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„Édes hazám. Lefordíthatatlan szójáték.” 
(Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből, részlet)
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SÖRFESZTIVÁL VISEGRÁDON

Városunk méltán híres történelmi múltjában nagy szerepe 
volt Mária Teréziának, akinek rendelete alapján mintegy 
300 évvel ezelőtt Bajorországból, Ulm környékéről és 
Ausztriából, a Dunán, úgynevezett Schachtel-eken 
érkeztek ide az első telepes családok. A török uralom 
miatt elnéptelenedett Visegrádra érkezett népcsoport 
több évszázadon keresztül megőrizte kultúráját. A hosszú 
évek alatt helyi szokások, énekek is kialakultak. 

Napjainkban a nemzetiségi hagyományokat nem csak 
a betelepült családok leszármazottjai ápolják, hanem 
az óvodában és iskolában is nemzetiségi oktatás folyik, 
és számos programot szervez a 28 éve alakult Német 
Nemzetiségi Önkormányzat.

Bízom benne, hogy a közeljövőben elkészülő Német 
Nemzetiségi Tájház méltó helyszínt nyújt majd a 
nemzetiségi programoknak, a hagyományok és értékek 
kézzel fogható bemutatásának. Ezúton is köszönöm a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását.

Az idei rendezvény különösen fontos volt városunk 
számára, hiszen végre Visegrádon köszönthettük 
német testvérvárosunkból, Obergünzburgból érkezett 
barátainkat. Sajnos a pandémia miatt a testvérvárosi 
kapcsolat 25 éves évfordulóját csak most, két évvel később 
tudtuk megünnepelni. Látogatásuk egyik programeleme 
a sörfesztivál volt, mely ugyancsak a nemzetiségi kultúra 
része. Bár Visegrádon negyedik alkalommal rendeztük 
meg, gyökerei több, mint 200 évre nyúlnak vissza. 

A világhíres müncheni sörfesztivál története 1810-ben, 
egy hercegi menyegzővel kezdődött, melyen még sört 
sem fogyasztottak. Évek teltek el, amíg a fesztiválokon 
a sörfőzdék standjaikkal megjelentek, és a sör jelentős 

szerepet kapott. Visegrádon nem kellett ennyit várnunk, 
hiszen már a tavalyi évben bemutatkozott a Visegrádi 
Sör, mely a helyi termékek palettáját színesíti.

Ezúton fejezem ki köszönetemet Visegrád város 
képviselő-testületének, a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, a polgármesteri hivatal és a 
Városgazdálkodási Csoport dolgozóinak, a technikai 
munkát végzőknek, a díszítést vállaló, dekorációt készítő 
hölgyeknek, a műsorszervezőknek, a fellépőknek és 
a vendéglátóknak, hogy munkájukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy vidám hangulatú sörfesztivált sikerült 
megrendezni városunkban! 

Külön köszönöm a visegrádi Fellegvár Óvoda 
pedagógusainak, az Áprily Lajos Általános Iskola 
és a Zeneiskola tanárainak az óvodások, iskolások 
felkészítését, színvonalas előadásukat!

Jó volt látni, hogy a szomszédos településekről ugyancsak 
szép számmal érkeztek hozzánk szereplők, résztvevők és 
vendégek!

Eőry Dénes
polgármester

Danke für die Arbeit zu Fest!

Köszönetnyilvánítás minden résztvevőnek, aki 
tevőlegesen, elméleti és gyakorlati tudását hozzáadta a 
4. SÖRFESZTIVÁL létrejöttéhez, ezzel is segítve a város 
és a német nemzetiségi önkormányzat közös munkáját, 
öregbítve városunk kulturális hírnevét.

VNNÖ képviselői

VÁROSHÁZI MOZAIK

Fotók: Papp Lajos
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PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

A Visegrádi Hírek októberi számában számoltunk be 
arról, hogy befejeződött a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások” elnevezésű projekt, melynek köszönhetően 
városunk most már egy 3 kilométer hosszú árvízvédelmi 
rendszerrel rendelkezik. A megvalósult beruházás 
nagymértékben hozzájárul az árvízi biztonság javításához, 
valamint az árvízi kockázatok és a védekezéshez szükséges 
költségek jelentős csökkentéséhez. 
2022. október 1-én tartottuk a projektzáró rendezvényt, 
melyen Eőry Dénes polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd dr. Vitályos Eszter mondott 
beszédet. A miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési 
képviselője az előrelátás és a felkészültség fontosságát 
hangsúlyozta, továbbá kiemelte, hogy a hazánkat sújtó 
nehézségek, mint amilyen a 2013-as árvíz is volt, minket, 
magyarokat csak erősebbé tettek. A kihívásokat pedig 
együttesen tudjuk legyőzni. 
„Itt helyben a Pilis-Dunakanyarban olyan 5 pontos 
akciótervet hirdettünk, amely alapján vállalkozói fórumot 
hívunk életre, előkészítjük a térség UNESCO világörökséghez 
való csatlakozásának dokumentumait, együttműködést 
kezdeményezünk térségünk szálláshelyeinek minősítéséről. 
Információs központokat hozunk létre a bajbajutottak 
megsegítésére és minisztériumi szinten tárgyalunk a 
településvezetőkkel a további fejlesztések lehetőségeiről. 
Mindannyiunkat átölel a Pilis-Dunakanyar. Közösen 
gondolkodunk, közösek a céljaink és itt Visegrádon többé 
nem vághat el egymástól bennünket már az árvíz sem.”  – 
mondta el dr. Vitályos Eszter. 
Cabello Dávid az árvízvédelmi beruházás 
projektmenedzsere beszédében kiemelte, hogy egy sikeres 
projektet tudtunk most lezárni, melynek eredményeként 
jelentősen nőtt Visegrád lakosainak árvízvédelmi 
biztonsága.
Branyiczky Márk tűzoltó dandártábornok, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az összefogás 
fontosságát hangsúlyozta. A veszély elhárítása és a 
védekezés alapvetően össztársadalmi feladat – tette hozzá.
Projektzáró rendezvényünkön közreműködött a Magyar 
Honvédség Altiszti Akadémia Szentendrei Helyőrség 
Zenekara. Ezúton is köszönjük, hogy előadásukkal 
ünnepélyesebbé tették az eseményt.
(forrás: Danubia Televízió)
A projektzáró rendezvényre készítettünk egy 
prezentációt, melyben képek segítségével mutattuk 
be a 2000-es évek visegrádi árvizeit, valamint azt az 
erőfeszítést és összefogást, amellyel városunkat több 
alkalommal is megvédtük. Az eseményen megjelentek 
továbbá láthatták, ahogyan a Magyar Állam és az Európai 
Unió támogatásának köszönhetően a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházás” megvalósult.

Az alábbiakban Eőry Dénes polgármester projektzáró 
rendezvényen elhangzott köszöntőjét olvashatják:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Visegrádiak! Kedves 
Vendégek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Önöket.
Kérem engedjék meg, hogy külön köszöntsem:
Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes Asszonyt, a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében, 
Országgyűlési képviselőnket. Branyiczky Márk 
dandártábornok Urat a pest megyei Katasztrófavédelem 
Igazgatóját. Kakuk József Urat a Miniszterelnökség 
Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály 
vezetőjét. Szilágyi Attila Urat a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság igazgatóját. Miszlai József Urat, a 
Magyar Államkincstár Pest megyei Igazgatóját. Kiss 
Zoltán alezredes Urat a Magyar Honvédség Szentendrei 
Helyőrség Támogató Parancsnokság parancsnokát. 
Farkas Tamás Urat a projekt műszaki ellenőrét, Ányos 
Attila Urat a kivitelezést végző cég vezetőjét, Cabello 
Dávid Urat, az Árvízvédelmi projekt menedzserét és a 
kivitelező cégek ügyvezetőit, és minden kiváló személyt 
és szakembert, aki Visegrád árvízvédelméhez és a 
beruházásához hozzájárult.
Bevallom büszkén állok itt most Önök előtt és hálás 
szívvel teszek eleget a megtisztelő feladatnak, hogy 
elmondhatom: az árvízvédelmi beruházás elkészült, a 
projekt lezárult, Visegrád biztonságban van. 
A mai városkép kialakításában fontos szerepe volt a 
folyónak. A történelem során hadi és kereskedelmi 
szempontból is kiemelkedő stratégiai útvonal volt, de 
védelmi funkciót is betöltött, gondoljunk a római limes 
vonalára, a tatárjárásra és természetesen ne feledkezzünk 
meg a Dunán érkezett német telepesekről sem. 
Bár számos alkalommal a folyó védte meg Visegrádot, 
mégis elérkezett az idő, hogy a gazdasági és társadalmi 
változásoknak és igényeknek megfelelően a várost kellett 
megvédeni a folyótól. 

„Nagy ellenség”, félelmetes folyó,
nősz, mintha őserő duzzasztana.
Mi lettél, partot, házat romboló?
Diluvium tengere? Ős-Duna?"

