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Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz

Hosszú tél, munka, gond, betegség
úgy meglopta ezt a tavaszt,
hogy most elálmélkodva nézem
a hirtelen megjött vigaszt:
Te vagy, május ? Csakugyan itt vagy?
Hogy lettél kész ilyen hamar?
Néhány nap alatt mennyi szépség!
A vén föld milyen fi atal!…”
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KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Dsida Jenő: Hálaadás

Fotó: Szilvácska



3

Képviselő-testületi ülés – 2022. március 24.
1. Az elmúlt időszakban több alkalommal is tárgyaltak 
a képviselők és a Városfejlesztési Bizottság tagjai a 
fi zetős parkolás bevezetésének lehetőségéről. A lezajlott 
egyeztetéseken az az álláspont alakult ki, hogy a testület 
egy úgynevezett nyílt parkolási rendszer kiépítését 
támogatja.  A legjobb ajánlatot a magyar gyártó Nort Kft . 
nyújtotta be. Az üzemeltetés kidolgozása folyamatban 
van. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
bérleti szerződés megkötésére.
2. A Dunakanyar turisztikai adottágainak fejlesztésére 
egyre több forrás áll rendelkezésre, mind az 
önkormányzatok, mind a térség gazdasági szereplői 
részére. Ezek elnyeréséhez nélkülözhetetlen a régiós 
szintű együttműködés. A pályázói pozíciót erősítendő, 
önkormányzatunk csatlakozási kérelmet nyújtott be a 
Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszterhez, mely ezt az 
együttműködést hivatott szolgálni.
3. Ugyancsak döntés született egy olyan turisztikai 
pályázaton való részvételről, amely a Palotaház melletti 
nagyparkoló bővítését, a KRESZ park és a városi nagypark 
felújítását jelentheti. 

Képviselő-testületi ülés – 2022. március 31.
1. Cseke László a Pro Visegrád Kft . ügyvezetője 
elkészítette tájékoztatóját a soron következő palotajátékok 
előkészületeiről. A programterv összeállt, megtörtént 
a helyszíni bejárás a vásárszervezővel, megkötötték a 
megállapodásokat a belföldi és külföldi szereplőkkel. A 
tervek között szerepel a nyitott lelátó részleges lefedése 
olyan formában, hogy a fedés áttelepíthető legyen más 
visegrádi rendezvényekre is. A képviselő-testület a Pro 
Visegrád Kft . ügyvezetőjének tájékoztatóját elfogadta.
2. A képviselő-testület a 164/2020. (X. 29.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a településrendezési 
eszközöket a használat során felmerült igények alapján 
néhány ponton, részterületen módosítani kívánja. Az 
állami főépítész 2022. február 21-én kelt, záró szakmai 
véleményében kifogást nem emelt, így megtörténhetett a 
módosítás elfogadása.
3. Dr. Kucsera Tamás Gergely a Visegrád Sport- 
és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke módosítási javaslatot 
fogalmazott meg a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság részére a városi kitüntetésekről szóló, 8/2006 

(IV. 28.) számú rendelet vonatkozásában. A javaslat 
szerint a Niedermüller József díj (jelenleg életműdíj és
életpálya közi díj kategóriában odaítélhető) 
kibővülne egy harmadik, „közösségi” kategóriával. 
Ebben a kategóriában azokat a közösségeket 
díjazhatná a képviselő-testület, amelyek Visegrád 
Városa, illetve Visegrád közössége érdekében 
kiemelkedő tevékenységet folytattak, folytatnak. 
A képviselő-testület a rendelet módosítást elfogadta.
4. A „Visegrád, Szent László utca 550 hrsz-ú önkormányzati 
területen történt partomlás stabilizációs munkái” 
elnevezésű vis maior pályázat keretében ajánlattételi 
felhívást küldtünk ki három cég részére a kiviteli tervek 
elkészítésére vonatkozóan. A beérkezett árajánlatok 
alapján az önkormányzat a Mevito Mérnökiroda Kft -t 
bízta meg a feladattal, bruttó 1.079.500 Ft ellenében.
5. A Váci Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy mint az ingatlan (Áprily Lajos 
Általános Iskola épülete) tulajdonosa, véleményezze 
a tankerület átszervezési javaslatát, ami az alapfokú 
művészetoktatás maximális tanulói létszámának 60-ról 
70 főre történő emelésére vonatkozik. Az indoklás szerint 
egyre több tanuló jelentkezik az egyes tanszakokra. A 
képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
6. Ahogyan a fentiekben már olvashatták, képviselő-
testületi döntés született a turisztikai pályázaton való 
részvételről. 
A pályázathoz szükség van egy megalapozó 
dokumentumra, melynek elkészítésével a legjobb 
ajánlatot adó céget bízta mega városvezetés.

Képviselő-testületi ülés – 2022. április 5.
1. Ugyancsak ehhez a pályázathoz kapcsolódóan, 
árajánlatokat kértünk be a műszaki dokumentáció 
elkészítésére. Az ülésen hozott képviselő-testületi döntés 
értelmében azzal a feltétellel végezheti el a legjobb 
ajánlatot adó cég a munkát, hogy a megbízási díj 50%-
a megalapozó dokumentum Támogatóhoz történő 
benyújtását követően, a másik 50% pedig a támogatási 
szerződés hatálybalépése után kerül kifi zetésre.
(A képviselő-testületi üléseken született határozatok és 
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos 
honlapján: 

https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/donteshozatal/hatarozatok)

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL

VÁROSHÁZI MOZAIK
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JÁRDAFELÚJÍTÁS A SZÉCHENYI UTCÁBAN

Az elmúlt év nyarán kaptunk értesítést arról, hogy 
városunk a Belügyminisztérium által kiírt „Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat keretében 
9,6 millió Ft támogatást nyert. 

Az összeg a Királyi palotával szemközti járdaszakasz, 
valamint a Széchenyi utcai járda egy részének felújítására 
fordítható, és a beruházási költségek 50%-át fedezi. 
A fennmaradó 50%-ot Önkormányzatunk önerőként 
teszi hozzá a kivitelezések megvalósításához.

A munkálatok a Széchenyi utcában (Duna felőli oldal) 
március közepén kezdődtek, az érintett járdaszakasz 
mintegy 110 folyóméter hosszon – a Fő utcai 
kereszteződéstől a Mátyás Király Művelődési Házig – 
viacolor burkolatot kapott. A beruházásnak köszönhetően 
egy újabb közterület újult meg mindannyiunk örömére. 

A kivitelező tájékoztatása szerint május 9-én megkezdődik 
a Királyi palotával szemközti járdaszakasz felújítása is.
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E ry Dénes polgármester,
Visegrád Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva  

Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

Magyar Örökség díjas országos programhoz   
meghirdeti Visegrádon

„A legszebb konyhakertek” programot

A program célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, vagy 
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára 
minél több konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer,- gyógynövényeket, gyümölcsöt. 

Az év témája: Környezettudatos kert
konyhakerti növényeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.

A programban történő részvétel feltételei: 

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított 
Mini: 50 m2 alatt 
Normál: 50 m2 felett 

Zártkert 1. - Zöldséges
Zártkert 2. - Gyümölcsös
Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
KÁOSZ üzlet
Barkácsbolt 

Húsbolt
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók 
munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
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Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény

termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. A 2022–ben a kiemelt téma a KÖRNYEZETTUDATOS KERT: környezettudatos kertművelés,

vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag utánpótlás, talaj védelme, csapadékvíz használat, öko/bio,
régi módszerek alkalmazása, fűszer-, gyógynövények, régi, saját megőrzésű fajták a kertben, madárbarát, rovarbarát
kert kialakítása, a kertet több generáció művelje, illetve a kertben minél többféle növény és élőlény kapjon helyet!

A helyi verseny kertbarát körök által történt szervezését a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 
koordinálja, ellenőrzi.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település 
szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre 
minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz 
kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között 
várhatóan Dr. Nagy István agrárminiszter úr ad át Sári Kovács Szilvia ötletgazda - programigazgatóval. 

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 15 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2022. augusztus

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Visegrád, 2022. április 13.

E ry Dénes

polgármester
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HISTÓRIA

EMLÉKTÁBLA AVATÁS

2022.04.10. vasárnap 14.00 órakor az Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény falára ismét felkerült Demjén Attila festő és 
grafi kus művész emléktáblája, akit a DUNYAKANYAR 
FESTŐJÉNEK neveznek.

Az emléktábla az iskola felújításakor pár éve lekerült az 
iskola faláról.  A visszahelyezést támogatta Füzes András 
főépítész úr és Eőry Dénes polgármester úr.

