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V Á R OS H Á Z I  H Í R E K 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 
 

2017. április 19-i rendes testületi ülés: 
– Elfogadtuk a Szentendrei Rendőrkapitányság értékelő je-

lentését a 2016. évben végzett rendőri tevékenységről, va-
lamint a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolóját.  

– A képviselő-testület jóváhagyta a 2016. évi éves összefog-
laló belső ellenőri jelentését.  

– Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a) pont szerinti önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati 
célra támogatás iránti kérelmet nyújt be a visegrádi egész- 

ségház épületének belső átalakítására, felújítására, az 
alábbi pénzügyi feltételekkel: 
támogatással igényelhető összeg (50%): 15.831.121 Ft, 
saját forrás: 15.831.122 Ft, 
beruházás teljes költsége: 31.662.243 Ft. 

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) Önk. rendelet 8. § b) 
pontja alapján értékesítésre jelölte ki a testület az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a vagyonrendelet-
nek megfelelő eljárás szerint:

 

Sor-
szám 

Helyrajzi 
szám 

 

Elhelyezkedés 
  

Művelési ág 
Terület  

(m2) 

 

HÉSZ 

1 195/9 Harangvirág u. 22 beépítetlen terület 485 Lke-4 
2 705/2 Újkert utca beépítetlen terület 2303 Üh-4 
3 271 Csukavölgy utca beépítetlen terület 5400 Üh-3 
4 904/3 Újhegy dűlő beépítetlen terület 1542 Üh-3 
5 1640/6 Áprily-völgy beépítetlen terület 747 Üh-1 
6 811/3 Rigó utca beépítetlen terület 1447 Üh-4 

 

A nyilvános pályázat kiírására, az ingatlan forgalmi felérté-
keltetésére, valamint a pályázati eljárás lebonyolítására a va-
gyonrendelet 10. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület 
a jegyzőt kérte fel. 

– A nagy parkban álló pavilon bérlésére kiírt pályázatra ha-
táridőben egy érvényes ajánlat érkezett, melyet Bu-

denszkiné Toldi Mónika nyújtott be. Az általa ajánlott 
35.000 Ft + áfa/hó összegű bérleti díjat a testület elfo-
gadta és a pályázóval a nagy parkban álló pavilon bérlé-
sére helyiségbérleti szerződést kötött. 

– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Hintenber-

ger András képviselő 2016. évi november–december havi 
(161.980 Ft), valamint a 2017. év 12 havi (933.600 Ft) 
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz összesen: 
1.095.580 Ft felajánlását a Keresztelő Szent János-plébá-
niatemplom régi főoltárképének restaurálási költségeire. 

– Bártfai István, Bálint Zsolt, Mikesy Tamás és Schüszterl 

Károly képviselők egy-egy havi képviselői tiszteletdíjuk-
nak megfelelő összeget (77.800 Ft) ajánlottak föl a Ke-
resztelő Szent János-plébániatemplom régi főoltárképé-
nek restaurálási költségeire. 

– Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2017. év 
három és fél havi (januártól április 15-ig) tiszteletdíjának 
megfelelő összeget (549.658 Ft) ajánlott föl a Keresztelő 
Szent János-plébániatemplom régi főoltárképének restau-
rálási költségeire.  

– 750 db házszám- és 150 db utcanévtábla készítését ren-
delte meg a képviselő-testület AFV Tábla Kft.-től 
1.191.000 Ft + áfa = 1 512 570 Ft vállalkozási díj ellené-
ben. A házszámtáblák kiosztása várhatóan június közepén 
kezdődik. 

– Elfogadta a képviselő-testület a Visegrád 72, 71/1 és 71/2 
helyrajzi számú (óvoda melletti ingatlan) földrészletek te-
lekalakításához, valamint a Visegrád 236/14, 236/15, 
236/16, 236/19 és 245 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-
rendezéséhez Bonifert Csaba földmérő technikus által ké-
szített változási vázrajzot. 

– 2017. május 1-jétől határozatlan időtartamra Hock Gyula 
Ügyvédi Irodát (képviseli: Dr. Hock Gyula) bízta meg a 
képviselő-testület az önkormányzat általános jogi (ügy-
védi) feladatainak, különösen önkormányzat által érintett 
perekben perbeli képviseletének ellátásával, havi 225.000 

Ft + áfa átalánydíjért. Az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő gazdasági társaságok és közalapítványok 
alapító okiratainak, alapszabályainak módosításával és az 
adásvételi szerződések elkészítésével 2017. május 1-jétől 
határozatlan időtartamra alkalomszerű, eseti megbízás 
alapján Dr. Kádár Petra egyéni ügyvédet bízta meg a 
képviselő-testület. 

– A Makovecz Imre által tervezett Magyar László Torna-

csarnok felújításának és korszerűsítésének, valamint bő-
vítésének építésügyi hatósági eljárásához szükséges épí-
tészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére 2017. ja-
nuár 23. napján a Sáros és Társa Építésziroda Bt.-vel kö-
tött tervezési és felhasználási szerződés vállalkozói díját 
9.606.000 Ft + 27% áfa, mindösszesen 12.199.620 Ft-ra 
módosította a testület azzal, hogy a módosított szerződés 
alapján a tervezői munka részét képezi az engedélyes 
tervdokumentáció helyett a tornacsarnok I. (felújítási és 
korszerűsítési) ütemében megvalósuló, az 1850/2016. 
(XII. 23.) Korm. határozat által támogatott felújítási és 
korszerűsítési munkák komplett kivitelezési tervei is. A 
vállalkozói díj az 1850/2016. (XII. 23.) Kormányhatáro-
zat alapján a Magyar László Tornacsarnok épület felújí-
tását és korszerűsítését az önkormányzat által kapott 
200.000.000 Ft összegű támogatásból finanszírozzák. A 
továbbiakban arról is döntött a testület, hogy Magyar 
László Tornacsarnok II. (bővítési) ütemének döntés-elő-
készítő jóváhagyási tanulmányterv elkészítésével a Sáros 
és Társa Építésziroda Bt.-t bízza meg 1.500.000 Ft + 27% 
áfa, mindösszesen 1.905.000 Ft vállalkozói díj ellenében. 
A vállalkozói díjat a 2017. évi költségvetés dologi kiadá-
sainak terhére biztosítja az önkormányzat. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Bártfai István képviselő 
2017. év február március hónapra járó, 2 havi tiszteletdí-
jának megfelelő összeg, azaz 155.600 Ft a Szent György 
Lovagrend részére történő felajánlását, működési költsé-
gekre, valamint eszközbeszerzésre. 

 

2017. május 5-i rendkívüli testületi ülés: 
– Elfogadta a képviselő-testület Visegrád működésével, je-

lenlegi fejlesztéseivel, közeli és középtávú jövőjének ter-
vezésével kapcsolatos Virágzó Visegrád Program kon-
cepcióját, melyet Magyarország Kormánya elé terjesztett 
fel Visegrád Város Önkormányzata.                                  VVÖ 
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MEGHÍVÓ  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. tv.  54. § alapján 

közmeghallgatásra 
 

ö s s z e h í v o m 
 

  Az ülés helye:  A városháza tanácsterme, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
  Az ülés időpontja: 2017. június 14. szerda, 18 óra 
 

Napirendi javaslat 
 

  1. Virágzó Visegrád Program ismertetése 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  2. Tájékoztató az Áprily Lajos Általános Iskola két épülete, 
                    valamint a Magyar László Sportcsarnok felújításáról, bővítéséről 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  3. Tájékoztató a Magyar Közút kezelésében lévő utak felújításáról 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  4. Tájékoztató a Visegrádra tervezett élelmiszer-áruházról 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  5. Tájékoztató a lepencei strand megvalósíthatósági tanulmányával kapcsolatban 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  6. Tájékoztató az árvízvédelmi beruházás állásáról 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  7. A városi parkolással, közterület használattal kapcsolatos kérdések megvitatása 
       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

  8. Egyebek 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
Tájékoztatás 

 

Tisztelettel tájékoztatjuk a város lakosait, hogy a Visegrá-
dot érintő kérdésekről, ügyekről, testületi döntésekről, ter-
vezett és folyamatban lévő fejlesztésekről hiteles tájékoz-
tatást továbbra is az alábbi kommunikációs csatornákon 
keresztül kaphatnak: 
 

• Visegrádi Hírek 
• Visegrád Város hivatalos honlapja 
• Visegrád Város hivatalos facebook oldala 
• A városháza hirdetője 
• A Danubia Televízió közvetítései, hírösszeállításai 
• Közmeghallgatás 
• Lakossági fórumok 
• Társadalmi egyeztető fórumok 

 

Elérhetőségek és ügyintézés: 
Visegrád Város Önkormányzata, Visegrádi Polgármes-

teri Hivatal  
Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Tel.: 06 (26) 398-255, 06 (26) 398-090 
Honlap: www.visegrad.hu 
E-mail: visegrad@visegrad.hu, jegyzo@visegrad.hu 
 

Kérjük Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat, felve-
téseiket ezen fórumokon keresztül juttassák el hozzánk. 
Kérdéseikre, problémáikra szintén itt tudunk válaszolni, de 
természetesen a fenti elérhetőségeken túl személyesen is 
kereshetnek engem, a jegyzőt vagy a hivatal munkatársait.  

Félegyházi András polgármester 

Búcsú Karl-Heinz Kleetől 
 

Szomorú hírt kaptunk 
április végén Obergünz-
burgból. 

Életének 74. évében el-
hunyt Karl-Heinz Klee, a 
Német–Magyar Testvér-
városi Egyesület első ve-
zetője. 1995-ben Karl-
Heinz Klee és néhány 
obergünzburgi polgár el-
jött Visegrádra és felke-
resték a polgármestert, 
hogy kezdeményezzék 
testvérvárosi kapcsolat 
kiépítését. Ennek az együttműködésnek az első tizenkét 
évében ő vezette a német egyesületet. 

Szívvel-lélekkel dolgozott azon, hogy a diákcserék jól 
sikerüljenek, szervezte a két város közötti rendszeres 
látogatásokat, évente többször ideutazott, hogy talál-
kozzon velünk, visegrádi barátaival.  

2005-ben a városnapi ünnepségen átvette a tisztelet-
beli polgárnak járó oklevelet, amire nagyon büszke 
volt.  

Karl-Heinz Klee temetésén Zeller Márton helyezett el 
koszorút a visegrádiak nevében. 

Emlékét megőrizzük! 
VVÖ és a VNNÖ 
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V á rrrr o s h Á ZZZZ i  M o z a i k k k k     
Házszámtáblák: A Visegrádi Hírek előző számában beszá-
moltunk az utca- és házszámtáblák beszerzéséről. Ezúton 
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a táblák június-
ban elkészülnek. A már rendezett – lásd a felsorolásban 
szereplő utcákban – lakcímmel rendelkező ingatlantulajdo-
nosok 2017. június 19-től díjmentesen átvehetik az egysé-
ges házszámtáblákat a polgármesteri hivatalban, nyitvatar-
tási időben: Mátyás király utca / Patak zug / Sziget utca / 

Szőlőskert utca / Újkert utca / Vár szer / Sirály utca / Schu-

lek utca / Salamon-torony utca Gizella út / Duna-parti út / 

Malom köz / Török utca / Pázmány Péter utca / Temetősor 

utca. 

Aki a házszámtáblák kihelyezéséhez segítséget igényel, 

kérjük, jelezze azt ugyancsak a polgármesteri hivatalban. 
Visegrádon egyébként a lakcímrendezés folyamatosan 

zajlik; az önkormányzat a település minden ingatlanára el-
készítteti a házszámtáblákat. 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy a közterüle-

tek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 

19/2013. (IX. 6.) rendelete alapján az utcanévtáblákat az 
utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki 
kell helyezni, illetve saroktelek esetén a saroktelek keríté-
sén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartó-
szerkezeten kell elhelyezni. A kihelyezés kötelező, melyről 
az önkormányzat gondoskodik. 

Kérjük és köszönjük szíves együttműködésüket! 
 

Közterületek rendezettsége – munkaerőt keresünk! 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Ismert tény, hogy Visegrádon a település „közigazgatási” méretéhez és lakosságszámához képest rengeteg olyan te-

rület van, ami nem az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, de szerves része a városnak és kinézete erősen 
meghatározó. Ezen területek legnagyobb részét a kezelő nem gondozza, így az önkormányzati területek gondozásán 
túl ezt a feladatot is a városnak, azaz a városgazdálkodási csoportnak kell felvállalnia. Ez tavasztól őszig – főleg csa-
padékos és meleg időjárás esetén – hatalmas terhet ró a jelenleg hat fővel dolgozó egységre, tekintettel arra, hogy 
számos más feladatot is el kell látniuk ebben az időszakban. A lakossági észrevételek, bejelentések alapján azt is tudjuk, 
hogy nincs mindenki megelégedve, mindig van olyan településrész, ahová addigra jutnak csak el, amikor már az ott 
élők komfortérzését erősen zavarja a gaz, vagy a magas fű. Sajnálatos módon az elmúlt években a lakossági aktivitás 
is csökkent, azaz sokan nem tartják be azt az egyébként rendeletbe foglalt szabályt (Visegrád Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 20/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről), mely szerint mindenki köteles nem csak az ingatlanán belül, de az ingatlana, 
vagy az általa használt ingatlan előtti járdaszakaszon, zöld területen is rendet tartani. Ebbe beletartozik a gazolás és 
fűnyírás is. Ugyanakkor sokan vannak, akik nemcsak saját portájukat, de az azt körülvevő területet is gondozzák, amit 
ezúton is köszönünk. 