Áprily Lajos Árvíz című versében hitelesen mutatja be, 
milyen erővel rombolt a víz. Vannak közöttünk, akik 
még emlékeznek a régi nagy árvizekre, az elárasztott 
földekre, utcákra, házakra, a tél végi jégzajlásokra, 
és a jég által okozott károkra. A természet nagy úr és 
elődeink akkor még minden erőfeszítésük ellenére sem 
tudtak e nagy elemi erő ellen hatékonyan védekezni.  
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Bár a 11-es főút megépítése jelentős változást hozott, 
de végleges megoldást nem nyújtott. A több kilométer 
hosszú veszélyeztetett területen csak rendkívül nagy 
erőfeszítések árán eseti védekezéssel tudtuk ellátni az 
árvízvédelmi feladatokat. 
A 2000-es években is többször megmutatta hatalmát 
a természet. A komolyabb árvíznél kiderültek, hogy az 
árvíz elleni védekezésnek melyek a gyenge és kritikus 
pontjai, melyek szorulnak erősítésre, mely területeken 
milyen védekezési rendszer megépítése szükséges. 
Bizonyára mindannyian emlékszünk a 2002-es, a 2006-
os és a 2013-as nagy árvizekre, az aggodalommal teli 
napokra, a rengeteg homokzsákra, a szünet nélküli 
munkára és a közösség erejére, összefogására. Az út 
túloldalán a Mária-kápolnához felvezető lépcső 5. foka 
emlékként őrzi a 2013-as árvízszintet.
A közösség felbecsülhetetlen és értékes munkáját – évtől 
függetlenül – pedig nem is lehetne jobban leírni, mint 
ahogyan Bolyki Lajos árvízi emlékművén olvashatjuk:
„Annak a példás összefogásnak emlékére, amellyel Visegrád 
közössége, és a megsegítésükre siető jólelkű emberek 

megvédték a várost a fenyegető árral szemben.”
Hosszú, rögös utat tettünk meg és e nagy volumenű 
projekt megvalósítása nem volt mindig zökkenőmentes, 
de elértük a célt, a biztonságot. 
A projekt első ütemében a városközponti szakaszon 
a mobilfalas árvízvédelmi szakasz, a projekt második 
ütemében pedig a legsűrűbben lakott városrészt védő 
földmű és az Apátkúti-patak torkolati részénél található 
zsilipes műtárgy, valamint a mobilfal elemeinek tárolására 
szolgáló épület készült el Magyarország Kormánya és az 
Európai Unió támogatásával.
Hosszú percekig sorolhatnám azokat a kiváló 
személyeket és szakembereket, akik részt vettek a teljes 
beruházás megvalósításában. Kérem engedjék meg, hogy 
ettől eltekintsek és most egyszerre mondok köszönetet 
mindazoknak, akik a hosszú évek alatt áldozatos és kitartó 
munkájukkal Visegrád és a visegrádiak védelméért és 
biztonságáért dolgoztak.
Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Mobilfalas védműszakasz a hajóállomásnál Vasbeton parapetfal

Zsilipes műtárgy Földműves töltés a Visegrádi Sportcentrum mögötti részen

Fotók: Papp Lajos, Regélő
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BEMUTATKOZIK VISEGRÁD ÚJ JEGYZŐJE

1965-ben születtem Budapesten. Gyermekkoromat 
mégsem a fővárosban, hanem a Mátra lábánál, Atkár 
községben és Hatvanban töltöttem. Hatvanban 
érettségiztem a Bajza József Gimnáziumban, majd 
Budapesten a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán 
kezdtem meg a felsőfokú tanulmányaimat. 1987-ben 
avattak tisztté és ekkor kerültem Hatvanba a helyi 
laktanyába híradó századparancsnoki beosztásba. 1991-
ben a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába 
kértem áthelyezésemet, ahol először a vagyonvédelmi 
osztályon, majd a szervezett bűnözés elleni osztályon 
dolgoztam operatív tisztként. A BRFK állományában 
végeztem el a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakát. 
1999-ben szereltem le a Rendőrségtől. 2001-től kezdtem 
el dolgozni a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban, mint 
szabálysértési és birtokvédelmi ügyintéző. A hivatali 
munka mellett kezdtem el a Pécsi Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi Karán jogi tanulmányaimat, amit 
sikeresen 2006-ban be is fejeztem és jogászként avattak fel. 
Az egyetem befejezésével egyidejűleg lettem a Dunakeszi 
Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályának osztályvezetője. 
2010 őszén úgy döntöttem, hogy kipróbálom, hogy 
megállom-e a helyemet jegyzőként is, ezért megpályáztam 
Csomád község jegyzői állását, amit el is nyertem. Itt 
azonban csak rövid ideig dolgoztam, mert Dunakeszin 
új polgármester került megválasztásra, aki megkeresett 
és felkért, hogy vállaljam el korábbi munkahelyemen a 
vezetői pozíciót. Így 2011 januárjától ismét a Dunakeszi 
Polgármesteri Hivatalban kezdtem el dolgozni, majd 2011 
októberén neveztek ki a város jegyzőjévé. Itt dolgoztam 
egészen 2022. szeptember 15-ig. 

Miután mindig fontos volt számomra, hogy képezzem 
magamat, ezért először gazdasági büntetőjogi szakjogászi, 
majd munkajogi szakjogászi diplomát szereztem. Ezzel 
jogosulttá váltam a „legum magister” cím viselésére. 
Időközben letettem a közigazgatási szakvizsgát, majd 
a jogi szakvizsgát. 2019 óta tagja vagyok a Pest Megyei 
Ügyvédi Kamarának is mint kamarai jogtanácsos.

A hivatalos bemutatkozáson még néhány szó: házas 
vagyok, egy fi ú gyermekünk van. A családommal 
Dunakeszin élünk. Nagyon fontos számomra a családi 
háttér, hiszen az eddig elért sikereimben fontos szerepe 
volt és van a feleségemnek Beának is, akitől mindenben 
csak támogatást kaptam. Fontos számunkra a művészet. 
Első helyen a zene szeretetét emelném ki, szinte 
már családtagok vagyunk a Dunakeszi Szimfonikus 
Zenekarnál, lehetőségeinkhez képest minden koncerten 
ott vagyunk velük. A feleségemmel mindketten szeretünk 
fotózni, több közös és önálló fotó kiállításon vettünk részt 
alkotásainkkal. Sokat kirándulunk, túrázunk, nagyon 
szeretjük a természetet.  

Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy Visegrád Város 
jegyzője lehetek. A város régóta közel állt már a szívemhez 
a történelmi múltja és a földrajzi elhelyezkedése miatt is. 
Bízom benne, hogy munkámmal én is hozzájárulhatok, 
hogy Visegrád tovább fejlődhessen és továbbra is 
Magyarország egyik gyöngyszeme lehessen.

Dr. Molnár György
jegyző

Platánsor Fotó: Schandl Lóránt
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FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Az elmúlt időszakban több felújítás és fejlesztés is elkezdődött vagy befejeződött városunkban. Ezekről az alábbiakban 
tájékoztatjuk Önöket:

Egészségház felújítása

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Önkormányzatunk 2021-ben, a Magyar Falu Program keretében, 
kormányzati támogatást nyert az Egészségház felújítására. A beruházással négy funkció – gyermekorvosi rendelő, 
háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, fogorvosi rendelő – valósul meg az intézményben. Számos új helyiséget (mosdók, 
öltöző, teakonyha, babakocsi tároló, stb.) alakítanak ki, és a rendelőkhöz váróterem is tartozik majd. A felújítás részét 
képezi a víz- és villanyvezetékek cseréje, valamint a burkolás és a festés. Az intézményben hűtő-fűtő klíma beszerelésére 
is sor kerül. A pályázati támogatásból a feladatellátáshoz szükséges orvosi eszközök és bútorok beszerzése ugyancsak 
megvalósul. A projekt befejezése ez év decemberében várható, az Egészségház újra nyitásáról a szokásos fórumokon – 
Visegrádi Hírek, városi honlap és facebook oldal – tájékoztatjuk majd Önöket.

Gyalogátkelőhely és parkoló

Az elmúlt év nyarán született határozat Visegrád Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról. A közlekedéstervező 
mérnök által összeállított dokumentum a lakosság életminőségének fi gyelembevételével, az adott település fenntartható 
fejlődését hivatott elősegíteni. Önkormányzatunk a Koncepcióban foglaltakat lépésről-lépésre valósítja meg, kiemelt 
célként kezelve a közlekedéssel és parkolással kapcsolatos problémák hosszú távra történő megoldását. Ennek részeként 
került kialakításra gyalogátkelőhely a CBA üzletnél, valamint három parkolóhely a Rév utca elején. Utóbbi kérés volt a 
lakosság és a közelben vállalkozást üzemeltetők részéről, és a vásárolni érkezők segítését szolgálja.
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Ugyancsak parkolóhelyeket alakítottunk ki a volt Műemlékvédelmi Felügyelőség udvarán, ahol kizárólag visegrádiak 
parkolhatnak. Ezzel az önkormányzat a Fő utca forgalmának folyamatosságát és biztonságosabbá tételét kívánta 
elősegíteni. Ezúton is kérjük Önöket, hogy használják ezeket a parkolóhelyeket.

Autóbuszok közlekedése

Táblák kihelyezésével hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy az autóbuszok kizárólag egy irányba közlekedhetnek. A Várkert felől 
juthatnak fel a várhegyre és közelíthetik meg a különböző turisztikai attrakciókat, pl. a Mogyoróhegyi Kirándulóközpontot 
vagy a Fellegvárat. A Panoráma úton, a Mátyás király, Nagy Lajos és Rév utcákon végighaladva, lejtmenetben hagyhatják 
el a település belső részét, mérsékeltebb zaj- és károsanyag kibocsátást előidézve. A tapasztalatok, valamint az érintett 
utcákban élők visszajelzései alapján tudjuk, hogy az önkormányzat ezzel kapcsolatos döntése eredményre vezetett.

Vis maior

Szent László utca
Az elmúlt évben a tavaszi esőzések hatására, Visegrád belterületén, a Tamás-hegyen, a Szent László utcai 525-ös helyrajzi 
számú, és az önkormányzati tulajdonú 550-es helyrajzi számú ingatlan határán lévő természetes partfal mintegy 15-20 
folyóméteres szakaszon megcsúszott, suvadásnak indult. A lakóingatlan udvarán süllyedés alakult ki, a kerítés kibillent. A 
káresemény veszélyeztette a partfal alatti és fölötti lakóépületek, ingatlanok épségét, ezzel együtt pedig a lakosok biztonságát. 
A partfal stabilizációja érdekében történt támfalépítés vis maior pályázaton megítélt támogatásból valósult meg.
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Pázmány Péter utca
A Pázmány Péter és a Mátyás király utcában található ingatlanok határán lévő támfal kibillent, omlásnak indult, az 
út széle egy helyen megsüllyedt, a süllyedés vonalában a kőtámfal kihasasodott. A támfalból nyíló egyik pince vájvége 
felszakadt. A káresemény veszélyeztette a közlekedés- és vagyonbiztonságot, valamint a közművek épségét.

A támfal és az út helyreállítása érdekében vis maior pályázatot nyújtottunk be, a megítélt támogatásból a támfal stabilizációja 
érdekében, szögtámfal épült, továbbá megtörtént az érintett terület helyreállítása és azt követően az aszfaltozás.

Csukavölgy utcai árok
2021 májusában a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék a Csukavölgy utcai vízelvezető árkot jelentős mértékben 
megrongálta. A lapburkolat több helyen felszakadt vagy kimozdult a helyéről. Az ár- és belvízvédelmi létesítmény 
helyreállítása miatt benyújtott vis maior pályázat keretében önkormányzatunk támogatásban részesült. Az árok 
felújítása a meglévő mederburkolat elbontásával, valamint új, 15 cm vastag betonacél hálóval erősített betonba ágyazott 
mederburkolat kiépítésével megtörtént.

