők: Lorenzo Allchurch, Olivia Williams, Jonathan Pryce 
 

Április 14. péntek, 19.15 
 

T2: TRAINSPOTTING 
Feliratos, angol film, 117’, 2017 
Rendező: Danny Boyle 
Főszereplők: Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, 
Ewen Bremner 
 

Négy edinborough-i srác meg a heroin története húsz évvel ez-
előtt felforgatta a mozis világot. A durva valóság és az őrült hu-
mor találkozásából kultikussá váló film és négy feledhetetlen fi-
gura született. Most mind visszatérnek: az évek őket sem kímél-
ték, és ők továbbra sem kímélnek senkit. Renton, Spud, Begbie 
és Beteg Srác: a négy régi barát, akit jó viszontlátni (de lehetőleg 
nem egy sötét sikátorban) újra akcióba lendül.  
 

Április 15. szombat, 15.00 
 

NYUSZI SULI – AZ ARANYTOJÁS ŐRZŐI 
Magyarul beszélő, német családi animációs film, 79’, 2017  
Rendező: Ute von Münchow-Pohl 
 

Max, a vagány nagyvárosi nyuszi egy véletlen folytán egyszer 
csak egy húsvéti nyuszikat képző iskolában találja magát. A kö-
zelben él egy róka család is, akik el akarják lopni az arany húsvéti 
tojást, hogy véget vessenek a húsvéti ünnepnek is. Maxre és 
Emmyre, a kedves nyuszi lányra vár a feladat, hogy megmentsék 
a húsvétot és a többi kis nyuszit a ravasz rókáktól.  
 

Április 15. szombat, 17.00 
 

MENEDÉK 
Magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 124’, 2017 
Rendező: Niki Caro  
Főszereplők: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh 
 

Április 15. szombat, 19.15 
 

PÁNCÉLBA ZÁRT SZELLEM 
Magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 120’, 2017  
Rendező: Rupert Sanders 
Főszereplők: Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano 
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Az Őrnagy a különleges erőknél szolgáló egyedi humán-kiborg 
hibrid, a 9-es Részleg vezetője. A legveszélyesebb bűnözők és 
szélsőségesek kiiktatására szakosodott részleg egy olyan ellen-
séggel kerül szembe, amelynek egyetlen célja, hogy elpusztítsa a 
HankaRobotika kibertechnológia fejlesztéseit.   
 

Április 19. szerda, 18.00 

ISMERETTERJESZTŐ MOZI:  

A PINGVINEK VÁNDORLÁSA 2.  
Magyarul beszélő francia dokumentumfilm, 82’, 2016 
Rendező: Luc Jaquet 
 

Az Oscar-díjas film folytatásában egy fiatal pingvin először kel 
útra, hogy társaihoz hasonlóan ő is kövesse a titokzatos hívást, 
ami miatt az állatok minden télen elindulnak egy ismeretlen táj 
felé. A film ennek a fiatal állatnak az első lépéseit követi nyomon, 
egy hosszú és lenyűgöző út során.  
 

Április 20. csütörtök, 19.15 

TEJBEN, VAJBAN, SZERELEMBEN 
Magyarul beszélő, amerikai–angol–szerb film, 125’, 2016  
Rendező: Emir Kusturica 
Főszereplők: Emir Kusturica, Monica Bellucci 
 

Kusturica új vígjátéka egy apró, háború sújtotta faluban játszódik. 
A helyi tejesember nap, mint nap tejet szállít szamarával a front-
vonal kellős közepén. Szereti a gondtalan falusi létet, ám élete 
egy nap fenekestül felfordul, miután megismerkedik egy gyö-
nyörű, titokzatos olasz nővel.  
 

Április 21. péntek, 17.00 

PATERSON 
Feliratos, amerikai film, 118’, 2016  
Rendező: Jim Jarmusch 
Főszereplők: Adam Driver, Golshifteh Farahani 
 

Paterson bejáratott napi rutin szerint éli életét. Szemléli a várost 
busza szélvédőjén keresztül, verseket ír, megsétáltatja kutyáját, 
törzshelyén iszik egy korsó sört, majd hazatér feleségéhez, aki 
pont az ellentéte. Minden nap új tervei vannak, és új célokat ker-
get. Ők ketten nem is lehetnének különbözőbbek, mégis harmó-
niában élnek egymással. 
 

Április 21. péntek, 19.15 

HÁZIÚR KIADÓ 
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 97’, 2016  
Rendező: François Desagnat 
Főszereplők: André Dussolier, Bérengere Krief, Julia Piaton 
Az egykor megbecsült özvegy szülészorvost apátiájából barátja 
próbálja megmenteni, nem sok sikerrel. Hubert inkább lakása biz-
tonságát választja. Kedvenc pékségében rábeszélik, fogadjon fel 
egy házvezetőnőt. De a házvezetőnő helyett egy albérletet kereső 
nő számát hívja fel, aki szinte azonnal felforgatja életét. Egy át-
bulizott éjszakán Hubert még abba is beleegyezik, hogy a két to-
vábbi szobáját is kiadja. Mire józanul is végiggondolhatná, már 
késő, a lakótárs keresés kezdetét vette.  
 

Április 22. szombat, 15.00 

MANCS 
Magyar családi kalandfilm, 92’, 2014 
Rendező: Pejó Róbert 
Főszereplők: Trill Zsolt, Holecskó Orsolya, Keresztes Tamás 
 

A filmet a világhírű magyar mentőkutya története ihlette, azonban 
a forgatókönyvet a képzelet szülte. A film tiszteletadás Mancs és 
a világ összes mentőkutyája előtt, akik bátorságuknak köszönhe-
tően emberek ezreinek életét mentik meg. 
 