Kérjük a lakosság együttműködését, hogy a fenti rendeletben foglalt kötelezettségeken túl segítsenek a városgazdál-
kodás csoport dolgozói által beültetett közterületi virágtartó edények, ágyások gondozásában, gazolásában és a virágok 
locsolásában! 

 
 

FELHÍVÁS! 
 

A fentiekkel összhangban várjuk azok jelentkezését a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a jegyzőnél, 
akik munkajogviszony keretében, vagy megbízási szerződéssel idényjellegűen, 

határozott időtartamra munkát vállalnának az önkormányzatnál  
a közterületek rendben tartása érdekében. 

 

 

Útfelújítások: Május hónapban az alábbi utcák, útszaka-
szok kaptak új aszfaltburkolatot: Berkenye utca, Sziget 
utca, Fő utca, Malomhegy utca, Rigó utca. 
 

Berkenye utca 

Fő utca 

Visegrád Város 
Önkormányzata 
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Megindulhat az árvízvédelmi beruházás  
második ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

 

Elérkezett a régóta várt pillanat, jogerőre emelkedett a 
tervezett földmű engedélye is, így megindulhat a közbe-
szerzési eljárás. Négy engedélyt kellett megszereznie az 
önkormányzatnak ahhoz, hogy folytatódhasson a beruhá-
zás. A városközponti szakasz mobilfalas védművére vonat-
kozó engedélyt már korábban beszerezte, de hiányzott még 
az Apát-kúti-patak hídjára, az Apát-kúti-patak torkolatára 
és a földműre vonatkozó engedély. Az Apát-kúti-pataknál 
szintén mobil elemek lesznek, mivel a mértékadó árvíz-
szint plusz egy méteres magasság a jelenlegi útpályától kö-
zel két méterrel följebb van. A tervezett földmű a sportpá-
lyát és a mellette levő területeket öleli körbe és nagyjából 
a VIFA-nál csatlakozik a 11-es úthoz, mivel a szükséges 
magasságot ott éri el a 11-es út, így zárja be a védelmi gyű-
rűt. Számtalan hatósági, szakhatósági egyeztetésen van túl 
az önkormányzat, hogy a tervek az egymásra épülő enge-
délyezési rendszeren átmenjenek, de húsvét előtt megérke-

zett, húsvét után pedig jogerőre emelkedett az utolsó enge-
dély is.  

Jelenleg a projektmenedzsment és a mérnök azon dolgoz-
nak, hogy a lehető leggyorsabban a Közbeszerzési Fel-
ügyelethez kerüljön az anyag. Ez egy nyílt közbeszerzési 
eljárás lesz. Az önkormányzat bízik abban, hogy fölkelti 
majd a piac érdeklődését, minél többen gondolják majd 
úgy, hogy érdemes ezzel kivitelezőként foglalkozni, és va-
lós verseny alakul majd ki.  

Aki ismeri a nyílt közbeszerzési eljárások menetét, az 
tudja, hogy csak jósolni lehet, hogy mikor indulhat el a ki-
vitelezés. Amit biztosan tudunk, hogy a Közbeszerzési Fel-
ügyeletnek két hetes a határideje. Egy nyílt közbeszerzési 
eljárás minimum átfutási ideje körülbelül négy hónap, de 
számtalan tényező megakaszthatja. A Közbeszerzési Fel-
ügyelet a folyamat elején és végén végez ellenőrzést, min-
den esetben hiánypótlásokat kérhet. A kivitelezői kérdések 
meghosszabbíthatják az ajánlatadási határidőt. További 
hátráltató tényező lehet az, hogy az eljárás megtámadható. 
tíznapos szerződéskötési moratórium van a nyertes kihir-
detése után. Ha valaki megtámadja a közbeszerzési eljá-
rást, akkor elkezdődhet egy vizsgálat, és végső soron soha 
nem zárható ki, hogy esetlegesen eredménytelenné válhat 
az eljárás, akkor pedig újra kell kezdeni az egészet. Mind-
ezek tudatában nagyon nehéz megmondani, hogy mikor in-
dulhat el az építkezés. Természetesen az önkormányzat 
azon van, hogy egy eredményes közbeszerzési eljárással 
mielőbb kiválassza a kivitelezőt, és folytatódhasson a be-
ruházás.                           Visegrád Város Önkormányzata 

 
 

Hirdetmény 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2017. (04. 03.) számú határozatában döntött arról, hogy a város 
településképi arculati kézikönyvét elkészítteti. Ezért a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Településkódex) 37. §-a szerint előzetes tájékoztatási szakaszt kez-
deményezek Visegrád város új 

 

    Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) 
    elkészítésére vonatkozólag. 
 

A rendezés alá vont terület: 

Visegrád város településképi arculati kézikönyvének a település teljes közigazgatási területére kiterjed. (~3325 ha). 
 

A településrendezési eszköz készítésének célja és várható hatása: 

A településkarakternek megfelelő megőrző és előre mutató jó példák bemutatása az építtetők és építészek számára, 
szemléletformálás céljából. 
 

A tervezett egyeztetési eljárás: 

Az új kézikönyv készítése során a 28. §-t és 29. §-t, valamint a (2)–(10) bekezdést kell alkalmazni. A partnerségi 
egyeztetést Visegrád Város Önkormányzatának 1/2016. (I. 21.) számú rendeletének hatályos változatában foglalt sza-
bályok alapján folytatjuk le. 

Az egyeztetésre megküldendő tervdokumentációt jelentős terjedelme miatt elektronikus adathordozón tervezzük 
megküldeni azoknak a véleményezőknek, akik jelzik ez irányú igényüket.  

A fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy a településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos előzetes véleményüket, ja-
vaslataikat jelen hirdetmény megjelenését követő 21 munkanapon belül írásban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
                                                                                    foepitesz@visegrad.hu 
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Nyitogató 

Bemutatkozik Visegrád megbízott őrsparancsnoka 
 

2017. április 1-jétől új – egyelőre megbízott – őrsparancsnoka van a Visegrádi Rendőrőrsnek. Herdics Antal rendőr 
őrnagy Mokrai Gabriellát váltotta, aki az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában folytatja tevékenységét tanárként. 
További munkájához ez úton is sok sikert kívánunk! 
 

Kérem, néhány mondatban mutatkozzon be a viseg-
rádiaknak! 

– 1973. április 17-én születtem Tolna megyében, 1976 
óta élek itt a Dunakanyarban; először Szentendrén, majd 
Tahitótfaluban. Két gyermekem van, az egyik egyetemista 
a másik szakközépiskolás. Feleségem Dunakeszin dolgo-

zik kereske-
delmi asszisz-
tensként. Jó-
magam 23 éve 
vagyok rendőr, 
1994. május 
16-án szerel-
tem fel a 

Szentendrei 
Rendőrkapi-

tányság hiva-
tásos állomá-

nyába. Szolgálati pályafutásomat járőrként kezdtem, majd 
járőrvezető, azt követően szolgálatparancsnok lettem. 
2007-ben vettem át a tiszti kinevezést, akkor kerültem a 
Pomázi Rendőrőrs állományába, mint őrsparancsnok-
helyettes. 2008-tól Tahitótfaluban dolgoztam ugyancsak 
őrsparancsnok-helyettesként, 2010-től 2015-ig pedig 
ugyanitt őrsparancsnokként. Ezekben az években végig 
közrendvédelmi, majd 2015-től közlekedési szakterületen 
végeztem a munkámat, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán baleset-
megelőzési előadóként, később a Szentendrei Rendőrkapi-
tányság állományában a Forgalomellenőrző Alosztály 
vezetőjeként. Ezen előzmények tükrében biztonsággal 
állíthatom, hogy maximálisan ismerem a körzetet, vala-
mint annak bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésrendé-
szeti vonatkozásait. 
Milyen céljai vannak, illetve lehetnek őrsparancsnok-
ként? 

– Bár a végleges kinevezésemre még várni kell, a leg-
fontosabb célomat már megfogalmaztam. Ez pedig nem 
más, mint a lehető legjobb kapcsolat és legszorosabb 
együttműködés kialakítása Visegrád Város Önkormányza-
tával, a településen működő intézményekkel és a helyi 
civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy közösen 
teremtsünk egy mindenki számára megnyugtató köz- és 
közlekedésbiztonsági helyzetet.  

Emellett tisztában vagyok azzal, hogy a Visegrádi 
Rendőrőrs már elég régóta nem funkcionál abban a struk-
túrában, amiben kellene. Terveim között szerepel a mű-
ködést legalább a korábbi, de inkább még annál is hatéko-
nyabb szintre felfejleszteni. Az ehhez szükséges feltételek 
egyelőre még hiányoznak, hiszen a rendőrőrs épületére is 
rengeteg logisztikai átalakítás vár.  

További célom a jelenleg 8 fős állomány létszámának 
stabilizálása, ami nem túl könnyű feladat, mert az ideke-
rülő fiatalokat igen nehéz megtartani. Aki befejezi a ta-
nulmányait, szinte azonnal kéri az áthelyezését arra tele-

pülésre vagy minél közelebb ahhoz, ahol a családja él és a 
saját lakhatása is biztosítva van. Vagyis olyan egziszten-
ciális problémákkal küzdünk, amelyeket itt, helyben na-
gyon nehéz kezelni. Annak ellenére, hogy az elmúlt idő-
szakban jelentősen emelkedett a kezdő járőrök fizetése, 
még mindig nem elég ahhoz, hogy a fiatalok letelepedés-
ben gondolkodhassanak ebben a régióban. Az is természe-
tes, hogy akinek lehetősége van rá, magasabb beosztást 
választ. A felvázolt folyamat miatt sajnos a kapitányság 
teljes területén létszámhiánnyal küzdenek, illetve küz-
dünk. Örömteli dolog, hogy ellenpéldát is találunk, itt 
Visegrádon Bátka Szabolcs körzeti megbízott személyé-
ben. Ő már több éve él a városban, stabil embernek és 
kiváló szakembernek mondható, és szerencsére kiemelten 
jó a kapcsolata a lakossággal.  
Jelenleg hogyan működik a rendőrőrs – elsősorban a 
napi szintű munkára gondolok. 

– Jelenleg a már említett létszámhelyzet miatt a Viseg-
rádi Rendőrőrs nem tud 24 órás járőrszolgálatot kiállítani. 
Ezért kapitányságvezető úr úgy döntött, hogy a járőrállo-
mány a szolgálatát a Szentendrei Rendőrkapitányságon 
veszi fel, majd amikor megkapja az eligazítást, akkor jön 
ki a területére. Reményeim szerint ez a helyzet csak ideig-
lenes, mert ha napi szinten Visegrádon tudok majd tartóz-
kodni, akkor a járőrszolgálatot is helyben tudom vezé-
nyelni, ami a kollégáknak és nekem is könnyebbséget 
jelent. A cél egy olyan ideális helyzet elérése, amelyben a 
Visegrádi Rendőrőrs úgy működik, ahogyan azt az állam-
polgárok elvárják, és ahogyan azt a rendőrség szabályzata 
egyébként is előírja.  
Visegrád tekintetében gyakorlatilag egész éves sze-
zonról beszélhetünk, már ami a turizmust illeti. Ez a 
tény már önmagában is komoly odafigyelést igényel a 
rendőrség részéről és akkor még a nagyobb nyári 
programokat nem is említettük. 

– Ez így van, a városnak télen és nyáron is jelentős a 
turisztikai vonzereje. A rendőrségnek ezt kiemelt figye-
lemmel kell követnie, csakúgy, mint a nagyobb rendezvé-
nyeket. Utóbbi esetében elsősorban a Visegrádi Nemzet-
közi Palotajátékokra gondolok, aminek a biztosítása egy 
jól kialakult rendszerben zajlik és ez több évre visszame-
nőleg elmondható. Az együttműködés az önkormányzat, a 
szervezők és a rendőrség között kiváló, így nincs ok arra, 
hogy változtassunk a felépített struktúrán. Minden olyan 
kérésnek igyekszünk eleget tenni, ami ahhoz szükséges, 
hogy az egyébként országosan kiemelt rendezvény biz-
tonságosan zajlódjon le. Ehhez a munkához komoly meg-
erősítést kapunk mind a Szentendrei, mind a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányságtól, illetve szükség szerint a Ké-
szenléti Rendőrségtől is.  
Köszönöm szépen a beszélgetést és eredményes mun-
kát kívánok Önnek! 