A visszahelyezés a művész születésnapján történt a 
családtagok, még élő pályatársak, meghívott vendégek 
jelenlétében.

Az emléktábla avatása után, kiállítás nyílt a művelődési 
házban a művész munkáiból, amely 2022. május 31-ig 
tekinthető meg a könyvtár nyitva tartása szerint.

Stefanich Klára
megbízott intézményvezető

VISEGRÁD LEGÚJABB RÓMAI EMLÉKE
A VISEGRÁD- SZENTGYÖRGYPUSZTAI RÓMAI ŐRTORONY FELTÁRÁSA

Visegrád római emlékeinek kutatása 1945 után Soproni 
Sándor (1926-1995) nevéhez kötődik. Az ő munkásságát 
folytatva a Mátyás Király Múzeum ásatásainak 
köszönhetően a dunakanyari limes visegrádi szakaszáról 
10 objektumról van tudomásunk (2 erőd, 8 őrtorony). 
Közülük jelenleg öt látható: Gizellamajor, Lepence 2 sz., 
Kőbánya, Sibrik-domb, Szentgyörgypuszta 1. sz.).  

Szentgyörgypusztán, az Idősek Otthonához vezető 
Mogyoróhegy utca mellett, a 11. sz. út 39,4 km-nél, az 

országút mellett emelkedő dombon szintén Soproni 
Sándornak köszönhetően ismertük meg egy római 
őrtorony (burgus) helyét. Az 1955-ben az általa végzett 
néhány napos feltárás eredményeképpen egy 10 x 10 m-es, 
Valentinianus–kori (364-375) őrtorony maradványait 
találta meg.

A 2016-ban megkezdett tervásatás célkitűzése a 
Visegrád-Szentgyörgypuszta 1. sz. római őrtorony 
teljes feltárása, alaprajzának, időrendjének tisztázása. 
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A 10x10 m-es alapterületű őrtorony cca. 1 m széles, 
különböző nagyságú és alakú, durván nagyolt 
terméskövekből ún.  „opus incertum” technikával készült 
habarccsal kötött falait a kiemelkedő szirtre építették. 

A falmaradványok a jelenlegi felszín alatt 10-20 cm 
mélységben kerültek elő. Az építéshez a Visegrádi-
hegységet alkotó andezit követ használtak. Az őrtorony 
falai 0,5-1 m magasságban maradtak meg, a falsíkok 
belső oldalán a fugáknál a vakolat el van simítva. A 
keleti falszakaszon küszöbköves, 160 cm széles bejáraton 
keresztül lehetett bejutni az építménybe. A szinteket 
tartó belső pillérnek – a kőbányai őrtoronyban maradt 
meg ilyen szerkezeti elem - nem találtuk nyomát. A 
kapu melletti sarokban feltehetően az emeletre vezető fa 
lépcsőfeljáró  kő alapozása maradt meg. Tekintettel arra, 
hogy az őrtorony egy kiemelkedő sziklás dombtetőre 
épült, nem volt szükség védőárokra (fossa), ennek nyomát 
a hegy felőli, déli laposabb oldalon sem találtuk meg. 
A nyugati fal melletti rézsűben, 6-7 m-re az őrtoronytól, 
20 m hosszúságú szakaszon cikk-cakk vonalban 
húzódó bemélyedés látszik, nagy valószínűséggel egy II. 
világháborús lövészárok nyoma lehet. A feltárás során 
nem észleltünk komolyabb pusztulásra utaló nyomot. Az 
ásatási megfi gyelések és a csekély számú, nem túl gazdag 
leletanyag is azt erősíti meg, hogy az őrtornyot minden 
bizonnyal kiürítették.  A 2016-18. évi feltárások során 
13 bronz érem - ezek kivétel nélkül a Valentinianus-
dinasztia időszakából (4. század utolsó harmada) 
valók -, 28 tetőtéglatöredék,  a megmaradt bélyegeken 
Frigeridus dux felirat látható,  20 fémtárgy (vaszög, 
bakancsszög, bronz hagymafejes fi bulagomb, bronz 
lemez). 2 örlőkő, 3 tucat későrómai kerámiatöredék, 
1 terra sigillata darab (keményre égetett, vörös színű 
koracsászárkori kerámiatípus) került elő.  Az őrtorony 
építési és használati idejének megállapításában az érmek 
mellett a bélyeges téglák nyújtanak segítséget. Frigeridus 

dux Pannonia keleti részének Valeria tartománynak volt 
a katonai parancsnoka 371-373 között.  A fentiek alapján 
az őrtorony építése a I. Valentinianus császár uralkodása 
alatt (364-375) a kőbányai és a lepencei őrtoronyhoz 
hasonlóan a 370-es évek első felében történhetett. 
Alaprajza, méretei, falvastagsága, építési technikája 
csaknem azonos a 372-ben épült kőbányai őrtoronnyal. 

Az építmény időrendje mellett lényeges megvizsgálni 
az őrtorony limesen belüli helyzetét is. A kiemelkedő 
dombról a kisoroszi révnél levő, feltételezhetően szintén 
Valentinianus-kori szentgyörgypusztai 2. sz., őrtoronyra 
és a Szentendrei szigeten levő Kisoroszi Kápolna 
lelőhelyen levő feltételezett késő római erődre lehetett 
rálátni.

A szentgyörgypusztai 1. sz őrtorony igazi stratégiai 
jelentőségét az adta, hogy a Szentendrei sziget csúcsán 
levő átkelőt ellenőrző katonai objektumok (Kisoroszi 
Kápolna kiserőd, Kisoroszi-Pusztatemplom,  Kisoroszi–
Hosszú-rét őrtornyok, Verőce–Dunamező kikötőerőd) 
rendszerébe tartozhatott.

A 374-75 évi kvád-szarmata betörés a dunakanyari 
limest is érintette, s feltételezzük, hogy I. Valentinianus  
375. évi nyári büntető hadjárata során a római sereg 
a Szentendrei-sziget csúcsán a fenti objektumok által 
ellenőrzött útvonalon és a folyami átkelőn hatolt a kvádok 
területére. Az őrtorony használati idejének végéről nincs 
konkrét adatunk, feltehetően az 5. sz. elején kiürítették. 

A 2016-18-ban feltárt, régészetileg védetté nyilvánított 
szentgyörgypusztai 1. sz., őrtorony a visegrádi limes 
szakasz fontos eleme. Reméljük, hogy városunk gazdag 
római épített örökségének többi katonai objektumával 
együtt a szentgyörgypusztai burgus is méltó módon, a 
közönség számára is bemutatható állapotban idézheti 
fel egy világbirodalom védelmi rendszerének (limes) 
emlékezetét.

Gróf Péter

A szentgyörgypusztai őrtorony feltárása

A 2016-18. évi ásatás helyszíne
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KÖLTÉSZET NAP UTÁN

NEMES NAGY ÁGNES 100 
A KÖLTÉSZET NAPI MŰSOR MARGÓJÁRA 

Április 12-én Költészet napi műsorral emlékeztünk meg 
a 100 éve született költőre, műfordítóra és pedagógusra, 
Nemes Nagy Ágnesre. Nemes Nagy művészeti és 
irodalomelméleti munkássága önmagában fontos, 
verseivel számos műsort tudnánk megtölteni, azonban 
személye Visegrádon az Áprily családon keresztül is 
kiemelendő. 

Nemes Nagy Ágnes a Baár–Madas Református 
Leánylíceumban tanult és érettségizett. Az iskola és egyes 
tanárok egész életére hatást gyakoroltak. Elmondása 
szerint az egyetemmel ellentétben, a gimnázium 
jelentette a szellemi alaptőkét, kiindulási pontot. „És jön 
a Baár-Madas. Az iskola. Nekem olyan fontos volt az 
iskola az életemben, ez a református leánylíceum, mint 
a viktoriánus regényekben szokott lenni. Nekem döntő 
már csak azért is, mert Áprily Lajos volt az igazgató. 
Áprily volt az első költő, akivel életemben találkoztam, 
és minthogy már amúgy is volt versírói indíttatásom, 
az ő személye bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy ne 
hagyjam abba a versírást. Áprily elsöprő hatást gyakorolt 
rám.“ Áprilynak nem csak a karizmatikus megjelenése, 
költői példája állhatott a fi atal Nemes Nagy előtt. Saját 
szavaival is megemlékezett arról, hogy az igazgatónak 

köszönhetően milyen élményék érték a diákokat: 
„Az Áprily vezette Baár-Madas igenis tartott kapcsolatot 
az akkori szellemi élettel. Áprily meghívta barátait, az 
erdélyi írókat. Nemcsak úgy, hogy előadásokat tartottak 
nekünk Remenyik, Tamási Áron, Nyirő József és sokan 
mások is, hanem teadélutánokon összehozta velük a 
nagyobb lányokat, a VII–VIII.-osokat, 17-18 éveseket. 
Mi szépen leültünk, és irodalmi társalgást folytattunk 
a jelen lévő nagy emberekkel.” Nemes Nagy Ágnes 
Áprily Lajoson túl fi ával, Jékely Zoltánnal is szorosabb 
kapcsolatot alakított ki, a római ösztöndíjas éveiknek  
köszönhetően. 