Április 22. szombat, 17.00 

POFONCSATA 
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 91’, 2017 
Rendező: Richie Keen 
Főszereplők: Christina Hendricks, Ice Cube, JoAnna Garcia 
 

Egy buzgó tanerő, aki életében még alig találkozott más kaland-
dal, mint a reggeli becsengetés, véletlenül kirúgatja egy kollégá-
ját. Az állását vesztett tanár úgy dönt, bosszút áll: verekedni hívja 

a betoji pedagógust. A közelgő bunyónak pillanatok alatt híre 
megy, és senki sem kételkedik abban, hogy kit fognak laposra 
verni. Maga a jövendő áldozat sem. De mit tehetne mást? Ké-
szülni kezd, hogy ha már muszáj kapnia néhány maflást, legalább 
méltósággal essen hanyatt. 
 

Április 22. szombat, 19.15 

TEJBEN, VAJBAN, SZERELEMBEN 
Magyarul beszélő, amerikai–angol–szerb film, 125’, 2016  
Rendező: Emir Kusturica 
Főszereplők: Emir Kusturica, Monica Bellucci 
 

Április 27. csütörtök, 19.15 

PATERSON 
Feliratos, amerikai film, 118’, 2016  
Rendező: Jim Jarmusch 
Főszereplők: Adam Driver, Golshifteh Farahani 
 

Április 28. péntek, 17.00 

AMERIKAI PASZTORÁL 
Magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 108’, 2016 
Rendező: Ewan McGregor 
Főszereplők: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning 
 

Seymour egykor a gimnáziumi focicsapat sztárja volt, a helyi 
szépségkirálynőt vette feleségül és gyönyörű kislányuk született, 
Meredith. 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.   
 

Április 28. péntek, 19.15 

DESIERTO – AZ ÖRDÖG ORSZÁGÚTJA 
Magyarul beszélő, mexikói–francia thriller, 88’, 2015 
Rendező: Jonás Cuáron 
Főszereplők: Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan 
 

Egy csapat bevándorló megpróbál átkelni a mexikói határon, 
hogy eljusson az USA-ba, de útjukat állja egy távcsöves puskával 
felszerelt, önjelölt ,,igazságosztó", akit rasszista indulat fűt. Kí-
méletlen macska-egér játék kezdődik a sivatagban, amely során a 
zsigeri feszültség egy perce sem szűnik. 
 

Április 29. szombat, 15.00 

BÉBI ÚR 
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 97’, 2017 
Rendező: Tom McGrath 
 

Tim élete egy csapásra a feje tetejére áll, amikor szülei betoppan-
nak egy csecsemővel. Az öltönyös jövevény különös titkot rejte-
get. Amikor Tim leleplezi, kiderül, hogy „Bébi úrnak” komoly 
szándékai vannak: meg akarja akadályozni, hogy a Puppy Co. 
vállalat igazgatója véghezvigye aljas tervét. 
 

Április 29. szombat, 17.00 

HÁZIÚR KIADÓ 
Magyarul beszélő, francia vígjáték, 97’, 2016  
Rendező: François Desagnat 
Főszereplők: André Dussolier, Bérengere Krief, Julia Piaton 
 

Április 29. szombat, 19.15 

HALÁLOS IRAMBAN 8.  
Magyarul beszélő, amerikai–japán–francia akciófilm, 136’, 2017  
Rendező: F. Gary Gray 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham 
 

Dom és Letty nászúton vannak, Brian és Mia kiszálltak a játékból. 
A többiek is szétszéledtek, és próbálnak normálisnak tűnő életet 
élni. Ám egy titokzatos nő visszacsábítja Domot a bűn világába, 
ahonnét talán nincs menekvés. A kubai partoktól a Barents tenger 
jégpáncéljáig folyik a hajsza, hogy hőseink útját állják egy anar-
chistának, aki káoszt akar a világra szabadítani, és hogy hazahoz-
zák a férfit, aki családot csinált belőlük.  
 

A műsorváltozatás jogát fenntartjuk!  
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VISEGRÁD KITÜNTETETTJEIVISEGRÁD KITÜNTETETTJEIVISEGRÁD KITÜNTETETTJEIVISEGRÁD KITÜNTETETTJEI    
 

Nemzeti ünnepeink alkalmával ki-
tüntetettek névsorát tanulmányozva 
örömmel konstatálhatjuk, ha általunk 
ismert, nagyra becsült művész, szak-
ember nevét találjuk a listán. Különö-
sen jóleső érzés, ha visegrádi, Vise-
grádhoz kötődő személy kap magas 
állami díjat. Örömmel és büszkén ad-
juk tudtára azoknak, akik esetleg nem 
tudják, hogy Nádler István, Vigh Ta-

más után – 2017. március 15-én – a legmagasabb hazai kitünte-
téssel, a Kossuth-díjjal ismerték el a Visegrádon élő és alkotó 
PÉTERFY LÁSZLÓ kimagasló művészi munkásságát. 

Jelen megemlékezés nem vállalhatja fel a több mint 6 évtizedes 
művészi pályafutás ismertetését Erdélytől az Áprily-völgyig. 
Köztéri alkotásait a fővároson kívül az ország számos pontján és 
a határon túl megtekinthetjük. Értékmentő néprajzi munkásságát 
több kötet és tanulmány fémjelzi. Most elsősorban Visegrádhoz 
kötődő munkásságáról szeretnék szót ejteni.  

Péterfy László nagyon sokat tett-tesz a fiatal nemzedék művé-
szeti nevelése érdekében.  

A parajdi, visegrádi, kisoroszi gyerekeknek évek óta 
szentgyörgypusztai műhelyében ismerkedhetnek meg a szob-
rászművészet rejtelmeivel.  

Minden évben a visegrádi és a parajdi iskola egy-egy arra ér-
demes tanulói veheti át az Áprily Iskoláért Alapítvány által ala-
pított „Év Diákja” kitüntetést, Péterfy László Áprily Lajosról ké-
szített bronzplakettjét. 

Rendszeresen részt vesz az Áprily-hét diákoknak meghírdetett 
rajzversenyének zsűrijében. 

Az ő tervei alapján készítették el a Mogyoró-hegyi vadaspark 
közelében levő, ún. „Nagy László-székét”, amelyre Makovecz 
Imrének, a nagy költőre emlékeztető sorait vésték bele.  

