
11XXXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2022. MÁRCIUS

Az örök nap még bágyadtan ragyog,
De tavaszosok már a csillagok
S az éjszakában zizzenő neszek,
Egy új világ susogja már: leszek!

                                           Juhász Gyula
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DUNA-PARTI TERÜLETEK RENDEZÉSE

A magyar települések életében kiemelkedő 
létesítmény a sportpálya, melynek a közösségépítésben 
és az egészségmegőrzésben is jelentős szerepe van.  
Focicsapatunk a rendszerváltás előtt és azt követően is 
a Horthy Miklós kormányzó által épített gizellatelepi 
kórházhoz tartozó területen játszotta hazai meccseit. Ez 
azonban hosszú távon mégsem jelenthetett megoldást az 
árvízveszély és a hiányzó öltöző miatt.

Később a tárgyi feltételek szigorodtak és a sportpályához 
tartozó öltöző építését kötelezővé tették, melynek 
megvalósítására a terület tulajdonjogi rendezetlensége 
miatt nem kerülhetett sor. A Visegrádi Sportegyesület a 
tornacsarnok melletti területen szeretett volna focipályát 
létesíteni, de végül hosszú tárgyalások eredményeként 
az Önkormányzat kormányhatározat alapján egy 
40.000 m²-es területet kapott tulajdonba a Duna-parti, 
ún. vízlépcsős területekből. Ennek köszönhetően a 
félbemaradt vízlépcső helyén 2003-ban megépült a 
visegrádi focipálya. Az ország egyik legszebb panorámáját 
nyújtó sportpálya változatos sportolási lehetőségekkel 
hosszú éveken keresztül szolgálta és szolgálja ma is – 
egyesületi és szabadidős keretek között – a sportolni, 
kikapcsolódni vágyó visegrádi lakosokat.

A 2020-ban megépített árvízvédelmi töltés teljesen új 
állapotot teremtett, több sportpálya, illetve sportolásra 
alkalmas terület (csónakház, műfüves pálya, íjász pálya, 
U14 labdarúgó pálya) megszűnt. Az újonnan megépült 
gát és a 11-es főút között lévő területek több, mint 20 éve 
húzódó tulajdonviszonyainak rendezése elengedhetetlen 
feltétele a tervezett beruházásoknak, pályázati lehetőségek 
kihasználásának.

Még a gát építése során 2020 augusztusban 
megkezdődött az évtizedek óta rendezetlen területek 
felmérése, hiszen ekkor még az öltözőépület és a 

bekerített sportpálya nagyobb része a földhivatali 
nyilvántartás szerint a Duna mederben volt. Az 
előkészítő munka nem volt hiábavaló!

A sportolási célú területeink rendezésére 2021-ben nyílt 
lehetőség a Magyar Falu Program keretében. A tavalyi 
év végén Visegrád nagy karácsonyi ajándékot kapott. 
Az 1957/2021. (XII. 23.) - A „Magyar Falu Program” 
hosszú távú településfejlesztési programjának, valamint 
a „Felzárkózó települések” programjának hatékony 
megvalósítása érdekében ingyenes tulajdonba adásra 
kerülő állami tulajdonú ingatlanok kijelöléséről - című 
Korm. határozat alapján a város tulajdonába kerül többek 
között a Visegrád külterület 062/3 helyrajzi számú, 42.579 
m²-es, valamint a Visegrád belterület 166 helyrajzi számú, 
24.034 m²-es ingatlan így összesen a 2001-ben sport célra 
megítélt 40.000 m² helyett az új gát megépültét követően 
66.613 m² területtel gyarapodott Visegrád!

Az önkormányzatnak ezzel lehetősége lesz saját forrás és 
pályázati támogatás felhasználásával bővíteni, színesíteni 
a sportolási, szabadidős és rekreációs lehetőségeket. 
A sportpálya területének fejlesztése évtizedek óta várt 
beruházás, mely a kormány-határozatnak köszönhetően 
megkezdődhet. Hosszú távú célunk olyan magas 
színvonalú rekreációs terület kialakítása a sportpályán, 
mely elsősorban a helyi lakosok, családok, gyerekek 
szabadidős szórakozási, sportolási lehetőségeit biztosítja.

Köszönöm a terület rendezésében nyújtott segítséget 
és támogatást Magyarország Kormányának, Gyopáros 
Alpár kormánybiztos úrnak és dr. Vitályos Eszter 
államtitkár asszonynak. 

Eőry Dénes
polgármester
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A Makovecz Imre, Kossuth-díjas építész által tervezett épület egy átfogó korszerűsítés keretén belül született újjá. Több 
éves előkészítő és tervező munkát követően 2020 őszén kezdte meg a kivitelezést a megbízást elnyerő Constructor 

Domini Kft . A belső teret kialakító szerkezeteket a padló rétegrendtől a válaszfalakig elbontották (kivéve a tartószerkezeteket 
és a lelátót), emellett új alaplemez készült a pincében és a tornacsarnok teljes területén. Az alaplemezre új padlórétegrendet 
tettek, amit egy úgynevezett légcsatornával egészítettek ki a szakemberek. Ennek köszönhetően a rendszer a pincébe 
telepített légkezelőből a padlóba épített szellőző rácsokon keresztül friss levegőt tud biztosítani a küzdőtér számára. 
Mindemellett megtörtént az épületben található nyílászárók komplett cseréje. A tető hőszigetelő réteget kapott, és új, 
kettős fedésű szálcement pala került fel rá. Teljesen megújult a küzdőtér, a korábbi parketta helyére sportpadlót fektettek le. 
A belső elrendezés és kialakítás alapvetően nem változott. A kivitelezés során többször is szükség volt a műszaki tartalom 
módosítására, ugyanis a munkálatok előrehaladtával korábban nem látható mértékű károsodásokra derült fény. Ezeket a 
szakembereknek egytől-egyik sikerült orvosolniuk, ami annak is köszönhető, hogy hatékonyan tudott együttműködni a 
generálkivitelező, a tervező, a műszaki ellenőri szervezet, valamint Eőry Dénes polgármester úr. Folyamatosan tartották 
a kapcsolatot, a kivitelezés egy napra sem szakadt meg. A beruházás megvalósításához több ütemben kapott városunk 
kormányzati támogatást, továbbá a projekt 2021-ben bekerült a Visegrád 700 fejlesztési programba. Köszönet érte!

2022. február 5-én örömteli eseményre gyűltünk össze, ugyanis ez év elején újra birtokba vehettük a felújított Magyar 
László Tornacsarnokot. Az épület ünnepélyes átadásán részt vett és beszédet mondott Dr. Vitályos Eszter országgyűlési 
képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, aki közösen elért sikernek 
nevezte a beruházás megvalósítását, hozzátéve, hogy ez a csodaszép épület gyermekeink boldogságát, fejlődését és 
egészségét fogja szolgálni.

A FELÚJÍTOTT MAGYAR LÁSZLÓ TORNACSARNOK 
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
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Az alábbiakban Eőry Dénes polgármester átadó ünnepségen elmondott beszédét olvashatják:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek!

Üdvözlöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm

Dr. Vitályos Eszter asszonyt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért 

felelős államtitkárát,

Csíky Gábor urat, a Csíky és Társa Kkt. tulajdonosát és ügyvezetőjét,

Berhidai Géza urat a Constructor Domini Kft . főmérnökét,

a Makovecz család és alapítvány képviseletében Makovecz Pál urat,

Sáros László György építész urat,

a Váci Tankerületi Központ képviseletében Verebélyi Ákos Gábor tankerületi igazgató urat,

Stefanich Klára asszonyt, iskolánk intézményvezetőjét, 

a környező települések polgármestereit,

a volt és jelenlegi Képviselő-testület tagjait, valamint minden kedves jelenlévő vendéget.
Kedves Visegrádiak!

Visegrádon az elmúlt évtizedekben a mindenkori városvezetés és iskolánk nevelőtestülete kiemelt fi gyelmet fordított 
a sportolási lehetőségek biztosítására. Ez akkor is így volt, amikor a tárgyi feltételek kevésbé voltak adottak, és akkor 
is, amikor az ehhez szükséges épület még nem állt rendelkezésünkre. A 80-as évek közepén egy, a Fő utcában található 
magánépületben tornáztak a diákok, majd a mai Pilisi Parkerdő Zrt. székháza adott otthont a testnevelés óráknak. 
A sportért felelős nevelőkön múlt, hogy milyen egyéb lehetőségeket szerveznek a gyermekek számára. 



2022. MÁRCIUS

6

Ezek közé tartozott az úszásoktatás a Magyar Nemzeti Bank üdülőjében, a korcsolyázás az iskola udvarán, és a vízi 
sportélet is jelentős volt Visegrádon. 

1988-ban fontos mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy átvehettük a Makovecz Imre Kossuth-díjas építész által 
tervezett, Magyar László kiváló sportnevelőről, a visegrádi sportélet megszervezőjéről elnevezett tornacsarnokot, mely 
az elmúlt évtizedekben nemcsak gyermekeink tanítását, nevelését szolgálta, de városunk számtalan rendezvényének – 
például városnapi ünnepség, szüreti-, nemzetiségi-, és alapítványi bál – helyszíne is volt.

Hölgyeim és Uraim!

A maga nemében egyedülálló, Makovecz Imre egyik ikonikus alkotásának számító épület felújítására vonatkozó 
igények már a 2000-es évek elején megfogalmazódtak. Az elmúlt tíz évben végzett előkészítő munkákat és tervezéseket 
követően – a több ütemben érkező kormányzati támogatások segítségével – végül 2020-ban megkezdődött a régóta várt 
felújítás. Szeretném megköszönni az előző Képviselő-testület munkáját, akik az előkészületek során sokat dolgoztak 
azért, hogy ez a városunk számára kiemelt projekt elindulhasson. A beruházás az elmúlt évben bekerült a Visegrád 700 
fejlesztési programba, melynek köszönhetően – a kivitelezés során felmerült nehézségek ellenére – befejezhettük az 
épület rekonstrukcióját. 

Kedves Visegrádiak! Kedves Vendégeink!