Útfelújítás

A Magyar Falu Program keretében kapott támogatásnak köszönhetően, teljes szélességében aszfalt burkolatot kapott a 
Csukavölgy- és Kilátó utcák alsó szakasza. A beruházás megvalósításával sikerült megteremteni a biztonságos közlekedés 
feltételeit az érintett területen.
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Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezése

Visegrád 2023-ban ünnepli annak a jeles eseménynek a 700. évfordulóját, hogy I. Károly magyar uralkodó királyi 
székhellyé tette városunkat. Ez az akkori értelemben véve fővárosi címet jelentett. A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a jövő évi megemlékezés részeként, az egykori királyunkat ábrázoló szobor elkészítésével bízza meg Péterfy László 
Kossuth-díjas szobrászművészt, Visegrád Tiszteletbeli Polgárát, akinek köztéri alkotásai számos magyarországi városban 
láthatóak. A környezetrendezés részeként egy szökőkút kialakítására is sor kerül az érintett területen, továbbá teljesen 
megújul a Magyar László Tornacsarnok előtti tér. A munkálatok keretében a rendezvénytéren pusztított tűzvész során 
megégett, és a törmelék eltakarítása során megrongálódott járda elemeket és lapokat kicserélik, és további járófelületeket 
alakít ki a kivitelező.

Ezúton is köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!
Visegrád Város Önkormányzata

(A fotókat készítette: Regélő)

KÖZÖS GONDOLKODÁS

Tisztelt Visegrádiak! Kedves Meghívottak!

Mint már az előző Visegrádi Hírekben invitáltam Önöket, most 
ezúton is ismételten szeretettel hívom kedves Mindnyájukat 
egy közös gondolkodásra szűkebb és tágabb környezetünk,  a 
teremtett világ értékei és az életünk minősége védelmében!

Látva a körülöttünk zajló eseményeket, környezeti 
folyamatokat, tapasztalhatjuk, hogy komoly baj van mind a 
természeti, mind a társadalmi és művészeti értékek körül, 
és mindannyian érzékelhetjük, hogy változtatni kell eddigi 
életvitelünkön, magatartásunkon, a környezetünkhöz való 
hozzáállásunkon. 

A Moziba összehívott beszélgetés célja, hogy megismerjük 
a fenyegető problémákat, a már visszafordíthatatlannak 
és a még menthetőnek látszó környezeti folyamatokat és 
közösen válaszokat tudjunk adni ezekre. Nagyon fontos, hogy 
KÖZÖSEN, mert csakis így remélhetünk érdemi változásokat 
akár szűkebb környezetünkben, akár világszinten. Jó volna, ha 
minél több ember és közösség ismerné fel a benne rejlő erőt, 
mely alkotásra és a világ teremtésének folytatására ösztönöz 
mindnyájunkat. 
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Ha felismerjük ezt az erőt, akkor – reményeim szerint – maga a felismerés már a jó és mértékletes, fenntartható megoldások 
felé terel bennünket.

Ahhoz, hogy minél nagyobb kitekintéssel lehessünk a világra ez alkalommal, olyan előadókat, beszélgetőtársakat hívtam, 
akik különféle szakterületeken maguk is régóta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel és szolgálatnak tartják, hogy segítsenek 
megtalálni a válságból kivezető utat.

Füzes András főépítész

A beszélgetés időpontja és helyszíne:

2022. NOVEMBER 24., CSÜTÖRTÖK, 16:00-18:30 – VISEGRÁD, DUNA MOZI (FŐ UTCA 34.)

Meghívott előadók, beszélgetőtársak:

Dr. Zlinszky János egyetemi docens NKE / PPKE – fenntartható fejlődés, környezetpolitika

Dr. Patkó Csilla PhD egyetemi tanársegéd BME – ökologikus gondolkodás

Páricsy Zoltán építész, mesteroktató BME, környezettudatos építési szakmérnök

Gergely Antal építész, mesteroktató MATE-TÁJK

Hanczár Zsoltné okl. gépészmérnök, településrendező szakmérnök, közműtervező

Radev Gergő építész, a Nagyapám Háza képzés mentora – innovatív, környezetbarát építési rendszerek

 

Az idei Országos Főépítészi Konferencia előzményül szolgált a tervezett beszélgetéshez. Figyelmükbe ajánlom az ott 
elhangzott előadásokat, melyek visszanézhetők a Danubia TV oldalán:

https://www.danubiatv.hu/musorok/orszagos-foepiteszi-konferencia-visegrad

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT HATÁROZATOKRÓL

Képviselő-testületi ülés – 2022. szeptember 15.

1. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, 
önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatása. A többszintű 
támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három 
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei 
önkormányzati, valamint – a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium fi nanszírozásával – a felsőoktatási 
intézményi költségvetésben megjelenő, elkülönített 
forrás.

2. A Magyar László Tornacsarnok környezetének 
rendezésével megbízott cég azzal a kéréssel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy járuljunk hozzá az eredetileg 
tervezett kivitelezési határidő meghosszabbításához. A 
kérelem oka, hogy a megrendelt lapburkolat legyártása 
és ezáltal a beszerzése is tovább tart, mint azt előzetesen 

kalkulálták. A képviselő-testület nem látta akadályát 
annak, hogy a befejezés határidejét 2022. december 20-
ra módosítsa.

Képviselő-testületi ülés – 2022. szeptember 28.

1. Módosította a Képviselő-testület a Mátyás király 
utcai járda (Malomhegy és Rigó utca közötti, 405 
méteres szakasz) felújításával kapcsolatban hozott 
korábbi határozatát miszerint árajánlat alapján 
megbízott kivitelező végzi el a szükséges munkát. 
A téma vonatkozásában több egyeztetés is lezajlott, és 
az önkormányzat úgy határozott, hogy a takarékosság 
jegyében a Városgazdálkodási Csoport munkatársaira 
bízza a beruházás kivitelezését.

2. Az önkormányzatok és közfeladatot ellátó költségvetési 
intézményeik 2022. augusztus 1-től nem jogosultak 
Egyetemes Szolgáltatás igénybevételére a villamos- és 
földgáz energia beszerzés vonatkozásában. 
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A fogyasztók a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal által engedélyezett szabadpiaci 
energiakereskedőktől közvetlenül, versenyeztetés 
útján tudják beszerezni ezeket az energiahordozókat. 
Az érdekérvényesítési lehetőségek növelhetők, ha 
az érintettek csoportos közbeszerzési tömörüléshez 
csatlakoznak, megfelelő szakértelemmel rendelkező 
lebonyolító bevonásával. Önkormányzatunk Képviselő-
testülete a Sourcing Hungary Kft . által szervezett, 
a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) 
keretében lebonyolítandó, csoportos villamos- és földgáz 
energia közbeszerzéshez történő csatlakozásról döntött 
legutóbbi ülésén.

3. A következő napirendi pontban a közvilágítás 
korszerűsítésével (LED-es) kapcsolatos versenyeztetési 
eljárás megindításáról született döntés. Ennek keretében 
árajánlatokat kérünk be, az eredmény a következő ülés 
témái között szerepel majd.

4. Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület a Fellegvár 
Óvoda hűtő-fűtő klímával történő felszerelését, mellyel 
már rövid távon jelentős energiamegtakarítás érhető el.

5. A közelmúltban érkezett megkeresés a Képviselő-
testülethez az Apróka Bölcsőde Nonprofi t Kft . részéről, 
amelyben egy Visegrádon kialakítandó mini bölcsődéhez 
kerestek lehetséges helyszínt. Ennek kapcsán felmértük, 
hogy van-e városunkban ilyen célra alkalmas 
önkormányzati ingatlan és az álláspont született, hogy 
az alsó óvoda kert melletti Visegrád, belterület 69/1 
helyrajzi számú, 1000 m2 alapterületű önkormányzati 

ingatlan bölcsőde fejlesztési célra alkalmasnak 
mutatkozik. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
pályázat útján kívánja értékesíteni az ingatlant, 42 millió 
Ft kikiáltási áron. Az eredményes pályázó vállalja, hogy 
az értékesítésre szánt ingatlanon bölcsődét hoz létre és a 
beruházás megvalósulását követően az 5 éves fenntartási 
időn túl – az igények felmérését követően – további 5 
esztendeig vállalja a bölcsőde működtetését. Az erre 
vonatkozó jognyilatkozat a pályázat érvényességének 
feltétele.

6. A termálvíz városba történő bevezetésére vonatkozó 
szándék az elmúlt évtizedekben már többször 
megfogalmazódott. Önkormányzatunkat ezzel 
kapcsolatban három visegrádi hotel tulajdonosa kereste 
meg, akik az általuk működtetett szállodák wellness 
részlegének ellátását biztosítanák a K7-es kútból érkező 
vízzel (50 m3/nap mennyiségben). Fontos szempont, hogy 
a város is ki tudja elégíteni a saját igényeit a termálvíz 
vezeték kiépítésének eredményeként. A tervezés és a 
szükséges engedélyek beszerzése zajlik, a tervező a későbbi 
rákötések lehetőségét is kidolgozza. A Képviselő-testület 
a tulajdonosi (a vezeték megvalósítására vonatkozó) és 
közútkezelői nyilatkozat (önkormányzati utak, területek 
vonatkozásában) kiadásáról döntött.

(A képviselő-testületi üléseken született határozatok és 
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos 
honlapján: https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/
donteshozatal/hatarozatok)

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT FELHÍVÁSAI
Értesítés lakossági, veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban 
keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék 
összegyűjtését 2022. november 12-én, szombaton 
végezzük. Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8:00 és délután 
13:00 óra között szíveskedjenek a Városgazdálkodási 
Csoport telephelyére (Visegrád, Nagy Lajos u. 5.) 
szállítani, ahol munkatársaink átveszik azt.

Veszélyes hulladék (korlátozott mennyiségben, 
maximum 5 liter): festék, hígító, oldószerek, és ezek 
tároló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj, stb.

Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, 
távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai 
cikkek, elektromos barkácsgépek, világítótestek, 
akkumulátorok, elemek, stb.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az időpontban 
– 2022. november 12-én, szombaton

8:00 és 13:00 óra között – a fent megjelölt címen 
autógumit is átveszünk 300 Ft / db áron.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét arra, hogy 
hullámpalát, hungarocellt, továbbá elektronikai 
eszközök csomagolóanyagát nem áll módunkban 
átvenni!