Évek óta tart előadásokat a visegrádi építésztábor fiataljainak. 
A 2013-ban létrehozott visegrádi termelői piac terét is az ő 

szobra tette egyedivé, reméljük, az piac állandó helyszínén ha-
marosan újra felállítják.  

Visegrád újonnan alapított kitüntetése, a Niedermüller József-
díj plakettje is az ő alkotása. 

Nemcsak Visegrádon állította ki az erdélyi temetők sírjeleiről 
készített művészi és tudományos igényű rajzait és unikális 
csontszobrait, hanem számos alkotásával, más művészek társa-
ságában, Obergünzburgban és a franciaországi Saumur-ben is 
képviselte Visegrádot.  

2016-ban a város önkormányzatának képviselőtestülete „Vise-
grád város tiszteletbeli polgára” címmel ismerte el Péterfy 
László sokoldalú tevékenységét. 

Szeretnénk remélni, hogy Péterfy László hamarosan részt ve-
het Visegrád egy különleges „emlékművének” újjáalkotásában. 
Áprily-völgyből a Mogyoró-hegy felé vezető úton a 80-as évek 
elején Makovecz Imre egy kövekből összerótt kápolnát emelt, 
amelyet Péterfy László Madonna-szobra tette még értékesebbé. 
A felszentelt kápolnát sajnálatos módon lerombolták, csak Pé-
terfy László visszaemlékezésből készített rajz alapján van ké-
pünk az építményről. Reméljük, hogy mielőbb újjáépítik és Pé-
terfy László régi-új Madonna-szobra is a méltó helyére kerül. 

Amikor olvasóink nevében is gratulálunk Péterfy Lászlónak, 
további, Visegrádon eltöltött, művészi alkotómunkával teljes 
éveket kívánunk Neki. 

Gróf Péter 

A hivatalos közlemény 
szerint „Magyarország 

köztársasági elnöke Ma-

gyar Érdemrend közép-

keresztje polgári tago-

zata kitüntetést adomá-

nyozott: GRÓH JÁNOS 

GÁSPÁR irodalom- és 

művelődéstörténész, kri-

tikus, szerkesztő, a Köz-

társasági Elnöki Hivatal 

Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója 

részére a magyar írók életművét az adott korszak tör-

ténelmi és kulturális hátterével összefüggésben 

elemző írásai, valamint a közszolgálatban több évti-

zeden át elkötelezetten végzett, magas színvonalú 

szakmai munkája elismeréseként.”  

A pontos, minden fontos információt feltüntető hír-
adásban kitüntetettként szereplő Gróh Gáspár, 1998–
2002 között kormány-főtanácsadó, 2003–2005 között 
a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalompolitikai 
Főosztályának vezetője, 2006-tól 2011-ig Mádl Fe-
renc volt köztársasági elnök irodavezetője, gyermek-
korától jórészt Visegrádon élő, városunkhoz nemcsak 
családja révén kötődő „visegrádi polgár”.  

Gróh Gáspárra nemcsak irodalomtörténészi tevé-
kenysége, magas köztisztviselői beosztásában három 
köztársasági elnök által is megbecsült munkatársként 
eltöltött sikeres munkássága miatt lehetünk büszkék. 
Gróh Gáspár mindig készségesen segített, ha Vise-
grád városa szempontjából fontos ügyekben kértük a 
segítségét. Elég csak két példát említeni. 2009-ben 
emlékeztünk meg Visegrádnak a történelemben tör-
tént első említésének 1000. évfordulóját.  

A város nagyszabású millenniumi rendezvénysoro-
zatának legkiemelkedőbb eseménye 2009. augusztus 
29-én, a bíborosi misével egybekötött ünnepség, 
amelynek keretén belül felavatták Vigh Tamás 
„Életfa”-szobrát.  

Az ünnepség legfontosabb világi díszvendégeként 
Mádl Ferenc volt köztársasági elnök is részt vett a 
rendezvényen. Gróh Gáspár az elnök úr meghívásától 
kezdve Mádl Ferenc Visegrádon történő személyes 
kíséretéig felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a vá-
rosnak.  

2016-ban Visegrád városa meghirdette a Görgei-
emlékévet a szabadságharc fővezérének halála 100. 
és születésének 200. évfordulója alkalmából. felkéré-
sünkre Áder János köztársasági elnök mint a Magyar 
Honvádság főparancsnoka, elvállalta az emlékév fő-
védnöki tisztét. Gróh Gáspár nemcsak a hivatalos 
ügyintézésben volt segítségünkre, hanem elnök úr 
képviseletében több Görgei-rendezvényen is részt 
vett, és köszöntő beszédet is mondott.  

Kedves Gazsi!  
Városunk nevében köszönjük az eddig segítséget. 

Kitüntetésedhez gratulálva további sikeres alkotói 
éveket kívánunk Neked. 

Gróf Péter 
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Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit 
 

A   R E N D E Z V É N Y T É R 
(megközelíthet az egészségház udvarán keresztül,  Fő u.  38.)  

É V A D N Y I T Ó   P R O G R A M J Á R A 
 

2017. április 30-án, vasárnap 
  20.00 óra 
 
 
 

 

 

    koncert 
 

A 2017-es évadra meghirdetett visegrádi közönségszavazást az Ocho Macho zenekar nyerte, 
mely a hazai ska és reggae – fűszerezve egy kis punk és latin hangzással – műfajok egyik 
legnépszerűbb és legfontosabb zenekara. Így a rendezvényszezont városunkban idén ők 
nyitják meg.  
A 2003 óta aktívan zenélő szombathelyi „nyolc macsó” már hosszú évek óta a hazai klubélet 
és fesztiválok állandó kellékei és hangulatfelelősei. A zenekar elkötelezetten élőzenét játszik, 
és azért ragadnak hangszert a srácok, hogy együtt önfeledten szórakozhassunk. Szeretetért 
cserébe szeretetet adnak, így ez egy win-win szitu!” 