Nemcsak polgármesterként, hanem édesapaként is örömmel tölt el, hogy gyermekeink újra birtokba vehetik a 
Magyar László Tornacsarnokot, amely minden sportolni vágyó visegrádi otthona lesz. Ezúton köszönöm a Magyar 
Kormány és a szakminisztériumok, valamint személy szerint  Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony támogatását, 
amely nélkül a mai nap nem lenne ünnepi alkalom. Köszönöm, hogy együtt lehetünk és köszönöm mindenkinek az 
áldozatos munkáját!

A fotókat készítette: Constructor Domini Kft . / Hlinka Zsolt
összeállította:
Grósz Gábor

kommunikációs referens
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TÁMOGATÁST KAPTUNK

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, 
Önkormányzatunk 2020 nyarán döntött arról, hogy 
részt kíván venni a Magyar Kormány által létrehozott 
(1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat) Népi Építészeti 
Programban, ami a műemléki értéket képviselő, 
védelem alatt álló, épített örökség egyedi elemeinek 
veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes 
helyreállításához biztosít forrást. A Képviselő-testület 
a Visegrád, Pázmány Péter utca 3. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú „Lang-ház” vonatkozásában 
nyilvánította ki a programban való részvételi szándékát. 
A Népi Építészeti Programot megvalósító Teleki László 
Alapítvány képviseletében eljáró Bíráló Bizottság részéről 
pozitív döntés született, melynek értelmében 19,7 millió 
Ft felhasználására nyílt lehetőség. A Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat is támogatási kérelmet 
nyújtott be a Miniszterelnökségre. A Miniszterelnökség 
a Bethlen Gábor Alapon keresztül további 21 millió 
forinttal támogatta a ház felújítását.

A Képviselő-testület a későbbiekben önrész biztosításával 
segítette a beruházás megvalósítását. A fejlesztés célja, 
hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tájházat hozhasson létre az épületben. Helyet kap benne a 
visegrádi svábság történetét, a betelepített családok sorsát 
és életútját bemutató kiállítás, de a ház működésével 
összefüggésben a borászati hagyományok felélesztését is 
szeretné a két önkormányzat megvalósítani.

Február 15-én Visegrádra látogatott Soltész Miklós a 
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára, hogy megtekintse a beruházást. Az 
eseményen részt vett Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság Nemzetiségi főosztályvezetője, Gallai 
Gergely nemzetiségpolitikai szakértő, Schüszterl 
Károly alpolgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző és 
Kékessy-Herendi Ida a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke. A helyszíni bejárást követően 
államititkár úr rövid sajtótájékoztatót tartott, melynek 
keretében bejelentette, hogy a Visegrádon létesülő 
nemzetiségi tájház további fejlesztését Magyarország 
Kormánya további 13 millió forinttal támogatni fogja. 

Nagyon köszönjük a Magyar Kormány, és 
dr. Vitályos Eszter Államtitkár Asszony segítségét, anyagi 
támogatását!

   
A hírt összeállította és a fotót készítette: 

Grósz Gábor kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata

VÁROSHÁZI MOZAIK
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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL

Képviselő-testületi ülés – 2022. január 27.

1. Önkormányzatunk Városfejlesztési Bizottsága még 2020-ban tárgyalta a településkép védelméről szóló 9/2019. 
(X. 2.) számú önkormányzati rendelet (TKR) módosítását és a HÉSZ módosítás lezárásához igazította annak elfogadását. 
Mivel a HÉSZ módosítás a záró véleményezési szakaszába lépett, így időszerűvé vált a TKR módosításának kérdése. A 
Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Városfejlesztési Bizottság által megismert és elfogadott TKR módosítást.

2. Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat szakbizottságainak éves beszámolóját.

3. 2021-ben januártól június közepéig, a veszélyhelyzet miatt polgármesteri határozatok születtek, melyeket a Képviselő-
testülettel való skype-os megbeszélések előztek meg. Június középétől, amikor az önkormányzatok a veszélyhelyzet előtti 
rendnek megfelelően újra ülésezhettek, az elfogadott munkaterv szerint, illetve a rendkívüli ülésekkel kiegészítve tartott 
üléseket a Képviselő- testület. Az alábbi táblázat mutatja az ülések és az azokon hozott döntések számát, az összehívás és 
nyilvánosság típusának bontásában.

2021.01.01.- 2021.06.15. 2021.06.15- 2021.12.31. 

Polgármesteri határozatok    1/2021. - 115/2021. - 

Polgármesteri rendeletek 1/2021. - 7/2021. - 

Soros ülések - 8 

Soron kívüli ülések - 16 

Nyílt ülés - 18 

Zárt ülés - 7 

Közmeghallgatás - 1 

Határozatok  - 116-/2021. - 229/2021. 

Rendeletek  - 8/2021. – 11/2021. 

4. A Képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja 
jóvá a polgármester szabadságának ütemezését. A 
polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, 
de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe 
venni vagy kiadni. Az erről szóló határozati javaslatot a 
Képviselő-testület elfogadta.

5. Visegrád Város Önkormányzata még 2015-ben 
kötött együttműködési megállapodást a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal. A megállapodásban 
foglaltakat minden év január 31-éig felül kell vizsgálni. 
A módosítást jelenleg semmi nem indokolja, így azt 
változatlan feltételekkel, a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetben továbbra is hatályban kívánja 
tartani a Képviselő-testület.

6. Önkormányzatunk 2021-ben kezdte meg a 
tulajdonában lévő Lang-ház felújítását azzal a céllal, hogy 

a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat tájházat 
hozhasson létre az épületben. A felújítás a megkötött 
szerződéseknek megfelelően befejeződött, a pénzügyi 
elszámolások és az épület műszaki átvétele után rendezni 
kell a ház helyzetét és jövőbeni működését. Ennek egyik 
eleme, hogy önkormányzatunk vagyonkezelési szerződést 
köt a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 
ami ezt követően tovább tudja fejleszteni és hosszú távon 
működtetni a létrejövő tájházat. A Képviselő-testület 
a vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos határozati 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7. Ugyancsak döntés született a Fellegvár Óvoda 
alapító okiratának módosításáról, amire az intézmény 
vezetőjének kérelme (az SNI-s gyermekek létszámának 
emelése 1 főről 4 főre) miatt volt szükség, továbbá 
néhány kisebb változtatást is eszközölni kellett a 
dokumentumban.
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ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. március 21-én hétfőn, 
megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását. 
A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra 250 
forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük 
Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben, a jelölt 
zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként 
reggel 7 óráig. A más típusú zsákban lévő anyagot nem 
áll módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri 
hivatalban, vagy a barkácsboltban szerezhetik be. 

A zsákban nem gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű 
anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, 
spárgával átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfőn 
reggel 7 óráig. A kötegekre a polgármesteri hivatalban, 
vagy a barkácsboltban ugyancsak 250 forintért 
megvásárolható öntapadós matricát kell felerősíteni. A 
nagyobb mennyiségű fás szárú zöld anyag elszállítása 
előzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklődni a 06 20 
456-1841-es telefonszámon lehet.

8. A 2022-ben folytatódó Magyar Falu Program 
keretében kiírt pályázatok benyújtásáról döntött a 
Képviselő-testület. A pályázati célok között szerepel 
a Sziget utcai járda (lépcsős házak előtti területen) 
felújítása, közterületek karbantartásához szükséges 
eszközök beszerzése, közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása, 
jelenlegi mobilszínpad bővítése, Zöld-ház tetőfelújítása, 

közterületi kültéri fi tnesz park kialakítása, Kilátó utca 
felújítása.

(A képviselő-testületi üléseken született határozatok és 
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos 
honlapján a következő linken: https://www.visegrad.hu/
onkormanyzat/donteshozatal/hatarozatok)
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A Szepes vármegyei családból származó Görgey Artúr 
1818. január 30-án született a felvidéki Toporcon. 

1832 és 1845 között szerzett katonai kiképzése és tiszti 
szolgálata után vegyészeti tanulmányokat folytatott. 
1848-ban ismét katonaként szolgálta hazáját. Mindössze 
néhány hónap alatt lett a tehetséges ifj ú tisztből tábornok, 
majd a szabadságharc fővezére és hadügyminiszter. 
Legjobb tudása szerint vezette katonáit a diadalmas 
csatákba, de Európa két legnagyobb hadserege ellen ő 
sem vívhatta ki a végső győzelmet. Görgey Artúr emelt 
fővel viselte az igaztalan áruló vádat, erkölcsi tartásával, 
hazaszeretetével nemcsak történelmünk kimagasló 

hősévé vált, de dicső őseinek is méltó utódja lehetett. 
Száműzetéséből hazatérve, életének utolsó négy évtizedét 
Visegrádon töltötte, ezért személye különösen fontos 
nekünk, visegrádiaknak. 

2022. január 28-án, a szentendrei Görgey laktanyában, 
koszorúzási ünnepség keretében emlékeztünk meg az 
egykori honvéd tábornokról. Visegrád Város koszorúját 
Eőry Dénes polgármester és Cseke Péter a Szent György 
Lovagrend tagja helyezte el a szabadságharc fővezérének 
szobránál.

GÖRGEY ARTÚR HONVÉD TÁBORNOKRA EMLÉKEZTÜNK
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

MÄRZ – DIE ERSTE ARBEIT IM FRÜHJAHR

A hosszú, hideg tél után március a kikelet hónapja. Sváb 
elődeinknél ilyenkor lendült be igazán a kinti, a kerti 
munka. A falu klimatikus és talajviszonyaitól függően 
változott az első munkának a sorrendje.  A szőlőtermő 
vidékeken a szőlőskertben indult a kerti munka. 
Visegrádon is így volt, a fi loxéra járvány kitöréséig 
jelentős szőlőművelés folyt. A fi loxéra /levéltetű/ járvány 
/1874-1914/ Amerikából érkezett és közel negyven év 
alatt kipusztította az eredeti szőlőtőkéket, melyeket még 
a betelepülő svábok hoztak magukkal az anyaországból. 
Az első világháborút követő években más fajtákat 
telepítettek, melyek hellyel-közzel pótolták az elpusztult 
ültetvényeket. A munkálatok folytatódtak, de sok család 
tönkrement, nincstelen lett, helyüket újak vették át. 
Családi elbeszélésekből tudjuk, hogy is kezdtek tavasszal 
a munkálatoknak. A fagy megszűntével kezdődtek a 
munkák…sobald der Frost vorbei war, begann die Arbeit 
im Weingarten. Jetzt mussten die im Herbst angehäufelten 
Weinstöcke (gegen Erfrieren) wieder aufgedeckt 
werden…. a fagyás ellen feltöltött töveket kitakarták. Pár 
évente istállótrágyával trágyázták, hogy bőséges termést 
hozzon…alle paar Jahre wurde mit Stallmist gedüngt. 
Alte Reben wurden abgeschnitten, neue Triebe mussten 
versorgt werden…. régi tőkét kivágták az új sarjakat 
metszették, kötözték. Durch Hacken wurde das Unkraut 
entfernt und die Weinstöcke mehrmals gespritzt… a 
gyomot kikapálták többször is évente, és a tőkéket is 

többször permetezték. Általában a fi atalabb generáció 
végezte a nehezebb munkát, a metszegetést, kötözést a 
nagyszülők végezték. A nagypapa mondhatni a szőlőben 
lakott, érés idején a madaraktól óvták és sok helyen 
hálóval takarták a tőkéket.