Szezon végi zöld anyag elszállítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a zöld anyag 
őszi, díjmentes elszállítását 2022. november 16-án, 
szerdán végezzük. Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot 
legfeljebb 25 kilós kötegenként (háztartásonként 
maximum 2 m3), spárgával átkötve, matrica nélkül, a 
nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban ki lehet 
helyezni az ingatlanok elé. 
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett 
napon legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki ingatlanaik 
elé és minden esetben gondoskodjanak a kihelyezett 
zsákok szájának bekötéséről körbe ragasztásáról!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a november 16-ai díjmentes 
begyűjtést követően, tavaszig a zöld anyag elszállítása 
szünetel. Az újraindításról a Visegrádi Hírek hasábjain 
és a város hivatalos honlapján adunk tájékoztatást.

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

2022 őszén folytatódik önkormányzatunk és az Egészségház „Egészségünk védelmében” elnevezésű közös kampánya, 
melynek célja, hogy évente egy alkalommal lehetőséget biztosítsunk városunk polgárainak (visegrádi lakcímkártyával 
rendelkezőknek) térítésmentes egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre.

Az egészségügyi szűrések típusai és dátuma

Bőrgyógyászat (melanóma szűrés)

2022. november 12. szombat – 9:00-13:00

Túljelentkezés esetén: 2022. november 19. szombat – 9:00-13:00

Prosztata rákszűrés

2022. november 16. szerda – 15:00-18:00

Túljelentkezés esetén: 2022. november 30. szerda – 15:00-18:00

Nőgyógyászati rákszűrés

2022. november 18. péntek

Az egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött!

Időpontot foglalni személyesen vagy a 06 26 397-474-es telefonszámon lehet rendelési időben, Pappné Pintér Klára 
körzeti nővérnél. Az egészségügyi szűrővizsgálatok helyszíne az ideiglenes háziorvosi rendelő (Fő utca 57.) lesz. A TAJ- 
kártyát minden esetben vigyék magukkal! 

Ezúton is köszönjük Schüszterl Károly alpolgármester úrnak, Pappné Pintér Klára körzeti nővérnek, és Balogh Zoltánné 
védőnőnek, hogy az egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezésében aktív szerepet vállaltak!

Kérjük, fi gyeljék az aktuális járványügyi előírásokat!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a meghirdetett szűrővizsgálati napokon a háziorvosi rendelés szünetel!
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SZŰRŐPROGRAM VISEGRÁDI LAKOSOKNAK

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

és Visegrád Város Önkormányzata tisztelettel hív minden visegrádi lakcímkártyával rendelkező polgárt

a „LEGYEN FONTOS AZ EGÉSZSÉGÜNK”

elnevezésű szűrőprogramon való részvételre!

IDŐPONT

2022. november 16. szerda, 8:00 órától (egész nap)

Kiemelt érdeklődés esetén további időpont:

2022. november 17. csütörtök, 8:00-12:00

Helyszín: Háziorvosi rendelő (Visegrád, Fő utca 57.)

Jelentkezés és időpontfoglalás:

Pappné Pintér Klára, körzeti nővérnél a 06 26 397-474-es telefonszámon

Az ingyenes szűrővizsgálat az alábbiakra terjed ki:

vércukorszint meghatározás, vérnyomás mérés, doppler-, hasi ultrahang-, vastagbélrák szűrés, táplálkozási állapot felmérés,

egyénre szóló életmód tanácsadás

Szűrőprogramunkra szeretettel várunk minden visegrádi lakost!
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TÜDŐSZŰRÉS 2022.

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét arra, hogy

VISEGRÁD VÁROSBAN

2022. december 7-én és 8-án

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje

2022. december 7. szerda – 8:00-18:00

2022. december 8. csütörtök – 8:00-18:00

A tüdőszűrés helye

Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme,

Visegrád, Fő utca 81.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA

AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.

A 18-40 év közötti, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező visegrádi lakosoknak a vizsgálat díját Visegrád Város 
Önkormányzata teljes egészében átvállalja.

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség

időben történő felismerésére!

Felhívjuk fi gyelmüket arra, hogy külön (névre szóló)

értesítést nem küldünk!

Kérjük, a vizsgálatra hozzák magukkal személyi igazolványukat, TB kártyájukat,

illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást is!

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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EINLADUNG - MEGHÍVÓ

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt

2022. november 27. 

vasárnap du.15.órára

a MILLENEUMI-KÁPOLNÁhoz

ADVENT első vasárnapjának megünneplésére.

Ünnepi műsort adnak a visegrádi zeneiskolások és tanáraik

Az adventi hangulathoz a háttérzenét a visegrádi nemzetiségi fúvósoktól halljuk

A műsor után adventi fi nomságokkal várjuk kedves vendégeinket.

Seid unsere Gäste!  

OBERGÜNZBURG-VISEGRÁD, 25 ÉVES JUBILEUMI TALÁLKOZÓ

Nagyon szép három napot töltöttünk együtt bajor 
barátainkkal, különösen azért, mert a pandémia miatt 
két évet kellett várnunk a huszonöt éves megalakulás 
megünnepléséhez.

Barátaink 32 fővel képviseltették magukat, a jeles ünnepre 
eljött Obergünzburg 3.polgármester asszonya Christine 
Räder és férje Günther Räder úr aki a városi képviselő-
testület tagja.

A delegáció háziasszonya Manuela Schlaak asszony, 
a Német-Magyar Baráti Egyesület vezetője volt, aki a 
kezdetektől ápolja a kapcsolatot a két város és a német 
önkormányzat között.

Sajnos az alapítók közül bajor oldalról már többen nem 
élnek, Carl-Heinz Klee, Nicola Paolini, így rájuk csak 
fájó szívvel emlékezni tudtunk. A visegrádi alapítók 
közül örömmel üdvözöltük Kiss Károlyné, Ági tanárnőt 
és férjét Károlyt, id. Zeller Mártont és ifj . Zeller Mártont, 
Schmidt Anna tanárnőt. Az első német önkormányzat 
megalapítói közül már sajnálatos módon nem tudjuk 
soraink között Schandl Lajost és ifj . Bergmann Károlyt.

Bajor barátaink kívánságára ellátogattunk Gödöllőre 
a Grassalkovich-kastélyba, Sissi magyar királynénk 
kedvenc kastélyába. Sissi, a Wittelsbach-házból származó 
bajor hercegnő volt, ezért  vendégeink igen közelinek 
érezték magukhoz.

Nagy érdeklődés kísérte a váci múmiák megtekintését 
is. Ez az egyedülálló kiállítás a Fehérek templomának 
felújításakor véletlenül megtalált 265 természetes úton 
mumifi kálódott emberi maradványok kissé borzongató 
bemutatása.

Vendégeink nagy örömmel vettek részt városunk 4. 
Sörfesztiválján, náluk Oktoberfest néven rendezik 
minden október elején. A Dunakanyar különböző 
nemzetiségi csoportjainak fellépése után a Trachtenferein 
egyes tagjai, bemutatták az ún. Geislschnalzler-t, ez 
egy nagyon látványos ostor-pattogtatás harmonikás 
kisérettel. A világ legnagyobb sörfesztiválja a müncheni 
Fest, melyet először egy esküvő ihletett, nevezetesen 
Lajos bajor herceg / később I. Lajos király/ házasságkötése 
1810. október 12-én Terézia Sarolta szász hercegnővel. 
Egész München lakosságát meghívták az eseményre, 
melyet a városfal melletti réten /die Wiese/ rendezték és 
a hercegnőről nevezték el a területet Th eresienwiesnnek. 
Azóta ezen a területen tartják, külön erre a Festre főzik a 
Wiesnbiert, mely kicsit magasabb alkohol tartalmú, mint 
az általában szokásosak. Barátaink ötletként vetették fel, 
hogy ha már Visegrádnak van saját privát sörfőzdéje, 
jövőre megfőzhetnénk a saját visegrádi Wiesnbierünket!

A jubileumi ünnepet az utolsó estére tettük, bensőséges, 
baráti hangulatban, fi nom vacsora mellett a Sirály-
étteremben.

Az est felemelő pillanatai voltak, amikor kölcsönösen 
átadtuk egymásnak az emlékezés ajándékait. Mi Visegrád 
város címerét ajándékoztuk, ők egy fából készült kerti 
paddal ajándékoztak meg minket, melyet majd a 
Tájházunkban fogunk felállítani.

Az elmúlt 25 évben az évenkénti találkozással mély 
barátságok születtek családok között, sikerült megismerni 
egymás szokásait, kultúráját. Sok hasonlóság van 
közöttünk, mentalitásbeli, vallási, gasztronómiai szinten is. 
Nem kell ezen csodálkoznunk hisz elődeink német földről 
érkeztek hazánkba és gondolkodásmódjuk, szokásaik 
generációkon átívelően a mai napig élő hagyomány. 
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A jövőt tovább építjük, ezért megbeszéléseket folytattunk 
a polgármester asszonnyal és a képviselő úrral az 
együttműködés bővítésén, fókuszba helyeztük az oktatást, 
ifj úsági sportot és cserediák programot. Obergünzburgi 

barátaink ismét nagyon jó hangulatban és barátsággal, 
meleg szívvel indultak haza a mielőbbi viszontlátás 
reményével.

Kékessy-Herendi Ida

Készítette Rencz Mariann visegrádi kerámiaművész

A fotókat készítette: Sonja Deniff el

1995-2020 Deutsch-Ungarische-Partnerschaft  
Obergünzburg-Visegrád 

Deutsch-Ungarische-Partnerschaft verein
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HALOTTAK NAPJA

A katolikus egyház november 2-án emlékezik meg az 
elhunytakról, különösen a tisztulás állapotában lévő 
szenvedő lelkekről. Az Egyház a testi feltámadás és az örök 
élet hitével, valamint az ebből fakadó reménnyel éli meg 
a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden 
nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Szent Odilo 
clunyi apát kezdeményezte, hogy miután Mindenszentek 
ünnepén az Egyház megemlékezik a mennyország 
szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk 
meg. 998-ban vált szokássá az ünnep, majd a 11. században 
a clunyi bencések hatására széles körben elterjedt. Az 
Egyház az ünnepen bizalommal kéri a Mindenhatót: 
„add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet 
halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki 
alkottad és megváltottad őket”.

„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, 
és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, 
és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az 
életbe.” (Jn 5,24). Imáinkat járja át az Élő Istenbe vetett hit, 
a bizonyosság az Ő szeretetében, ami nem múlik el soha 
és végig kísér minket életünkön és halálunkon keresztül 
egészen a feltámadásig.

„Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket 
sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint 
éppen a halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett.” 

Szent Ambrus püspök – testvére haláláról elmélkedve – e 
szavakkal foglalja össze a kereszténység legfőbb tanítását 
a halálról és a feltámadásról.

Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a 
katolikus egyház ünnepnapjából – általános, felekezetektől 
független – megemlékezéssé. A november 2-át megelőző 
hetekben a hozzátartozók rendbe teszik a sírokat, 
virágokkal díszítik fel elhunyt szeretteik nyughelyét. Az 
ismeretlen földben nyugvók, például háborúban elesettek 
emlékére a temetőkereszt vagy más közösségi temetőjel 
körül gyújtanak gyertyát. A régi időkben egyes tájakon 
máglyát gyújtottak, miközben szünet nélkül harangoztak. 
Elterjedt szokás volt, hogy halottak napja estéjén az 
otthonokban annyi szál gyertya égett, ahány halottja 
volt a családnak. Egyesek úgy vélték, hogy a lángnál 
megmelegedhetnek a fázó lelkek, míg mások szerint a fény 
visszavezeti a kiszabadult lelkeket nyughelyükre.

Talán sokan nem is tudják, hogy volt olyan korszak, 
amikor hazánkban ezen a napon kiemelt fi gyelmet 
fordítottak a szegényekre és koldusokra. Ételt, alamizsnát 
osztottak nekik, „ezzel is segítve a holt lelkek üdvösségének 
elérését”.

(forrás: katolikus.hu; magyarkincsek.hu)

Juhász Gyula: Temető (részlet)
A hervadás bús pompájában áll most

A temető. Ó, mennyi szín, derű,
Fehér és lila őszi rózsatenger,

Mely hullámzik az enyészet szelére.

lejegyezte: Grósz Gábor

(A fotó illusztráció. Forrás: www.learnreligions.com)
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EGY 18.  SZÁZADI RÓZSAFÜZÉR KERESZT RESTAURÁLÁSA

A Visegrád központjában található Általános Iskola 
régi épülete a 18. században a helyi közösség első 
templomaként működött. A falu temetője a templom 
mellett, keleti irányban terült el. 

Kováts István régész vezetésével az épületek kutatása, 
és a temető mintegy 200 sírjának feltárása 2016-ban és 
2017-ben valósult meg. A sírokból változatos és gazdag 
leletanyag került a felszínre.  A tárgyak nagy része az 
elhunyt személyes, főleg vallási ereklyéi voltak, úgymint, 
rózsafüzérek, kegyérmek, keresztek, szentképek, de 
kerültek elő gyűrűk és fülbevalók is. 

A föld alól előbukkanó régészeti leletek többsége 
azonban igen rossz állapotban kerül a felszínre. A tárgyak 
felületén, a kiemelés után azonnal tapasztalhatóak a 
talajban eltöltött évszázadok korróziós   nyomai. A 
földdel kevert rárakódások sok esetben a tárgyak teljes 
felületét beborítják. A mállékonyság mértéke nagyban 
függ a leletek anyagi összetevőitől, változhat az egykori 
készítés technológiáktól, valamint a földben eltöltött idő 
ártalmas környezeti hatásaitól. A történeti azonosítás és 
az értelmezhetőség érdekében ezért szükség van a leletek 
állagmegóvására, helyreállítására. A tárgyak hiteles 
történeti értékeinek megmentése és megőrzése a tisztítás, 
konzerválás és restaurálás munkafolyamatain keresztül 
valósul meg.

A továbbiakban egy 2017-ben kiásott rózsafüzér kereszt 
újjászületését követjük nyomon.

A tárgy, az előkerülést követően azonnal a restaurátor 
műhelybe került, így a szükséges műtárgyvédelmi 
beavatkozásokat sikerült még földnedves állapotban, 
azonnal megkezdeni. Ez egy fontos lépés, hiszen a 
talajnedvek többek közt   hidratált sókat közvetítenek a 
leletek környezetébe, melyek   földdel keveredve   kemény, 
karbonátos rétegekké válnak. Kiemelés után, azonnali 
beavatkozással ezek a rárakódások még könnyebben 
eltávolíthatók.  

A kereszt előkerülési állapotáról megállapítható, hogy 
vastag réz karbonát korrózió, illetve földdel kevert 
szilikát ásványok kemény rétegei borítják. A restaurálás 
megkezdése minden esetben a tárgy állapotának 
vizsgálata, felmérése alapján, előre tervezéssel történik. 
A gondosan összeválogatott eszközök, a tisztítószerek, 
illetve a konzerváló anyagok nem okozhatnak kárt a 
műtárgy szerkezetében.  

Fa és fém felületek jelzik a rózsafüzér kereszt összetett 
szerkezetét. A belső forma fából készült, a vízszintes 
és függőleges szárakon intarzia és gyöngyház berakás 
látható. Az egész formát egy vékony rézkeret zárja körbe.

Az eltérő anyag összetétel miatt a restaurálást több 
részletben, fokozatosan haladva lehet megkezdeni.  
Először, fi nom szőrkefével   a kevésbé kötött, könnyen 
leváló lepedék halmazokat kell bontogatni, majd enyhe 
citromsavas oldattal a fa részletek feltárása következhet. 
A vegyszeres folyadékba mártott vatta pamaccsal, óvatos, 
helyi kezeléssel sikerült a rárakódásokat eltávolítani. Az 
eljárások jelentős eredménnyel szolgáltak, vagyis a tárgy 
szétválasztása sikeresen megtörtént. A részlet darabokat 
ezután célzottan, az egyes anyagfajták eltérő mértékű 
korróziós állapotának megfelelően lehetséges tisztogatni.  
A réz keret, a felületi korrózió ellenére jó állapotú, egy 
helyen volt eltörve, melyet a kezelések után epoxi típusú 
ragasztóval sikerült stabilizálni.

A belső fakereszt szennyezett rétegeinek eltávolítása 
nemcsak a faanyag tömegét tárta fel, hanem azon belül 
egy intarzia berakást is, szintén kereszt alakzatban.  

Ebben az állapotban került elő a kereszt.
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Díszítésként, a körkörös 
furatokba gyöngyház 
berakásokat helyeztek, 
melyek többsége sajnos 
a földben kiesett és 
tönkre ment, néhány 
menthető részlet azonban 
megmaradt belőlük.

A rézkeret ideiglenes 
leválasztása még egy 
különleges érdekességgel 
szolgált, mely szerint 
a fa kereszt minden 
oldala valaha díszített 
volt.  Ennek bizonyítéka, 
hogy a gyöngyház 
berakások nem csak a 

látható felületeken jelentkeztek, hanem a kerettel takart 
oldalon is. A felfedezésből az gyanítható, hogy a rézből 
megformált keretet csak később, a felfüggeszthetőség 
érdekében alakították hozzá.

A műtárgy a Mátyás Király Múzeum tárgyi gyűjteményét 
gyarapítja.

Ajánlott irodalom: Kováts István: Műtárgyak a Mátyás 
Király Múzeum gyűjteményéből: 18. századi kegytárgyak

Grósz Zsuzsanna
MNM Mátyás Király Múzeuma,

Visegrád

A restaurált kereszt.

KORDA KÁLMÁN EMLÉKÉRE
(1947-2022)

Korda Kálmán családja révén – nagyapja az Apátkúti 
patak mellett a Svábhegy oldalában építette fel a ma is 
álló házát – került Visegrádra. Gyermekkorától kezdve 
a horgászat mellett a természet megismerése és szeretete 
tette őt igazi visegrádivá. Érdeklődése a nyomdászat és 
fényképezés felé vonzotta. A gimnázium érettségi után 
2 éves nyomdatechnikai fényképészeti iskolát, majd 
a Budapesti Műszaki Egyetemen féléves fotográfi ai 
kurzust végzett. Gyakorló idejét az Athenaeum, majd 
a Révai és a Kossuth nyomdában töltötte. 1970-ben az 
OKISZ-laborban a divatfotózást ismerte meg, majd a 
pilismaróti tsz-nyomdában a nyomdai munkák mellett, 
tárgyfotózással, katalógus-készítéssel is foglalkozott.

Fotós pályafutásában nagy jelentőségű volt, amikor 
a hazai fotóművészet egyik legrangosabb vidéki 
műhelyének és baráti társaságának, az Esztergomi Fotó 
Klubnak lett a tagja 1973-ban. Amennyire ideje engedte 
részt vett a Klub életében, szerepelt kiállításaikon. 1977-
től fő munkahelye a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
lett. Az itt töltött másfél évtized változatos, kihívásoktól 
sem mentes munkássággal telt el. A Parkerdőgazdaság 
tevékenységét bemutató átfogó fotódokumentációjának 
és a szakmai (erdőgazdálkodási-erdészeti) előadások 
illusztrációs anyagának elkészítése mellett kiállítás 
rendezések is a munkakörébe tartoztak (Tavaszi Fesztivál, 
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„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. 

Mindenki tudta és hirdette: ő volt. 

Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt 

s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt 

a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, 

mint vízbe süllyedt templomok harangja 

a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: 

"Édes fi acskám, egy kis sajtot ennék", 

vagy bort ivott és boldogan meredt a 

kezében égő, olcsó cigaretta 

füstjére és futott, telefonált 

és szőtte álmát, mint színes fonált: 

a homlokán feltündökölt a jegy, 

hogy milliók közt az egyetlenegy.”

UTAZÁS kiállítás, Nagyvillámi kilátó állandó kiállítása, 
Pilis növény- és állatvilága stb.). A látogatók számára 
kidolgozott parkerdei információs rendszer kivitelezése 
is őt dicséri. 

Kálmán szívesen osztotta meg tudását, főleg a fi atalokkal. 
A Makovecz Imre által szervezett építésztábor fi ataljaival 
három nyáron át ismertette meg a szabadtéri fényképezést 
és a fekete-fehér labortechnikát. 

A Mátyás Király Múzeum számos műtárgyáról 
készített felvételeket és a fellegvár vártörténeti kiállítása 
illusztrációinak elkészítésében is részt vett. 1989-
től Európa egyik legnagyobb nemzetközi terepjáró 
fesztiválján a Somogybabodi Off  Road Fesztiválon 
dolgozott.