    

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

2017. április 11. 

a magyar költészet napja Visegrádon 
 

„Szállj költemény, szólj költemény 

mindenkihez külön-külön, 

hogy élünk ám és van remény, - 

van idő, csipjük csak fülön.” 

                 (József Attila) 
 

József Attila születése 112. évfordulója  

tiszteletére 
 

2017. április 11-én, kedden 18 órától 
 

VERS ÉS JÁTÉK 
címmel 

interaktív versdélutánt tartunk 
 

a Mátyás Király Művelődési Házban 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Visegrádi Versbarátok Köre, 

Áprily Iskoláért Alapítvány 
 
 

 

2017. április 21-én pénteken 

szeretettel várunk minden érdeklődőt 

a Sibrik-dombra, 

a 10. Parilia-ünnepre 
 

Gyülekezés 16 órakor 
a Salamon-toronynál lévő parkolóban 

 

Bevonulás, előadás, áldozatbemutatás és agapé 
 

Soproni Sándor Egyesület 
 

 

 

Mindenkit, aki szeret nótázni, 

népdalokat énekelni, szeretettel várunk! 
 

Minden hónap utolsó előtti péntekén, 18 órától 

a Mátyás Király Művelődési Házban 

A következő alkalom április 21-én lesz  

Érdeklődni a 06 (30) 257-8133-as telefonszámon lehet 
 

Batyus jellegű, melyre 
mindenkit szeretettel várunk! 
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A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit, 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
 

2017. április 22-én, szombaton  

15–19 óráig 

a művelődési házban tartandó 
 

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! 

 

 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

2017. május 5-én pénteken 17 órára 

a művelődési házba 
 

Széchenyi élete és munkássága 
 

című kiállítás megnyitójára 
 

Köszöntőt mond: 
Péchy Mária, 

a Széchenyi Kör elnöke 
 

A kiállítást megnyitja: 
Pap Éva, 

a Széchenyi kör elnökségi tagja 
 

A kiállítás 2017. június 1-jéig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartása szerint 

Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel.: 06 (26) 398-128 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, mely 

 

2017. április 28-án, pénteken 18 órától 

lesz a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban az 

Esztergom árvizei és árvízvédelme 

a 18–20. században 
címmel 

Horváth István 
muzeológus-történész tart 

vetített képes előadást 
 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Kedves Visegrádiak! 
 

2017. május 1-jén 

szeretettel várunk  

minden családot, barátot 

a sportpályán 

megrendezésre kerülő 
 

MAJÁLISRA 
 
 

Egész napos családi napot szervezünk, 
a hagyományokhoz hűen sok játékkal, 

és nyereménnyel 
 

Lesz ügyességi bringaverseny, főzőverseny, 
májusfamászás, jókedvű vetélkedők, 

közös papírsárkány-készítés és sárkányeregetés 
 

A részletekről plakátokon tájékozódhatnak majd! 
 

Töltsünk együtt egy vidám, szép napot! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület szervező csapata 
 

 

Mesegombolyító családi alkotóműhely 
 

Március 11-én, szombaton, tavaszköszöntő alkotóműhe-
lyünkön a gyerekek egy textil tulipánt varrtak, miközben 
tavaszcsalogató népdalokat énekeltünk. Az alkotás után a 
kertben, gyönyörű napsütésben népi és ügyességi játékokat 
játszottunk. Az árokcica és a nemzetes kidobó játék köz-
ben  jól megkergettük egymást. 
 

 
 

Legközelebb a nagy héten, április 12-én, szerdán 

15.00–17.00-ig várunk Benneteket húsvéti alkotómű-

helyünkbe.  

Tojásírással fogunk foglalkozni: viaszos tojás-

írás és berzselés is lesz, amikor egy kis növényi rátétes 
technika alkalmazása mellett festjük meg a tojásokat. 

A tojásírás után húsvéti vetélkedőben is lesz részünk, 
amiben szellemi és ügyességi feladatok egyaránt szerepel-
nek! 

 

Szeretettel várunk Benneteket: 
 

Gombosi Beatrix és Szél Marietta 
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,,…Gyermekem! Ilyen gyenge bizonyítványt érdemlünk?...” 
 

A félévi bizonyítvány kiosztása után bizonyára sok szülői 
házban hangzott el a fenti kérdés. A biztatgatás ,,Magad-

nak tanulsz, nem másnak” sajnos a legtöbb esetben falra 
hányt borsó. Természetesen vannak kivételek – szeren-
csére –, ahol működik a felelősség, a céltudat, a kötelesség 
érzete. De hát mit lehet tenni a gyengén teljesítők sarkallá-
sára? A testi fenyítés ma már büntetendő cselekmény. Ezt 
már az elsősök is tudják, magam is hallottam unokámtól 
annakidején. A diákok jogairól hivatalos írások, állásfog-
lalások foglalkoztak, foglalkoznak, ám a kötelességükről 
szinte semmi sem hallatszik. Az udvariasság, figyelmesség 
nagy általánosságban ismeretlen fogalom. Közlekedési jár-
műveken a várandós kismamákkal szemben a lányok több-
sége is közömbös. Van tv-s ,,emlékem” is: kisdiák rug-
dossa idős tanító bácsiját a katedrán. Ennyit a nevelési hi-
ányosságokról. Tudjuk, hogy alapvető viselkedésre a szü-
lőknek kell gyermeküket nevelni, ám sok esetben a szülők 
is nevelésre szorulnak még akkor is, ha esetleg több diplo-
mával rendelkeznek.  

Közismert, hogy rengeteg gyerek el van halmozva min-
den jóval: okos telefon, internet, helyenként saját jármű, 
komoly zsebpénz stb. Hallott már valaki olyan esetről, 
hogy a szülő rossz bizonyítvány esetén a felsoroltak közül 
– akárcsak egyet is – ,,befagyasztott” volna gyermeke elől? 
Ugye, nem! Azokról a szülőkről pedig említést sem tettem, 
akik nemzeti ünnepen a nemzeti himnuszunkat és a kül-
földi vendég himnuszát szétfütyülték – kisgyermekük, 
unokájuk társaságában. Ki fogja ezeket a gyerekeket a haza 
szeretetére, mások tiszteletére tanítani? Vagy mire fogják 
gyereküket tanítani azok a fiatalok, akik megfúrták a 2024. 
évi nyári olimpiai játékok esetleges magyar rendezési lehe-
tőségét. 