ZUNGENBRECHER – NYELVTÖRŐ

Der Flugzeugspatz nahm auf dem Flugplatz platz. 
Auf dem Flugplatz nahm der Flugzeugspatz platz. 
Der Zahnarzt zieht Zähne mit der Zahnarztzange im 
Zahnarztzimmer. Herr und Frau Lücke gingen über eine 
Brücke. Da kam eine Mücke und stach Frau Lücke ins 
Genicke. Da nahm Herr Lücke seine Krücke und schlug 
Frau Lücke ins Genicke. Und deshalb fi el Frau Lücke mit 
der Mücke und der Krücke im Genicke ohnmächtig um.

LACH MIT!

Jürgen hat sich zu einer wichtigen Entscheidung 
durchgerungen. Er will nicht mehr zur Schule gehen: 
„Ich kann nicht rechnen, in Deutsch bin ich eine Niete, 
Mathe ist so gut wie Null, und was ich auch sage, der 
Lehrer glaubt mir kein Wort, was soll also das Ganze 
noch?” erklärt er seinem Vater.

Neue Zeitung nyomán
Kékessy-Herendi Ida
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NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS

Az országgyűlési képviselők választásával egyidejűleg 
a magyarországi németek is választhatnak maguknak 
pártoktól független országgyűlési képviselőt.

2018-ban Ritter Imre az Észak-Magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége elnöke lett a hazai németség 
parlamenti képviselője. 2022-ben újra ő a képviselő-
jelöltünk.

Szavazni az a magyar állampolgár tud, aki már 2018 
óta regisztrált a német nemzetiségi listára. Aki szavazni 
szeretne, de még nem regisztrált az a www.valasztas.hu 
oldalon a "nemzetiségi névjegyzékbe vétel" címszó alatt 
megteheti.

Aki a német nemzetiségi névjegyzékbe regisztrál az 
összesen két szavazatot adhat le:

egyet az egyéni jelöltre és

egyet  - pártlista helyett -  a német nemzetiségi listára.

A regisztráció folyamatos, de csak 2022.március 18. 16 
óráig!

Aki 2022.április 03.-ával betölti a 18. életévét az már 
regisztrálhat!

Még ne aludj. Figyelj az éjbe

s ne bánd, ha álmatlan halad:

tavaszi záporok zenéje

dalol az ablakunk alatt.

Már hold szitál az utcasorra,

fáradt felhőt szalaszt a szél,

s a mámoros fedél-csatorna

tovább zubog, tovább zenél.

Hallod? Kolompok muzsikája,

fi nom harangszóval rokon.

Most az acélkék éjszakába

úgy kondul, mint a xylophon.

Most halkul, turbékolva lágyan:

burukkoló galamb-torok.

A kisfi únk felül az ágyon

és elbűvölve mosolyog.

ÁPRILY LAJOS: ÉJJELI ZENE, I.
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Március 8-a már hosszú ideje a nők napja. Ezen a napon köszöntjük női családtagjainkat, rokonainkat, barátokat, 
kollégákat és ismerősöket, apró fi gyelmességgel kedveskedünk nekik. Otthon és a munkahelyeken megtelnek az 

asztalok tavaszi virágokkal. Nőnapon különösen fontos kifejeznünk megbecsülésünket, tiszteletünket és hálánkat feléjük. 
A nők azok, akik gondoskodásukkal, szeretetükkel megtöltik a hétköznapokat és meghitté varázsolják az ünnepeket. 
Fáradhatatlanok, elszántak, megállják a helyüket otthon és a munkahelyen egyaránt. 

Nőnap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hölgyet!

Eőry Dénes
polgármester
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HISTÓRIA

200 ÉVE SZÜLETETT VIKTORIN JÓZSEF, VISEGRÁDI PLÉBÁNOS, IRODALMÁR, 
MŰEMLÉKVÉDŐ

Viktorin József (Jozef Karol Viktorin) katolikus pap, 
irodalomszervező, kiadó, közíró, mecénás a Nagyszombat 
(Trnava) melletti Zavar (Zavar) községben született 
1822. március 12-én.  Nagyszombatban végezte iskoláit 
és teológiai tanulmányait követően itt szentelték pappá 
1847. januárjában. Szenicén (Senica), Nádason (Trstin) 
és Szakolcán (Skalica) végzett papi szolgálata után 1852-
től Pest-Budán szolgált. Viktorin cseh-morva származása 
ellenére szlováknak tartotta magát és fővárosi évei alatt, 
mint szerkesztő, könyvkiadó és író kiemelkedő szerepet 
játszott a pest-budai szlovák kulturális életben.  1866-
ban, nevezték ki visegrádi plébánosnak.

 1867-ben ő kezdte meg a plébánia háztörténetének 
a vezetését „Historia Domus – Liber Memoralilium 
Parochiae Vysegradensis ab anno 1868” címmel.   A 
kötet elején írott latin nyelvű önéletrajzában ismerteti 
1866. előtti pályafutását, külön hangsúlyozva szlovák 
irodalmi tevékenységét. Viktorin nagy erővel látott neki 
az egyházközség épületeinek rendbehozásához. 1871-
ben átépítették az iskolát, amely ekkor lett kétszintes. 

A munkálatok befejezése utána Viktorin a bejárati ajtó 
fölé vörösmárvány táblát helyeztetett az alábbi szöveggel: 

„AEDIFICIUM HOC QUONDAM ECCLESIA

SUMPTIBUS COMMUNITATIS OBLATIS QUE

ALIORUM IN USUM IUVENTUTIS EGREGIE

INSTITUENDAE LIBERALITER ADAPTATUM

MDCCCLXXI”

Magyar fordításban: „Ez az épület – mely egykor templom 
volt – a közösségnek felújíttatott, azzal a nemes céllal, hogy 
benne kíváló ifj úság neveltessék. 1871.”

(Gianits József fordítása)

A Duna parton levő Mária kápolna bejárati ajtaja fölött 
1873-ban Viktorin József plébános által elhelyeztetett 
vörösmárvány tábla gót betűs német nyelvű felirata, 
emlékeztet a kápolna történetére és az egyházközségnek 
az épület környékét rendező tevékenységére. 

„Ez a Segítő Mária-kápolna a tizennyolcadik század első 
felében épült,

1788-ban, hogy „örök időkre” megmaradjon, a gyülekezet 
által átvétetett:

hű elkötelezettséggel továbbra is jó állapotban lesz

megtartva az utódok által.

Emlékül a Mária-domb megnagyobbítására és 
megszépítésére

1873 tavaszán

A plébániahivatal”

A lelkes plébános a 18. századi Kálvária-kápolnát is 
helyreállítatta, majd az épület mögött 1867. február 15-
én egy kovácsoltvas Kempis Tamás-keresztet állítatott fel. 

A korabeli sajtó is hírül adta, hogy 1869. szeptember 
19-én a fellegvár alatti a tragikus sorsú Zách Klárának 
állított emléket: 

Viktorin József
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„(A visegrádi romok közt) múlt vasárnap szentelték föl 
a Zách Klára emlékének szánt keresztet. Nagy néptömeg 
volt jelen, Viktorin József plébános a kereszt felállitója 
meleg történelmi visszaemlékezésekkel telt beszédet tartott; 
elszavalta a nép előtt Arany Zách Kláráját, s végül a szózat 
zendült meg a romok között. A kereszt vasból készült s meg 
van aranyozva, egyik oldalán görögül: „E jelben győzni 
fogsz"; másik oldalán pedig: „Clarae de genere Zach. In 
tristem memoriam eventuum hic loci funestorum 17-ae 
apr. 1330. MDCCCLXIX." olvasható.” Vasárnapi Újság 
1869.  XVI. évfolyam, 39. szám, szeptember 26. 538. p.  

A Zách Klára kereszt felállításával és az ünnepséggel 
Viktorin jelentős, távlati célt tűzött maga elé, amelyről 
így írt:

„De én ezen emlékjelvény felállítása által mást is el akartam 
érni: az volt t. i. szándékom, hogy az ország, különösen a 
fővárosi lakoság fi gyelmét nagyobb mérvben fordítsam 
Visegrádra. Hogy ezt elérhessem, ahhoz szükségeltetett, 
hogy a tartandó keresztszentelés alkalmából nagyobb, 

nem annyira egyházi, mint inkább nemzeti ünnepélyt 
rendezzek.”

Szándékának megnyerte a kor neves közéleti 
személyiségét, Türr István (1825‒1908) altábornagyot, 
aki 1870. április 18-án, a Baranya gőzhajón utazó 
jeles közéleti személyiségekből álló társasággal együtt 
Nagymaroson tartott lakoma alkalmával eképpen 
támogatta Viktorin visegrádi terveit: 

„Türr tábornok emelé föl poharát, és a szemben fekvő 
visegrádi romokra mutatva, lelkes beszédet tartott a 
minden magyar szívéhez nőtt emlék megújításának 
szükségességéről, s a czél keresztülvitelére egy önkénytes 
adakozásnak rendezését javaslá. Mint praktikus ember egy 
100 forintossal nyitá meg a gyüjtést ….” 