Az interjút készítette és az írást összeállította: 
 

                                                             Grósz Gábor, 
kommunikációs referens 
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A Fellegvár Óvoda hírei 
 

,,Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” 
 

Trachttag 
 

Óvodásaink számára a sváb népviselet egyes darabjai – az előző 
Trachttagok hatására – a mindennapi életük részévé váltak. Nap mint nap 
felveszik a szoknyát, kötényt, kendőt, kalapot, mellényt… s eljátsszák, hogy 
ők Opa, Oma, Hansi, Lisi. 

Természetesen idén is csatlakoztunk az április 28-i Trachttaghoz. Minden 
gyerek s felnőtt magára öltött egy sváb ruhadarabot a saját hétköznapi öltö-
zékét kiegészítve. Képek, kirakók, memóriajátékok segítségével idéztük fel 
az egykori öltözködési szokásokat. Szerepjátékok során mosóteknőben 
mosták, teregették a holmikat a „sváb asszonyok”. Különböző feladatokat 
teljesítve (találós kérdés, ruhadarabról szóló sváb dal eléneklése, kötény, 
blúz „hímzése“) sváb ruhákat gyűjtöttek össze. Ezekkel öltöztettük fel Lisit 
és Hansit, a két sváb gyereket.  

A nap folyamán mindhárom csoportban egy-egy falvédő elkészítésére, ki-
díszítésére is vállalkoztak a gyerekek. Néhány nagyon különleges darabot 
is hoztak ovisaink otthonról – előkerült a dédi féltve őrzött horgolt vállken-
dője, a nagypapa mellénye. Egyre több olyan ruhadarabunk van, amelyet 
magukra ölthetnek a gyerekek. De továbbra is nagyon örülnénk bármiféle 
régi sváb holminak (ruhának, használati tárgyaknak). 
                                                                            Imre Gáborné, 

német nemzetiségi óvodapedagógus 
 

 

Dr. Brenner József 
Iskolatörténet a Gyerekkuckóban, de nem csak gyerekeknek 

 

Tisztelt Gyermek és Felnőtt Olvasók!  

Lehet, hogy kissé szokatlan lesz a júniusi Gyerekkuckó. 
Szokatlan, mert pedagógusként ezzel a megemlékezéssel 
köszöntöm a pedagógusokat. A visegrádi iskola 230 éves 
évfordulója arra késztet, hogy e hosszú időszak megszá-
molhatatlan nevelőiből egyet példaként kiemelve tiszteleg-
jek pedagógusnapon a „nemzet napszámosai” előtt.  

Dr. Brenner Józsefre azért 
esett a választásom, mert sze-
mélye talán még sokak szá-
mára frissen él, mert a viseg-
rádi iskola történetét alapos 
kutatással dolgozta fel, s mert 
tanulmányaiban jogászi pre-
cizitással, szilárd erkölcsi 
mércével mérlegelte és idézte 
meg az évszázadok megszen-
telt falai közt folyó emberne-

velés szellemét. Személyes élete is küzdelmes, buktatókkal 
és megpróbáltatásokkal teli élet volt, olyan élet, ami 1930–

1993 között, a neki adatott 63 év kínálhatott. (Életrajzát Vi-
segrád város honlapján, valamint A visegrádi iskola törté-

nete 1923-tól 1953-ig című könyve bevezetőjében ismer-
heti meg az érdeklődő.) 

Kedves Gyerekek!  
Lehet, hogy ez a gyerekkuckó most kicsit nehezebb ol-

vasmány lesz, de hívjátok segítségül szüleiteket, nevelőite-
ket.  

Dr. Brenner József 1961. szeptember 16-tól 1989. szept-

ember 18-ig tanított a visegrádi iskolában orosz nyelvet, 

biológiát, kémiát, néhány évig politechnikát is, egyébként 
pedig magyar, történelem szakos tanár volt, eredeti diplo-
mája jogi pályára képesítette. 

Fiától, Dr. Brenner József állatorvostól rám bízott hagya-
tékából az 1968–1985-ig tartó időszak, általa írt jegyző-
könyveiből idézek néhány rá jellemző gondolatot, melyből 
kitűnik, hogy korát megelőző javaslatai, bírálata, pedagó-
giai korszerűsége ma is időszerű. Az általa is sürgetett új 
iskola álma most az elkövetkező hónapokban valósul majd 
meg.  

Dr. Brenner József a jegyzőkönyvekben névvel, de egyes 
szám harmadik személyben rögzíti hozzászólásait.  

1. Egyik gyakran megjelenő témája a szaktantermi 
rendszer kialakítása 

1971. június 18. tanévzáró értekezlet: ,,Kérdi, a tanév fo-
lyamán szóba került szaktanterem beindítása meg fog-e 
történni a nyár folyamán? Kéri, hogy amennyiben ez meg-
lesz, értesítsék őt… Megjegyzi, hogy az iskolában nagyon 
sok olyan dolog van, ami nem felel meg a korszerű iskolá-
val szemben támasztott követelményeknek. Annak a véle-
ményének ad kifejezést, hogy új iskola építése rendkívül 
szükséges… Sajnálatosnak tartja azt a szemléletmódot, 
amelynek alapján az oktatással kapcsolatos dologi kiadá-
sok fedezését egyre inkább a helyi tanácsokra hárítja. Az 
oktatás anyagi feltételeinek biztosítása nem függhet egy 
olyan bizonytalan tényezőtől, mint a helyi tanács bevétele. 
Ad absurdum: egy gazdagabb község, ahol néhány üzem 
működik, néhány jól menő tsz van, többet képes áldozni az 
iskolájára, ennek következtében az oktatásnak-nevelésnek 
jobb feltételeket tud biztosítani, mint egy ilyen lehető- � 
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� ség jobb feltételeket tud biztosítani, mint egy ilyen le-
hetőségekkel nem rendelkező szegényebb község. Ilyen-
formán nem csak hátrányos helyzetben lévő tanulók lesz-
nek, hanem hátrányos helyzetben lévő iskolák is. Az okta-
tásügyet – amelytől nagyban függ a nemzet jövője – nem 
lehet úgy kezelni, mint a járdaépítést vagy a közművesítést. 
Az üzemek támogatásának megnyerése sem egy szeren-
csés dolog. Ezzel – akarva-akaratlanul is – az iskola függő 

viszonyba kerülhet az üzem vezetőivel, amely függő vi-
szony visszaélésekre is lehetőséget nyújt. Az oktatásügy 
állami feladat, ennek anyagi feltételeit is központilag – a 
szükségletnek megfelelően és nem a helyi erőforrások mér-
tékétől függően kell megoldani.” 

1980. június 25. tanévzáró értekezlet: ,,Elmondja, hogy a 
szaktantermek kialakításának elsődlegesen anyagi akadá-
lya van. A tantermek száma elégséges lenne, de a szüksé-
ges egyéb helyiségek, nevezetesen a tanulók felszerelésé- 

 

nek elhelyezése a jelenlegi helyzetben nem oldhatók meg. 
Ha ugyanis szaktantermek vannak, kell egy olyan nagyobb 
helyiség, ahol a tanulók felsőkabátjaikat, táskáikat, egyéb 
felszerelési tárgyaikat elhelyezzék. Ilyen helyiség kialakí-
tására a jelenlegi viszonyok mellett nincs lehetőség. Meg-
oldás lenne a két épület közötti rész lefedése, és az udvari, 
illetve az utcai front felőli lezárása. Ez a terület kialakítható 
lenne zsibongónak és tárolónak. Ez azonban megint csak 
anyagiakon múlik. Véleménye szerint azonban a ráfordított 
anyagi eszközök értéke mélyen alatta van, amit a szaktan-
termi rendszer bevezetése jelentene. Nem utolsó sorban 
azért, mert így a szemléltető eszközök nagyobb kihaszná-
lása, valamint állagának védelme jobban érvényesülne.” 

1984. február 3. félévi értekezlet: ,,Elmondja, hogy mi-
lyen körülmények és feltételek mellett döntött az iskolave-
zetés 1980-ban, hogy a szaktantermi oktatás bevezetésének 

koránt sincsenek meg az összes feltételei, de a szakfelügye-
let állandó figyelmeztetése, valamint ennek az oktatási 
rendszernek az előnyei arra késztették, hogy fontos feltéte-
lek hiányában is, pusztán a legszükségesebbek figyelembe-
vételével megvalósítsa a szaktantermi oktatást. Öt év táv-
latából most is bevallja, hogy volt az akkori iskolavezetés-
nek egy olyan gondolata is, hogy ha a folyamat megindul, 
a felsőbb szervek és illetékesek látják, hogy az iskola a 
maga keretein belül mindent megtesz a korszerű oktatási 
forma bevezetésére, akkor nem fog elmaradni a támogatás. 
S most, hogy a tanácselnök tájékoztatóját hallgatta, az volt 
az érzése, hogy a számítás bevált: megjött az a támogatás, 
amelyre mindig is számítottak, amiben reménykedtek. An-
nak a véleményének ad kifejezést, hogy a jelenlegi – nyolc-
százezer forintos – felújítási összeg nagyon nagy és jelen-
tős lesz a kihatása, de nem változtat azon, hogy az iskola 
egy régi épületben, meglehetősen szűken behatárolt kere-
tek között újítható fel. S bár az elmúlt huszonöt év alatt az 
iskola felújítására, korszerűsítésére, tatarozására annyi 
pénzt költöttek, hogy abból már egy új, korszerű nyolc tan-
termes iskolát fel lehetett volna építeni, a mostani nagyobb 
volumenű beruházás sem fog az összeg nagyságának meg-
felelő javulást eredményezni.  

Az ország gazdasági helyzetét ismerve mégis megkoc-
káztatja a kérdést: nem lenne-e célszerűbb a régi épület tol-
dozgatása helyett, az újonnan megvásárolt, nagyon szép 
telken egy új iskolát építeni. Annak alagsorában lehetne 
egy korszerű tornatermet is létesíteni, esetleg egyéb szol-
gáltató helyiségeket is. Úgy véli, hogy hosszú távon ez ki-
fizetőbb lenne, mint az öreg épület javítgatása és korszerű-
sítése. Véleménye szerint, éppen az adottságok miatt (az 
épület műemlék jellegét elsősorban tekintve) az iskola so-
hasem lesz korszerű.”    

                                       

2. Dr. Brenner József tantestületi értekezleteken több-
ször foglalkozott a napközi-tanulószoba kérdésé-
vel is 

1984. június 21. tanévzáró értekezlet: ,,A továbbiakban a 
tanulószoba helyzetével, szerepével, problémáival foglal-
kozik. Megállapítja, hogy a tanulószoba jelenlegi formájá-
ban nem alkalmas annak a feladatnak a betöltésére, ame-
lyet tőle a szülők és az oktatáspolitika is elvár. Négy felső 
tagozatos osztály közel harminc tanulóját minden tantárgy-
ból egyénileg ellenőrizni vagy segíteni a jelenlegi szerve-
zési formában képtelenség. A tanulószobai foglalkozás 
csupán a tanulók egyéni tevékenységére épül, a korrepetá-
lásra alig-alig nyílik lehetőség. Egy önálló tanulószoba ve-
zetőre lenne szükség, s emellett a szaktanárok zavartalanul 
foglalkozhatnának a gyengébb tanulókkal. Sőt a nem tanu-
lószobás gyenge tanulókkal is. Mindez egy önálló napközis 
státuszt és évi 30–35.000 Ft költséget jelentene. Hivatkozik 
arra, hogy az alsó tagozatban a tanulók hozzá vannak 
szokva az osztályonkénti napközis nevelővel való foglal-
kozáshoz. A szülők is ilyen igényeket támasztanak a tanu-
lószobával szemben. Természetesen ilyen igényeket a ta-
nulószoba jelenleg kielégíteni nem tud. S mivel erre lassan 
a szülők is rájöttek, a tanulószoba iránti igény fokozatosan 
csökkent. Amíg évekkel ezelőtt az ötven jelentkező közül 
egy bizottságnak kellett kiválasztani azokat, akiket a tanu-
lószobára felvettünk, ma a jelentkezők száma alig har-
minc.” 