2022-ben számos programmal emlékezünk és 
emlékezhetünk Nemes Nagy Ágnesre. A költészet 
napi műsor csak egy lehetőség a sok közül, a verseit 
olvasgatva azonban bármikor, bárhol emlékezhetünk rá. 
Talán arra is rá csodálkozhatunk, hogy mennyi világot 
nyithat ki egy vers, vagy egy sor. A cikkben az előadás 
során is elhangzott, Nemes Nagy Ágnestől származó 
idézetekből válogattam. A részletek A gyufaskatulyától 
Prométheuszig - Összegyűjtött interjúk, beszélgetések 
című kötetből származnak. 

Ülsz és olvasol

Ülsz és olvasol. Még te sem tudod, mily egyedül vagy.

Néha felérzel azért és méla mozdulatoddal

gyöngéd állati bú sejtése mártja a fénybe

egyszeri arcod.

Gróf Boglárka
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ÜNNEPI HAGYOMÁNY

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagjai idén sem hagyták ki a húsvéti locsolkodást.

A fotókat készítette: Papp Lajos (Papp Fotográfi a)
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KÁRPÁTALJAI SEGÉLYPROGRAM

Tovább folytatódik a segítségnyújtás Kárpátaljának, 2022. április 9-én már a 7. segélyszállítmányt sikerült kijuttatnunk, 
Németországból, Saarlandból érkezett a 10.000 euro értéket képviselő küldemény, mely kötszerekből, gyógyszerekből, 
végtagrögzítőkből és felnőtt pelenkákból állt. Főleg ez utóbbira volt már égető szükség, hiszen a kárpátaljai kórházakban 
és öregek otthonokban már teljesen kifogytak a készletekből.

Április 14-én a Bunge Növényolajipari Zrt. és Eőry Dénes Visegrád polgármesterének adományát vehettük át egy raklap, 
810 liter étolajat. Már szinte reménytelennek tűnt, hogy sikerül étolajat eljuttatnunk Kárpátaljára, amikor polgármester úr 
meghallva a problémát, segítségünkre sietett és így rövid időn belül el tudjuk indítani a 8. segélyszállítmányt Visegrádról 
Kárpátaljára.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az értékes támogatásért!
Cseke László
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GYEREKKUCKÓ

TAVASZI NEMZETISÉGI HÉT A FELLEGVÁR ÓVODÁBAN

A német nemzetiségi nevelés óvodai életünk 
mindennapjaiban jelen van. A nyelvi nevelés játékosan, 
élményekre alapozva folyik, ünnepeink, hagyományaink 
színesítik életünket, formálják gyermeki közösségünket. 
A rendszeresen, évről-évre visszatérő, ismétlődő 
programok alkotják óvodánk hagyományrendszerét. 
A magyarországi német kulturális hagyományok 
ápolásában fontos szerepet töltenek be nemzetiségi 
projektheteink, melyek megszervezésére ősszel és 
tavasszal, évi 2 alkalommal kerül sor.

Igyekszünk ezeket a heteket a gyermekek számára minél 
változatosabbá, élménydúsabbá tenni, ezért minden 
napra jut valamilyen témához kapcsolódó tevékenység, 
élmény. 

Idén a tavaszi nemzetiségi hetünk játékos mozgással 
kezdődött. A gyerekeknek különböző sváb eszközöket 
felhasználva kellett eljutniuk az akadálypálya egyik 
pontjáról a másikra, hol a nyújtófát gurítva, majd kalapban 
szökkenve. A „hátyiból” elővett ruhákat a mosóteknőben 
„mosták” tisztára, aztán lóra pattantak és a Hotta Resl’ 
hot, hot, hot dalocskát énekelve vágtattak a virágos 
réteken. A nagycsoportosok ellátogattak a dunabogdányi 
helytörténeti múzeumba (Heimatmuseum), ahol 
bepillantást nyerhettek a magyarországi német családok 
életébe, majd elsétáltak a nemrégiben átadott nemzetiségi 
tanösvényhez is. Kolléganőnk jóvoltából a gyermekek 
megismerkedhettek olyan használati eszközökkel, 
mint a ”kráksze” (hátikosár),  „furdancs” , kézi fúró és 
kávédaráló, tejeskanna, rézmozsár, hurkatöltő, melyeket 
kipróbálhattak és játszhattak is velük. Ezek a tárgyak 
„mesélnek”, mindnek van egy-egy személyes története, 
mely különösen megragadja a gyermeki fantáziát. 

A hét további részében nemzetiségi motívumokkal 
díszített képet készíthettek, német és sváb nyelvű 
dalos körjátékokat ismerhettek meg a gyerekek. 
A közös táncmulatság vidám forgatagában a nemzetiségi 
tánclépésekből is elsajátíthattak egy-egy lépést az 
ügyesebbek.

A hét lezárásaként az Álomzug társulat „Zauberfi sch” 
meséjével Tóth Krisztina, német-magyar nyelvű 
előadásával „varázsolt el” gyerekeket és felnőtteket!

Az áprilist egy szintén már-már hagyománnyá vált 
program zárja, a TrachtTag (április 29.), melyhez idén is 
csatlakozunk. Ilyenkor minden gyermek, felnőtt magára 
ölt egy sváb ruhadarabot a saját hétköznapi öltözékét 
kiegészítve, csatlakozva a „Múltunk a jelenben, egy nap 
népviseletben” elnevezésű kezdeményezéshez!

Muckstadt Eszter
német nemzetiségi óvodapedagógus
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ÓRIÁSI SIKER ÚJHARTYÁNBAN!
ISKOLÁNK NÉGY TANULÓJA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN

A pandémiát követően az Áprily iskola hat tanulója 
vállalta a felkészülést a Rézi német nemzetiségi vers- és 
prózamondó versenyre.  Hárman a Mundart kategóriában 
indultak, itt kis történetet, mondókákat mondtak el 
visegrádi nyelvjárásban. Hárman pedig Hochdeutsch 
kategóriában, ahol német verset vagy mesét adtak 
elő. Az alsó tagozatos gyermekeknek komoly kihívást 
jelent a 1,5 -2 perces idegen nyelvi szöveg megtanulása, 
egy hónapon keresztül olvasták, tanulták anyával, 
nagymamával, nagynénivel. Az iskolában meghallgattuk 
őket, fi nomítottunk az előadáson.

Március elején került sor a kistérségi megmérettetésre 
online formában. Versenytársaink Budakalász, Pomáz, 
Dunabogdány és Kisoroszi legjobbjai közül kerültek 
ki. Nagy öröm volt számunkra az eredmény, hiszen 
négy kategóriából háromban továbbjutottunk. Bordás 
Márton, 3. osztályos tanuló 5.helyen zárta a versenyt.

 Az Észak- magyarországi fordulót április közepén 
rendezték meg Újhartyánban. A tavaszi szünet előtti 
utolsó napon, Szendrei Lajos kisbuszával vágtunk neki a 
nagy kalandnak. A gyerekek nagyon izgultak, hiszen ez 
életük első komoly megmérettetése volt, ahol iskolájukat 
és Visegrádot is képviselték. Pilisvörösvártól Vecsésig, 
Budaörstől Újhartyánig mindenhonnan érkeztek 
versenyzők. Kategóriánként kb. 15 tanuló indult. 
Kis csapatunk tagjai bátran, határozottan és színesen 
adták elő a megtanultakat, mely a lenti eredményeket 
tekintve, tetszett a zsűrinek. 

Eredmények:

Mundart I. kategória  (1-2.osztály):

4.: Gerstmayer Ilona

5.: Ruda Helka

Mundart II. kategória (3-4.osztály)

7.: Gerstmayer Franciska

Hochdeutsch I. kategória (1-2. osztály)

2.: Németh Alíz és Tóth Lili azonos pontszámmal

Kategóriánként a legjobb 5 tanuló jut be az országos 
döntőbe, tehát 2022. május 27-én Ilikének, Helkának, 
Alíznak és Lilinek szurkolhatunk. 

Köszönöm, hogy Muckstadt Eszter, édesanya és Schmidt 
Anna némettanárnő elkísért minket Újhartyánba és 
segítettek nekem. Köszönöm a szülők támogatását és a 
helyi német önkormányzatnak az útiköltség biztosítását.