Viktorin további lépéseket tett a vár helyreállítása 
érdekében. A fellegvár régészeti, műemléki munkálatainak 
megkezdéséhez és a romok megtekintéséhez egyaránt 
szükség volt arra, hogy az alsóvár és a fellegvár között 
használható utat építsenek. Viktorin szervezőmunkájának 
köszönhetően Türr István tábornok és a visegrádi 
villatulajdonosok anyagi hozzájárulásával 1871 májusára 
elkészült az út. Viktorin erről így ír:

 „Ezen 420 ölnyi hosszú út kezdődik az alsó várnál, 
vagyis az ugy nevezett Salamontorony keleti kapujánál. 
Az út kezdetén egy mutató oszlop ily felirással: ‘Uj út 
a várromokhoz. Neuer Weg zu den Burgruinen. 1871.’ 
látható. Néhány lépésnyire pedig egy sziklába helyezett 
márványtáblán ez olvasható: ‘Üdvözlégy Vándor. 
Willkommen Wanderer. 1871. A közönség kényelmére  
egyesek költségén . ’” 

1871-re az 1869-ben községi összefogásával kialakított 
Kálvárián vezető szép kilátást, biztosító utat is 
kiszélesítették. 

A visegrádi vár helyreállítása érdekében kifejtett 
tevékenysége során 1870 márciusában fogadta őt 
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
majd felkereste a hazai régészet és műemlékvédelem 
legkiválóbb szakembereit, Ipolyi Arnoldot, Rómer 
Flórist, Henszlmann Imrét is. Eötvöshöz írott 1870. július 
15-i „Második emlékiratában” így írt a visegrádi alsóvár 
általa elképzelt jövőjéről:

“Lenne pedig, véleményem szerint ezen Salamontoronyból 
keletkezendő épület legczélszerűbben régiségtárrá 
átalakítandó, a mely régiségtár mint a pesti Nemzeti 
Museum fi ókja, különösen azon tárgyak menhelyeül 
szolgálna, a melyek Nagy Lajos és Korvin Mátyás fényes 
korszakára vonatkoznak, és azért is »Korvin Mátyás 
régiségtárának« nevezetét viselhetné." 

Zách-kereszt a 20. sz. első évtizedeiben
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A tárgyalások, helyszíni szemlék és a politikai és szakmai 
érdekek egybeesésének köszönhetően 1871. május 20-án, 
az Akadémia ünnepélyes közgyűlésén Arany János titkár 
hivatalosan is bejelenthette: „Az országos archaeológiai 
bizottság közbenjárásával a visegrádi rom meg fog óvatni.”

A fellegvárban Henszlmann Imre irányításával 1871. 
július 10-én megkezdődtek feltárási munkák. 1872-
ben sikerült elérni, hogy a kormány részéről 15 000 Ft 
támogatást kapjon a visegrádi vár megóvása.  

Viktorin 1872-ben magyar és német nyelven is megjelent 
„Visegrád hajdan és most”, „Visegrád einst und jetzt” című 
könyvében nemcsak a település múltját foglalta össze, 
hanem az általa megindított mozgalom legfontosabb 
eseményeit és azok dokumentumait is. 

Viktorin irodalmi munkássága és sikeres értékmentő 
tevékenysége mellett az egyházközség javaival és saját 
bevételeivel is jól sáfárkodott, amit végrendelete is 
bizonyít, amelyben tetemes összeget – több ezer forintot 
- hagyott hátra jótékonysági és kulturális célokra.  1874 
június 21-i végrendeletében könyvtárát és a még nem 
értékesített könyveit a túrócszentmártoni (Martin) 
Matica Slovenskának adományozta, komoly pénzösszeget 
hagyott znióváraljai (Kláštor pod Znievom) szlovák 
katolikus gimnáziumra, cseh Matica-ra. Cseh, délszláv és 
orosz irodalmi egyesületek mellett a Magyar Írók Egyletét 
és a Kisfaludy Társaságot is támogatta végakaratában. 
Külön pénzösszeget rendelt a Kálvária kápolna, a Kempis 
Tamás kereszt és a Zách Klára kereszt fenntartására és a 
visegrádi szegények támogatására.    

A hosszabb ideje betegséggel küzdő Viktorin József 
tragikus körülmények között az irgalmas rend budai 
kórházába önkezével vetett véget életének.  1874 július 
20-án. Végakarata értelmében visegrádi temetőkápolna 
közvetlen szomszédságában helyezték örök nyugalomra.

A visegrádi plébániatemplom oltára előtt a padlózatban 
egy általa készítetett vörösmárvány lap örökíti meg 
a Visegrádon hívei körében elhunyt lelkipásztorok 
emlékezetét. Az utolsó sorban Josephus Viktorin neve 
olvasható, a tábla elhelyezésének 1868-as évszámával – 
már ekkor megsejthette, hogy ő is visegrádi szolgálata 
során fejezi be földi pályafutását - és halálának 1874. 
július 20-i dátumával. 

Viktorin visegrádi tevékenységéről az elmúlt 
évtizedekben több rendezvény, kiállítás emlékműállítás 
emlékezett meg. 1969. szeptember 19-én az egykori 
Zách Klára kereszt közelében a Közép-Dunavidéki 
Intéző Bizottság támogatásával monumentális „V” betűt 
formáló vasbeton Viktorin-emlékművet, ugyanitt 2005-
ben a Pilisi Parkerdőgazdaság Visegrádi Erdészetének 
jóvoltából újra felállították a Zách Klárára emlékeztető 
keresztet állítottak fel. 

2012-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeuma és a visegrádi Művelődési Ház konferenciát 
és kiállítást rendeztek Viktorin emlékére a budapesti 
Szlovák Intézet és a Józsefvárosi (Budapest VIII. 
kerület) Szlovák Önkormányzat közreműködésével. 
A visegrádi Viktorin kiállítás a budapesti Szlovák 
Gimnáziumban és az érsekújvári (Nové Zámky) Matica 
Slovenska székházában is bemutatásra került. 2014-
ben régi iskolaépület falán magyar-szlovák nyelvű 
emléktáblát helyeztek el Viktorin Józsefre emlékezve. Az 
avatóünnepségen fellépett az Ozvená Budapesti Szlovák 
Kórus és a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
kórusa is. Viktorin halálának napja, július 20. alkalmából 
évek óta Visegrádra látogatnak a magyarországi szlovák 
szervezetek, a budapesti Szlovák Intézet és szlovákiai 
civil szervezetek képviselői és megemlékezést tartanak 
Viktorin József sírjánál a visegrádi temetőben és a 
Művelődési Házban.

2022-ben, Viktorin József születésének 200. évfordulójára 
emlékezve a város Önkormányzata, a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság koordinálásával, Művelődési Ház, 
a   Visegrádi Keresztelő Szent János plébánia, a MNM 
Mátyás Király Múzeuma és a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány együttműködve 
alakítja ki az emlékév programját. A Viktorin által 
kialakított Kálvária sétány felújítása az önkormányzat 
beruházásában történik meg. Viktorin születésnapján, 
március 12-én az érte felajánlott szentmise után rövid 
megemlékezés és koncert várja a közönséget.  A 
királyi palotában tudományos konferenciát rendeznek 
Viktorin József visegrádi tevékenységéről, szlovák 
irodalomszervezői munkásságáról és a visegrádi 
műemlékvédelem 150 éves történetéről. Ez alkalommal 
mutatják be Viktorin József „Visegrád hajdan és most” Viktorin sírja a visegrádi temetőben
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című könyvének kísérő tanulmánnyal ellátott, a város 
támogatásával megjelenő reprint kiadását.  Július 20. 
körül a hazai szlovák szervezetek és a szlovákiai vendégek 
részvételével az iskolai emléktáblánál és a temetőben 
tartanak megemlékezést.

Viktorin József szlovák identitástudata és irodalmi, 
irodalom szervezői tevékenysége békésen megfért a 

magyar történelemhez kötődő, a magyar nemzettudatban 
jelentős szerepet betöltő visegrádi műemlékek 
megóvását és a közönségnek történő bemutatását célzó 
munkálkodásával, amelynek eredményeit ma is láthatjuk. 

Gróf Péter

Elágazások Fotó: Szilvácska
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GYEREKKUCKÓ

FARSANGI BÁL AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT 2022

Az idén ismét az év elején, farsangi időszakban rendeztük 
a bált. A rendezvény két hét előkészülettel járt, és sok 
ember önzetlen munkáját vette igénybe.

Idén 2022. február 3-án, csütörtök reggel hét órakor 
a Magyar László Tornacsarnokban megjelentek a 
Gameszos fi úk, Szalai Gábor irányításával a szőnyeget 
leteríteni és a színpadot felállítani.

Február 4-én pénteken a székek, asztalok és hűtők 
szállításában is segítettek. Polgár András a Th ermal 
Hotel Visegrád vezérigazgatója, rendelkezésünkre 
bocsátotta a rendezvényre szükséges asztalokat, székeket 
és abroszokat. Néhány óra alatt berendeztük a báltermet. 
A terem díszítését Andáné Dlabig Zsuzsi és Ispán Márti 
tervezte és kivitelezte a közel húsz fős felnőtt és gyerek 
csapattal. Látványosra sikeredett a dekoráció. Az idei 
bál színei az arany és a fekete voltak.  A hűtők a gokart 
pályáról megérkeztek. Az ital pult feltöltésével is lassan 
elkészültünk. Este tíz órakor végeztünk a pénteki napra 
kitűzött feladatokkal. 