 

3. Az iskola örökzöld témája régen és napjainkban is 
az ifjúság erkölcsi értékrendjének alakítása, az ����  
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���� elvárható normák megismertetése és azok betartá-
sára való nevelés. Dr. Brenner József ezt a társada-
lom–iskola–nevelők kapcsolatrendszerébe ágyazottan 
vizsgálta és értékelte 
1982. június 23. tanévzáró értekezlet: ,,A továbbiakban 

az ifjúság erkölcsi nevelésének problémájával foglalkozik. 
A tanulók többségében megismerik az erkölcsi normákat, 
azokat látszólag elfogadják, tanár jelenlétében alkalmaz-
kodnak is hozzá, ugyanakkor maguk között egészen más 
normák szerint viselkednek. Fel kell figyelni arra, hogy a 
fiatalság más etikai, morális normák szerint élik életüket, 
és sajnálatos, hogy ennek az erkölcsi normarendszernek 
egészen mások az értékrendjei. Úgy tűnik két értékrend-
szer alakult ki, amely nem egy ponton homlokegyenest el-
lenkezik a társadalom erkölcsi normáival. A probléma sok-
kal mélyebben gyökerezik, semhogy egyszerűen az iskolai 
nevelés keretein belül ezt megnyugtatóan meg lehetne ol-
dani. Megdöbbentette Borenits Péter egy dokumentumjá-
téka, amelyben fiatalok magától értetődően hangoztattak 
megdöbbentő erkölcsi nézeteket. Soha nagyobb ellentét 
szülő és gyermek, felnőtt és fiatal között nem volt. A fiata-
lok nem csak egyes erkölcsi normát, hanem a társadalom 
összes értékeit tagadják. Úgy véli, itt már nem csak egyes 
társadalmi rendszert, vagy annak egyes intézményét fenye-
geti veszély, hanem a társadalom alapjait éri támadás. Igaz, 
mindez csak a fiatalok egy részére – mindenesetre hango-
sabb részére – vonatkozik. Úgy véli, az iskola befolyása 
kevés, a társadalom széles rétegének kell hathatósan fel-
lépni a káros nézetek ellen. Ugyancsak figyelemre méltó-
nak ítéli a kábítószerek (gyógyszerek) elterjedését a tizen-
évesek körében.” 

 

1984. június 21. tanévzáró értekezlet: ,,A személynek ki-
járó tiszteletet elsősorban magának a tanárnak kell maga-
tartásával, viselkedésével, egész egyéniségével kivívnia. 
Mások ezt nem tehetik meg helyette. De az is igaz, hogy a 
kollégákkal szemben megnyilvánuló legkisebb tisztelet-
lenséget sem szabad szó nélkül hagyni.” 

 

4. A neveléstörténet egyik vissza-visszatérő kérdése 
volt a tananyagcsökkentés témája is. Ezzel kapcso-
latos véleményét tőle megszokott éles bírálattal fo-
galmazta meg 

1972. augusztus 31. tanévnyitó értekezlet: ,,A tananyag-
csökkentést, amelyről már régen olyan sokat beszélnek, fe-
lelőtlen dolognak tartja anélkül, hogy annak konkrét mód-
járól beszélnének. Közismert tény, hogy az ismeretanyag 
öt évenként megkétszereződik. Az ismeretek ilyen nagy-
mérvű halmozódása mellett a tananyag csökkentéséről ál-
talánosságban beszélni demagógia lenne. Helyesebb lenne 

szelektálásról beszélni, hiszen az egyre gyorsuló élettempó 
egyre több és több ismeretanyagot tesz feleslegessé. Ilyen 
tekintetben lenne szükség új tantervre.” 

 

 

Tisztelt Gyerekkuckó Olvasók!  

Remélem, hogy Dr. Brenner József visegrádi nevelő 
megidézése a pedagógusnap tiszteletére nem volt ünnep-
rontó és értelmetlen. Talán az oktatás-nevelés problémái, a 
gyermek- és ifjúság nevelése minden kor-korszak alapkér-
dése, és ebből nagy teher nyomja a mindenkori pedagógu-
sok vállát. Több mint ötven év távlatából is mennyi gond, 
probléma és feladat várt megoldásra és van, ami meg sem 
oldódott. Visegrád büszke lehet, hogy mindig voltak koc-
kázatot vállaló pedagógusai, akik az adott helyzetben is a 
jövő feltételeit megcélzó ügyekért álltak ki. Dr. Brenner 

József ilyen nevelő és közéleti ember volt, akiről Gulyás 

Sándor szakfelügyelő az 1978. évi nagy átfogó szakfelügye-

leti látogatás alkalmából ezt írta: „Dr. Brenner József a 

tantestület egyik legderűsebb egyénisége. Nagy művelt-

ségű, dinamikusan dolgozó pedagógus. Talán ebből is fa-

kad, hogy az órákon gyakran dominánsabb a kelleténél. 

Számos módszert ismer, de ezekből a ténylegesen munkál-

tatókat kell jobban előtérbe helyezni. Ám az igazsághoz 

hozzátartozik, hogy jelenlegi gyakorlata is eredményes, fi-

gyelemre méltó.” 
 

Kedves Visegrádiak!  
Akiket tanított, akik ismerhették, akik barátként, kolléga-

ként együtt taníthattak vele őrizzük meg emlékét! Akik pe-
dig az iskolában nézegetik a régi tablókat, keressék meg 
Brenner József fényképét, a temetőben járva Áprily Lajos 
sírjától nem messze megtalálhatják síremlékét.  

Remélem, hogy senki sem ró meg azért, hogy a pedagó-
gusnap alkalmából (június első vasárnapja) nem a megszo-
kott szép versidézetekkel, aforizmákkal és hitvallásokkal 
gondolunk az óvónőkre, tanítókra és tanárokra, az őket se-
gítő szakmai és technikai segítőkre, hanem egy példakép-
alkotó személyiség gondolataival kívánunk az oktatás-ne-
velés szép hivatását vállaló visegrádi intézmények munka-
társainak erőt, egészséget és hitet, mert ezek birtokában va-
gyunk képesek adni a ránk bízott gyermekeknek.  

Megjegyzés a fényképekhez:  
Dr. Brenner Józsefről és a képen látható nevelőkről szán-

dékosan mutatok olyan fotókat, melyeken egyrészt iskolai 
környezetben, másrészt a Fekete Hollóban láthatók. A fe-
lelősségteljes munka mellett őszinte baráti, segítő közössé-
get tudtunk teremteni. 

Mezei Anna 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

A németek története Magyarországon 
(5. rész) 

 

Az előző részekben bemutattuk a németek beköltözésének és letelepedésének általános folyamatát a 17. század végétől, most 
a német kolonizáció fő vidékeit ismertetjük röviden. 

 

Bánát (Temes, Torontál és Krassó vármegyék): A közép-
kor végén az itt lévő német települések a török uralom alatt 
teljesen megsemmisültek. Az új betelepülés akkor indult újra, 
amikor a terület a 18. század elején a Habsburgok birtokába 
került, és ettől kezdve a 19. századig a Bánát volt a betelepe-
dés legfontosabb körzete. Jelentősebb települései: Temesvár, 
Theresienstadt, Großbecskerek, Orsova, Nagykikinda, Pan-
csova, Mercydorf és még körülbelül 80–85 falu. A német la-
kosság az 1900-as népszámlálás adatai szerint 450.517 főt 
számlált. 
Bács vármegye (Bácska): A 14–16. századig a német betele-
pedés a török uralom alatt megsemmisült. Az új betelepedés 
VI. Károly alatt kezdődött. Jelentősebb települései: Neusatz-
Újvidék, Apatin, Zombor, Bácskeresztúr, Titel és még kb. öt-
ven falu. 1900 végén a vármegyében 192.267 német élt. 
Sváb Törökország: A 16. század előtti német települések 
Tolna és Baranya megyékben a török időkben elpusztultak. 
Az új betelepülési hullám a török kiűzése után indult itt is. Sa-
voyai Jenő herceg és más osztrák hadvezérek a nekik ajándé-
kozott területekre telepítettek le németeket. Például Siklós, 
Németbóly a pécsi püspökség, és a pécsváradi apátság birto-
kaira szintén német telepesek költöztek. Sok német költözött 
a régi településre, Pécsre. Tolna megye is fejlődésnek indult a 
betelepítések révén. Tevelen már 1712-ben frankok telepedtek 
le, akik bevezették a dohánytermesztést, és ők ültettek először 
krumplit az országban. Sváb Törökországban 1900-ban ösz-
szesen 180.627 volt a németek száma. 
Magyarország déli részén fekvő fő betelepedési helyen kívül 
a legtöbb német település a töröktől visszafoglalt középső és 
keleti országrészben jött létre. A nyugati és északi megyékben 
általában a 18. és 19. században gyenge volt a betelepedés. 
Érdekességként megemlítjük, hogy Pest megye a török ki-
űzése után elsőként fogadott németeket. Buda már 1686-ban, 
Dunaharaszti 1694-ben, Gödöllő 1702-ben, Csepel 1712-ben 
és Visegrád is ezekben az években kezdte letelepíteni a néme-
teket. 
Erdély is sokat szenvedett a török időkben, sok települése tel-
jesen elpusztult, ezért ide is küldtek német telepeseket. Az 
1734 és 1778 évek között sokan érkeztek Felső-Ausztriából, 
Stájerországból és Karintiából, de leginkább protestánsok, ki-
ket az otthoni katolikusok elüldöztek. Új otthonuk a példa 
kedvéért a híres Hermannstadt és Kronstadt lett. A császárné 
Mária Terézia porosz hadifoglyokat is telepített ide. 1770–
1840 között érkeztek Badenből, Hessenből, Württenbergből is 
szép számmal, ezeket a népcsoportokat az 1900-as évek elején 
már nem lehet megkülönböztetni az összeolvadás miatt az ős-
honos szászoktól. Az erdélyi németség létszáma ebben az idő-
ben 229.889 főt tett ki. 
Horvátország és Szlavónia: A középkori települések itt is 
nagyrészt elpusztultak a hódoltság idejében. A 18. század ele-
jétől újra megkezdődött a németek betelepítése. 1725-ben pél-
dául Fiuméba, Zágrábba, Eszékre német kézművesek, iparo-
sok, hivatalnokok és katonák érkeztek. A József-kori betele-
pítéskor mintegy száz württenbergi család települt egyszerre 
Zimony vidékére, ők a Dunán érkeztek hajóval. Az 1800-as 
évek elejétől gyakorlatilag a kiegyezésig folyamatosan több 
ezer német telepes érkezett e két országrészbe. 

Az előző részben már irtunk arról, hogy a német birodalom 
mely tartományaiból érkeztek a bevándorlók. Közelebbit itt 
csak a svábokról fejtünk ki, akik 1786-ban 135 családdal tele-
pedtek le egyszerre Új-Szivácon. Már 1712–13-ban is a tele-
pesek fő tömegét alkották. Szülőföldjük felsorolásából alig hi-
ányzik egy is a rendkívül feldarabolt délnyugati német terület 
fontosabb országrészei közül. Eredeti hazájuk tehát: Zwei-
brücken hercegség, Nassau-Saarbrücken, Rajnai grófság, 
Kurpfalz, Hessen-Darmstadt, Wittgenstein grófság, Baden am 
Hunsrück, Kleve hercegség, Hessen-Hanau, Hessen-Kassel, 
Wied-Runkel grófság, Braunfels grófság, Neuwied grófság, 
Schaumburg és végül Nassau-Usingen. A különböző vidékek-
ről származók összekeveredésének következtében különleges 
nyelvi változatok fejlődtek ki. Az új-sziváci telepes Eimann 
így nyilatkozott erről: ,,A különböző területekről érkezők ösz-

szeolvadása által egy mulatságos keverék alakult ki a beszéd-

ben. A hessenieket volt a legnehezebb megérteni, akiknek be-

széde az északnémetekéhez hasonló, kevesebb baj volt a Nas-

sau-saarbrückeniekkel és a hunsrückeniekkel. A Mosel és a 

Rajna közötti nyelv, amelyen a pfalziak beszélnek győztesnek 

bizonyult, és ezen az összes telepesfalu egyformán beszélt.” A 
származás sokfélesége a népviseletben is megnyilvánult. 
Eimann a következőket jegyzi fel erről: „A ruhaviseletek kü-

lönbözősége megmosolyogtató volt. A férfiruházathoz tartoz-

tak általánosan a háromszögletű, hegyesen felhajtott kalapok, 

hosszú, posztó- vagy vászonkabátok, jobbára rövid bőrnadrá-

gok, harisnyák különböző színekben, és azután a cipők csattal. 

A női ruházatot különbözőképpen megformált főkötők (die 

Weibsbilder hatten wiederum verschiedenartig geformte 

Hauben), csodálatos szoknyák (wunderbare Röckel), posztó-

ból és mindenféle más kelmékből készült köpenyek alkották, 

amelyek egy vastag övvel vették körül a csípő vonalát (Hüttel 

von Tuch und allerhand Zeug, welche auf einer dicken Wulst 

oder Würst um die Hüften herum hingen), és egészen rövidek 

voltak (und darnebst ziemlich kurz waren), azután keskeny kö-

tények (dann schmalen Schürze), mindenféle színű harisnyák 

(allerhandfarbige Strümpfe), és magasított sarkú csatos cipők 

(und hochbeabfatzte Schnallen-Schuhe). Sok év telt el, míg ez 

a régi divat megváltozott. Most a parasztembereknél mind a 

férfiak, mind a nők ruhaviselete nagyon ízléses, és a szépen 

megformált pfalzi főkötő egy valódi ékessége a nőknek az 

evangélikus helységekben.” (Folytatjuk)             Herendi Ida 

 

MEGHÍVÓ – EINLADUNG 
 

Szeretettel hívunk minden kedves Érdeklődőt a 
 

MILLENNIUMI-KÁPOLNA  
BÚCSÚJÁRA, 

 

melyet idén – szeretett plébános atyánk  
eltávozása okán – a megváltozott körülmények miatt  

PÜNKÖSDHÉTFŐN, június 5-én 
18 órakor tartunk a Millenniumi-kápolnánál. 