Bene Éva Rita
német nemzetiségi tanító
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Intézményünk alapfeladatai közé tartozik a gyerekek tudásának, ismereteinek bővítése, képességeinek fejlesztése. Ennek 
érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy olyan mérésekben vegyenek részt a tanulók, amelyek által kimutathatóvá 
válik megszerzett tudásuk szintje az egyes tantárgyi területeken, valamint napvilágra kerülhet különleges tehetségük.  
Mesterpedagógusi programom részét képezi az, hogy elvégzem ezeket a méréseket, hogy felszínre hozzuk a kiemelkedő 
és a fejlesztendő területeket, segítve ezzel mind a szülők, mind a pedagógusok munkáját. Az elmúlt években több mérésre 
is sor került már. 

Szeptemberben az 5. osztály 12 tanulója vállalta, hogy részt vesz egy a Nemzeti Tehetség Központ által szervezett 
tehetségmérésen, amely 4 területet vizsgált: a problémamegoldó gondolkodást, a szókincset, a mechanikai gondolkodást 
és a térbeli-és vizuális gondolkodást. A mérést követően az eredményeket megosztottuk a szülőkkel, és lehetőséget 
biztosítottunk egyéni konzultációra is, ahol az iskola pszichológusa és én fogadtuk a szülőket egy rövid elemző 
beszélgetésre.

Tavaly felvettem a kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjával annak érdekében, hogy 
bekapcsolódhasson iskolánk is az általuk kifejlesztett mérési rendszerbe.  A tavalyi tanévben végeztem el az első mérést 
a 6. évfolyamon. A vizsgált területek mindegyikének esetében magasan az országos átlag felett teljesítettek a gyerekek.

Ebben a tanévben is folytatódott a munka. Ezúttal Siskó Katalin és Szemenyei Ágnes csatlakozott a méréshez. Így a 3. 
évfolyam tanulóinak mértük meg gondolkodási képességeinek fejlettségi szintjét. 3 fő területet vizsgáltunk: az induktív 
gondolkodást, a kombinatív gondolkodást és a vizuális memóriát. Igazán jó eredményt kaptunk. Az induktív gondolkodás 
jóval az országos átlag feletti szinten van. A vizuális memória megegyezik a Közép-Magyarországi régió szintjével. 
A kombinatív gondolkodás pedig közel van a Közép-Magyarországi régió átlagához.

TEHETSÉGMÉRÉS AZ ÁPRILYBAN

Gondolkodási képességek IG VM KG 

3.osztály eredménye 467 453 394 

Közép-Magyarország 
régió eredménye 

451 453 412 

Város településtípus 
eredménye 

402 451 401 

Országos eredmények 413 473 417 

 

IG: Az induktív gondolkodás teszt 

VM: A vizuális memória teszt 

KG: A kombinatív gondolkodás teszt 
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Tantárgyi területen is végeztünk méréseket, amelyek által képességszint alapú, országos adatokhoz viszonyított objektív 
visszacsatolást kaptunk diákjaink eredményeiről. Minden egyes évfolyam átlagos teljesítményét 500 képességpontra 
transzformálták. 4 részterületet vizsgáltunk: a teljes tesztre vonatkozóan a matematikai tudást, a megszerzett tudás 
alkalmazását, a tantárgyi tudást és a matematikai gondolkodást.

Kimagasló eredmény született mind a 4 részterületen. Jóval magasabb szinten teljesítettek diákjaink mind a városi, 
mind a régió, mind az országos átlageredményekhez képest.

A harmadik terület, amelyet vizsgáltunk, az olvasás-szövegértés volt. Ezen belül mértük a megszerzett tudás alkalmazását, 
a tantárgyi tudást és az olvasási gondolkodás területét.

Matematika Mat. MA MD MG 

3. osztály eredménye 565 571 536 590 

Közép-Magyarország 484 494 486 473 

Városi iskolák 453 457 458 443 

Országos 455 459 462 445 

 

Mat.: Matematikai tudás a teljes tesztben 

MA.: Matematikai ismeretek alkalmazása 

MD.: Matematikai diszciplináris 

MG.: Matematikai gondolkodás 

Olvasás Olv. OA OD OG 

3. osztály 
eredménye 

543 477 556 590 

Közép Mo.  499 457 494 543 

Városi iskolák  462 419 454 511 

Országos 473 432 463 520 

Olv: Olvasás-szövegértés 

OA: Olvasás alkalmazási 

OD: Olvasás diszciplináris 

OG: Olvasás gondolkodási 
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Az adatok alapján ezen a területen is kiemelkedő eredmény született. Mind a 4 részterület esetében magasan felülmúljuk 
a városi iskolák, a régió átlagát és az országos átlagot is. 

Köszönöm kollégáimnak, Siskó Katalinnak és Szemenyei Ágnesnek, hogy bekapcsolódtak munkámba és lehetőséget 
adtak arra, hogy méréseket végezzünk az általuk tanított gyermekek körében! Örömmel tölt el, hogy fontos kollégáimnak 
az, hogy visszacsatolást kapjanak mindennapi munkájukról, amely mérési eredményekkel alátámasztva is bizonyítottan 
magas színvonalú és eredményes!

Bosnyák Endréné

Ebben a félévben több olyan programot is szerveztem 
7-es osztályomnak, ahol bővíthettük történelmi 
ismereteinket. Arra törekedtem, hogy kihasználva az 
informális környezet adta lehetőségeket, szinte játszva 
bővítsem a gyerekek ismereteit, valamint kapcsolódjak 
a tananyaghoz és az is fontos volt, hogy ingyenesen 
vehessünk részt a programokon. 

Ősszel a dualizmus időszakát tanultuk éppen, így olyan 
helyszíneket kerestünk, amelyek szervesen kapcsolódnak 
a korszakhoz.  Mivel tanév elején csak szabadtéri 
programot lehetett szervezni, így a Hősök terére és az 
Állatkertbe látogattunk el. Játékos feladatokkal teszteltük 
tudásunkat, melynek keretében sok érdekes kérdésre 
kellett megkeresni a gyerekeknek a választ. 

Márciusban a Parlamentben vettünk részt egy 
interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson. Pártokat 
alapítottunk, kidolgoztuk választási programunkat, 
amelyet ismertettünk a választókkal, majd titkos szavazás 
keretében eljátszottuk az országgyűlési választást. 

Ez után következett az Országgyűlés- látogatás. Ámulva 
jártuk körbe a gyönyörű épületet, megtekintve a Szent 
Koronát, az üléstermet és az állandó kiállítást. 

Áprilisban a MNM Mátyás Király Múzeumába 
látogattunk el, hogy felelevenítsük a Mátyás koráról 
tanultakat. Egy régészeti bemutatóval indult a program, 
majd egy nagyon vicces interaktív előadás következett, 
amelynek keretében megismerhettük, hogyan szövődött 
szerelem Mátyás király és Beatrix között. 

Ezt követően Kováts István régész érdekfeszítő 
előadásának kíséretében megtekintettük a Királyi Palotát. 
Végül fegyverbemutatón vettünk részt.

Minhárom program tartalmas és élvezetes volt. Jó volt 
ismét együtt lenni az iskolán kívül, ahol ismereteink 
bővítésén túl lehetőségünk volt jobban megismerni 
egymást és összekovácsolódni, mint osztályközösség.

Bosnyák Endréné
osztályfőnök

TÖRTÉNELMI BARANGOLÁSAINK BUDAPESTEN ÉS VISEGRÁDON

Látogatás a Parlamentben
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Április 11-én, hétfőn ellátogattunk Tatára, a Kuny 
Domokos Múzeumba az Áprily Lajos Általános Iskola 
németes diákjaival. A tanulmányi kiránduláson három 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt.

A Heimat? Haza? foglalkozás során beleképzeltük 
magunkat a németek helyzetében, oly módon, hogy 
milyen érzésekkel hagyhatták el országukat egy 
jobb jövő reményében, milyen nehézségekkel kellett 
szembenézniük útjuk során, illetve milyen körülmények 
várták itt őket. A tanulók megépíthették saját házaikat, a 
benépesítésre váró környék alapanyagaiból és saját fi ktív 
gazdaságot kellett beindítaniuk. 

A Mindennapi kenyerünk program keretében 
lehetőségünk nyílt megismerkedni a kenyér útjával, 
egészen a búzakalász kibújásától. A játékos felfedezés 
során kipróbálhattuk a kézi őrlést, majd a lisztet egy saját 
készítésű vászonzsákba töltöttük, amit el is hozhattunk.