Egy változatos és gazdag eseményekkel, munkával teljes 
élet történéseinek telefonkönyvszerű felsorolása mellett 
A LÉNYEG: kevés ember szerette és ismerte annyira 
Visegrád természeti környezetét, mint Korda Kálmán. 
Erről személyesen is többször meggyőződhettem 
gombaszedés, fakitermelés, vagy csak erdei kirándulások 
alkalmával.

Korda Kálmán látta és láttatta Visegrádot, azokkal, 
akiknek nemcsak szemük, hanem szívük is volt arra, hogy 
befogadják a tudást és az élményt.

Búcsúzzunk Tőle Kosztolányi szavaival: 

Gróf Péter
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BALATONI KIRÁNDULÁSSAL KEZDTÜK A TANÉVET

Nyolcadikos osztályom a véghajrába lépett ebben 
az évben, amikor igazi kihívások elé néz. Előttünk a 
továbbtanulás terhe, és a központi írásbeli felvételi 
teljesítése. Nagy a nyomás a gyerekeken. Ezt igyekeztem 
csökkenteni azzal, hogy júliusban megpályáztam 
az Erzsébet tábort, amelyet meg is nyertünk. Nagy 
várakozással készültünk az utazásra. Szeptember 28-

án keltünk útra, Szutor Sándor szállított bennünket 
Budapestre. Köszönjük nagylelkű támogatását! A Déli 
pályaudvarban vonatra szálltunk és izgatott várakozással, 
jó zenéket hallgatva, vidám hangulatban érkeztünk meg 
Zánkára.  Vízre szálltunk katamaránnal a Balatonon, 
csapatjátékokat játszottunk, léghokiztunk, karaokiztunk, 
pingpongoztunk, társasjátékoztunk, és diszkóztunk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, erőt merítettünk a 
jövőbeni megmérettetésekhez és ami a legfontosabb, 
hogy minőségi időt töltöttünk el együtt! Mindezt úgy, 
hogy büszkén mondhatom, nem kellett fegyelmezni a 
gyerekeket, mert mintaszerűen viselkedtek!

Köszönöm kollégámnak, Siskó Katának, hogy 
kísérőtanárként velem volt a 3 napon!

Bosnyák Endréné
osztályfőnök

VISEGRÁDI ISKOLÁSOK A SÖRFESZTIVÁLON

Örömmel fogadta el a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
meghívását 2022. szeptember 29-én a Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. 
osztályos tanulói és zeneiskolás növendékei.

Az általános iskola tanulói vidám polkákat adtak elő 
Bene Éva tanárnő felkészítésével és vezetésével. A vidám 
talpalávalót a zeneiskola tanárai szolgáltatták. A 4. 
osztályos tanulók után a zeneiskola gitáros növendékei 
mutatkoztak be nagy sikerrel. Petőcz Emese, Sintár 
Botond és Mészáros Zsombor gitár triója már többször 
bemutatkozhatott közönség előtt. 2022. május 6-án részt 
vettek a Taksonyi Német Nemzetiségi Zenei Versenyen is, 
ahol egyedüli gitáros együttesként képviselték Visegrád 

német nemzetiségi hagyományait és az előkelő bronz 
minősítéssel tértek haza. Felkészítő tanáruk: Klausz 
Adrienn

A zeneiskolás növendékek után az intézmény tanárai 
keringőkkel és polkákkal hozták fesztiváli hangulatba 
a közönséget. Pintér Orsolya fuvolán, Klausz Adrienn 
gitáron játszott, vendégként közreműködött Klausz 
Tamás harmonikán és Klausz Máté dobon.

Vielen Dank für die Einlandung, nächtes Jahr sind 
wir wieder dabei!

Klausz Adrienn
intézményegység-vezető
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 A PILISI PARKERDŐ ZRT. KÉPES KEZELNI
A MEGNÖVEKEDETT LAKOSSÁGITŰZIFA-IGÉNYEKET 

A Pilisi Parkerdő Zrt. 65 ezer hektár állami erdőt 
kezel Budapesten és környékén, működési területén 
hárommillió ember él. Területi elhelyezkedéséből, a 
főváros közelségéből adódóan a kormány által indított 
maximált áras lakossági tűzifaprogram nyomán társaság 
területén különösen megnövekedtek az igények, ezeket a 
társaság folyamatos szállítással képes ellátni.

A Pilisi Parkerdő 65 ezer hektáron gazdálkodik a főváros 
és tágabb térségében. Működési területén 11 millió 
köbméterre tehető az erdők élőfakészlete – ez a mennyiség 
évente 267 ezer köbméterrel növekszik. Évente átlagosan 
180-190 ezer köbméternyi faanyagot termel ki, melynek 
több mint fele lakossági tűzifa.

A maximált áras kormányzati lakosságitűzifa-program 
nyomán megnövekedett lakossági igényeket érzékelve a 
Pilisi Parkerdő Zrt. megnövelte a kitermelési volument 
az év hátralévő időszakára. A társaság kilenc értékesítési 
ponton, valamint telefonon és e-mailen folyamatosan 
veszi fel az igényléseket. A tűzifaprogram igénylői 
számára kijelölt harminc átvételi pont további három 
vasúti átvételi ponttal bővül. A kiszolgálás folyamatos, az 
igények kiszolgálása ütemezetten zajlik, kiemelt hangsúlyt 
helyezve azokra, akik jelenleg nem rendelkeznek 
tűzifával. Ebben a társaság kéri a vásárlók türelmét és 
együttműködését. A Pilisi Parkerdő tapasztalatai alapján 
az igénylők egy része idén először vásárol fát, ezért a 
társaság néhány vásárláshoz kapcsolódó fontos dologra 
hívja fel a fi gyelmet:

• Lehetőleg azok jelentkezzenek maximált árú 
lakossági tűzifaigénnyel, akik maguk fel tudják azt 
használni, tehát rendelkeznek megfelelő fatüzelésű 
fűtőberendezéssel.

• A megvásárolt tűzifa elszállításáról az átvételi 
pontról a megfelelő szállítóeszközzel a vásárlónak 
kell gondoskodnia.

• Megrendelés előtt a vásárlónak érdemes 
meggyőződnie arról, hogy megoldható-e a nagy 
mennyiségű tűzifa jogszabályoknak megfelelő 
szállítása.

• Megrendelés előtt a vásárlónak érdemes 
meggyőződnie arról, hogy megoldható-e a tíz 
köbméternyi, igen sok helyet foglaló tűzifa megfelelő 
tárolása.

Mindezek, illetve az állami erdőgazdaságok közötti 
együttműködés eredményeként a Pilisi Parkerdő Zrt. 
hosszú távon képes fenntartható módon biztosítani a 
működési területén élők tűzifa-ellátását. A folyamatos 
ellátást úgy képes biztosítani, hogy a társaság által kezelt 
erdők természetvédelmi, közjóléti és klímavédelmi 
funkciói nem sérülnek, azok megőrzését a Pilisi Parkerdő 
– tekintettel a működési területén élő hárommillió ember 
igényeire – továbbra is kiemelt feladatának tartja.

Halas-tó Fotó: Schandl Lóránt



23

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetünket kinyilvánítani mindenkinek, akik részvétüket kifejezték részünkre, illetve elkísérték 
Pista papát utolsó útjára.

Sallós család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Visegrád SE Labdarúgó Szakosztálya tisztelettel köszönetét fejezi ki Jung Csabának (Atlantis Kft .) az általa nyújtott 
támogatásért.

QUADRIBURGIUM JÁTÉKOK

Köszönjük a lelkes közönségnek, hogy a 2022. évi Quadriburgium Játékok rendezvényén  a  kedvezőtlen  időjárás ellenére 
nagy számban vettek részt !

Külön köszönjük minden segítőnknek, támogatónknak, magánszemélyeknek és intézményeknek, hogy hozzájárultak az 
program létrehozásához.

 Soproni Sándor Egyesület
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BEMUTATKOZIK VISEGRÁD ÚJ KÖNYVTÁROSA

Fellapozom a visegrádi könyvtár leltárkönyvét 1978 
végének bejegyzéseinél: ekkor születtem Zalaegerszegen. 
Az egykori kolléga, miközben beírta a könyvbe A világ 
politikai pártjai vagy A szocialista műveltségről c. köteteket 
(mára már mindkettőt leselejtezték), aligha gondolta, 
hogy éppen most jött a világra az az utódja, aki majd bő 
négy évtized múlva folytatja a munkáját.

Szülővárosomban, Zalaegerszegen speciális matematika 
tagozaton tanultam a gimnáziumban, ahonnan 
jellemzően – de nem kizárólagosan – gazdasági, mérnöki, 
természettudományos, matematikai területeken tanultak 
tovább a diákok. Én egyike voltam a kivételeknek. 
Megvolt ugyan a természettudományos, matematikai 
érdeklődésem, ekkor már évek óta foglalkoztam 
amatőrcsillagászattal, de legalább ugyanennyire 
foglalkoztatott a történelem is. Ennek a sokrétű 
érdeklődésnek eredőjeként Esztergomban folytattam 
a tanulmányaimat, ahol a főiskolán kommunikációt, 
művelődésszervezést, könyvtártudományt tanultam. 
A főiskola utolsó éveiben rövid ideig egy középiskolai 
osztálynak tanítottam médiaismeretet, és egy városi lapnak 
voltam külső munkatársa. Első komolyabb munkahelyem 
mégis egy könyvtár lett, amikor az Akadémia Csillagászati 
Kutatóintézetébe kerültem. A munka mellett egyetemen 
tanultam, elvégeztem a történelem szakot, és kihasználva 
a csillagdai könyvtár adottságait is, belefogtam a 
tudománytörténeti vizsgálódásaimba, melyeknek később 
néhány cikk és egy könyv lett az eredménye. 

 Hat év után váltottam, és a Műegyetem Matematika 
Intézetének lettem a könyvtárosa. Az itt elért egyik komoly 
eredményünk az volt, hogy sikerült egy elavult könyvtári 
programból átemelni az adatokat egy korszerű, nyílt 
forráskódú integrált rendszerbe, sőt, másokat is tudtunk 
segíteni az erre a programra való áttérésben. Ez nem kis 
eredmény egy olyan környezetben, ahol a hasonló, nyílt 
forráskódú megoldásokat nagyon szkeptikusan fogadják.