2022. február 5-én, szombaton reggel tíz órakor 
folytatódott a terem díszítése. Bohóc lámpa sorokat 
feszítettünk ki a teremben hangulatvilágításnak. A 
tizenkét fős kör asztalokat hófehér abroszokkal, közepén 
gyertyás ikebanákkal és színes terítékekkel terítettük 
meg. A PartyGroove zenekar is megérkezett, és egy óra 
alatt be is rendezték a színpadot.  Hat órára elkészültünk 
mindennel, most már csak a vendégeket kellett 
fogadnunk. Hat óra és hét óra között a tornacsarnok 
átadó ünnepségét tartottuk, beszédekkel szalagátvágással 
és kulcsátadással. Gondoltuk, miután átadásra került 
az új tornacsarnok, egyből kipróbáljuk, egy jó farsangi 
bállal. Hét órakor megnyitottuk a bál kapuit. A bejáratnál 
dr. Kádár Petra, Rózsavölgyi Noémi, Dénes Viki, Dénes 
Margit és jómagam vártuk a kedves vendégeket, és 
kísértük őket az asztalukhoz. Idén két biztonsági kollégát 
is megbíztunk a védettségi igazolványok ellenőrzésére, a 
karszalagok felhelyezésére és a problémamentes hangulat 
érdekében. Hét órától a Dunabogdányi Sváb Zenekar 
kezdett a csodálatos fúvós zenei produkciójával. Fél 
nyolckor felkérésünkre, dr. Vitályos Eszter országgyűlési 
képviselő, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős 
államtitkár egy pohárköszöntővel megnyitotta a XI. 
Áprily Iskoláért Farsangi Bált. Ismét a fúvósoké volt a 
színpad. Hatalmas sikerük volt, a tapsvihar sem maradt 
el. Nyolc órakor a konferansziénk, Fodor Gabriella 

jó étvágyat kívánt a vacsorához. Idén Zeller Tibor 
jóvoltából a Sirály étterem főzte meg a vacsorát, ami 
szarvaspörkölt volt, tarhonyával és csemege uborkával. 
Nagyon köszönjük a felajánlott szarvast Reinitz 
Gábornak a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatójának. 
Rózsavölgyi Noémi irányításával elkezdődött az ételek 
tálalása és felszolgálása. A felszolgáló csapat élén Dobó 
Judit, Hartégen Vera, Jelinek Réka, Schüszterlné Elek 
Edina, Csehi Eszti, Paulusz Józsi, Takács Márkó és még 
sokan hordták az ételeket a vendégeknek, mint a szorgos 
kis hangyák. Miután mindenki jóllakott és lerámoltuk a 
szennyes tányérokat, elkezdődött a buli, a PartyGroove 
zenekar legjobb zenéivel. Az italpultunknál is beindult az 
élet. A zökkenőmentes italkiszolgálásért a pultvezetők, 
Szabó Zsuzsi, Friedrich Ivett, Vízkert Anna és csapatuk 
voltak a felelősök. Szárazon senki nem mehetett haza. Az 
állandó pohár ellátásért és italfeltöltésért Csitneki Szilvia 
és Molnár Erzsébet vállalt garanciát. Idén ismét egy 
Selfi e Cam gépet is hoztunk a rendezvényre. A selfi  gép 
mellet különböző kellékeket, parókákat, műbajuszokat, 
kalapokat, szemüvegeket próbálhattak fel vendégeink és 
ezek segítségével vicces fotókat készíthettek magukról.

Az emlékfotókat haza is vihették vendégeink. Tizenegy 
órakor az árverés következett, amelyet ismét Fodor Gabi 
vezényelt. Az árverésen értékes antik tárgyakra lehetett 
licitálni. Az árverést követte a tombola sorsolás. Több 
mint 250 tombolatárgyat sorsoltunk ki, amit a helyi és 
környékbeli vállalkozók, szülők, pedagógusok ajánlottak 
fel. 1400 tombolát adtunk el és szinte minden vendégünk 
nyert valami tombola tárgyat. Hajnal 2:00-ig folytatódott 
a zenés mulatság. Némi rendrakás után 4:00-kor 
mindenki az utcán volt. 

2022. február 6-án vasárnap reggel tíz órakor ismét 
a fedélzeten volt a csapat. Visegrádi VS Kisoroszi 
szülők, gyerekek karöltve fáradhatatlanul pakoltak, 
takarítottak és rendet raktak. Néhány óra leforgása alatt 
a bútorokat összepakoltuk, a báltermet visszarendeztük 
tornacsarnoknak.

2022. február 7-én, hétfő reggel ismét a fedélzeten Szalai 
Gábor és csapata, azaz a Gameszos fi úk. Kora reggel egy 
jó kávé után visszakerült minden a helyére: a bútorok 
a Th ermál Hotel Visegrádba, a hűtők a gokart pályára, 
a szőnyegek a szertár raktárba és a színpad a raktárba. 
Délután hat órakor vittük be az utolsó széket a Th ermál 
Hotel Visegrád raktárába, készen is voltunk a pakolással.
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Szeretnék ismét köszönetet mondani mindenkinek, aki 
segítette a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, 
a szülői szervezet tagjainak, a szülőknek, akiknek már 
nem járnak ide a gyerekei, a Kisoroszi szülőknek, a 
visegrádi szülőknek, a pedagógusoknak, a diákoknak, a 
tombola tárgyak és az árverési tárgyak felajánlóinak, a 
Gameszos fi úknak, a Dunabogdányi Sváb Zenekarnak, 
a PartyGroove zenekarnak, a biztonsági cégnek és a 
Selfi eCam-nak.

Szeretnék bátorítani, buzdítani minden szülőt, minden 
visegrádit és környékbelit, hogy jöjjenek és segítsenek, 
vegyenek részt a rendezvényeinken, megmozdulásainkon.

Az idei bál teljes bevétele 2.157.030 forint volt, amiből 
a költségek levonása után, tisztán 933.807.forintot 
tettünk be az Áprily Iskoláért Alapítvány számlájára. A 
bál előtti napokban sokan lebetegedtek és lemondták az 
asztalfoglalásukat, ezért sajnos 70%-os telitettség volt 
idén, ami a forgalmon is meglátszik. Az iskola számítógép 
parkja elavult, ezért a célkitűzésünk egy új számítógép 
park volt! Reméljük az idei célkitűzésünk is megvalósul!

Hajrá Visegrád! Hajrá Áprily Iskola! Hajrá gyerekek!

Visnyovszky András
SZMK elnök

FARSANGI BÁL
AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT 

–
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki 
segítette a rendezvény megszervezését, lebonyolítását: a 
szülői munkaközösség tagjainak és az őket támogató 
szülőknek, a pedagógusoknak, a diákoknak, az 
Áprily Iskoláért Alapítvány Kuratóriumának, a 
tombola tárgyak és az árverési tárgyak felajánlóinak, 
a Városgazdálkodási Csoport munkatársainak, a 
Dunabogdányi Fúvószenekarnak, és az est hangulatáért 

felelős Party Groove zenekarnak. Bízom benne, hogy a 
rendezvénnyel sikerült elérnünk a közösen kitűzött célt, 
az Áprily Lajos Általános Iskola eszközfejlesztésének 
támogatását.

Eőry Dénes
polgármester

A fotókon a Dunabogdányi Svábzenekar és a Party Groove zenekar látható. A fotókat készítette: Papp Lajos, Papp Fotográfi a
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A ZENE MINDENKIÉ!

Zene és élet egymástól elválaszthatatlan jelenségek. 
Amióta létezik élet a földön, a zene mindenhol, minden 
emberi közösségben megtöltötte azt. A hazánkban 
évszázadokon át meggyökerezett hiedelem a zenét 
valamilyen fennkölt művészetnek, az egyszerű ember 
számára fel nem érhetőnek tartotta, a zene így a kiváltságos 
osztályok kizárólagos tulajdona volt, mert elgondolásuk 
szerint a befogadására csak az előkelők kifi nomult lelke 
alkalmas. A bartóki és kodályi cél megvalósulásának 
köszönhetően, miszerint: „legyen a zene mindenkié!”, 
ma már mindenhol zene vesz körül minket.

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. 
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes 
lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, 
melyekbe csak a zene világít be” –így csengenek Kodály 
Zoltán gondolatai. Kodály zenepedagógiai munkásságát 
számos ország zenei szakemberei tanulmányozták, 
tanulták, és alkalmazták külföldi óvodákban, iskolákban. 
Kodály szerint a zene olyan emberformáló erő, mely 
kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá 
teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és 
emberi magatartását.

Néhány érdekes tény a zenéről:

• Énekhangunk éppoly egyedi, mint az ujjlenyomatunk

• A zene okossá tesz: minél több impulzus éri a babát 
a terhesség alatt, annál több idegkapcsolat alakul ki 
az agyában.

• A hallás az az érzékszervünk, amelyik legelsőként 
„indul be” (a baba a terhesség 2. hónapjától hall 
hangokat, ritmust), és amelyik életünk végén 
utolsóként kapcsol ki.

• Az éneklés hamarabb jelent meg az emberiség 
történetében, mint a beszéd.

• Tudatos éneklés közben nincs gondolkodás.

• A zenélés és az éneklés a közben létrejövő fokozottabb 
enzim-és hormontermelésnek köszönhetően 
többek között immunerősítő, feszültségoldó, 
agresszió-levezető hatással bír. Ugyanez igaz a 
tudatos zenehallgatásra (a csak háttérzajként érkező 
hanghullámok nem hozzák ezt a hatást).

„A zene otthonosabbá teszi az otthont, erősíti a lelket, 
szívhez szól, kárpótol, lelkileg aktivizál. Egy időben hat 
a két agyféltekére, hangolja azok működését. Formálja 
az értelmet és az érzelmeket, tökéletesíti a mozgást, 
az észlelést, segíti a szociális érést.” – így fogalmaztuk 
meg a Fellegvár Óvoda Pedagógiai Programjában a 
zenei nevelés fontosságát. A gyerekek zenei nevelését 
mi is a kodályi elvek szerint végezzük. Legfontosabb 
feladataink közé tartozik, hogy a gyermekeket korán 
érdeklődővé tegyük az értékes zene iránt, illetve 
megalapozzuk az úgynevezett zenei anyanyelvük 
kialakulását. Anyaggyűjtésünk gerincét magyar, és más 
népek gyermekdalai, népdalai, műdalai, néptáncai és 
népi játékai adják, de megismertetjük őket komponált 
műzenei, klasszikus műzenei szemelvényekkel és 
táncokkal is. Ezeken keresztül valósítjuk meg zenei 
képességfejlesztési feladatainkat: tiszta éneklési készség, 
akusztikus és belső hallás fejlesztése (hangmagasság 
és dinamikai különbségek érzékelése, hangszínérzék, 
zenei emlékezet, zenei alkotókészség fejlesztése), 
ritmuskészség (tempóérzék) fejlesztése, zenehallgatási 
készség fejlesztése.