A Svábokról mesél foglalkozás során megismerkedtünk 
a svábok jellegzetességeivel a kiállításban megjelenő 
tárgyakon, történeteken keresztül.

Az egész napos program a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal támogatásából valósulhatott meg, amelyet ezúton 
is köszönünk.

Szentivánszky Katalin

TATÁN JÁRTUNK

A Millenniumi kápolna felújítás közben Fotó: Schandl Lóránt
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KIKIÁLTÓ

FELHÍVÁS

Kedves Szülők!

„GYERMEKEINK 
RAJZAI” címmel 
új rovat indítását 
tervezzük a 
Visegrádi Hírekben. 
Nem titkolt célunk, 
hogy lapunkat 
ezzel is színesebbé, 
érdekesebbé tegyük. 

Terveink szerint hónapról hónapra megadunk egy-egy 
témát vagy témakört, amihez kapcsolódóan várjuk a 
szerkesztőségbe gyermekeik rajzait. A beérkezett rajzok 
közül kiválasztjuk azokat, amelyek a legjobban sikerültek 
és a legérdekesebbek, ezeket pedig közzétesszük az 

újság hasábjain. Természetesen nem konkrétan a 
gyermekrajzokat várjuk a szerkesztőségbe, hanem az 
azokról készült, minél jobb minőségű (telefonnal is 
készíthető) fotókat digitális formában. Fontos, hogy 
az aktuális hónapban egy családtól egy képet várunk, 
ugyanakkor akár minden hónapban küldhetnek 
fényképeket, ha van kedvük hozzá. 

Levelezési címünk: visegradihirek@gmail.com

Június havi témánk: Hogyan töltöm majd a VAKÁCIÓ-t?

a Visegrádi Hírek szerkesztősége

BÖLCSŐDE NYITÁS DÖMÖSÖN

2022. április 25-én Mini Bölcsőde nyílik Dömösön, 
ahová szeretettel várjuk a Visegrádon élő gyermekeket 
is. Az érdeklődő szülők a beiratkozást személyesen 
intézhetik, a szükséges dokumentumok bemutatásával!

A beiratkozás helye: A Dömösi Szivárvány Óvoda és 
Mini Bölcsőde intézményében, 2027 Dömös, Pásztor 
János utca 1.

A Mini Bölcsőde felvételi körzete: Dömös község és a 
környező települések

Mini Bölcsődébe a gyermek egy éves korától a 
harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek 
az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek 
a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a 
harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 
ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 
még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését 
az orvos nem javasolja, bölcsődében gondozható 
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31.-ig. 

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

Mini Bölcsődébe azok a gyermekek vehetők fel, 
akiknek szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, 
munkaerőpiaci programban-, képzésben való részvételük, 
betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni 
tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) elsősorban 
Dömös községi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik, üres férőhely esetén pedig a környékbeli 
településen élőket tudjuk felvenni.

A gyermekek Mini Bölcsődei beíratására a nevelési 
évben folyamatosan van lehetőség szabad, vagy 
felszabadult férőhelyek számától függően. A Mini 
Bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki 
döntését írásban, postai úton közli a szülővel.

Beiratkozáshoz szükséges iratok, dokumentumok: 

Bölcsődei Felvételi Kérelem (Intézményben személyesen 
kérhető, vagy a www.domos.hu/intezmenyek/ oldalon a 
dokumentumoknál megtalálható

• a gyermek nevére kiállított, személyazonosítására 
alkalmas: (személyi igazolványa)

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya)

• gyermek oltási könyve

• gyermek TAJ kártyája

• nem magyar állampolgár esetén a gyermek 
regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szükséges
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• Nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény

• Rendszeres gyermekvédelemről szóló határozat

• Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló 
határozat

• Tartós betegségről szóló igazolás

• szülő/k személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa (személyi igazolvány, 
lakcímkártya)

• Egyéb dokumentumok (Munkáltatói igazolás stb. 
lásd FONTOS TUDNIVALÓK A BÖLCSŐDEI 
BEIRATKOZÁSRÓL, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, 
a www.domos.hu/intezmenyek fül alatt.)

Az intézmény fogadja az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekeket is (Sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
/súlyos tanulási, fi gyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral/ küzd.)  

Értesítés a döntésről: Az intézmény vezetője a Mini 
Bölcsődei felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó, valamint 
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában közli a szülővel. A Mini Bölcsődei felvételi, 
átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 
értesíti a szülőt. 

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez 
szíveskedjenek fordulni:

 Benkő Péterné (2027 Dömös, Pásztor János utca 1. 
tel.: 06-30 864-7493, 06-33 482-615, email cím: 
ovoda.d@invitel.hu).

       
 

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Arany Fotó: Schandl Lóránt
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DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

INGYENES 

BABA- GYERMEK és 

rendez.
Május 17-én  (kedden) 

12-14 óráig a Visegrádi M
Ház emeleti termében. Megközelítés 

a jobb oldali bejáraton. 
Mindenkit szeretettel várunk!  
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A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2022. május 1-én, vasárnap 19.30 órára  
a királyi palotába 

 

RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL 
spanyol gitárművész és flamenco-énekes 

ÉVADNYITÓ KONCERTJÉRE 
 

 
 

Fernández del Moral az 52. „Las Minas de La Unión 
Nemzetközi Cante Fesztivál” első helyezettje, napjaink 
egyik legkiemelkedőbb flamenco-énekese. Előadásmódja 
sallangmentesen fejezi ki az emberi élet érzéseit: a fájda-
lom, a félelem, a melankólia, a düh, a bánat, a méltóság 
és a boldogság együttesét. Stílusa egyedi, a flamenco 
gyökereiből merít, mégis modern. 

 

A program ingyenes! 

 

Szeretettel hívjuk 
Visegrád város minden polgárát 

 

Görgei Artúr honvédtábornok halálának, 
és Buda visszavételének 

évfordulóján 
 

2022. május 21-én szombaton 17 órakor a 
Tábornokhoz címzett Vendégház (Fő u. 67/a) udvarán 

tartandó megemlékezésre 
és Görgei tábornok szobrának megkoszorúzására 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
 

2022. május 28-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! 

 

A MAGYAR HŐSÖK 
EMLÉKNAPJÁN 

2022. május 31-én, vasárnap 19.30 órakor 
MEGEMLÉKEZÉST 

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

márványtáblánál. 
 

Kérjük, hozzanak mécsest, vagy egy szál virágot! 
 

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!! 
 

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 

A Mátyás Király Művelődési Ház és a Zoller-díj alapítói 
tisztelettel hívnak mindenkit 

 

2022. május 5-én, csütörtökön 19 órára  
a DON VITO pizzériába 

 

a 2022. évi 
Zoller-díj 

átadó ünnepségére 
 

 A díjátadást követő koncerten a zene 
Zoller Attila és Mezei Anna emlékére szól. 

 

Fellép a 
Strausz Eszter, Bartók Vince, Vörös László trió 

 

A program ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

MÁJUSI  PROGRAMOK  
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

SÉTA A DUNA ALATT
AZ EGYEDÜLÁLLÓ ALAGÚT

Magyarországon Nagymaros és Visegrád között a Duna 
alatt fut az, az egyetlen egyedülálló alagút, ahol át lehet 
sétálni bármelyik oldalról a másikra. A tulajdonképpeni 
közműalagutat a Duna Menti Regionális Vízmű Zárkörűen 
Működő Részvénytársaság (röviden DMRV) üzemelteti. 
Ám, a közműalagút látogatásának korlátai vannak! A 
vízmű általában egy Víz Világnapjához (március 22-e) 
közeli hétvégén nyitja meg a nagyközönség számára, 
előzetes regisztrálást követően. A mi esetünkben más 
volt a helyzet! Egy külön egyeztetett időpontra, a Magyar 
Természetjáró Szövetség (MTSZ) Aranyjelvényes 
Túravezetők Klubjának (ATK) szerveztem meg a 
látogatást. És, hogy mennyire egyedülálló ez az alagút, 
az megmutatkozott az érdeklődők számában is. A 
klubtagok, természetjáró szakosztályaik és ismeőseik 
közül kb. 250 fő kívánt volna részt venni a sétán, de a 
DMRV 135 fő után leállította a további jelentkezést.