A feladatom lényegében mindkét helyen ugyanaz 
volt: közepes méretű könyvtárakat kellett teljeskörűen 
vezetni, vagyis az adminisztrációtól kezdve az olvasók 
kiszolgálásán át a fejlesztésekig minden munkafolyamatot 
ellátni. És bár az akadémiai és az egyetemi közeg nagyon 
hasonló, mégis más; például az egyetemek természetéből 
fakad, hogy magukban hordozzák a fi atalos pezsgést: 
huszonévesek százai, ezrei áramolnak a folyosókon. Ezek 
a folyosók aztán 2020-ban hosszú hónapokra kiürültek. 
Mire újra benépesültek, én már úgy gondoltam, szeretnék 

ugyan továbbra is könyvtárban dolgozni, de a szűkre 
szabott tematikájú szakkönyvtárak után egy olyan helyen, 
ahol szélesebbre lehet nyitni a látóhatárt. Lehetőleg olyan 
helyen, ahol a könyvtár valóban egy közösséget szolgálhat. 
Ahogy eljött az idei év tavasza, jelentkeztem a visegrádi 
könyvtár hirdetésére. Az alaphelyzet – egy közepes méretű 
könyvtár, ahol a könyvtáros mindazokat a funkciókat 
betölti, amiket másutt több kolléga – Visegrádon is 
ugyanaz, mint amiben korábban is voltam. A könyvtáros 
hivatása azonban itt más, és ezzel összhangban az a célom, 
hogy a könyvtár fi zikai tere, az épületünk találkozások 
színtere legyen, a szellemi tér pedig az elmélyülést vagy 
éppen a felüdülést szolgálhassa.

Más valahol élni és dolgozni, és más turistaként arra járni. 
Nekem az előbbi egyre jobban megy, turistaként pedig 
természetesen jártam Visegrádon, ahogy megannyi más 
ember is volt már itt szerte a világról. Sokat kirándulunk 
a családdal – földön és vízen egyaránt –, többször voltunk 
együtt itt is a városban és a közeli hegyekben is. 

Idén még a nyaralásaink alatt sem távolodtunk el 
az otthonos Dunától és környékétől, és ezek a kis 
kiruccanások számomra kétszer is komoly eredménnyel 
jártak. Először is a Szigetközben olyan erős zúgón 
robogtunk át kenuinkkal, hogy az más evezős csoportok 
elismerését is kiváltotta. Másrészt sikerült folyóparton, 
bográcsban úgy elkészíteni az otthon már jól bevált lecsót, 
hogy azzal még a lányaim is elégedettek voltak.

Végül nem kerülhetem meg azokat a kérdéseket, 
amelyeket alighanem sok újságíró feltenne egy 
könyvtárosnak. Melyik a kedvenc könyve? Ki a kedvenc 
írója? Elárulom: a kedvenc könyvem titok. Kedvenc 
íróm pedig nincs, hacsak nem az, akitől éppen valami 
jót olvasok. Mégis, van egy író és egy könyv, akit s amit 
fontosnak érzek. Ez Győrff y Ákos: Haza című kötete. 
A Haza valamelyest kötődik hozzánk, mert bár írója a 
Börzsönyben él, a könyv lapjain pedig leggyakrabban 
a túlparti helyszínek jelennek meg, a „főhős” egyszer 
átúszik ide, Visegrádra is. Igen, ezért is fontos nekem ez a 
könyv: mert vele Hazaérünk.

Csizmadia Ákos



25

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2022. november 9-én, szerdán 18 órára  
a művelődési házba 

 

Kovály Erzsébet 
református lelkész, mentálhigiénés szakember, 

egyetemi oktató 
 

Stresszkezelés 
 

című előadására 
 

Az előadásnak az elméleti alapokon túl, a gyakorlati 
módszerek bemutatása is fontos részét képzi. 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2022. november 13. vasárnap 15 órára 
a művelődési házba 

 

a visegrádi iskola 
Áprily-napjához kapcsolódó 

 

Áprily Lajos 
életét és munkásságát bemutató 

 

kerítés-kiállítás megnyitójára 
  

A kiállítás 2023. január 30-ig lesz megtekinthető. 
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szokásos péntek esti előadása 

 

2022. november 25-én pénteken 18 órakor lesz 
a könyvtárban 

 

Ez alkalommal 

Dobri Imre 
kritikus, irodalomtörténész, a Kortárs Online szerkesztője, 
a Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport tagja 

tart előadást 
 

Futballódák és gyászódák  
Focipoétika, avagy a magyar futballköltészet száz 

éve József Attilától Varró Dánielig, 
melyből az is kiderül, hogy mit köszönhet 
a magyar futball Vörösmarty Mihálynak 

 

címmel 
 

A program ingyenes! 
 

 
 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2022. november 26-án szombaton 

15 és 19 óra között a művelődési házba 
a szokásos 

 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

Közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, 
hogy mit próbálnának ki! 

 
 

A program ingyenes! 
 

 

NOVEMBERI  PROGRAMOK 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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VETÍTŐ

„Engem legjobban az egyén és a társadalom összefüggései 
érdekelnek, az emberhez egyedül méltó szabadság, 
az emberi méltóság és e méltóság megsértésének 
viszonylatában." (Fábri Zoltán)

Közelmúltban volt Fábri Zoltán fi lm- és színházrendező, 
díszlettervező, forgatókönyvíró születésének 105. 
évfordulója.  Pályájának már korai szakaszában 
nemzetközi elismertségre tett szert: a Körhinta az 
1956-os cannes-i fi lmfesztiválon Arany Pálma jelölést 
kapott. Azt követően – a forradalom kitörése előtt öt 
nappal, október 18-án - mutatták be a hazai mozik a 
Hannibál tanár úr című fi lmjét.  Móra Ferenc Hannibál 
föltámasztása (1924) kisregényén alapuló mű Nyúl Béla, 
az igazságot kereső, tudományos, szakmai szempontok 
által motivált középiskolai latintanár kálváriáját mutatja 
be az őt elnyomó, a tömegeket manipulálni képes 
politikai hatalom árnyékában. Bár a mű cselekménye a 
Horthy-korszakban játszódik, nem különösebben nehéz 
észrevenni benne a Rákosi-érára ugyanúgy jellemző 
ideológiai vonatkozásokat, illetve ijesztő aktualitását.

Fent említett fi lmek nagyságát és fontosságát mi sem 
szemlélteti jobban, minthogy mindkettőt beválogatták 
a Magyar Filmművészek Szövetsége által megszavazott 
ún. Budapesti tizenkettő (1968), majd az Új Budapesti 
Tizenkettő (2000) legjobb magyar fi lmek listájába. Ezzel 
egyedül ő képviselteti magát két fi lmmel is a felsorolásban. 

A háromszoros Kossuth-díjas rendező bő három 
évtizedes alkotómunkája során további kiváló 
mozgóképes darabbal ajándékozta meg a hazai és külföldi 
mozirajongókat Cannes-tól Locarno-ig, Moszkvától 
Velencéig, Oscar jelöléstől berlini Ezüst Medve-díjig. 
Legtöbbször adaptált forgatókönyv alapján dolgozott 
( Édes Anna, Húsz óra, A Pál utcai fi úk, Isten hozta, 
őrnagy úr [Örkény István: Tóték], Az ötödik pecsét, 
Magyarok), a Két félidő a pokolban fi lmjét vették alapul 
a Menekülés a győzelembe cimű amerikai alkotáshoz, 
amelyet részben hazánkban forgattak Pelé, Stallone, 

Max von Sydow, Michael Caine etc. szereposztással 
(sőt játszik benne Gera Zoltán színész, aki Gera Zoltán 
focista édesapja). Színészként is emlékezhetünk rá A 
tanú Dániel Zoltán “fi zetett ügynöke” karakterében, aki 
ellenséges békaemberekkel beszélgetett. Életműve kitűnő 
példa rá, hogy ugyan egy leckét fel lehet mondani csukott 
szemmel betűről-betűre, vagy ugyanannak a leckének az 
üzenetét értően, önálló gondolatokkal gyarapítva is elő 
lehet adni; noha mindkét előadásmód jeles érdemjeggyel 
minősíthető, azért az utóbbi az igazán értékes. 

Fábri Zoltán nem csak termékeny alkotó volt, hanem 
a magyar fi lmes dramaturgia és formanyelv megújitója 
is egyben; mindezt kritikus, az igazságra érzékeny 
hozzáállással ötvözve (a legkevésbé sem nyúlbélaként), 
képkockák közé rejtett üzeneteivel nagyívű parabolákká 
sikerült megszerkesztenie, és ezzel méltó helyet foglal el a 
magyar fi lmrendezők panteonjában. 

A Duna Mozi idén is csatlakozik a sorozatban immár a  
7. Európai Art Mozi Nap november 13-ai rendezvényéhez, 
amely a kontinens fi lmművészetének fontosságára hivatott 
felhívni a fi gyelmet premier előtti vetítésekkel.  Műsoron 
lesz még a már elkészülte előtt(!) Oscar-díjra nevezett 
Blokád, ami az Antall-kormányzat első nagy kihívása 
volt;  a szintén magyar dokudráma, az I. Világháború 
utáni hazánkat súlytó politikai döntések körülményeit 
bemutató Béke – A nemzetek felett; A tölgy – Az erdő 
szíve természetfi lm; egy új megvilágításba helyezett Sissi-
fi lm: a Fűző. A könnyedebb műfajok kedvelői a legújabb 
Marvel-alkotás a Fekete Párduc 2., és a DC műhely Black 
Adam szuperhős fi lmjeit láthatják; a kisebbek a Krokodili 
és a Tad, az elveszett felfedező animációin izgulhatnak. 
David O. Russel rendező (Napos oldal, Amerikai botrány) 
legújabb sztárparádéja  az Amszterdam az egyik leginkább 
várt fi lm a repertoárban; illetve meglátjuk mi történik, 
amikor Mrs. Harris Párizsba megy.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
nyúlbéla

Kállai Ferenc és Fábri Zoltán A tanú egyik jelenetében. Kép forrása: Pannonia Entertainment
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MÁRAI SÁNDOR: NOVEMBER (RÉSZLET)

[...]A télbe úgy lépünk e napokban, mintha egy komor 
mondakör valóságosan életre kelt volna. A tél egyszerre 
mondakör és barlang, kissé betegség kissé városiasság, 
s ugyanakkor vannak benne fókák, rozmárok, átutazó 
külföldi énekesek, diplomás hólapátolók, van benne 
kamillatea és forralt bor, s van benne fülledt és szorongó 
várakozás, mintha magunkra maradtunk volna a 
világban, egyedül sorsunkkal, mely zúzmarás és komor. 
Mindenekelőtt – és mindenekfölött – fázunk.