Hallották-e ők akárcsak egyszer is világversenyen a győz-
tes magyar versenyző tiszteletére felcsendülő himnuszt, és 
látták-e a tiszteletére felvont magyar zászlót? Bizonyára 
nem, vagy ha mégis, szemükben nem gyűlt össze öröm-
könny, szívük nem vert hevesebben. Számukra ismeretlen 
fogalom a magyar dicsőség. 

Lépni kell, hogy olyan nemzedék nőjön fel, melynek jel-
szava A HAZA MINDENEK ELŐTT kell, hogy legyen, 

ahogy azt nagyjaink több mint másfélszáz évvel ezelőtt 
megfogalmazták. 

Ez a feladat jórészt az iskolára vár, mivel a szülők egy 
része nem képes, nem tud, vagy nem akar részese lenni. 

Több mint hetven éve olyan iskolába jártam – az államo-
sításig –, ahol minden tanítási napot imával kezdtünk. Mi-
ért ne kezdhetnék a mai kisdiákok a tanítási napot ima he-
lyett, vagy ima mellett FOGADALOMTÉTEL-lel, mely 
segítségével megtanulnák a tőlük elvárható magatartást. 

 

A FOGADALOM valahogy így szólna: 
 

,,… Fogadom, hogy ember- és diáktársaimmal tisztelettel 

beszélek, őket pedig türelemmel végighallgatom. Igyek-

szem az időseket, testi fogyatékosokat, kisgyermekkel uta-

zókat, várandós kismamákat segíteni a közlekedésben és a 

napi munkájukban. Ügyelek környezetem, valamint szemé-

lyes használati dolgaim épségére, tisztaságára. Kerülöm és 

elítélem a rosszat. Törekszem szeretett hazám történelmé-

ről, híres személyiségeiről, ereklyéiről minél többet megis-

merni. Hazaszeretetemet nemzeti és egyházi ünnepeink 

méltó megtartásával ápolom és erősítem. Szüleim, nagy-

szüleim, tanítóim áldozatos törődését jó magatartással, 

tiszteletadással és minél jobb tanulási eredmény elérésével 

igyekszem meghálálni.  

Tudom, hogy mindez csak ép testtel, ép lélekkel és vas-

akarattal érhető el. Azon leszek minden erőmmel, hogy si-

kerüljön. Isten engem úgy segéljen!...” 
 

Fel lehet tenni a kérdést: miért van erre szükség? 
A válasz egyszerű. Fogadalmat tenni a jóra mindig fel-

emelő érzés, ennél már csak az nagyszerűbb, ha szívünk-
ben, lelkünkben vérünkké válik. 

Szerencsésebb gyerekek már otthon, a ,,családi asztalnál” 
meríthetnek belőle, de sajnos nem minden gyerek szeren-
csés. Ezek formálása az iskolára hárul. 

A Kerülöm a rosszat-ba be lehetne sorolni az irigységet, 
haragtartást, felvágást, kérkedést, gúnyolódást, lopást stb., 
de ezt akár pótlólag is be lehet illeszteni helyi döntés alap-
ján, vagy a pedagógus szóbeli kiegészítéseként. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla 

 
Kányádi Sándor:  

 

ÁPRILIS HÓNAPJA 
 
Bolondos egy hónap      Köpenyegbe burkol, 

április hónapja,       ingujjra vetkőztet: 

hol kalap a fején,      mutatja a tavaszt 

hol báránybőr sapka.       hol nyárnak, hol ősznek. 
 

Hiába próbálnád       Búsnak teszi magát, 

kilesni a kedvét,       szeme könnyben ázik, 

túljár az eszeden,      mindegyre lehunyja 

mire észrevennéd.      sűrű szempilláit. 
 

  Aztán gondol egyet, 

  fülig fut a szája, 

  s ránevet a fényben 

  hunyorgó világra. 

MEGHÍVÓ 
Az Együtt Kulturális Egyesület  

tisztelettel meghív minden érdeklődőt 
a 2017. április 26-án, szerdán 18 órakor kezdődő  

előadásra, 

amelyet  

DR. CSORBA LÁSZLÓ  
történész  

tart   

SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH  

– EGY VITA TANULSÁGAI  

170 ÉVVEL KÉSŐBB 
címmel 

a DUNA MOZIBAN 
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Néhány mondat  

Raimund Friedrich Kaindl könyvéhez 
 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Dicséretre méltó, példás az a tevékenységük, hogy a tör-

ténelmi szakirodalomból vett részletek megjelentetésével 
kívánják bővíteni az olvasóközönség ismereteit. Ehhez a 
törekvéshez szeretnék egy-két módszertani javaslatot 
tenni.  

A mű részletének közlésével egy időben érdemes lenne 
rövid jegyzetben felhívni a figyelmet a legsúlyosabb tárgyi 
tévedésekre, nehogy az olvasóban a valótlan állítás rögzí-
tődjön. Pl.: az utóbbi részletben a könyv szerzője velünk, 
magyarokkal megöleti Gizella királynét – gyalázatos rága-
lom –. Nem tudom, mit szólnának ehhez a passaui apácák, 
akiknél főnöknő volt a megözvegyült királyné – egészen 
haláláig. A szeretetre méltó apácáktól kaptuk azt a király-
néi csontereklyét, amelyet nagy tisztelettel őrzünk a zirci 
apátsági templomban. Furcsa módon a korai német–ma-
gyar történelem kötet által kissé egyoldalúan ismertetett 
fontos eseményei sorában a 955-ös augsburgi csatát meg-
említi a szerző, de a 907-es pozsonyi csatát kifelejti. A hon-
foglalás katonai befejezését is jelentő ütközetben a magya-
rok döntő győzelmet arattak a túlerőben levő Liutpold ba-
jor őrgróf seregei felett.  