AZ ALAGÚT HELYE, MEGKÖZELÍTÉSE

A nagymarosi oldalon tömegközlekedés esetén 
Nagymaros – nem a túrázói körökben megszokott 
Nagymaros-Visegrád – vasúti megállóhelyen kell 
leszállni a vonatról.  Gépkocsival Nagymaros déli 
utolsó lakóépületeiig, ameddig csak lehet szükséges 
kihajtani. A település déli, fölső végének megadása nem 
tévedés! Kanyarulata miatt a Duna itt nagyjából délről 
északi irányba folyik! Mindkét esetben le kell jutnunk 
a Duna partjára, azt követve el vagy fölsétálni az 1696-
os folyam km tábláig. A közműalagút bejáratát kékre 
festett szerkezeti elemek jelzik. A folyam km tábla azt 
jelöli, hogy a Fekete-tengertől, pontosabban a  Sulinai 
móló „0” km-es táblájától 1696 km-re vagyunk, illetve 
a deltáig ennyit kellene evezniük a vízitúrázóknak. Ha 
innen rátekintettünk volna a Dunára 1989-ben, a Bős 
– Nagymarosi Vízi lépcső rendszerépítkezésekkor, üres 
medret láttunk volna, mert ez a szakasz gáttal le volt 
zárva, munkagödörré alakítva. A túloldal, ahová az 
alagút átvezet szigetté vált a víz elterelése okán. Mára egy 
„nyeles” félszigetté vált, amely nyélen kijutunk a 11-es főút 
mellé. A visegrádi oldalon ezen a nyélen át közelíthetjük 
meg a közműalagút bejáratát a közeli Visegrád, Kőbánya 
buszmegállótól.

A KÖZMŰALAGÚT ÉPÍTÉSE, RENDELTETÉSE

Az alagút építése tehát a tervezett Bős-Nagymarosi 
vízlépcső rendszerhez kapcsolódik. Az építkezés 
kormányzati leállítása után merült föl az ötlet, miszerint 
a két partot szükséges lenne közművekkel összekötni. 
A még üresen álló munkagödörbe kirobbantották az 
alagút nyomvonalát, és ebbe fektették le a 2,8 m átmérőjű 
előregyártott betoncsöveket, kialakítva az alagutat, majd 
visszaterelték a folyót. Ezek a csövek 2,4 m hosszúságúak, 
falvastagságuk fél m, és összesen 208 db teszi ki belőlük 
az 550 m hosszúságú közműalagutat.

A közműalagút két vége két földalatti kisebb terembe 
torkollik. Az alagútban rácsos szerkezetű járdán 
közlekedhetünk, két oldalt hosszában húzódó számos 
csővezeték társaságában. A közműalagúton keresztül 
ivóvízzel látják el Visegrádot, illetve három település 
(Visegrád, Pilismarót és Dömös) szennyvizét juttatják 
el a Váci Szennyvíztisztítóba. További csövekben 
futnak magasfeszültségű-, telefon-, és optikai 
kábelek. Érdekesség, hogy egy helyen, a betoncsövek 
összeillesztésénél szalmaszál szerű csövecskék lógnak le, 
jelezve a cseppkőképződést. Az erőmű építkezéséről a 
visegrádi oldal termében tablókon képeket tekinthetünk 
meg. Végezetül az alagútlátogatásról valamennyi 
túratársam emléklapot kapott.

JOBB PARTI SÉTA

A közműalagút látogatást érdemes kiegészítenünk egy 
part menti sétával akár a nagymarosi, akár a visegrádi 
oldalon. A Dunakanyar látványán, természeti szépségén 
kívül látnivalókat találunk. Most, ezúttal a visegrádi oldal 
látnivalóihoz nyújtok segítséget.

A part mentén 4,3 km-es sétát teszünk, ami egyúttal 
négy VOLÁN buszmegállónyi távolságot jelent Visegrád, 
Kőbánya megállótól Visegrád, Hajóállomás megállóig. 
Látnivalóiban pedig egy római őrtoronytól a Görgei-
lépcsőig. Az útvonal első szakaszát lejárhatjuk az 
újonnan épült gátszakaszon, vagy a 11-es főutat kísérő 
kerékpársávon, majd a komp kikötőtől sétányon. 

A látnivalókba kerül két történelmi korszak maga 
után hagyott jellegzetes építménye, amelyek a Duna 
part menti sávjára jellemzőek. Ezek a Kőbányai római 
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őrtorony maradványai, és a Mária kápolna, a barokk 
kor betelepülő svábjainak első templomai közül. Mivel 
egy korábbi lapszámban ezekről már írtam (Visegrádi 
Hírek, 2021 szeptember-október), a témához illeszkedve 
csak a kápolna egyik tábláján található évszámot 
(1894. szeptember 23.) említem meg. Ekkor lehetett 
ugyanis elsőként száraz lábbal átkelni Visegrádnál 
a Dunán. Természetesen nem bármilyen alagúton, 
hanem hadgyakorlathoz épített pontonhídon. A további 
látnivalókat az alábbiakban sorolom föl.

ULMI SKATULYA (ULMER SCHACHTEL)

A Nagymaros – Visegrádi kompátkelő szomszédságában 
áll a Plintenburg étterem. Plintenburg Visegrád német 
neve. Az étterem Duna felőli oldalán nyílik a komp 
kasszája, a parkoló felőli falát pedig egy nagyméretű 
freskó díszíti, ami a németek betelepedésének és az Ulmi- 
skatulyának, a svábok beutazásának jelképévé, kultikus 
járművé vált hajójának állít emléket.

Országjárásunkon többször találkozunk ezzel a hajóval. 
A Vasas SC. Szent kutak Magyarországon túramozgalmát 
jártuk, amikor átutaztunk Hőgyész településen. Főterét 
a hajónak egy nagymérető másolata díszíti, talán 
legnagyobb az országban. Kismaroson a kőből készült 
hajón két bronzból készült evezős áll. Letkésen a 
település címerében találjuk. Visegrádon falra festették. 
Nagymaroson szintén makettje áll.

A nagymarosi maketten olvasható „Az Ulmi skatulya 
története”. A dunai svábok a 18. században, Mária 
Terézia uralkodása idején érkeztek Magyarországra. 
Túlnyomó többségük Bajorország és Württenberg 
tartományokból érkezett. A német telepesek a hosszú utat 
gyalog, szekéren vagy vízi úton tették meg. Akkoriban 
Ulm volt a Magyarországra készülők legfontosabb 
vízi kiindulópontja. A kivándorlók ulmi skatulyákon 
utaztak a Dunán Bécsig, majd tovább Budáig, és onnan 
szárazföldön folytatták útjukat.

Egy Ulmi skatulya hossza 25-30 méter volt, szélessége 
6-8 méter, sebessége 2,7 méter/perc (átszámítva 162 m/
órás sebességgel (lassúsággal) haladt). Egy hajón 150 
kivándorló utazott. Az út 2-3 hétig tartott.

Az éttermi tűzfal freskójáról német és magyar nyelven is 
olvashatjuk, hogy ily módon 150 000 bevándorló érkezett 
hazánkba

ÉLETFA SZOBOR

A kompkikötőtől jól kiépített sétányon kell folytatni 
utunkat, s rögtön fel is tűnik az Életfa-szobor.

A visegrádi Duna-part monumentális szobordísze a 
város millenniumi évében felállított Életfa-szobor. Vígh 
Tamás, Kossuth-díjas szobrászművész (1926-2010) 
terve alapján Barát Tamás, Munkácsy-díjas, szintén 
szobrászművész kivitelezésében készült.

A JÓ PAP IS HOLTIG TANUL

Utolsó állomásunk a Görgei-lépcső. Rögtön 
megjegyzem, hogy a tábornok sohasem írta a nevét „y” 
betűvel. A sétányon a hajóállomásig kell mennünk, míg a 
11-es főút jobb oldalán a Reneszánsz étterem után, illetve 
közvetlen mellette megpillantjuk a Görgei-lépcsőt. A 
lépcsősor bal oldalán Görgei emléktáblát és mellszobrát 
találunk.

A tábornok életútját, amelynek utolsó 40 évét 
Visegrádon töltötte, és amiért a település nagy tiszteletben 
tartja, most nem részletezem. Viszont, sok-sok éves 
túravezetői múlttal is a hátam mögött, a szobornál tartott 
ismertetőm megtartásakor tanultam meg egy dolgot. Ha 
egy valaha élt, cselekvő, tetteket végrehajtó személyről 
szólunk, szobrát szinte megelevenítjük egy róla szóló igaz 
történettel. Ha ez egy jó-, az esetünkben még megható 
történet is, azért taps a jutalom!

A történetet, aminek a címe „A LÁNCHÍDNÁL” 
Metzker Károly jegyezte le, és a „Néhány jellemvonás 
Görgei Artúr és I. Ferenc József ” című könyvében 
olvasható. A szerző az 1900-as évek elején, Visegrádon 
élt, jegyző volt. A történetben megadott 600 frt juttatást 
talán ezért is adja meg az 1927-től bevezetett pengőben.