A szentmise után  
a szokásos megvendégeléssel ünnepelünk. 

 

VNNÖ képviselői 
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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 

 
 

 

Június 1. csütörtök, 18.30 
NÉMASÁG 
Feliratos, olasz–mexikói–amerikai történelmi dráma, 161’, 2016 
Rendező: Martin Scorsese 
Főszereplők: Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver 
 

A 17. század derekán két portugál szerzetes érkezik a távoli és 
titokzatos Japánba, hogy Isten igéjét terjesszék a helyi lakos-
ság között és megtalálják mentorukat, Ferreirát, akiről az a hír 
járja, hogy kínzás hatására megtagadta hitét.  A két ifjú jezsu-
ita a szamurájok kegyetlen és egzotikus világában találja ma-
gát, ahol egészen más szabályok érvényesek, mint a keresz-
tény Európában. Rodriguest megrendítik a látottak, háborgó 
lelke válaszokat követel Istentől. Miközben megpróbálja ki-
deríteni, mi történt Ferreirával, olyan megpróbáltatásokban 
lesz része, amely nem csak sziklaszilárdnak vélt hitét, de az 
életét is veszélybe sodorja. 
 

Június 2. péntek, 17.00 
FRANTZ 
Feliratos, francia–német történelmi dráma, 113’, 2016  
Rendező: François Ozon 
Főszereplők: Pierre Niney, Paula Beer, Marie Gruber 
 

1919-et írunk. A német Anna vőlegényét, Frantzot gyászolja, 
aki a fronton vesztette el az életét. Egy nap titokzatos férfi je-
lenik meg Frantz sírjánál, akit rejtélyes kapcsolat köt a halott 
katonához. A francia Adrian jelenléte nem csak a német kis-
városban okoz konfliktust, Frantz szüleit is felkavarja fiuk 
régi párizsi barátjának látogatása. Anna utánajár a két férfi is-
meretségének, Franciaországba is követi a Párizsba visszatérő 
férfit, miközben folyamatosan viaskodik az érzéseivel is.  
 

Június 2. péntek, 19.15 
ARTHUR KIRÁLY – A KARD LEGENDÁJA 
Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál kalandfilm, 126’, 2017 
Rendező: Guy Ritchie 
Főszereplők: Charlie Hunnam, Eric Bana, Jude Law 
 

A kora középkor Londoniumában is olyan fazonok, gengszte-
rek, balekok, maffiózók és áldozatok rótták szűk és zsúfolt ut-
cáit, mint manapság. A fiatal Arthur sem más: ő és bandája a 
sötét mellékutcákban dolgozik, és nem ijed meg a saját árnyé-
kától. Az ifjú és ambiciózus bandavezér nem is sejti, hogy ki-
rályi vér folyik az ereiben, de amikor egy sziklába döfött 
kardra talál, megpróbálja magával vinni. És sikerül neki. Az 
Excalibur ereje alaposabban megváltoztatja az életét, mint ed-
dig az összes környékbeli rendőrfelügyelő.  
 

Június 4. vasárnap, 15.00 
BÉBI ÚR 
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 97’, 2017 
Rendező: Tom McGrath 
 

A Bébi úr történetének főhőse a hét éves Tim, akinek tökéletes 
élete egy csapásra a feje tetejére áll, amikor szülei betoppan-
nak egy új csecsemővel. Az öltönyös, aktatáskás jövevény kü-
lönös titkot rejteget. Amikor Tim leleplezi a csöppséget, kide-
rül, hogy a ’Bébi úrnak’ komoly szándékai vannak, melyek 
végrehajtásában Timre is számít: meg akarja akadályozni, 
hogy a Puppy Co. vállalat hitvány igazgatója véghezvigye al-
jas tervét. 

Június 4. vasárnap, 17.00 
Ó, ANYÁM! 
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 91’, 2017 
Rendező: Jonathan Levine 
Főszereplők: Amy Schumer, Goldie Hawn, Ike Barinholtz 
 

Emilyt kirúgja a pasija, ő meg azt hiszi, hogy összedőlt a világ. 
Pedig a világ csak ezután dől össze: ugyanis a pár éppen eg-
zotikus vakációra indult volna, és a magára maradt csaj jobb 
híján rábeszéli szuperóvatos anyukáját, hogy ő utazzon el vele 
Dél-Amerikába. Ennyire különböző két nő még nem volt egy 
családban. Nem bírják elviselni egymást, és ezt meg sem pró-
bálják letagadni. A botrányos utazás azonban csak a kezdet: 
mert még el is rabolják őket. Ha ki akarnak jutni a dzsungel-
ből, anya és lánya kénytelen összefogni, de ahhoz hihetetlen 
és elképesztően dilis kalandokat kell kiállniuk.  
 

Június 4. vasárnap, 19.15 
ARTHUR KIRÁLY – A KARD LEGENDÁJA 
Magyarul beszélő, amerikai–ausztrál kalandfilm, 126’, 2017 
Rendező: Guy Ritchie 
Főszereplők: Charlie Hunnam, Eric Bana, Jude Law  
 

Június 7. szerda, 16.30 
 

O V I M O Z I   
 

PELLE A KIS RENDŐAUTÓ AKCIÓBAN  
Magyarul beszélő, norvég animációs film, 72’, 2013 
Rendező: Rasmus A. Sivertsen 
 

Az Új Madárpark biztonságának lelkes vigyázója a kis rend-
őrautó, Pelle. Amikor két tolvaj elrabolja egy kis fióka édes-
anyját, Pelle beleveti magát a nyomozásba.  
 

Június 8. csütörtök, 19.15 
1 9 4 5  
Magyar dráma, 91’, 2017 
Rendező: Török Ferenc 
Főszereplők: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Ta-
más, Nagy-Kálózy Eszter 
 

1945. augusztus 12. 11 óra. Titokzatos szállítmányával két fe-
kete ruhás, fekete kalapos idegen jelenik meg egy magyar falu 
vasútállomásán. A falu az orosz megszállás árnyékában a 
jegyző fiának esküvőjére készül, de a menyasszony korábbi 
vőlegénye is hazatér a fogságból. Néhány óra alatt minden 
megváltozik. Titkok, bűnök, számvetés, szerelem, árulás, 
szembesítés… 
 

Június 9. péntek, 17.00 
1 9 4 5  
Magyar dráma, 91’, 2017 
Rendező: Török Ferenc 
Főszereplők: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Ta-
más, Nagy-Kálózy Eszter 
 
Június 9. péntek, 19.15 
ALIEN: COVENANT 
Amerikai sci-fi, 123’, 2017  
Rendező: Ridley Scott 
Főszereplők: Michael Fassbender, Catherine Waterston, 
Annabelle Wallis 
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Június 11. vasárnap, 15.00 
ÉNEKELJ!  
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 107’, 2016  
Rendező: Garth Jennings 
 

Buster, az elegáns koala egy valaha szebb napokat látott szín-
ház igazgatója. Örök optimista – na jó, azért kissé zsivány is 
–, és mindennél jobban szereti a színházát. Látva, hogy élete 
álma az összeomlás szélén áll, egy utolsó esélye van, hogy 
visszaadja ékkövének a régi fényét: megrendezi a világ legna-
gyobb énekversenyét. Öt versenyző emelkedik ki a többiek 
közül: egy simulékony egér; egy félénk tini elefánt, akinek ha-
talmas a lámpaláza; egy túlhajszolt anya, aki huszonöt kisma-
lacot gondoz; egy ifjú gengszter gorilla, aki szakítani akar a 
kétes családi múlttal; és egy punk-rock tarajos sül. 
 

Június 11. vasárnap, 17.00 
MÁSODÁLLÁS 
Magyarul beszélő, francia–belga vígjáték, 100’, 2016 
Rendező: Pascal Chaumeil 
Főszereplők: Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaidi 
 

Jacques egy lecsúszó kisvárosban lakik. Próbál talpon ma-
radni, ám sorsa nem akar jobbra fordulni. Egy nap felbukkan 
egy szerencsejáték-szervező, akinek néhány illegális póker-
partiján ő is részt vett, és munkát ajánl neki: húszezer euróért 
meg kell ölnie a feleségét. Rövid töprengés után Jacques igent 
mond.   
 

Június 11. vasárnap, 19.15 
ALIEN: COVENANT 
Amerikai sci-fi, 123’, 2017  
Rendező: Ridley Scott 
Főszereplők: Michael Fassbender, Catherine Waterston, 
Annabelle Wallis 
 

A galaxis egy messzi, elhagyatott bolygóján a Covenant kolo-
nizáló hajó legénysége felfedez valamit, amiről azt hiszik, 
maga az érintetlen Paradicsom, ekkor azonban még nem tud-
ják, hogy ez a világ nagyon is sötét és veszélyes, melynek 
egyetlen lakosa David, a balsorsú Prometheus-expedíció túl-
élője. 
 

Június 15. csütörtök, 19.15 
FRANTZ 
Feliratos, francia–német történelmi dráma, 113’, 2016  
Rendező: François Ozon 
Főszereplők: Pierre Niney, Paula Beer, Marie Gruber 
 

1919-et írunk. A német Anna vőlegényét, Frantzot gyászolja, 
aki a fronton vesztette el az életét. Egy nap titokzatos férfi je-
lenik meg Frantz sírjánál, akit rejtélyes kapcsolat köt a halott 
katonához. A francia Adrian jelenléte nem csak a német kis-
városban okoz konfliktust, Frantz szüleit is felkavarja fiuk 
régi párizsi barátjának látogatása. Anna utánajár a két férfi is-
meretségének, Franciaországba is követi a Párizsba visszatérő 
férfit, miközben folyamatosan viaskodik az érzéseivel is.  
 

Június 16. péntek, 17.00 
VERDÁK 3.  
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 2017 
Rendező: Brian Fee 
 

A legendás Villám McQueen egyszer csak ráeszmél, hogy 
partvonalra szorították imádott sportágának szélsebes ifjú ver-
senyzői. Hogy ismét régi dicsőségében tündökölhessen, egy 
lelkes fiatal szerelő, Cruz Ramirez segítségéért folyamodik, 
aki tudja, miként lehet McQueen újra nyerő. A néhai Hudson 
Doki tanításai által is erősítve a #95-ös verda egy bajnok szí-
vével bizonyítja a Szelep Kupa legjelentősebb futamán, hogy 
még nem áldozott le a napja!    

Június 16. péntek, 19.15 
VOLT EGYSZER EGY VENICE 
Amerikai vígjáték, 94’, 2017  
Rendező: Rob Cullen, Mark Cullen 
Főszereplők: Bruce Willis, John Goodman, Famke Janssen 
 

Steve Ford magánnyomozó élete teljesen összeomlik, amikor 
a hírhedt alvilági banda ellopja imádott kutyáját, Buddyt. 
Amennyiben viszont szeretné látni, végre kell hajtania mind-
azt az őrültséget, amelyet a banda kér, így kénytelen-kelletlen 
bele kell keverednie egy drogügyletbe. A helyzetet az sem 
könnyíti, hogy közben egy bosszúszomjas szamoai testvérpár, 
egy uzsorás ostoba bérencei és még számos kétes fazon is a 
nyomában van. Steve azonban annyira bepöccen, hogy bár-
mire hajlandó azért, hogy visszaszerezhesse szeretett kutyáját. 
 

Június 18. vasárnap, 15.00 
VERDÁK 3.  
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 
2017 
Rendező: Brian Fee 
 

Június 18. vasárnap, 17.00 
VOLT EGYSZER EGY VENICE 
Amerikai vígjáték, 94’, 2017  
Rendező: Rob Cullen, Mark Cullen 
Főszereplők: Bruce Willis, John Goodman, Famke Janssen 
 

Június 18. vasárnap, 19.15 
TELJESEN IDEGENEK 
Magyarul beszélő, olasz vígjáték, 97’, 2016  
Rendező: Paolo Genovese 
Főszereplők: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini 
 

Hét jó barát találkozik azért, hogy együtt vacsorázzanak. Az 
este folyamán egy furcsa játékba kezdenek: úgy döntenek, 
hogy az asztalra rakják mobiltelefonjaikat és bárkinek is jelez 
a telefonja, együtt hallgatják meg a kihangosított hívásokat, 
együtt olvassák el a bejövő SMS-eket, és együtt néznek meg 
minden beérkező képes vagy szöveges tartalmat. Mivel bará-
tokról van szó, úgy hiszik, hogy ismerik egymást, de ez a játék 
váratlan titkokat is felszínre hoz. 
 