Továbbá érdemes lenne a tudományos igénnyel fellépő 
munka történelmi hátterére felhívni a figyelmet. A mű 
megírása: 1912. Az egységes német állam 1866-ban porosz 
vezetéssel, Berlin fővárossal létrejön. Az osztrákokat ki-
szorítják az egységből. Az új állam olyan erőt képvisel, 
hogy öt év múlva, 1871-ben térdre kényszeríti Franciaor-
szágot, magához csatolja Elzász-Lotaringiát, és a hatalmas 
összegből, amit kikényszerít a franciáktól, felépíti nehéz-
iparát, egyben a hadiipar alapját. Ipari termelése megelőzi 
Angliát. Érthető, hogy a német vezetésben és közvéleke-
désben virágzik Anglia és Franciaország megregulázásá-
nak gondolata. Mivel a világ felosztható részének felosz-
tása befejeződött, a németek úgy vélik, nekik semmi nem 
jutott, az osztozást újra kell kezdeni. Ugyanakkor él és vi-
rágzik a kelet felé terjeszkedés törekvése. És a 20. század-
ban a világ kétszer lángba borult.  

Ilyen esetben a történészek egy része műveikben a hiva-
talos állami álláspontot segítik, erősítik és bizonygatják an-
nak helyességét. 

Hol érhető ez tetten az adott műben? A keleti terjeszkedés 
útjában él egy szerintük megbízhatatlan kis nép, a magyar, 
amelyik, ha megvadul – mondják – kezelhetetlenné válik. 
Többször a nyugat orrára koppintott, az is igaz viszont, 
hogy utolsó csepp vérükig védik azt a földet, melyet hitük 
szerint Attila hun uralkodó hagyott rájuk, akinek birodal-
mában magyar törzsek is éltek. Igaz, hogy politikai láng-
elme volt az Árpád-leszármazott, államszervező Istvánuk, 
de itt az ideje, hogy letörtjük ennek az elbizakodott, ki 
tudja, honnan jött népségnek a szarvait. Ne feledjük el, 
hogy hazánk ekkor a legerősebb és legéletképesebb közép-
európai országnak, az Osztrák–Magyar Monarchiának a 
tagja.  

Valóban árgus szemekkel figyelt István nyugat felé? Így 
igaz. Páratlan tehetséggel válogatta ki az előbbre állóktól 
azokat az feladatokat, amelyeket meg kellett valósítania 
ahhoz, hogy népét megtartsa és annak további fejlődését 
biztosítsa. Vaskézzel meg is valósítsa.  

Hogy mit szánt nekünk a háború megnyerése esetén a ke-
leti terjeszkedés eszméje, ma sem tudjuk. Nem is nagyon 
érdekel bennünket. A lebecsülő, lekicsinylő vélemények 
sem érdekelnek, napjainkban is van részünk belőlük. Ezek-
től nem csorbult nemzettudatunk, önbecsülésünk.  

Ugyanakkor tiszteljük, becsüljük a velünk élő, dolgos, 
szorgalmas kisebbségeket. Kultúrájuk az egyetemes ma-
gyar kultúrát gyarapítja. Egyetértésben dolgozunk közös 
hazánkért.  

Arra a kérdésre, hogy folytassa-e az újság ennek a műnek 
a közlését, azt válaszolnám, hogy igen. Bár a valótlanság 
akkor is valótlanság marad, ha tudományos mezbe bújtat-
ják. A tanulságot azonban levonhatjuk. Elsősorban azt, ho-
gyan nem szabad így kezelni két nép kapcsolatát. A tények 
meghamisítása, a lekezelés mindenkinek árt. Nemcsak a 
történetíróknak.  

A szerkesztőségnek további eredményes munkát kívá-
nok. 

Tisztelettel:                                     Cseke Lászlóné 
 nyugdíjas történelemtanár 

 

A német nemzetiségi oldalt a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat szerkeszti, abba a Visegrádi Hírek szerkesztő-

sége nem szól bele. A Kaindl-könyvvel kapcsolatos állás-

foglalását a szerkesztőbizottság a VH előző számában ki-

fejezésre juttatta. Mi is azon az állásponton vagyunk, 

hogy az egy hazában élő nemzetiségek kultúráját tisztelni 

kell és közös történelmünkről csak hitelesen szabad meg-

szólalni. E témával kapcsolatban további vitában a szer-

kesztőség nem óhajt részt venni.     A szerkesztőbizottság 
 

 

 
 

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 
 

e-mail: tahifa87@gmail.com     www.tahifaker.hu 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK  

EGY PÁLYAFUTÁSRA V. 
 

 

 
 

 

Árvízvédelem 
Mivel Visegrád közvetlenül a Duna mellett terül el, így 

mindig számítani lehetett a Duna kisebb-nagyobb áradása-
ira. Például a 60-as években befagyott a víz (át lehetett 
járni Nagymarosra a jégen) és csak tavasszal olvadt el, ki-
sebb bajt okozva. Arra még emlékezhetünk, hogy a jeges 
ár elöntötte a Sirály étterem területét, melyen az idő szerint 
még csak egy kicsi kocsma volt, a hajóállomáson pedig a 
part szélére rakta ki a hatalmas jégtáblákat. Nyári áradások 
is voltak, de kisebb mértékűek, nem okozván nagyobb bajt. 