A LÁNCHÍDNÁL 

Az alábbi történetet közölte a Visegrádi Hírek 2020. 
júliusi száma is. Azoknak akik nem olvasták:

Görgei –szokásához híven- a győri ütközet előestéjén 
is vállára kapta Garibaldi köpenyét, körüllovagolta a 
tábort, hogy meggyőződjék, miszerint minden rendben, s 
mindenki a helyén van-e? Lovaglás közben két huszárral 
találkozott, akik lehorgasztott fővel, szomorúan haladtak. 
Görgei mindig súlyt helyezett arra, hogy katonái jó 
kedélyűek legyenek, megkérdezte tehát a két huszárt, mi a 
bajuk, mért szomorkodnak?

A két huszár az átcsapott gallér miatt nem ismerte 
meg a tábornokot, s ezért így válaszoltak: Tiszt Úr! 
Jelentjük alássan, ilyen ehetetlen kenyeret kaptunk, hát 
hogyne lehetnénk szomorúak? Felmutatták a kettétört, 
ragadós, teljesen ehetetlen kenyeret, mely a földre dobva 
odatapadt. Görgei magával vitte a két huszárt, azonnal 
előhívatta a hadbíróság azon tagját, kinek feladata volt a 
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hadseregszállítókat ellenőrizni, valamint azt a tisztet, ki 
ezt az ehetetlen kenyeret átvette, és felelősségre vonta őket.

Aztán megparancsolta, hogy éjjel 11 órára állítsák a 
hadseregszállítót a hadbíróság elé, s éjfél után 1 órakor 
lógnia kell az akasztófán. A két tiszt eltávozott. Kis 
idő múlva visszajött a hadbíró és jelentette, hogy a 
hadseregszállítót nem lehet előállítani, mert nem tudják, 
hogy most hol tartózkodik. Görgei röviden azt válaszolta 
a hadbírónak, hogyha a hadseregszállítót 11 órára nem 
tudják előállítani, akkor 1 órakor a hadbíró és a kenyeret 
átvevő tiszt fog lógni.

Nemsokára ismét megjelent a hadbíró, letérdelt Görgei 
előtt, egy aranyakkal telt zacskót dobott a földre s keserű 
bánattal bevallotta, hogy ez a pénz volt az oka súlyos 
megtévedésüknek s ezért állította az imént is, miszerint nem 
lehet a hadseregszállítót előállítani. Kérte a tábornokot, 
hogy lője őt le, mert nagy gazember, aki nem maradhat tagja 
a honvédségnek. Föltépte atilláját, mert nem méltó arra, 
hogy azt viselje, megundorodott önmagától és újból kérte a 
tábornokot, hogy lője őt le. Görgei látta a hadbíró tökéletes 
bánatát, kezet nyújtott és megbocsájtott a bűnbánónak. 
Még éjjel 1 órakor fölakasztották a szállítót. Ennek a híre 
villámgyorsan terjedt el az országban, s ezentúl nem csak 
Görgei katonái, hanem mindenütt kifogástalan jó kenyeret 

és egyéb élelmiszereket kaptak a honvédek.

Mintegy másfél évtizeddel később, az akkor még magán 
részvénytársaság tulajdonát képező budapesti lánchídhoz 
egy, évi 600 frt (1200 P) javadalmazással egybekötött 
irodatiszti állásra pályázatot hirdettek. 

Görgei is pályázott. A társaság elnökigazgatója félt attól, 
hogy a kérvényt saját felelősségére kedvezően intézze el, 
mert akkor még a Görgei név a nemzet közvéleményében 
meg volt bélyegezve. Másfelől azonban a nagy és dicső 
haditettekre való tekintettel, elutasítani sem akarta a 
kérelmet. 

Összehívta tehát az igazgatóságot és néhány főrészvényest, 
s közölte velük, hogy Görgei is folyamodott az állásért 
s azzal indokolta a kérelmét, hogy kenyeret akar. Erre 
felszólalt az egyik főrészvényes és azt mondta: ”Micsoda? 
Görgei kenyeret kér? Adni kell neki! 1848-ban ő is adott 
nekem és százezernél több magyar honvédnek.”

A győri tábor ama két panaszos huszárának egyike volt 
ez a főrészvényes. Így jutott Görgei a lánchídhoz.

A történettel véget is ért sétánk.

Jancsó Ottó
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Május 4. szerda, 19:00  
DOCTOR SRANGE  
AZ ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN  
szinkronizált, amerikai fantasy, akciófilm, 126’, 2022  
Rendező: Sam Raimi 
Főszereplők: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor 
 

A Marvel Studios új filmje feltárja az MCU multiverzumának 
kapuját, és messzebbre merészkedik, mint eddig bármikor. 
Doctor Strange az ismeretlen felé veszi az irányt, és néhány új és 
régi misztikus szövetségessel az oldalán átszeli a multiverzum 
észbontó és veszedelmes alternatív valóságait, hogy 
megütközhessen egy rejtélyes új ellenséggel.  
 

Május 5. csütörtök, 18:00  
DOCTOR SRANGE  
AZ ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN  
szinkronizált, amerikai fantasy, akciófilm, 126’, 2022  
 

Május 7. szombat, 15:00 
SONIC, A SÜNDISZNÓ 2.   
amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 122’, 2022  
Rendező: Jeff Fowler 
Főszereplők: Jim Carrey, Tika Sumpter, James Marsden 
 

A világ kedvenc kék sündisznója visszatér a kalandok következő 
szintjére! Miután letelepedett Green Hillsben, Sonic minden 
vágya, hogy bebizonyítsa: megvan benne az, ami ahhoz kell, 
hogy igazi hős legyen. Nem kell sokat várnia, hogy próbára 
tegye magát, ugyanis Dr. Robotnyik visszatér, ezúttal új társával, 
Knuckles-szel, és egy smaragdot keresnek, amelynek ereje 
civilizációkat képes elpusztítani. Sonic összeáll saját segítőjével, 
Tails-szel, és együtt vágnak neki a világkörüli útnak, hogy 
megtalálják a smaragdot, mielőtt rossz kezekbe kerülne.  
 

Május 7. szombat, 17:15 
SZELÍD  
magyar-német filmdráma, 92’, 2022  
Rendező: Csuja László, Nemes Anna 
Főszereplők: Csonka Eszter, Turós György, Krisztik Csaba 
 

A testépítő Edina együtt él edzőjével, Ádámmal. Hogy 
megnyerjék a világbajnokságot, a nőnek komoly áldozatot kell 
hoznia. Eközben különös kapcsolatba kerül egy titokzatos 
férfival. A találkozás mindent megváltoztat, amiben addig hitt.  
 

Május 7. szombat, 19:15 
DOCTOR SRANGE  
AZ ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN  
szinkronizált, amerikai fantasy, akciófilm, 126’, 2022  
 

Május 12. csütörtök, 18:00 
SOHA, NÉHA, MINDIG  
feliratos, amerikai filmdráma, 101’, 2020 
Rendező: Eliza Hittman 
Főszereplők: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin 
 

A 17 éves Autumn egy napon felfedezi magán a terhesség jeleit, 
és megrémülve az ezzel járó következményektől, mindent 
igyekszik elkövetni annak érdekében, hogy megszabadítsa magát 
kelletlen terhétől. Fiatal kora, és nem éppen empatikus családja 
miatt lehetőségei korlátozottak, ráadásul városában csak szülői 
beleegyezéssel hajthatna végre abortuszt, így miután 
unokatestvére, Skylar összeszedi őt a szakadék széléről, a két 
lány neki vág New Yorknak, hogy megoldást találjanak. 
 

Május 13. péntek, 17:00 
SZELÍD  
magyar-német filmdráma, 92’, 2022  
Rendező: Csuja László, Nemes Anna 
Főszereplők: Csonka Eszter, Turós György, Krisztik Csaba 
 

Május 13. péntek, 19:15 
AZ ELVESZETT VÁROS  
szinkronizált, amerikai romantikus akció, vígjáték, 112’, 2022  
Rendező: Aaron Nee, Adam Nee 
Főszereplők: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel 
Radcliffe 
 

A briliáns, de zárkózott írónő, Loretta Sage pályája során mindig 
egzotikus helyekről írt népszerű romantikus kalandregényeiben, 
melyek címlapján a Dash nevű hőst megjelenítő, jóképű 
borítómodell, Alan feszít. Miközben új könyvét promotálja 
Alannel, Lorettát elrabolja egy különc milliárdos, mert azt 
reméli, hogy elvezeti őt a legutóbbi könyvében található ősi 
elveszett város kincséhez. Alan bizonyítani szeretné, hogy a való 
életben is hős tud lenni, így nekivág, hogy megmentse a nőt. A 
nagyszabású dzsungelkalandba pottyant furcsa párnak össze kell 
dolgoznia, hogy túléljék az elemek és a gonosztevők csapásait, 
és megtalálják az ősi kincset, mielőtt örökre elveszne.  
 