Június 21. szerda, 18.00 
 

I S M E R E T T E R J E S Z TŐ  M O Z I  
 

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI:  
BOSCH – A GYÖNYÖRÖK KERTJE 
Feliratos, spanyol dokumentumfilm, 85’, 2016 
Rendező: José Luís López Linares 
 

A Hieronymus Bosch halálának 500. évfordulója alkalmából 
készült film a rejtélyekkel övezett festő legismertebb művét, a 
madridi Prado Múzeum életmű-kiállításán bemutatott Gyö-
nyörök kertjét állítja a középpontba. A zavarba ejtően 
részletgazdag festményt virtuális tárlatvezetés keretében, lát-
ványos közeli felvételekkel tárja a nézők elé, miközben neves 
művészettörténészek, filozófusok, írók, zenészek, művészek 
osztják meg gondolataikat a mű és titokzatos alkotója és kul-
túrtörténeti hatásairól.  
 

Június 22. csütörtök, 19.15 
JUPITER HOLDJA 
Magyar dráma, 100’, 2017 
Rendező: Mundruczó Kornél 
Főszereplők: Merab Ninidze, Cserhalmi György, Balsai Mónika 
 

Egy menekülő fiút meglőnek a határon, aki a sérülés hatására 
képes lesz arra, hogy lebegjen. Egy orvos kimenekíti őt, mert 
üzletet lát benne. De a csodával való találkozás felbolygatja 
addigi életét. Új válaszokat kell találnia mindenre, amiben ed-
dig hitt. 
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Június 23. péntek, 17.00 
EGY ROPI NAPLÓJA – A NAGY KIRUCCANÁS 
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 90’, 2017 
Rendező: David Bowers 
Főszereplők: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott  
 

Vannak családok, amelyeknek semmi sem sikerül. Vagy hát 
sikerül, de egészen másképp, mint tervezték. Ami békés, nyu-
godt családi vakációnak indul, az olyan lesz, mint egy őrült 
vándorcirkusz legbotrányosabb turnéja, vagy csak a világ 
négy legpechesebb, legviccesebb emberének néhány különö-
sen mókás napja. A két fiú, apu és anyu nekivág a nagy nyári 
autós vakációnak, és csodálatos módon soha, semmi nem si-
kerül nekik. A srácok nem nyughatnak, a sors különös tréfák-
kal üldözi őket, és még egy kedves, de harapós malac is a nyo-
mukba ered. Őrülten nyaralnak, de élvezik. Főleg, ha egyszer 
hazaérnek. 
 

Június 23. péntek, 19.15 
ÖRÖK SZERELEM 
Feliratos, francia dráma, 105’, 2015 
Rendező: Valérie Donzelli 
Főszereplők: Anais Demoustier, Jérémie Elkaim 
 

Julien és Marguerite de Ravalet, Tourlaville lordjának fia és 
lánya gyerekkoruk óta szeretik egymást. De ahogy egyre idő-
sebbek lesznek, szeretetük telhetetlen szenvedélybe fordul 
át. Arisztokrata családjukat és az egész társadalmat hátra-
hagyva menekülnek, hogy mentsék a számukra egyedüliként 
fontosat: szenvedélyes, mindent elsöprő szerelmüket, amely 
minden erkölcsi normánál, de még a halálnál is erősebb.  
 

Június 25. vasárnap, 15.00 
EGY ROPI NAPLÓJA – A NAGY KIRUCCANÁS 
Magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 90’, 2017 
Rendező: David Bowers 
Főszereplők: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott  
 

Június 25. vasárnap, 17.00 
JUPITER HOLDJA 
Magyar dráma, 100’, 2017 
Rendező: Mundruczó Kornél 
Főszereplők: Merab Ninidze, Cserhalmi György, Balsai Mónika 
 

Június 25. vasárnap, 19.15 
A MÚMIA 
Magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 110’, 2017 
Rendező: Alex Kurtzman 
Főszereplők: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe, 
Sofia Boutella 
 

Az ókori királynő, kinek életét igazságtalanul oltották ki, év-
ezredek óta nyugszik kriptájába temetve, mélyen a sivatag 
kérlelhetetlen homoktengere alatt. Legalább is eddig így hit-
tük. Ám most életre kel, és a világra szabadítja régóta felgyü-
lemlett bosszúvágyát, és az ezzel járó elképzelhetetlen borzal-
makat. A Közel-Kelet homokdűnéitől a mai London alatti tit-
kos labirintusokig ívelő nagyszabású kaland meglepő izgal-
maival és lélegzetelállító csodáival páratlanul fantáziadús be-
tekintést ad az istenek és a szörnyetegek újraértelmezett vilá-
gába.  
 

Június 29. csütörtök, 19.15 
FILM FARM  
9 történet ,  9  rendező ,  9  rövidfi lm, 1  vet í tés  
Magyar rövidfilm-összeállítás, 126’ 
Rendezők: Barcsai Bálint, Borsos Miklós, Géczy Dávid, Gergely 
Zoltán, Glaser Katalin, Lóth Balázs, Madarász Isti, Nyíri Kovács 
István, Szirmai Márton 

 

Az első hazai egész estés rövidfilm válogatás az elmúlt évek 
legizgalmasabb magyar kisfilmjeiből. A műfaji kavalkádban 
találkozhatunk többek között katasztrófafilmmel, egy különös 
családtörténettel, második világháborús sci-fivel és az első 
magyar Holdra szállás rendhagyó történetével.  
 

Június 30. péntek, 17.00 
JUTALOMJÁTÉK 
Magyarul beszélő, magyar–angol vígjáték, 89’, 2016  
Rendező: Edelényi János 
Főszereplők: Brian Cox, Coco König, Anna Chancellor 
 

Sir Michael színészlegenda mindenkivel goromba, amióta pe-
dig gyógyíthatatlan beteg, még elviselhetetlenebb. Új gondo-
zója a fiatal magyar színésznő, Dorottya, aki titkon abban re-
ménykedik, hogy Sir Michael a szárnyai alá veszi, ám a férfi 
vele is nyers és bárdolatlan. Amikor kiderül, hogy a lány nagy 
rajongója Shakespeare-nek, kapcsolatuk egy csapásra meg-
változik. Sir Michael lánya viszont ráébred, hogy Dorottyát 
milyen szándékok vezérelték a házba, és gondolkodás nélkül 
felmond a lánynak. Sir Michael ettől teljesen összeomlik, kór-
házba kerül, és immár önmagának kénytelen feltenni a kér-
dést: ,,Lenni vagy lenni?” 
 

Június 30. péntek, 19.15 
A MÚMIA 
Magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 110’, 2017 
Rendező: Alex Kurtzman 
Főszereplők: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe, 
Sofia Boutella 
 

Július 2. vasárnap, 15.00 
VAIANA 
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 103’, 2016  
Rendező: John Musker, Ron Clements 
 

A Vaiana című film főszereplője egy kalandvágyó tini, aki 
vakmerő küldetésre indul, hogy megmentse népét. Útja során 
találkozik az egykoron hatalmas félistenként tisztelt Mauival, 
aki szárnyai alá veszi a lányt, hogy igazi felfedezőt faragjon 
belőle. Együtt vágnak neki a nyílt óceánnak, az út pedig nem 
szűkölködik az eseményekben. Hatalmas szörnyekkel és elké-
pesztő veszélyekkel szállnak szembe, s közben Vaiana telje-
síti ősei küldetését és felfedezi azt, amit a legjobban keresett: 
saját magát.  
 

Július 2. vasárnap, 17.00 
JUTALOMJÁTÉK 
Magyarul beszélő, magyar–angol vígjáték, 89’, 2016  
Rendező: Edelényi János 
Főszereplők: Brian Cox, Coco König, Anna Chancellor 
 

Július 2. vasárnap, 19.15 
CSAJOK HAJNALIG 
Amerikai vígjáték, 97’, 2017 
Rendező: Lucia Aniello 
Főszereplők: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, 
Colton Haynes, Demi Moore 
 

Mit tehet öt jó barátnő, ha az egyikük úgy dönt, lemond addig 
élvezett szabadságáról, és férjhez megy? Természetesen kibé-
rel a hétvégére Miamiban egy tengerparti villát, hogy még egy 
utolsó vad bulival búcsúzzon. De ez a buli még náluk is va-
dabbra sikerül. Valahogyan meghal egy Chippendale-fiú. És 
ez még csak a kezdet. A buli folytatódik, de átalakul: attól 
kezdve a csajoknak nincs más dolga, mint a romeltakarítás, 
nyomeltűntetés és az ártatlanságuk bizonyítása. Hát, ez nem 
fog könnyen menni... 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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Visegrád Város Önkormányzata 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

2017. június 27-én, kedden 18 órára 
a városházára 

 

Péterfy László 
Kossuth-díjas szobrászművész 

 

Részletek 
című 

 

kiállításának megnyitójára 
 

A kiállítást 

Jankovics Marcell, 
a Nemzet Művésze, az MMA alelnöke 

 

nyitja meg 
 

A tárlat  
a hivatal nyitvatartása szerint  

tekinthető meg 

 

2017. június 13. kedd, 19.00 óra 
 

Isten veled, tábornokIsten veled, tábornokIsten veled, tábornokIsten veled, tábornok    
    

Színes magyar dokumentumfilm, 49’, 2002 
 

Rendező: Taba Miklós 
Operatőr: Burus András, Kodányi Tamás 

 

Görgey Artúr hadvezér, vegyész-tudós és politikus vi-
tatott személyként írta be magát a magyar történelembe. 
Az árulónak tartott stratéga szerepvállalása a világosi 
fegyverletételben történeti és politikai viták tárgyát ké-
pezi. 

Az előadásra meghívtuk a film alkotóját, így a vetítés 
után lehetőségünk lesz részletesebben is megismerni a 
film készítésének körülményeit. 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit, 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
 

2017. június 17-én, szombaton  
15–19 óráig 

a művelődési házban rendezendő 
 

családi  

játszódélutánra 
 

A kártyajátékoktól 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! 

 

KOSZORÚZÁS 
 

A nemzeti összetartozás napján, 
 

2017. június 4-én vasárnap,  
17.30 órai kezdettel 

rövid megemlékezést  
tartunk 

a Rév utcai Scheili-ház falán lévő 
Trianon-emléktáblánál 

 

A megemlékezésre  
szeretettel hívunk mindenkit! 

 

 

Együtt Kulturális Egyesület 
Szent György Lovagrend 

 

Írók és olvasók –  

találkozások az irodalom jegyében 
 

Az utóbbi években gyakran rendez a városi könyvtár író-olvasó 
találkozókat, könyvbemutatókat. Most csak a közelmúlt vendégeit 
soroljuk fel: T. Szabó Anna, Balázs Ágnes, Berkesi Gabriella, Gál 

Ferenc, Szilágyi Gábor, H. Bodó József, Lóczy István. A könyvtáros 
Kotz Eszternek köszönhető a legutóbbi ilyen esemény is: április 19-
én Fábián Janka volt a vendég. Ezen a napon a tavasz télbe váltott, 
s talán ez is magyarázza, hogy szerény számú olvasó jött el, hogy 
megismerjen egy szimpatikus, tehetséges fiatal írót.  

A bensőséges beszélgetés során képet kaptunk az alkotó személyi-
ségéről, az írói munka rejtelmeiről, a könyvkiadás nehézségeiről. A 
már tíz könyvet maga mögött tudó írónő izgalmas, érdekes felfogás-
ban a magyar történelembe ágyazva írja regényeit; főleg a 18. és 19. 
század érdekli. Alkalom nyílt könyvvásárlásra, dedikálásra is. Öröm 
kézbe venni és olvasni az érdekfeszítő és szép kiállítású könyveit – 
remélve, hogy többen is kedvet kapnak Fábián Janka regényei ol-
vasásához!                                                                Borsody István 

 
Garai Gábor: 

 

JÚNIUS 
 

Tudom, meghalnék idegenben: 
ott még a fák sem ilyenek: 
nem virít bodza a berekben, 
akácok könnye sem pereg: 
 

nem részegít a széna-illat, 
nem villámfénnyel jön a nyár: 
nem így táncol felhőn a csillag, 
nem szédül az égtől a táj... 
 

Meghalok itt is:- a gyönyörtől, 
hogy a repceföld színarany, 
hogy a lomb oly zöld, szinte tombol, 
s a kőnek is illata van: 
 

hogy áll a búza nyers kalásza, 
mintha virágot nemzene, 
s e tájon az lel csak magára, 
ki végleg egyesült vele.  
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Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)    

GyGyGyGyőr, 2017r, 2017r, 2017r, 2017 
 

2011-ben Győr nyerte el az olimpiai mozgalom harma-
dik legnagyobb eseményének, a nyári Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválnak a rendezési jogát. Az eseményre 
mind az ötven európai ország hivatalosan is visszaje-
lezte részvételét, így közel háromezer 14–18 év közötti 
sportoló vesz részt a győri EYOF-on. 