Néhány hete középsőseink és nagycsoportosaink a 
Nemzeti Táncszínház kicsiknek szóló, Négy évszak 
című előadásán vehettek részt Budapesten. A gyerekek a 
modern tánc és zene ötvözésével, szavak nélkül, ötletes 
látványelemek és megoldások segítségével ismerhettek 
rá egy-egy évszakra a hangulatok, színek, fények, 
jellemző állatok és növények megjelenítése által. A vidám 
hangulatú táncjáték minden tekintetet magára vonzott, 
és mindvégig meg is tartott, ezzel is bizonyítva azt, hogy a 
zene és a mozgás legalább annyira alkalmas az érzelmek, 
gondolatok kifejezésére, mint a beszéd.

                                                                                                   

Herrné Láng Noémi
óvodapedagógus
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REFLEKTOR

PATTANJ NYEREGBE!
BESZÉLGETÉS MÜLLER ANTALLAL, AZ EL-TEKERENTYŰ KERÉKPÁR SZERELDE ÉS E-BIKE 

KÖLCSÖNZŐ VEZETŐJÉVEL

Mi az az e-bike?

Müller Antal: Az e-bike /elektromos kerékpár/ a 
kerékpárok egy új technológiával fűszerezett variációja. 
Amit mi használunk, az az úgynevezett „pedelec” 
kerékpár. Ennek villanymotorja csak a pedál tekerésével 
lép működésbe. Azaz, ez nem az a fajta „lusta bicikli”, 
aminek beindítod a motorját és mész vele, hanem a 
sportosabb változat. Ez a bringa akkor dolgozik veled, ha 
tekersz, ha jár a lábad, az elektromos motor pedig rásegít 
a munkádra. Biztos láttad többször, ahogy megyünk 
felfelé ezerrel!

Van sebességkorlátozás? (A kérdést viccnek szántam, 
de kiderült, hogy nem az :) )

Müller Antal: Igen, a KRESZ 25 km/órában korlátozza 
a sebességet, ezen felül már legalább segédmotor 
kerékpáros vizsga szükséges az e-bike használatához. 
Eddig a sebességig azonban, a villanymotor ellenére sincs 
szükség jogosítványra.

Kell-e az e-bike használatához valamiféle 
előképzettség?

Müller Antal: Semmilyen előképzettség nem kell hozzá. 
Természetesen mindenkitől megkérdezzük, hogy ült-e 
már ilyenen, ha igen, akkor milyen típusún, mert nem 
egyforma a működésük. De minden kölcsönzés, vagy 
túra előtt megnézzük, hogy hogyan működik és ki is 
próbáljuk.

Hogyan lett Müller Anti bringaszereldéjéből 
egy 14 darab elektromos kerékpárral rendelkező 
szerelőműhely és kölcsönző, ahol egyébként szervezett 
erdei és hegyi kerékpártúrákra is lehet jelentkezni?

Müller Antal: A szerelde ugye 2008 óta működik, 2012-
ben kezdtem el foglalkozni kerékpár kölcsönzéssel. 
Ezek még hagyományos kerékpárok voltak, inkább 
csak városon belül használták őket a kirándulók, az 
erdei utakra nemigen merészkedtek fel. A legsikeresebb 

szezon a covid első hullámát követő nyitás után volt, 
amikor a MAHART elindította a dunakanyari kiránduló 
járatait. Abban az időben rengetegen jöttek hajóval 
Visegrádra és kerékpárral járták be a környéket. Ezzel 
együtt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott az erdei 
kerékpártúrák iránt is, főként, hogy a Pilisi Parkerdő 
Zrt. kerékpár-turisztikai fejlesztésének köszönhetően 
létrejött az úgynevezett Pilis Bike erdei kerékpáros 
úthálózat, melynek a Visegrádi-hegységben is vannak 
kerékpáros útvonalai. A mi földrajzi adottságainkat 
igaziból elektromos hegyi kerékpárral lehet a legjobban 
leküzdeni, így jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzak. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal korábban volt egy nagyon 
jól működő kapcsolatom és ők kerestek meg engem 
2020 végén. Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ ugyanis beruházott elektromos kerékpárokra, 
melyeket szétosztottak a nemzeti parkok között. Azok a 
nemzeti parkok, melyeknek nem volt kapacitásuk ezzel 
foglalkozni, kiszervezték a kerékpárok üzemeltetését. 
Hát, így került hozzám a 14 darab e-bike. Tulajdonosuk 
a magyar állam, vagyonkezelőjük a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park, az üzemeltető pedig én vagyok. Kölcsönzéssel, 
szervízzel és szervezett túrákkal foglalkozunk.

 

Hogy jött össze az El-Tekerentyű csapata?

Müller Antal: Hát, igazából apukám adott, a párom 
adott és hát Bálint Zsolti is adott (  :) :) :)  )!

A szervízt és a kölcsönzést apuval csináljuk, a túráknál 
ott van Zsolti, aki szintén tapasztalt bringás és nagyon 
jól ismeri a környéket, a marketing pedig Éva feladata, 
aki ugyancsak régóta kerékpározik. Szóval a csapat eleve 
adott volt! 

 

A kölcsönzés mellett különböző túrákat is szerveztek. 
Mit kell tudni ezekről?

Müller Antal: Nagyjából március közepétől 
október végéig tart a szezon, az időjárástól 
függően. Terveink szerint idén is 3 féle túrát 
fogunk szervezni. Ezekre előre be lehet jelentkezni. 
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A legszuperebb az úgynevezett Panoráma-túra, ami 
durván 20 km hosszú és olyan 2,5-3 órás. Gyönyörű az 
útvonal, a szerpentinen lefelé gurulva mindig rám tör 
az érzés, hogy milyen fantasztikus dolog az, amikor az 
embernek az a „munkája”, amit szeret! Vagy amikor felteker 
az ember a Zsitvay-kilátóhoz és feltárul a panoráma, azt 
érezni, hogy milyen gyönyörű helyen élünk! Ezeken kívül 
lehet túrákat rendelni például csapatépítő tréningre, vagy 
hasonlókra. Volt már olyan túránk, melyet egy fi ú 18. 
szülinapjára rendeltek meg a szülei neki és a barátainak. 
Azt még el kell mondanom, hogy a „sima” kölcsönzéshez 
is adunk térképet, túraútvonalat, forrásvizet, szőlőcukrot, 
bukósisakot, táskát és így indítjuk útnak a vendégeket.

Mitől lesz az El-Tekerentyű más, mint bármelyik 
kerékpár kölcsönző, vagy szerviz?

Müller Antal: Én igyekszem belevinni ebbe az egész 
tevékenységbe magamat és azt, ami számomra érték. 
A természet szeretetét, a csendet, a vizek, források 
központba helyezését, ami energetikai szempontból is 
meghatározza ezt a környéket. Ugyanakkor szeretem a 
lendületet is, ez is fontos például a túrák során. Szívesen 
ajánlom vendégeimnek a környék más szolgáltatóit, 
vendéglátóit, illetve olyan látványosságait, melyeket a mi 
túráinkon kívül is érdemes megnézni.

Lejegyezte, 
Gerstmayer Beáta
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását és 
az országos népszavazást. Visegrád Város hivatalos honlapján időről-időre közzétesszük a legfontosabb információkat, 
valamint ugyanitt találják a különböző nyomtatványokat is (pl. mozgóurna iránti kérelem, kérelem külképviseleten 
történő szavazáshoz stb.): https://www.visegrad.hu/orszaggyulesi-valasztas-2022

A Nemzeti Választási Iroda weboldala: https://vtr.valasztas.hu
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MEGHÍVÓ 
 

NŐNAPRA 
 

A Visegrádi Szövetség tisztelettel hívja Visegrád 
lakosait, különösen női lakosait 

 
Nőnapi rendezvényre! 

 
Időpontja: 2022. március 8. kedd 17 óra 

 
Helye: Bárka Étterem udvari terasza 

 
PROGRAM: 

Nőnapi köszöntő 
Kultúrműsor 

Virágok átadása 
 

Mindenkit szeretettel várunk forralt borral, teával, harapnivalóval! 
 

Kikelet Fotó: Szilvácska

Visegrádi Szövetség 
rendező csoport 
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

MÁRCIUSI  PROGRAMOK  
 

Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait 
 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
174. évfordulója tiszteletére 

 

2022. március 15-én, kedden 18 órakor 
a 48-as emlékműnél rendezendő 

 

ÜNNEPI  
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE  

 

Az ünnepi műsort 
az Áprily Lajos Általános Iskola, AMI 

diákjai adják 
 

Közreműködik 
Magyar Honvédség Szentendre 
Altiszti Akadémia Zenekara 

  

 Mindenkit szeretettel várunk!  

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit  

a szokásos péntek esti előadás-sorozatára, 
mely rendhagyó módon ez alkalommal 

 

2022. március 4-én, pénteken 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Uszodák a Dunán – Az úszás története 

címmel 
 

Horváth István 
igazgató 

Duna Múzeum, Esztergom 
tart vetített képes előadást 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

Szeretettel hívjuk Visegrád minden lakóját 
 

2022. március 12-én, szombaton este 
a Keresztelő Szent János Plébániatemplomba, 

ahol az este 18 órai szentmisén 
és az ezt követő rövid megemlékezésen és koncerten  

 

Viktorin Józsefre 
városunk volt plébánosára emlékezünk 

születésének 200. évfordulója alkalmából. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

 

Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány 
és a Mátyás Király Művelődési Ház 

tisztelettel hív mindenkit 
 

2022. március 14-én, hétfőn 16 órára  
a Salamon-torony udvarára 

 

Mátyás király emlékére 
1884-ben emelt emlékmű újraavatására 

 

Közreműködik az   
Alexander kürtkvartett 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

 

Esték a lelki egészségért 
című 

előadás-sorozatának következő alkalmára, 
2022. március 16-án, szerdán 18 órakor 

lesz a könyvtárban 
 

 Az előadásokat, és a hozzá kapcsolódó beszélgetéseket 
Kovály Erzsébet 

református lelkész, mentálhigiénés szakember tartja. 
 

E havi téma: 
Identitás és lelki egészség 

 

 Az előadások összefüggnek egymással, de önálló egységet 
képeznek, így természetesen külön-külön is látogathatók. 