Az 1965-ös árvíz azonban mindenkorra emlékezetes ma-
rad. Ekkorra már megépült a 11-es út a Duna-parton, így 
abban reménykedhettünk, hogy az út töltése megfelel ár-
vízi töltésnek is és meg tudjuk védeni a belső területeket. 
Kezdetben sikerült is, mert az aluljáróknál és átereszeknél 
lezártuk a zsilipeket és homokzsákokkal is védekeztünk. A 
Visegrád és Dömös határán lévő patak zsilipjét is lezártuk 
és a dömösi tanáccsal együtt védekeztünk. Sajnos a vízállás 
annyira emelkedett, hogy a védekezésünk eredményte-
lenné vált, mert az új út töltése laza anyagból lévén, át-
eresztette a vizet a belső területekre. Annyira laza volt a 
töltés, hogy teherautót nem is lehetett ráengedni, az utat ál-
landóan őrizni kellett. Például az erdészet Fő utcai épülete 
előtti járdaszakaszon 90 cm-es volt a víz, elöntötte az au-
tóparkolót és a parkot is. Az Újtelepen 28 cm-es víz volt az 
úttesten. Több házból is ki kellett költöztetni a lakosságot. 
Őket az egészségházban és a művelődési házban helyeztük 
el. A víz elöntötte a Sirály éttermet és az ABC áruházat is. 
Ezekben az épületekben a víz 60 cm magasan állt. Az ABC 
már működött, így azt az iskolába költöztettük, a Sirály 
még nem kezdte meg a működését, így ott nem került sor 
kiköltöztetésre. Az óvoda és a bölcsőde udvarán is víz állt. 
Tekintettel arra, hogy az ár 1965. június 12-én öntött el 
bennünket, a szép számú üdülőben már elég sok vendég 
volt. Azért, hogy ne legyen probléma a naponta beszer-
zendő élelmiszerek biztosításával, úgy határoztunk, hogy 
az üdülőket is kiköltöztetjük.  

Annál is inkább határoztunk így, mert a Fő utcai nagy 
üdülők udvarát is elöntötte az ár, így a vendégek mozgása 
lehetetlenné vált. Felvettük a kapcsolatot a SZOT-tal és a 
vállalati üdülők főnökségeivel, akikkel sikerült meg-
egyezni, így a kiköltöztetést végrehajtottuk. A Lepencei 
Szociális Otthon gondozottait is ki kellett telepítenünk Di-
ósjenőre. A lakosság mozgása is erősen korlátozott volt, 
azért a parkerdőgazdaság a főigazgató, dr. Madas László 
terve és irányítása szerint erdészeti dolgozókkal gyalogutat 
létesített a Kálvária alatti hegyvonulaton. A 11-es utat a 
révtől egészen Dömösig elöntötte a víz, tehát a gépkocsi 
forgalom teljesen lehetetlenné vált. A kórház térségében az 
úton olyan magas volt a víz, hogy ladikkal át lehetett kelni 
a szalagkorlát felett. A kórházból a betegeket nem tudtuk 
elszállítani, így nem lehetett kiüríteni az épületet. Súlyos-
bította a helyzetet, hogy a trafóház elöntésével az egész 
kórházban megszűnt az áramellátás. Kenyeret, tejet sem 
tudtak szállítani a napi ellátásra. Ezeket a problémákat 

azonban sürgősen meg kellett oldani. Dr. Madas László a 
Földművelődésügyi Minisztériumtól kért segítséget, ahon-
nan kaptunk aggregátorokat, amelyeket nekünk kellett ki-
szállítani. Elképzelhető, hogy milyen nehézségek árán, de 
másnapra már lett áram a kórházban. A tej és kenyérellátást 
is meg kellett oldani. Volt egy ladikunk, amelyet minden 
nyáron a szabad strandon használtunk. Most ezt állítottuk 
szolgálatba, Tóth József tornatanár vezetésével. Két fiú, 
Dubniczki Tibi és Schandl Jani voltak a segéderők, akik 
naponta szállították az ABC-ből a kenyeret és a tejet a kór-
házba. Az árvíz idején Visegrádról gyakorlatilag nem lehe-
tett kijutni, így a naponta eljáró dolgozók sem mehettek se-
hova. Így az itthon maradottakra is számíthattunk, ahol kel-
lett, segítettek.  

Itt kell megemlítenem a helyi önkéntes tűzoltó egyesüle-
tet. Az egyesület elnökének vezetésével mindig ott voltak, 
ahol kellett segíteni. Az árvíz idején szép példáját adta az 
összefogásnak a lakosság, a tanácstagok, a végrehajtó bi-
zottság tagjai, a tanács dolgozói és a településünkön mű-
ködő szervezetek, vállalatok dolgozói. Nem volt értelmet-
len kapkodás, mindenki segíteni igyekezett a legjobb tudá-
sát adván. A lakosság és az árvíz miatt itt ragadtak is fe-
gyelmezettek voltak, így említésre méltó negatív esemény 
nem történt. 
 