A méreteiben a felnőtt téli olimpiához hasonlítható 
rendezvény tíz sportágban várja a fiatalokat, a hagyomá-
nyos atlétika, úszás, kerékpározás, tenisz, dzsúdó, torna, 
kézilabda, röplabda, kosárlabda sportág mellé a győri 
szervezők kérésére felkerült a programra egy igazán ma-
gyaros és győri sportág, a kajak-kenu is. 

A győri program 2017. július 23-án, 20.30-kor egy iga-
zán látványos megnyitó ünnepséggel kezdődik az ETO 
Parkban, majd július 29-ig a versenyeké a főszerep. 

A versenyek egy hete alatt közel 130 éremátadó cere-
móniát bonyolítanak le, ehhez – a tartalékokkal együtt – 
999 érem készül, amiből 323 aranyérem, 323 ezüstérem 
és 353 bronzérem. Az egyedi vert érmek átmérője 70 
milliméter, vastagsága 4,5 milliméter. 

A sportesemények ingyenesen látogathatók. Szemé-
lyenként és eseményenként négy darab névre szóló re-
gisztrációs jegy igényelhető. Az egyéni sportágakban 
külön lehet a délelőtti eseményekre és külön a délutáni 
döntőkre regisztrálni. A csapatsportágakban meccsen-
ként kell belépőt foglalni. 

 

Európai olimpiai lángfutás 
Visegrádon 

 

2017. május 24-én Rómából érkezik meg az európai 
olimpiai láng, amelyet ünnepélyes keretek között fo-
gadnak a győri városháza előtt. Erről a lángról gyújt-
ják meg azt a fáklyát, amely május 27-én indul or-
szágjáró körútjára. 

Az öt hétvége során a láng felkeresi hazánk jelentős 
városait, és ennek keretében természetesen ellátogat 
Visegrádra is. 

 

Visegrádra az olimpiai láng 2017. június 25-én 
vasárnap érkezik. 

Délelőtt 11 órakor a hajóállomásnál veszik azt át 
városunk képviselői, majd a fáklyavivők több vál-
tásban végiglátogatják a lánggal Visegrád neveze-
tes helyszíneit. 

A láng a következő útvonalon halad majd:  
Duna-parti sétányon a Mária-kápolnáig, majd a 

platánsoron át jut el a királyi palotához. A Fő ut-
cán tovább haladva a Salamon-torony utcán át éri 
el az alsó várat, majd a Panoráma úton jut fel a 
fellegvárba. Innen a Mátyás király úton keresztül 
éri el a rendezvényteret. 

11 óra 40 perckor a rendezvénytéren lesz az olim-
piai láng hivatalos fogadása, majd az alkalomhoz 
illő rövid műsor után folytatja útját a láng. Az 
utolsó fáklyavivők Fő utcán viszik ki a sportcent-
rumig, ahol 12 órakor átadjuk azt a szervezőknek, 
és folytatja útját tovább Esztergomon át Győr felé. 
 

Bővebb információk: www.gyor2017.hu 

 
Megünnepeltük az édesanyákat  

a nyugdíjas klubban is 
 

Bensőséges összejövetelen köszöntöttük az édesanyákat a nyugdíjas klubban május 9-én, a helyi Rigoletto cukrászdá-
ban. A klubtagok nagy része eljött, hogy ebből 
a kedves alkalomból együtt legyünk, köszönt-
sük az édesanyákat, nagymamákat és 
dédmamákat. 

Kezdésképpen egyik klubtársunk, Frőhlich 

Istvánné Tercsi egy maga költötte kis verssel 
adta meg az alaphangulatot, majd Mezei Anna 
egy megható Ágh István-verssel, végül pedig 
Kálazyné Ormos Ilona pedig egy vidám Zágon 
István-írással emelte ki az édesanyai hivatás 
szépségét és melegségét.  

Ezt követően egy kávé vagy üdítő és egy sze-
let sütemény elfogyasztása mellett, kötetlen 

beszélgetés közben repült el az idő. Jó volt együtt ünnepelni az élőket, és szívünkben a már eltávozottakra is szeretettel 
visszagondolni.  

Az összejövetelen köszöntöttük egyik nagymama klubtagunkat is, aki mostanság töltötte be hetvenedik életévét.                  
Egy klubtag 
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Beiratkozás 2017 
 

2017 áprilisában intézményünkben is megtörtént a tanköteles 
korúak beíratása. 

A Fellegvár Óvodából minden leendő első osztályost az 
Áprilyba írattak be szüleik. A tizennégy visegrádi gyermek 
mellé nyolc körzeten kívüli majdani nebulót fogadunk, akik kö-
zül hatan óvodába is Visegrádra jártak. A leendő első osztály 
létszáma tehát 22. A nyílt napon és az első iskolai szülői érte-
kezleten már túljutottak a résztvevők.  

A kisoroszi tagintézmény első osztályába hat tanuló beiratko-
zása történt meg, a kapcsolattartás folyamatos. 

Köszöntjük a 28 gyermeket és szüleiket az Áprily közösségé-
ben, s élményekben, barátokban és tudásban gazdag éveket kí-
vánunk nekik, Karakasné Képíró Ágnes visegrádi és Szárazné 

Fehér Tímea kisoroszi osztályfőnökre bízva első lépéseiket.  
Nyolcadikosainkkal kapcsolatosan elmondható, hogy minden 

tanulónk felvételt nyert, s döntő többségük (90 százalékuk) abba 
a középfokú intézménybe indulhat tovább, ahová továbbhaladá-
sát tervezte. Hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumban két-két 
tanulónk folytatja útját. 

Minden diákunknak sikeres, boldog éveket kívánunk leendő 
intézményükben.                Bozóki Marianna intézményvezető 
 

 

TÉRFOGLALÓ(K) 
 

2017. június 2-án (pénteken) 
15 órától a rendezvénytéren 

 

A magyarság népi kultúráját bemutatják saját  
néptáncos csoportjaink és meghívott vendégeink 

 

  
 
 

 

Áprily Iskoláért Alapítvány; Visegrádi Áprily Lajos Általá-
nos Iskola és AMI tanulói, nevelőtestülete és szülői szerve-
zete 

 

A rendezvény Visegrád Város Önkormányzatának Ifjúsági 
Alapjához benyújtott pályázatunk keretében valósul meg 

 

A tanév vége az Áprilyban 
 

2017. június 10-én (szombaton) 10 órától ballagás a Magyar 
László Sportcsarnokban 
2017. június 21-én (szerdán) 17 órától tanévzáró ünnepély a 
Magyar László Sportcsarnokban 
2017. június 26-30-ig néptánc- és kézműves tábor Cseszne-
ken 
2017. július 2-9-ig VI–PA-tábor Visegrádon és Pápán 

Szeretettel várjuk vendégeinket! 
Bozóki Marianna intézményvezető 

Dunabogdányi úszóverseny  
 

2017. május 5-én az Áprily Lajos Általános Iskola és 
AMI 1–6. osztályos tanulói közül 26-an a dunabogdányi 
uszodában mérték össze tudásukat kisoroszi, tahitótfalui 
és dunabogdányi társaikkal gyors-, hát-, mell- és pillan-
góúszásban. 1–2. osztályban 1 hosszt, 3–4. osztályban 
kettőt, 5–6. osztályban pedig már 4 hosszt kellett úszni a 
választott úszásnemben. 

Az első három helyezést éremmel díjazták. 
A versenyen nagyon szép eredményeket értünk el annak 

ellenére, hogy a versenykiírástól eltérően a lányok és fiúk 
együtt versenyeztek. 
 

Dobogósaink: 
1. osztály 

Eőry Attila: gyors 1.,  hát 1. 
 

2. osztály 
Visnyovszki Lara: mell 1. 
Müller Bernadett: mell 2. 
Csepregi Dóra: mell 3. 
 

3. osztály 
Szendrey Zalán: mell 1. 
Kárpát Nina: hát 2. 
 

4. osztály 
Visnyovszki Lara: hát 3. 
 

5. osztály 
Cseke Viola: hát 2., gyors 3. 
Polgár Sára: mell 3. 
 

6. osztály 
Vastag Viktória: mell 2., hát 3. 

 

Köszönöm, hogy bátran, minden erőtöket beleadva ver-
senyeztetek! 

1. osztály: Draxler Maxim, Domonkos Péter, Pálinkási 

Minka 
2. osztály: Mészáros Marcell 
3. osztály: Anda Zalán, Bordás Gergely, Oláh Panna 
4. osztály: Eőry Bíborka, Érchegyi Hanna, Jung Lili 
5. osztály: Draxler Alexia, Eőry Lili, Hock Alexandra 
6. osztály: Bocsi Laura, Eőry Anna 
 

Gratulálok minden indulónak! 

Úszócsapatunk 
 

Köszönöm Horváth Krisztina és Zömbik József segítsé-
gét! 

Örülök, hogy a délelőtti időpont ellenére volt szülői 
drukker csapatunk is! 

Kőmívesné Hoffmann Ildikó 
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Nyelvek délutánja 2017 – képekben 
 

Színvonalas angol és német nyelvű műsorszámokat láthattak azok a szülők és érdeklődők, akik május 5-én ellátogattak 
erre, az évek óta megrendezésre kerülő rendezvényre. A szeszélyes időjárás miatt a tornacsarnokban adták elő a gyerme-
kek az énekes-mozgásos játékokat, táncokat, színdarabokat.  

Megköszönöm kollégáim lelkiismeretes, felkészítő munkáját és az összefogást, melyet a rendezvényért tettek. Köszönet 
a vendéglátásban nyújtott segítségért Visegrád Város Önkormányzatának és az Ásványvíz Kft.-nek, a képekért pedig Bo-

zóki Marianna igazgatónőnek.                                                                                                                               
 Bene Éva 

                

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nyelvtan verseny 
 

Hatodik osztályos diákjaink részt vettek a Szólánc nyelvtan és helyesírási versenyen, amelynek megyei fordulóját Vácott 
rendezték meg. 

A verseny első három feladatlapját itthon oldották meg, a hat jelentkező közül hárman jutottak tovább. Ebből egy diák 
nem tudott részt venni a versenyen. 

A Földváry Károly Általános Iskola aulája megtelt a versenyző diákokkal, akik a megye különböző iskoláiból jöttek, és 
kísérőikkel május 13-án, szombaton délelőtt. Szép megnyitóval köszöntöttek minket, amelyben az iskola igazgatója ki-
emelte, hogy ma, amikor több sebből vérzik a magyar nyelv, fokozottan oda kell figyelnünk az ápolására. Nagyszerű 
dolog, hogy ennyi gyermek eljön egy nyelvtan versenyre, és figyelmét az anyanyelvre fordítja. 

Ezután évfolyamonként tesztet írtak a gyerekek. Ebben elméleti, helyesírási és szókincsre vonatkozó feladatok is voltak. 
Bocsi Laura emléklapot kapott részvételéért, Kovács Luca negyedik lett.                                       

Jeneiné Vörös Margit 
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Könyvtári ����  hírek 
 

Kedves Visegrádiak!  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk a nyári idő-

szakban is a megszokott könyvtári nyitvatartási időben 
tart nyitva. Várom továbbra is ötleteiket, javaslataikat, 
amennyiben olvastak mostanában jó könyvet vagy hall-
gattak jó zenét és másoknak is ajánlanák azt. A 
vkonyvtar@gmail.com e-mailcímünk továbbra is ér-
vényben van, ahol nemcsak ötleteiket írhatják meg, de 
meghosszabbításaikkal kapcsolatos igényeiket is jelezhe-
tik. 

A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából mostantól a kö-
vetkező folyóiratok hozzáférhetőek intézményünkben: 

Alföld, Balkon, Forrás, Jelenkor, Kommentár, Korunk, 

Könyvhét, Magyar Műhely, Magyar Napló, Moldvai Ma-

gyarság, Mozgó Világ, Műút, Prágai Tükör, Székelyföld, 

Tiszatáj, Új Forrás, Új Könyvpiac, Új Művészet, Vigília. 

Az Élet és Tudomány 1–13. száma ingyen elvihető, dup-
lum példányok.  

 

Könyvajánló 
 

Felnőtteknek: 
 

Ahern, Cecilia: Amikkor megismertelek (bestseller) 
Alcott, Louise May: A nyíló rózsa (szépirodalom) 
Anonymus: Gesta Hungarorum (történelem) 
Bartis Attila: A vége (szépirodalom) 
Böjte Csaba: A fénygyújtogatók (vallás)  
Buda Ferenc: Hatalmam: nyugalom (versek) 
Castiglione László: Pompeji Herculaneum 
(képzőművészet) 
Dumas, Alexandre: Monte Cristo grófja (szépirodalom) 
Esterházy Péter: Ha minden jól megy (hangoskönyv) 
Keats, John: John Keats versei (versek) 
Krasznahorkai László: Az urgai fogoly (szépirodalom)  
Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozá-

sai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban (ki-
sebbségkutatás) 

Maxwell, Robin: Boleyn Anna titkos naplója (szépiro-
dalom) 

Steinmann Henrik: Az állatok fegyverei (állattan)  
Szakonyi Károly: Emberi üdvözlet (szépirodalom) 
Szakonyi Károly: Napfényes Granada (szépirodalom) 
Szonett, aranykulcs: 1001 szonett a világirodalomból 

(versek)  
 

Gyerekeknek, fiataloknak: 
 

Berg Judit: Tündérnaptár – Panka és Csiribiri 4.  
Berg Judit: Tündérzene – Panka és Csiribiri 5.  
Fürödj velünk! – Házi kedvencek 
Fürödj velünk! – Tanyasi állatok 
Fürdőkönyvek – Huba, a hajó csobban 
Korcsmáros Pál: Mesélő ceruza 
On Sai: Apa randizhatok egy lovaggal? 
Szabó T. Anna, Maul Ági: Tükörcicák 
 
Üdvözlettel: 

Kotz Eszter 
könyvtáros  

Mesegombolyító nyári tábor  
Visegrádon 

 

Idei táborunk visegrádi gyermekeknek szól és a Visegrád 
Város Önkormányzatának támogatásával jött létre. 
 