 

A belépés ingyenes! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit  

a szokásos péntek esti előadás-sorozatára, 
mely ez alkalommal 

 

2022. március 25-én, pénteken 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Egy udvarhölgy élete 

a visegrádi királyi palotában 
címmel 

 

Hlavács Bettina 
múzeumpedagógus, 

MNM Mátyás Király Múzeuma 
tart vetített képes előadást 

 

A program ingyenes! 
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Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
 

2022. március 26-án, szombaton 
15 és 19 óra között a művelődési házba 

a szokásos 
 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

Közel száz játékot próbálnának ki a jelen lévők! 
 

A program ingyenes! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!! 
 

Szeptembertől újra 
minden pénteken 17 órától 

szeretettel várunk mindenkit 
a művelődési házban. 

 

GYERE EL, PRÓBÁLD KI 
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI. 

 

Érd.: 06-20/5454-788 
Králik Liza 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, figyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat! 
 
 
 

 
 

 
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár  

a "Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény alapján  
pályázatot hirdet 

 

könyvtáros  
munkakör betöltésére.  

 
Az alkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Teljes körű könyvtári feladat- és szolgáltatás 
ellátása, számítógépes nyilvántartás folyamatos 
üzemeltetése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény és a juttatások megállapításakor a 
korábbi közalkalmazotti jogviszonynál alkalma-
zott rendelkezések az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

- Főiskolai végzettség 
 (informatikus-könyvtáros, könyvtáros), 
- Könyvtárosi szakmai tapasztalat (1-3 év), 
- Integrált könyvtári rendszerek gyakorlott 

szintű használata,  
- Bűntelen előélet  

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Egyetem, 
- Középfokú nyelvvizsga,  

Elvárt kompetenciák:  
Jó szintű kommunikációs készség,  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
- Szakmai önéletrajz, 
- szakmai elképzeléseket tartalmazó 

motivációs levél, 
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2022. május 1. napjától tölthető be.  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. április 10.  
 

A pályázattal kapcsolatosan további információt 
Mikesy Tamás tud adni a 06-30/210-8580-as 
telefonszámon, vagy a mikesytamas@gmail.com 
levelezési címen. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Mátyás Király 

Művelődési Ház címére történő megküldé-
sével (2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. ).  

- Személyesen a Visegrád, Széchenyi utca 11. 
szám alatt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. április 15. 
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VISEGRÁDI ÍZEK

Idén a farsangi időszak végét jelentő Hamvazószerda 
március 2-ra esik. Innen kezdődik a böjt 44 napja, amit a 
régi svábok is megtartottak. Eredetileg a böjt csak növényi 
eredetű eledelt jelentett, se tejtermék, se tojás nem 
kerülhetett az asztalra. A 18.századtól a böjt szigorúsága 
enyhült, bekerültek a tejtermékek az engedélyezett ételek 
közé, így a túróval, tejföllel gazdagíthatták az étrendet. 
Az alábbi két recept sváb családokban kedvelt böjti étel 
volt, de a pénteki bableveshez is gyakran készült a túrós 
pite.

Böjti káposzta - Fastenkraut

Hozzávalók 4 főre: 1 kg savanyú káposzta, 1 fej 
vöröshagyma, 25+5 dkg liszt, 2 tojás, zsír, 2 dl tejföl, só.

A zsírban megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, 
rátesszük a káposztát és felöntjük annyi vízzel, hogy jól 
ellepje és megfőzzük. Közben a két tojásból és a 25dkg 
lisztből galuskát készítünk, majd kanállal a káposztába 
szaggatjuk. Ha megfőtt, a maradék liszttel és a tejföllel 
behabarjuk.

Túrós pite

Nagyobb adag tésztát gyúrunk, a fele kalács lesz, 
a fele a pite alapja.

50 dkg liszt, csipet só

2 tojássárgája

2,5 dkg élesztő, langyos tejben, kis cukorral felfuttatva

2 dl langyos tej

Kidagasztjuk, a végén még 5 dkg olvasztott vajat 
dolgozunk bele. Duplájára kelesztjük, a feléből kalácsot 
formázunk.

A másik felét ujjnyi vastagra nyújtva egy kizsírozott, 
lisztezett tepsibe tesszük. Megpakoljuk a túrós töltelékkel, 
amihez fél kiló túrót keverünk ki 3 tojássárgájával, 
ízlés szerint cukorral, vaníliás cukorral, majd óvatosan 
beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét is. Mazsolát szórunk rá, 
és mehet a sütőbe. Amikor aranybarna a teteje, készül el.

Kangas Kinga

HAMVAZÓSZERDÁTÓL NAGYPÉNTEKIG – BÖJTI SVÁB ÉTELEK

Fotó: Kangas KIngaTúrós pite és az ünnepi kalács



2022. MÁRCIUS

28

VERS

"A tavasz jött a parttalan időben, s megállt", a Visegrádi vár  tövében,

ahol a Költőt, Áprilyt kerestem, halk rímeit a "porladó" kövekben...

Ahol vágyait ringatta el az álom, itt pihent meg, az ősi Visegrádon.

A "Vár" alatt," a délutáni csendben "dalolt versének" zenéje bennem".

"S amíg dalolt, a századokba néztem", és szülőföldem Költőjét "idéztem".

Erdélyi volt Ő, úgy szól a fáma, hogy balladáit a szívébe zárta.

Amikor ősszel, a "Fellegvárat" nézte, Kolozsvár és Mátyás jutottak eszébe.

A kék Dunát olykor Szamosnak vélte, s reménykedett partjára érve,

hogy majd a "Várból" ének száll az Égre, emlékeztetve testvériségre.

S a "Várhegy" alatt, ifj ak és leányok, valóra váltanak minden nemes álmot...

Hitte, hogy a vágy, a képzelet virágot nyit majd a romok felett.

És a lelkekben megbúvó szeretet megtartja az "Ispáni székhelyet".

Felépít újra Várat, Palotát, fényébe vonva majd e Kis Hazát.

                                       /Áprily Lajos emlékének ajánlom/

FIKKER JÁNOS: FÉNYÉBE VONJA...

Panoráma Fotó: Grósz Gábor
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
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MÁRCIUSI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Március 3. csütörtök, 18:00  
FŐZŐKLUB  
feliratos, dán vígjáték, filmdráma, 98’, 2020 
Rendező: Barbara Topsøe-Rothenborg 
Főszereplők: Stina Ekblad, Kirsten Olesen, Karoline Hamm  
 

Ők hárman több mint 60 éve barátnők. És ahogy az a legjobb 
barátnők esetében lenni szokott, ha baj van, ott vannak 
egymásnak. Bár azt gondolják, hogy túl vannak a legszebb 
éveiken, nem is tévedhetnek nagyobbat. Amikor együtt elutaznak 
egy olasz kisvárosba, hogy részt vegyenek egy főzőtanfolyamon, 
még nem sejtik, hogy életük legnagyobb kalandja vár rájuk, ahol 
megtalálhatják mindazt, ami eddig hiányzott az életükből.  
 

Március 4. péntek, 17:00 
ÉN VAGYOK A TE EMBERED  
feliratos, német sci-fi vígjáték, romantikus film, 105’, 2021  
Rendező: Maria Schrader 
Főszereplők: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller  
 

Az ókorkutató Almát főnöke arra kéri, hogy vegyen részt egy 
kísérletben. Ha hajlandó 3 hétig együtt élni egy humanoid 
robottal, megkapja az összeget a projektjéhez. Alma vonakodva 
hazaviszi a sármos robotot, akinek egyetlen célja van, hogy 
boldoggá tegye. De ő nem olyan férfira vágyik, aki kiszolgálja, 
és szeretne szabadulni tőle. A robot azonban gyorsan tanul, és a 
készséges szolgából autonóm személyiséggé kezd válni.  
 

Március 4. péntek, 19:15 
UNCHARTED 
szinkronizált, amerikai akciófilm, kalandfilm, 116’, 2022 
Rendező: Ruben Fleischer, Travis Knight 
Főszereplők: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas 
 

A világ legvagányabb kincsvadásza a 21. század Indiana Jones-a, 
akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. A 
világsikerű videójáték alapján készült kalandfilm a játékok előtt 
játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a 
bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne.   
 

Március 5. szombat, 15:00 
LEGENDÁRIUM  – MESÉK SZÉKELYFÖLDRŐL 
magyar-román animációs film, 80’, 2020  
Rendező: Fazakas Szabolcs 
 

Zete és Rika Nagyapó segítségével belecsöppennek a székely 
legendák titkos világába. Miután Nagyapó elmesélte unokáinak a 
Baczóné mondáját, a két kíváncsi gyermek felment titokban az 
Egyes-kőhöz. Megtalálták a Varázspatkót, és egyik percről a 
másikra hősök lettek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy valójában 
egy egész mesevilág veszi őket körbe. A varázserejű patkóval 
ugyanis átláthatnak a legendák világába. De azóta az Ördög sem 
nyugszik, meg akarja szerezni a varázspatkót.  
 

Március 5. szombat, 17:00 
ÉN VAGYOK A TE EMBERED  
feliratos, német sci-fi vígjáték, romantikus film, 105’, 2021  
 

Március 5. szombat, 19:15 
UNCHARTED 
szinkronizált, amerikai akciófilm, kalandfilm, 116’, 2022 
 

Március 10. csütörtök, 18:00 
BELFAST 
feliratos, angol filmdráma, 97’, 2021  
Rendező: Kenneth Branagh 
Főszereplők: Jamie Dornan, Caitriona Balfe,  Judi Dench  

 

A humoros, érzelmes és markánsan személyes történet egy fiú 
gyermekkorának krónikája a hatvanas évek végéről a címbéli 
város zűrzavarában. A filmet az Oscar-jelölt Kenneth Branagh 
írta és rendezte, a szereplők közt van az Arany Glóbusz-jelölt 
Caitriona Balfe, az Oscar-díjas Judi Dench, Jamie Dornan, 
Ciaran Hinds, és a filmvásznon most debütáló tíz éves Jude Hill.  
 