A Tamás-hegy sorsa 

A lösztalajban eredetileg borospincék voltak, de amikor 
egy alkalommal a filoxéra elpusztította a szőlőket, a tulaj-
donosok elszegényedtek és a pincékbe húzódtak. Így ala-
kultak ki a pincelakások. A vízelvezetés nem volt megol-
dott, a víz áztatta a laza lösztalajt. Amikor az 1960-as évek-
ben megindult Visegrádon a vízhálózat kiépítése, akkor a 
Tamás-hegyen is építettek vezetéket. Ez sem tett jót a telep 
szerkezetének. Az 1965-ös nagy árvíz idején nagy esőzé-
sek voltak, ez sietette a folyamatot, a pincéknél beomlások 
keletkeztek. Az akkori tanácsnak nagy fejtörést okozott, 
hogy hogyan mentsék meg az ottani lakosokat. Gondol-
kodtak a beomlások tömedékeléséről, mint megoldásról, 
de ez nem bizonyult célravezetőnek. Készíttettek talajme-
chanikai szakvéleményt, amely minden egyes pincét fel-
tárt, értékelt és javaslatot tett a felszámolásra. Ebből követ-
kezett azután, hogy felmérve a helyzetet, annak súlyossá-
gára tekintettel tervet készítettek a felszámolásra. Ezt kö-
vetően elkezdték a célcsoportos hitelkérelmek benyújtását, 
mígnem végül 1973-ban konkrétummá vált, hogy a felszá-
molásra legelsőben 30 lakást kell építeni és ezek elkészülte 
után lehet megkezdeni az áttelepítést. Akkor egy igen ke-
serves folyamat indult el, hiszen nagy volt az ellenállás. 
Ebben a folyamatban a falu lakossága sem volt partnere a 
tanácsnak. Így épültek meg a „CS lakások”, három épület 
10-10 lakással. Keserves időszak volt. Közben a tanácsülés 
úgy döntött, hogy az apró telkeket, amelyeken a pincék áll-
tak, illetve behúzódtak a hegybe, nem sajátítja ki, mert a 
tulajdonosok csak igen csekély összeget, úgyszólván fillé-
reket kapnának érte. Inkább vállalta, hogy évenként a köz-
ségfejlesztési számlán a terület felvásárlására tartalékol 
egy bizonyos összeget. Ez el is indult, de nem valósult 
meg. A további terv az volt ezzel a területtel, hogy megvá-
sárlás után a tanács átadja a parkerdőgazdaságnak, kikötve, 
hogy a területen kizárólag sétány alakítható ki padokkal és 
megfelelő fásítással és talajvédelemmel. Építeni ott nem 
lehet semmit, mert a tanács tartozik az onnan kitelepített � 
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� embereknek azzal, hogy másokat, pénzesebb embereket 
nem enged oda építkezni, mintegy fricskaként a pénztele-
nebb néprétegnek. Meg a talajviszonyok sem változtak, sőt 
súlyosbodtak, így a terület állapota is kizárta ezt. Ez az elv 
meg is valósult a következő évek során, csak sajnos a pénz 
gyűlt össze nehezen. Erre a célra már nem tudtak kikönyö-
rögni megfelelő támogatást, így maradt a szerény pénz-
gyűjtés a községfejlesztési alapon. Sajnos az újabb vezetés 
már nem érezte, vagy nem akarta érezni ennek súlyosságát 
és adott ki építési engedélyt, nem tudom ezt hogyan tudta 
keresztül vinni. Ez igen nagy hiba, mert elindított egy 
olyan vélemény folyamatot, ami a Sziget utcai házaknál je-
lentkezett láthatóan, amikor a lakosságnak az a véleménye 
alakult ki, hogy ezeket a lakásokat a benne lakók ingyen 
kapták, figyelembe véve az átlagos 1,4 millió forintos érté-
ket, amikor pedig az árak mindenben az égbe szöknek. Per-
sze a lakosság nem számolt azzal, hogy igen kevés kivétel-
lel a többség hogyan került ezekbe a házakba, csak a mos-
tani tényeket látják. A Tamás-hegy felszámolására 40 lakás 
építését tervezték. Így épültek a Rákóczi utcai, úgynevezett 
„CS lakások” és a Sziget utcában a 9. alatt lévő 10 lakásos 
épület. Ebben az időben volt téma új múzeum építése, ezért 
a jövendő múzeum épületének területébe beleesett 3 lakó-
ház kisajátítása, összesen 5 családdal. A múzeum eredeti 
területén lakott egy család, az ő kiköltözésük is téma volt. 
A múzeum területén lévő két nagy épületben is laktak csa-
ládok (összesen 4 család), ezeket is tervbe vették kiköltöz-
tetni. Ezen feladatok végrehajtására további tíz lakás építé-
sére kapott a tanács hitelt, így került sor a Sziget u. 7. épület 
megépítésére. A házak elkészülte után került sor a beköltö-
zésre. Tekintettel a célcsoportos  lakásépítésekhez  (Sziget 

u. 7. és 9.) szükséges telkek kisajátítására, helyi kezdemé-
nyezésre úgy döntöttek a felsőbb szervek, hogy az egész 
hegyoldalt ki kell sajátítani további célokra. Így kapott 
megfelelő hitelt a helyi tanács arra, hogy kisajátítás útján 
megszerezze ezeket a területeket, ahol először megépült az 
út, majd a 7. és a 9. számú épület. Azt követően pedig az 
úgynevezett szolgáltató ház, amelyre Visegrádnak nagy 
szüksége volt. Ezt figyelembe véve két szolgáltató cég, a 
GELKA és a PATYOLAT járult hozzá a létesítményhez, 
egy-egy komplett üzlethelység igénylésével. A felsőbb 
szervek pedig úgy döntöttek, hogy az épület jó kihasznált-
sága érdekében további 4 lakás építésére kap célcsoportos 
beruházási hitelt a tanács. Ehhez a döntéshez hozzájárult az 
a tény is, hogy időközben Lepencén megépült a meleg vizű 
strand, valamint a parkoló létesítése és a vízi erőmű várható 
építése miatt a 11-es út áthelyezése szükségessé tette az 
ezen a területen lévő állami ház lebontását, melyben 3 csa-
lád lakott. Ez megtörtént. 

Ezzel befejeződött a Tamás-hegy rendezésének I. szaka-
sza, vagyis a pincék felszámolásával az ott lakók kiköltöz-
tetése. További feladat lett volna a pincék tulajdonosaitól 
felvásárolni a területet és megvalósítani a tervünket a park 
és sétány megépítésére. Sajnos erre már nem jutott időnk, 
így az egész terület rendezése a tervezett formában elma-
radt. Azt sem tudtuk, hogy a községfejlesztési alapban az 
erre a célra tartalékolt összegnek mi lett a sorsa.  

Emlékezetemre támaszkodva igyekeztem mindenre hűen 
visszagondolni és örülök annak, hogy a közel 30 év hosszú 
visegrádi pályafutásom során mindezen feladatok végre-
hajtásában tevékenyen részt vehettem. (Vége) 

Horváth Margit 

 
 

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 

 

SCHILLING AUTO 

Karosszéria – Szakszerviz 

– Kárfelvétel, kárrendezés 
– Lakatos, fényező munkák 
– Vizsgáztatás, időszakos szerviz 
– Gumi, olaj, futómű 
– Autómentés 
– Csereautó lehetőség 
– Hozom-viszem szolgálat 

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3. 

Tel.: 06 (20) 954-0983 

e-mail: szerviz@schillingauto.hu  www.schillingauto.hu 

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 
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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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