Május 14. szombat, 15:00 
SONIC, A SÜNDISZNÓ 2.   
amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 122’, 2022  
Rendező: Jeff Fowler 
Főszereplők: Jim Carrey, Tika Sumpter, James Marsden 
 

Május 14. szombat, 17:15 
SOHA, NÉHA, MINDIG  
feliratos, amerikai filmdráma, 101’, 2020 
Rendező: Eliza Hittman 
Főszereplők: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin 
 

Május 14. szombat, 19:15 
AZ ELVESZETT VÁROS  
szinkronizált, amerikai romantikus akció, vígjáték, 112’, 2022  
Rendező: Aaron Nee, Adam Nee 
Főszereplők: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel 
Radcliffe 
 

Május 19. csütörtök, 18:00  
A GIGANTIKUS TEHETSÉG 
ELVISELHETETLEN SÚLYA  
szinkronizált, amerikai vígjáték, 105’, 2022 
Rendező: Tom Gormican 
Főszereplők: Nicolas Cage, Pedro Pascal 
 

Nick, hogy kilábaljon a pénzügyi csődből, elfogad egy 1 millió 
dolláros ajánlatot. Csak annyit kell tennie, részt vesz egy 
dúsgazdag rajongója, Javi születésnapi partiján, és pár napot 
együtt lógnak Spanyolországban. Nick egyre jobban 
ráhangolódik Javira: a két cimbi őrült kalandokba veti magát, 
miközben a legjobb haverokká válnak. Ám a dolog váratlanul 
kaotikus fordulatot vesz, amikor Nicket beszervezi a CIA, és 
Javiról kiderül, hogy veszélyes fegyverkereskedő. Nick 
kénytelen felnőni a feladathoz: ha meg akarja menteni szeretteit, 
akkor egy gigantikus alakítást kell nyújtania, mint a valaha élt 
legkeményebb akcióhős. Az elképesztően szellemes és 
szórakoztató filmben Nicolas Cage saját maga alteregóját játssza 
kellő öniróniával és rengeteg poénnal.  
  



Május 20. péntek, 17:00 
BERGMAN SZIGETE  
feliratos, francia filmdráma, 112’, 2021 
Rendező: Mia Hansen-Løve 
Főszereplők: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Wouter 
Hendrickx 
 

A német–angol házaspár, Chris és Tony a svédországi Fårö 
szigetére érkezik, hogy heteken keresztül Ingmar Bergman 
egykori otthonában alkossanak. Mindketten sikeres 
filmrendezők, és itt, a világtól elzárva, puritán vissza-
vonultságban szeretnék megírni következő forgatókönyvüket. Az 
északi nyár hűvös és inspiráló, Bergman szelleme pedig ott lebeg 
minden sarkon. A képzelet és valóság közti választóvonal egyre 
homályosabbá válik.  
 

Május 20. péntek, 19:15 
DOWNTON ABBEY: EGY ÚJ KORSZAK  
szinkronizált, angol romantikus dráma, 125’, 2022  
Rendező: Simon Curtis 
Főszereplők: Maggie Smith, Michelle Dockery, Matthew Goode 
 

Az egyébként mindig békés Downton élete felbolydul, amikor 
Violet talányos bejelentést tesz: a birtokába került egy pazar villa 
a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint az várható, a 
család egyik része rögtön felkerekedik a napsütésben gazdagabb 
új vidék felé, ám az otthon maradók élete sem maradhat nyugodt, 
mivel egy nagymenő filmproducer úgy dönt, Downtonban 
szeretné leforgatni legújabb sikervárományos alkotását.  
 

Május 21. szombat, 15:00 
AZ EGÉR LEGJOBB BARÁTJA  
szinkronizált, cseh animációs film, 80’, 2022 
Rendező: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová 
 

Az állatok között akadnak olyan példányok, amelyek a 
történelem során folyton ellenségként tekintettek egymásra. Ilyen 
például a róka és a kisegér esete. Egy szerencsétlen véletlen 
folytán mindkét állat a mennyországban találja magát, ahol a 
legjobb barátok lesznek. Megbeszélik, hogy ez a szoros barátság 
akkor is tartani fog, ha visszatérnek a Földre. Igen ám, de nem 
sejtik, hogy ellenkező testben térnek vissza, a róka egérként, az 
egér ravaszdi rókaként. Vajon így is kitart a barátságuk?  
 

Május 21. szombat, 17:00 
A GIGANTIKUS TEHETSÉG 
ELVISELHETETLEN SÚLYA  
szinkronizált, amerikai vígjáték, 105’, 2022 
Rendező: Tom Gormican 
Főszereplők: Nicolas Cage, Pedro Pascal 
 

Május 21. szombat, 19:15 
DOWNTON ABBEY: EGY ÚJ KORSZAK  
szinkronizált, angol romantikus dráma, 125’, 2022  
Rendező: Simon Curtis 
Főszereplők: Maggie Smith, Michelle Dockery, Matthew Goode 
 

Május 25. szerda, 18:00  
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI –   
TUTANHAMON: A LEGÚJABB KIÁLLÍTÁS  
feliratos, olasz dokumentumfilm, 80’, 2022 
Rendező: Ernesto Pagano 
 

Dokumentumfilmünkkel a száz évvel ezelőtt feltárt, pazar 
sírkamráról emlékezünk meg. A film a világtörténelemben 
először teszi lehetővé, hogy nézők milliói közelről is szemügyre 
vehessék a fáraót, és átélhessék azokat a kivételes pillanatokat, 
amelyek során a fáraó személyes használati tárgyai és az őt a 
túlvilágra kísérő luxuscikkek közül mintegy 150 elkerül korábbi 
kiállítási helyéről, a Királyok Völgyéből, hogy a valaha 
szervezett legnagyobb szabású kiállításon kapjanak helyet, 
melyet a szó szerint „Aranyifjúnak” szenteltek.  

Május 26. csütörtök, 18:00 
ARANY 
szinkronizált, ausztrál thriller, 97’, 2021  
Rendező: Anthony Hayes 
Főszereplők: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter 
 

Két utazó valószínűleg a valaha talált legnagyobb aranyrögbe 
botlik a sivatag közepén. A mozdíthatatlan rög felbecsülhetetlen 
értékkel kecsegtet, azonban megfelelő felszerelés és gépek nélkül 
nem tudják kiemelni a földből. Míg egyikük útnak indul, hogy 
meghozza a szükséges eszközöket, a másik férfi az arany mellett 
marad, és – dacolva a zord sivatagi klímával, a rá leselkedő 
farkasokkal valamint azon kétségeivel, hogy esetleg sorsára 
hagyták – várja a segítséget, ami talán sosem érkezik meg.  
 

Május 27. péntek, 17:00 
BERGMAN SZIGETE  
feliratos, francia filmdráma, 112’, 2021 
Rendező: Mia Hansen-Løve 
Főszereplők: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Wouter 
Hendrickx 
 

Május 27. péntek, 19:15 
BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 3.   
szinkronizált, francia vígjáték, 98’, 2021 
Rendező: Philippe de Chauveron 
Főszereplők: Christian Clavier, Chantal Lauby 
 

Közeleg Marie és Claude 40. házassági évfordulója. A pár 
átvészelt néhány eseménydús esküvőt – lányaikat katolikus, 
erősen konzervatív szellemben nevelték, így amikor azok 
különböző vallású és etikumú párt választottak maguknak, a 
meglehetősen maradi Claude katasztrófaként élte meg a 
menyegzőket – ám most már csak élvezni szeretnék a zavartalan 
nyugdíjas éveket. Ám a lányok meglepetéssel készülnek, 
összehívják az egész családot, hogy megünnepeljék a neves 
alkalmat. És akkor kezdetét veszi az őrület. 
 

Május 28. szombat, 15:00 
AZ EGÉR LEGJOBB BARÁTJA  
szinkronizált, cseh animációs film, 80’, 2022 
Rendező: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová 
 

Május 28. szombat, 17:00 
BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 3.  
szinkronizált, francia vígjáték, 98’, 2021 
Rendező: Philippe de Chauveron 
Főszereplők: Christian Clavier, Chantal Lauby 
 

Május 28. szombat, 19:15 
ARANY 
szinkronizált, ausztrál thriller, 97’, 2021  
Rendező: Anthony Hayes 
Főszereplők: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter 
 
 
 

Támogatóink:   
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