Március 11. péntek, 17:00 
FŐZŐKLUB  
feliratos, dán vígjáték, filmdráma, 98’, 2020 
 

Március 11. péntek, 19:15 
KATONADOLOG 
szinkronizált, amerikai családi vígjáték, 90’, 2022 
Rendező: Reid Carolin, Channing Tatum 
Főszereplők: Channing Tatum, Ronnie Gene Blevins 
 

Briggsre, a folyton harc után ácsingózó, hedonista élvezetekben 
tobzódó exkatonára élete talán legfontosabb küldetése vár. Útra 
kell kelnie Luluval, a belga juhászkutyával, hogy még időben 
odaérjenek az állat bevetésen elhalálozott gazdájának a 
temetésére – aki egyben Briggs legjobb barátja is volt.  
 

Március 12. szombat, 15:00 
LEGENDÁRIUM – MESÉK SZÉKELYFÖLDRŐL 
magyar-román animációs film, 80’, 2020  
 

Március 12. szombat, 17:00 
BELFAST 
feliratos, angol filmdráma, 97’, 2021  
 

Március 12. szombat, 19:15 
KATONADOLOG 
szinkronizált, amerikai családi vígjáték, 90’, 2022 
 

Március 17. csütörtök, 18:00 
MENEKÜLÉS  
feliratos, dán animációs dokumentumfilm, 89’, 2021 
Rendező: Jonas Poher Rasmussen 
 

Amin a 80-as évek Afganisztánjában tölti gyermekkora egy 
részét, nyugati zenéket hallgat, nővéreinek és anyjának sem kell 
fejkendőt hordania. A szovjetek kivonulásakor apjának azonban 
nyoma veszik. A család menekülni kényszerül, Svédországba 
próbálnak eljutni. Amin családi döntésre egyedül, a 
legbiztonságosabb útnak vág neki, de a repülőjegyén Dánia 
szerepel, a menekült státusz megszerzéséhez pedig hazudnia kell. 
Amin ma 36 éves, egyetemi kutató, és barátjával készül 
összeházasodni. A titok azonban, amit magában eltemetve őriz, 
karrierjét és magánéletét is tönkreteheti.  
 

Március 18. péntek, 17:00 
MENEKÜLÉS  
feliratos, dán animációs dokumentumfilm, 89’, 2021 
 

Március 18. péntek, 19:15 
BATMAN  
szinkronizált, amerikai akciófilm, 175’, 2022 
Rendező: Matt Reeves 
Főszereplők: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell 
 

Batman már alig néhány emberben bízhat: mindenfelől korrupt 
hivatalnokok és romlott nagymenők veszik körül. Egyedül 
maradt: rajta kívül nincs más, aki bosszút állhatna a város 
lakóinak sérelmeiért. Egy gyilkos épp Gotham elitjét veszi célba, 
és a hátrahagyott titokzatos nyomok a világ legnagyobb 
detektívjét a város alvilágába vezetik.  



Március 19. szombat, 15:00 
PIRULA PANDA  
szinkronizált, amerikai-kanadai animációs film, 100’, 2022 
Rendező: Domee Shi 
 

Az öntudatos, különc 13 éves Mei Lee-nek a gyötrelmekkel teli 
kamaszkorba lépve is anyukája szófogadó kislányának kell 
maradnia. Féltő szülője igyekszik mindig gyermeke közelében 
lenni, ami meglehetősen kényelmetlen, mi több, rémisztő 
helyzeteket szül egy tinédzsernek. És mintha az érdeklődésében, 
kapcsolataiban és testében bekövetkező változások nem 
volnának éppen elegek, Mei Lee akármikor is izgalomba jön 
(vagyis szinte MINDIG), hatalmas vörös pandává puffad!  
 

Március 19. szombat, 17:00 
CSALÁDI TESTCSERE  
szinkronizált, francia vígjáték, 100’, 2020 
Rendező: Jean-Patrick Benes 
Főszereplők: Alexandra Lamy, Franck Dubosc    
 

Egy szép napon a Morel család egy különös problémával 
szembesül, mind testileg mind pedig lelkileg igen komoly 
változáson mentek keresztül az éjszaka folyamán. A legfiatalabb 
gyerek az apja testében ébred, aki tinédzser fia testében van, a fiú 
pedig nővére bőrébe bújt, miközben az édesanya hat éves lányuk 
szerepét veszi át a családban. És ez még csak a kezdet.  
 

Március 19. szombat, 19:15 
BATMAN  
szinkronizált, amerikai akciófilm, 175’, 2022 
 

Március 23. szerda, 18:00  
BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS 
feliratos, amerikai- kubai dokumentumfilm, 110’, 2017 
Rendező: Lucy Walker 
Főszereplők: Ry Cooder, Barbarito Torres, Wim Wenders 
 

Az együttes 1997-es lemezével robbant be a köztudatba, és 
utánozhatatlan hangulatú koncertjeikkel a világ minden tájára 
magukkal vitték a latin életérzést. A zenés filmben a zenekar 
tagjai visszatekintenek karrierjükre, felidézik, hogy milyen 
véletlenek sorozata hozta őket össze, és megemlékeznek 
zenésztársaikról, akik sajnos már nincsenek köztünk.  
 

Március 24. csütörtök, 18:00  
BATMAN  
szinkronizált, amerikai akciófilm, 175’, 2022 
 

Március 25. péntek, 17:00 
C’MON C’MON –  AZ ÉLET MEGY TOVÁBB  
feliratos, amerikai filmdráma, 109’, 2021  
Rendező: Mike Mills 
Főszereplők: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann  
 

Johnny egy életreszóló utazásra indul unokaöccsével, akit nővére 
bíz a gondjaira. Miközben átszelik az országot, megmutatja fiatal 
útitársának, milyen a világ Los Angelesen kívül, hogyan 
működik ez a bonyolult, bámulatos, olykor szomorkás, folyton 
változó csodás körforgás, melyet életnek nevezünk.  
 

Március 25. péntek, 19:15 
ÚT A DÍJESŐIG  
szinkronizált, spanyol vígjáték, filmdráma, 114’, 2021 
Rendező: Mariano Cohn, Gastón Duprat 
Főszereplők: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez 
 

A milliárdos vállalkozó elhatározza, hogy egy korszakalkotó 
filmet készít. Az elismert filmest, Lola Cuevast bízza meg a terv 
kivitelezésével. A csapat két nagy tehetségű, de még annál is 
nagyobb egojú színésszel egészül ki: a szívtipró Félix Rivero-
val, valamint a megrögzött színpadi színésszel, Iván Torres-szel. 
Lola egyre bizarrabb próbának veti alá őket, melyek során Félix 
és Iván nemcsak egymással kerülnek szembe, de mindazzal, amit 
eddigi pályafutásuk alatt értékesnek véltek. 
 

Március 26. szombat, 15:00 
PIRULA PANDA  
szinkronizált, amerikai-kanadai animációs film, 100’, 2022 
 

Március 26. szombat, 17:00 
C’MON C’MON –  AZ ÉLET MEGY TOVÁBB  
feliratos, amerikai filmdráma, 109’, 2021  
 

Március 26. szombat, 19:15 
ÚT A DÍJESŐIG  
szinkronizált, spanyol vígjáték, filmdráma, 114’, 2021 
 

Március 31. csütörtök, 18:00 
VEZESS HELYETTEM 
feliratos, japán filmdráma, 179’, 2021  
Rendező: Ryusuke Hamaguchi 
Főszereplők: Reika Kirishima, Tôko Miura, Hidetoshi Nishijima 
 

Felesége halála után a híres rendező, Yusuke Kafuku felkérést 
kap a Ványa bácsi előadás megrendezésére Hiroshimában. Ott 
találkozik egy hallgatag, fiatal nővel, aki a sofőrje lesz. Ahogy 
közeledik a premier, egyre nő a feszültség a stábtagok, főleg 
Yusuke és az egyik tévésztár között, aki korábban kapcsolatban 
volt feleségével. Yusuke kénytelen szembenézni múltjával és a 
felesége által hátrahagyott titkokkal, amiben sofőrje segíti.  
 

Április 1. péntek, 17:00 
KILAKOLTATÁS  
magyar vígjáték, filmdráma, 85’, 2021  
Rendező: Fazekas Máté Bence 
Főszereplők: Orosz Ákos, Nagy Mari, Láng Annamária 
 

Richárdnak, az elszánt bírósági végrehajtó-tanoncnak élete első 
kilakoltatásán egy idős nénit kell kiköltöztetnie. Ilona néninek 
viszont esze ágában sincs elhagynia házát, heroikus küzdelmet 
folytat és mindent eszközt bevet, hogy meggátolja a kilakoltatást. 
Pár aktivista is felbukkan, élőláncot alkotva próbálják menteni a 
néni kis házba sűrített életét. De Richárd eltökélt és „segítségére” 
van a rendőrség, a tűzoltók, a néni falkányi kutyájához jól értő 
sintér, az állatkerti dolgozók, és a túsztárgyalók.  
 

Április 1. péntek, 19:15 
LICORICE PIZZA 
feliratos, amerikai vígjáték, filmdráma, 133’, 2021 
Rendező: Paul Thomas Anderson 
Főszereplők: Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper 
 

Nosztalgikus hangvételű felnövekvés-történetbe csavart love 
sztori a 70-es évek Dél-Kaliforniájából, melynek hőse a 
középiskolás Gary, aki gyerekszínészként próbál érvényesülni, 
miközben beleszeret egy Alana nevű lányba. A film kettejük 
viszontagságos kapcsolatát követi a felnőtté válás útján. 
 

Április 2. szombat, 15:00 
PÉTER MESEORSZÁGBAN  
szinkronizált, német családi animációs film, 85’, 2021 
Rendező: Ali Samadi Ahadi 
 

Az éjszaka világa ezüstös holdfényben úszik. Tündérek, manók 
és más varázslatos lények népesítik be. A teremtmények olykor 
belopóznak a gyermekek álmába, hogy varázslatos kalandokba 
csábítsák őket. Péter kishúga, Anna pontosan egy ilyen kalandba 
keveredik, az útja pedig egyenesen a Holdra vezet. A fiú utána 
ered az éjszaka leple alatt, hogy hazahozza testvérét.  
 

Április 2. szombat, 17:00 
LICORICE PIZZA 
feliratos, amerikai vígjáték, filmdráma, 133’, 2021 
 

Április 2. szombat, 19:30 
KILAKOLTATÁS   
magyar vígjáték, filmdráma, 85’, 2021  
 

Támogatóink: 