Tábori tájékoztató 
 

Táborvezetők: 
Bene Éva (kézműves foglalkozások) 
Szél Marietta (drámajátékok, zene) 

 

Időpont: 2017. július 24–28., 8.00-16.00 óra 
 

Helyszín: Visegrád, Mátyás Király Művelődési Ház 
Étkezés: naponta háromszor (ebéd az óvoda ebédlőjében) 
Költségek: 6000 Ft (étkezési hozzájárulás) 
Táborunkban egy mesét fogunk feldolgozni. 
 

A mese címe: 
Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány  
 

Létrehozzuk a kacagányok és kacabajkák birodalmát, me-
lyet eleinte egy hosszú sövény választ majd el egymástól. De 
miért is? 

 
 

 
 

 

A mese az elfogadásról, toleranciáról és előítéleteinkről 
szól. 
 

A mese tartalma: 
A kacagányok és a kacabajkák vidám teremtmények. A ka-

cagányok fején virágok nőnek, a kacabajkák fején pedig 
gyógynövények. Ebben különböznek csak egymástól.  

De a kacagányok és kacabajkák otthonát egy sövény vá-
lasztja el egymástól.  

Csúfnak, félelmetesnek és gonosznak képzelik egymást, 
ezért bújnak el egymás elől, a sövény mögé.  

Egy napon egy rés támad a sövényen és egy kacagány és 
egy kacabajka összetalálkozik,  Lipi és Pitypanka barátságot 
ötnek egymással. 

Innen indul a mese bonyodalma, amit dramatikus játé-
kok segítségével feldolgozunk és táborzáráskor színi elő-
adásként előadunk majd a vendégeinknek. 
 

A színdarab előadása a táborzáráskor lesz, 2017. július 28-
án, pénteken 17.00-kor. 
 

A táborba jelentkezni lehet: 
A szelmarietta@gmail.com címen 
vagy a 06 (20) 347-9096-os számon. 
 

Jelentkezési határidő: június 17. (a tanév vége) 
 

Szeretettel várunk: 
Bene Éva és Szél Marietta 

                                                             táborvezetők 
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Ják, Szombathely, Kám 
 

Május 6., szombat: kiránduló csapatunk a szokásos he-
lyen álldogál, buszra vár. Korán reggel van, az ég derült, 
remek idő ígérkezik mára. Beszállás után Esztergom irá-
nyába indulva kezdjük nyugat-magyarországi utunkat.  

 

Első állomásunk Ják megtekintése lesz. Itt áll az a pom-
pás épület, melyet jáki templom néven ismerünk. Az egy-
kori bencés apátsági templomot a Ják nemzetségből szár-
mazó Nagy Márton alapította a 13. században. Az idők fo-
lyamán többször súlyosan megsérült épületet az 1900-as 
évek elejére eredeti szépségében helyreállították. Ma is 
gyönyörködhetünk a freskómaradványokban, kőszobrá-
szok munkáiban. Különlegessége a főbejárat, a tizenkét 
apostol kőszobrával. A román kori templom nyugati olda-
lán áll a szerényebb kivitelű Szent Jakab-kápolna, ami ko-
rábban a település temploma volt. 

 

A Nap ereje már mutatja magát, amikor tovább indulunk 
a néhány kilométerre fekvő Szombathelyre. Ez a település 
Savária néven már a római korban jelentős település volt. 
Veterán katonák, telepesek lakták. A városban amfiteát-
rum, fürdő, palota volt. Rangos vendégek látogatták, né-
melyik császárnak is otthont adott. A kor legrangosabb vá-
rosává válva kolónia rangra emelkedett.  

Elsőként a római kor Ízisz kultuszának színhelyét, az egy-
kori város falain kívül elhelyezkedő Iseumot tekintettük 
meg. Íziszről tudni kell, hogy Egyiptomban a varázslás, 
termékenység, nőiesség szimbóluma volt. Égi megfelelője, 
az éjszakai égbolton megfigyelhető legfényesebb csillag, a 
Szíriusz. Ez a csillag szolgált a Nílus áradásának jelzésére. 

Európa második legnagyobb Ízisz szentélyében állva meg-
érezhetünk valamit a korból, a ceremóniából, ami a hitélet 
lényeges részét képezte. A régészeti műhely kiállításán 
megdöbbentő látni az évezredes pusztulás, pusztítás nyo-
mait. 

Az idő nem áll meg, a 4. században a kereszténység ál-
lamvallás lesz a Római Birodalomban. Ekkor, Kr. u.316-
ban itt született Európa legismertebb védőszentje, Szent 

Márton, akiből később Tours püspöke lett. Legendája a li-
bákkal ma is elevenen él. 

Ezen a helyen tárul elénk a híres Borostyánút egy részlete. 
Ez a hadi út kötötte össze északot déllel, itt szállították a 
dísztárgyak készítésére használt borostyánt is délre. 

Tűző napsütésben vonulunk a város főterére, ahol koráb-
ban a vásárokat tartották. Itt tapasztalhatjuk meg, milyen 
kis területet foglal magában a városfallal védett óváros. 
Megtudjuk, hogy a falakon kívül is lakott volt a környék. 
Innen egy utcányira található az ország egyik legnagyobb 
barokk temploma, a székesegyház, közelében a püspöki 
palota és más egyházi épületek. Az általuk övezett tér kö-
zéppontjában áll Szily János kanonok szobra. A templom-
belsőt díszítő képek között találjuk Maulbertschnek, a kor 
híres festőjének és tanítványának munkáit. Itt őrzik Szent 

Márton ereklyéjét is. A második világháborúban az ameri-
kai bombázások során leírhatatlan károk keletkeztek a szé-
kesegyházban, és az egész városban. Később egyik útitár-
sunk személyes vonatkozású történetet mesélt ebből az 
időből. Miután újra kiérünk a napfényre, lelkes idegenve-
zetőnk egy órácskának tűnő ideig mesél nekünk, majd az-
zal zárja: röviden ennyit szerettem volna elmondani.  

A melegtől, élményektől fáradtnak tűnő társaság elindul 
a Ferences Söröző irányába. Az ebéd mindenkinek ízlik, 
kis pihenő után újra indulásra gyülekezünk. Várakozás 
közben egy napórán akad meg a szemünk. Feltűnő, hogy 
oda nem süt a Nap. Alaposabban méregetjük, akkor vajon 
mit mutat? – Gazdálkodj jól az időddel! – olvassuk intését.  

 

Ezzel az ajánlással indulunk tovább Kám felé, hogy az ar-
borétumban megnézzük a beígért rododendronvirágzást, 
ami azonban nem olyan nyilvánvaló ebben a télies tavasz-
ban. Ám a természet velünk van, a bokrok szemet gyönyör-
ködtetően virágba borulva, a látvány valóban egyedülálló. 
Kellemes séta után indulunk hazafelé. A busz suhan ve-
lünk, az ebéd utáni desszert pótlásaként egyik útitársunk 
süteményeit kóstolgatva nézegetjük az egyre sötétedő tájat. 

A kirándulás szervezőinek pedig köszönjük az élmények-
ben gazdag napot.                                       Anda Istvánné 



20                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                       2017. június
 

Virágos Visegrád 
 

Az Apát-kúti-patakhoz közel, a Széchenyi utcában 
található e hónap szép kertje, mely egy régi kedves 
házhoz tartozik. Itt él Csuport Péter és felesége, Marica.  

 
Ötletes kapubejáró 

 

A ház felé közeledve szokatlan „virágtartók” tűnnek a 
szemünkbe. Elsőnek, egy régi kerékpár, melynek első és 
hátsó csomagtartóján régi kasokban százszorszépek, 
muskátlik, nefelejcsek, pozsgás növények díszlenek. Az  

 

Üdítő látvány a szép kert 
 

ablakokban, különleges ládikókban sötétkék petúniák 
nőnek. 

Rögtön mellette, egy régi fonott széken lila árvácskák 
ül- 

dögélnek. A ház előtt a régi nagy szőlős kosarakban kü-    
lönféle színű nefelejcseket és szappanvirágokat ültettek. 
Az ablakok előtt fiatal levendulabokrocskák sorakoznak. 
A kaput csigaházakba ültetett apró kövirózsák teszik 
különlegessé. 

A kertbe belépve egy hatalmas szépen ápolt gyepet 
találunk, melyben a virágágyások szigeteket alkotnak. A 
tavaszi virágok már elhervadtak (tulipán, jácint, gyöngy-
virág, hóvirág), de a nyári virágok már lassan átveszik a 
helyüket. Marica kedvenc virágai az évelők. 

Az idei hűvös, csapadékos időjárás késlelteti növe-
kedésüket. Az első nagyobb virágágyást rezedák övezik, 
melyben muskátlik, kék nefelejcsek, búzavirágok, 
szarkalábak, százszorszépek virulnak. 

A másik ágyásban margarétákat, szívvirágot, bimbózó 
pünkösdi rózsákat, harangvirágokat, legényfogó virágok 
palántáit találjuk. A következő ágyást csak meténg virá-
gok alkotják. A fűszernövényes ágyás sem hiányozhat: 
kakukkfű, oregánó, bazsalikom, snidlinghagyma, korian-
der cseperedik benne. 

A kert különböző részein, de legfőképp a kerítés mellett 
sokféle bokrot találunk: aranyesőt, madárbirset, enciánt, 
leandereket. Különlegességeknek számít a gránátalmafa, 
hatalmas fügebokor és a kivibokor. Ezek a bokrok még 
csak most kezdenek sarjadni, de ismerve virágaikat és 
termésüket, el tudjuk képzelni, milyenek lesznek. Marica 
a fügéből lekvárt készít unokái örömére. 

A kert dísze egy felújított régi kerekes kút. Ritkán látni 
ma már ilyet. A kút káváját piros muskátlik díszítik. A kút 
vize biztosítja a vizet a növények locsolásához. 

A házhoz egy árnyékos, széles veranda tartozik, be-
járatát levendulák, korlátját futómuskátlik sokasága 
díszíti. Kellemesen telik el az idő ilyen szép 
környezetben. 

A kertet és a virágokat Marica gondozza és ápolja, 
máshol, férfimunkának számító fűnyírást is szívesen el-
végzi. A kert szépségét a ház asszonyának jó ízlése és 
gazdag fantáziája biztosítja. 

Erőt és egészséget kívánunk ehhez a szemet gyönyör-
ködtető munkához!                                  

Visegrádi Szövetség 
 
 

KÖSZÖNET 
 

Ezúton is szeretnék  
köszönetet mondani mindazoknak, 

akik férjemet, 

Burgermeister Istvánt 
elkísérték utolsó útjára! 

Köszönöm mindenkinek,  
akik ezekben a nehéz napokban  

felajánlották segítségüket,  
és együtt éreztek családommal. 

A szeretet nem múlik el,  
szívünkben tovább él! 

Burgermeister Istvánné 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

24 órás távfelügyelet járőrszolgálattal 
Lénárd Péter  

Telefon: 06 (20) 911-7775 
 

 

Hirdessen a Visegrádi Hírekben! 
 

Adja le írásait, hirdetéseit 
minden hó 15-én délután 16 óráig a könyvtárba, 

vagy küldje el e-mailben 
a mikesytamas@freemail.hu vagy a 

borsody1944@gmail.com címre! 

mailto:mikesytamas@freemail.hu
mailto:borsody1944@gmail.com
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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 

 

 
 

F A T E L E P  
 

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

 

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON! 
68.500 Ft/m3 áron 

 

ZSÁKOS GYÚJTÓS  
700 Ft/zsák 

 

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

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

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

 

Házhoz szállítás, gyalulás, méretre vágás megoldható! 
 

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

 

Telefon: 06 (30) 181-1471 
e-mail: tahifa87@gmail.com     www.tahifaker.hu 
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TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

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

e-mail: herrsta@gmail.com 

 

Visegrádon, könnyen megközelíthető helyen,  
80 m2-es helyiség tárolásra, egyéb más célra is kiadó 

Mobil: 06 (20) 257-2753 
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