Mint egy középkori város lakói, kiket váratlan támadás ért, 
lázasan, kissé fejvesztve készülünk a védekezésre: szenet 
rendelünk, vastag ruhákat szellőztetünk, beöltözünk a tél 
jelmezeibe, félünk valamitől. Nemcsak a hidegtől félünk. 
Álmainkban még feldereng egy kegyetlen élmény, a jégkor 
emléke. Gyermekkorunkban szívesen lapoztunk egy 
színes rajzokkal ékes könyvet, melynek ez volt a címe:A 
tél örömei. A képeken nagyapó, keménykalappal fején, 
fehéren és rózsaszínen korcsolyázott, mint egy megőrült 
hóember, mindenfelé szánok csilingeltek, a behavazott fák 
violaszín csillogással álltak az alkonyi, hideg napsütésben. 
Mindez elmúlt.

Nyarak és telek megtanítottak rá, hogy a télnek 
nincsenek „örömei”, nincs más, igazi élet, csak az a pogány 
és vad öröm, mely elragad mindent, ami él, ha fény esik 
reá. Novemberben sértődötten kezdek élni. Kezdődnek 
az irodalmi felolvasások, melyek untatnak, kezdődik 
az a csendes és szanatóriumszerű szobaélet, mikor úgy 
ébredünk a szürkén-nyálkás reggelre, mint a betegség 
napjaira, kezdődik a mesterséges fény és mesterkélt hő 
időszaka. Már nem örülök a télnek; csak az ifj úság tud e 
barbár ünnepélynek örülni. Disznótorra nem járok, mert 
nem bírja a gyomrom, bálba nem megyek, mert kövér 
és magányos vagyok, korcsolyázni nem tudok, és sízés 
közben mindenki eltöri sípcsontjait. Marad az irodalom, 
a füstös kávéház, mely már délelőtt is sötét, a vastag 
ruhadarabok és a légcsőhurut. Mindez sovány öröm.

A szobát befűtötték, a kályha elé állok, oly kedvetlenül, 
mint a rab, aki megkezdi fogházbüntetését. Öt hónapot 
kaptunk. Talán kibírjuk.

Fekete lyuk Fotó: Szilvácska
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Intermezzo

Most tetszenek nekem az üvegek,

mély délutánban oly mélyen tüzelnek.

Most tetszenek a sárgahaju nők,

sugárzásán szeptemberi tüzeknek.

Most tetszenek nekem a temetők,

az elborult szobák benn barna színben,

a haldokló fák szörnyű kardala,

és tetszik a föld és mindenki, minden.

Most dalol az ősz, én is dalolok,

lalláz az ősz lassú litániát.

Most dalol az ősz, dalol a szivem,

dalolni kezd most az egész világ.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Őszi koncert (részlet)

Napraforgó Fotó: Szilvácska
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+36-30-890-87-59 
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November 3. csütörtök, 18:00  
FŰZŐ  
feliratos, osztrák-francia-német történelmi film, 113’, 2022 
Rendező: Marie Kreutzer 
Főszereplők: Vicky Krieps, Colin Morgan, Lengyel Tamás 
 

Erzsébet osztrák császárnét és magyar királynét egykor Európa-
szerte bálványozták. Sisi azonban 1877-ben betölti a 40. évét, és 
már hivatalosan is öregasszonynak számít. Kétségbeesetten küzd, 
hogy megőrizze a róla alkotott képet és fiatalos külsejét. A bécsi 
udvar fullasztóvá válik számára, így fiatalkorának izgalmait 
keresve Angliába és Magyarországra utazik, ahol meglátogatja 
egykori szerelmeit és politikai szövetségeseit.  
 

November 4. péntek, 17:00 
FŰZŐ  
feliratos, osztrák-francia-német történelmi film, 113’, 2022 
 

November 4. péntek, 19:15 
MRS. HARRIS PÁRIZSBA MEGY  
szinkronizált, angol film, 115', 2022 
Rendező: Anthony Fabian 
Főszereplők: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Jason Isaacs 
 

Egy özvegy londoni takarítónő az 50-es években beleszeret egy 
alkalmi Dior ruhába, és úgy dönt, hogy neki is kell szereznie egy 
ilyet. Gürcöl, éhezik és szerencsejátékra adja a fejét, hogy 
előteremtse a szükséges pénzt az álmára, majd miután ez sikerül, 
nekivág egy életre szóló párizsi kalandnak, amely nem csak az 
öltözködését változtatja meg, de átírja a Dior divatház jövőjét is.  
 

November 5. szombat, 15:00 
PIL –  NEVELETLEN KIRÁLYLÁNY  
szinkronizált, francia animációs kalandfilm, 89’, 2021 
Rendező: Julien Fournet 
 

Pil egy vagány fiatal lány, aki egy középkori csendes 
kisvárosban tengeti mindennapjait. Egy nap, miközben besurran 
a kastélyba, szemtanúja lesz, amint egy gonosz bűbájjal 
megbabonázzák Rolandot, a trónörököst. Pil rájön, hogy most 
neki kell megmenteni a herceg életét és a királyságot.  
 

November 5. szombat, 17:00 
MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK  
magyar játékfilm, 98’, 2022  
Rendező: Csoma Sándor 
Főszereplők: Pál Emőke, Trill Zsolt 
 

2013 májusában egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor 
Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár 
mindenki más reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő 
adásában jelenti be, hogy feleslegesek az újabb 
mentőexpedíciók. Az elkövetkező hetekben a média 
szisztematikusan próbálja megtörni a nő keménységét. A rendező 
az eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.  
 

November 5. szombat, 19:15 
MRS. HARRIS PÁRIZSBA MEGY  
szinkronizált, angol film, 115', 2022 
 

November 10. csütörtök, 18:00  
BLOKÁD  
magyar filmdráma, 105’, 2022  
Rendező: Tősér Ádám 
Főszereplők: Seress Zoltán, Ifj. Vidnyánszky Attila, Sütő András  
 

Antall József alig fél évvel beiktatása után élete legnehezebb 
próbatételével találja szemben magát. Taxisok tüntetnek az 
Országháznál a drasztikus benzináremelés ellen. A 
demokráciából hamar kiábrándulva blokád alá vonják a várost, 
majd az egész országot. Az ellenzék melléjük áll és forradalomra 
buzdít. A köztársasági elnök, a sajtó, a közhangulat velük 
szimpatizál, a karhatalom pedig magára hagyja a népszerűtlen 
intézkedések miatt népszerűtlen kormányt. Antall József, az 
egykori 56-os forradalmár hirtelen a barikád másik oldalán 
találja magát. Magára maradtan, frissen műtve, egy kórteremben.  
 

November 11. péntek, 17:00 
TOLDI –  A MOZIFILM  
magyar animációs film, 107’, 2022  
Rendező: Jankovics Marcell 
 

Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan 
erejű fiú felnövésének, aki megtanulja uralni a képességeit, hogy 
Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Jankovics 
Marcell és Csákovics Lajos animációs filmjében nemcsak az 
ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső 
vívódásait éljük át, de teljes gazdagságában megjelenik benne a 
lovagi világ és a magyar puszta, és a lápvidék is.  
 

November 11. péntek, 19:15 
BLACK ADAM  
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, 124’, 2022 
Rendező: Jaume Collet-Serra 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Viola Davis 
 

5000 évvel azután, hogy az egyiptomi istenek összes hatalmát 
ráruházták és rögtön örök fogságba vetették, egy különleges lény 
kiszabadul a sírja börtönéből. Black Adam visszatér a világba. 
De ez a világ már egészen más, mint amit megismert.. Ő azonban 
továbbra is csak egyet akar: igazságot szolgáltatni – és továbbra 
is ragaszkodik ahhoz, hogy az igazság az, amit ő annak hisz.  
 

November 12. szombat, 15:00 
TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A 
SMARAGDTÁBLA 
szinkronizált, spanyol animációs film, 90’, 2022  
Rendező: Enrique Gato 
 

Tad leghőbb vágya, hogy a régészkollégái elfogadják, de mindig 
sikerül összekutyulnia a dolgokat. Ezúttal tönkretesz egy ritka 
szarkofágot, és felszabadít egy varázslatot, ami veszélybe 
sodorja a barátai életét. Múmia, Jeff és Bezoni megmentése egy 
olyan akciódús kalandot indít be, melynek során Tad és Sara 
keresztülutazza a világot, hogy megszüntesse a múmia átkát.  
 

November 12. szombat, 17:00 
BLOKÁD  
magyar filmdráma, 105’, 2022  
 

November 12. szombat, 19:15 
BLACK ADAM  
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, 124’, 2022 
 

7.  EURÓPAI ART MOZI NAP  
November 13. vasárnap, 15:00 
A KIS WINNETOU  
szinkronizált, német családi kalandfilm, 103’, 2021 
Rendező: Mike Marzuk 
Főszereplők: Lola Linnéa Padotzke, Mika Ullritz, Milo Haaf 



Bár a 12 éves Winnetou már igazi nagy harcosnak tartja magát, 
apja úgy érzi, bőven van még mit tanulnia fiának. Amikor 
rejtélyes okokból nem érkezik meg szokásos útvonalán a bivaly 
csorda, melyet annyira vár a törzs, a fiatal apacs úgy gondolja, 
eljött az ideje, hogy bebizonyítsa rátermettségét. Kalandos útján 
segítségére lesz nővére és egy fiatal tolvaj, Tom is.  
 

November 13. vasárnap, 17:00 
VESZÉLYES LEHET A FAGYI  
magyar romantikus vígjáték, filmdráma, 90’, 2022 
Rendező: Szilágyi Fanni 
Főszereplők: Stork Natasa, Patkós Márton, Szabó Máté 
 

Adél radiológusként dolgozik egy kórházban, egypetéjű 
ikerpárja, Éva pedig jó anyagi körülmények között neveli kisfiát 
vállalkozó férje oldalán. A külső hasonlóságok ellenére 
máshogyan látják magukat és egymást, mindkettejüknek a másik 
élete tűnik könnyebbnek és jobbnak. Ebbe a konfliktusokkal 
terhelt kapcsolatba Ákos színrelépése hoz váratlan fordulatot. 
Elsőre úgy tűnik, hogy a férfi mélyíti a távolságot közöttük, 
azonban éppen az ő hatására kezdenek el újra egymásra figyelni.  
 

November 13. vasárnap, 19:00 
A BARLANG  
olasz-francia-német filmdráma, 93’, 2021 
Rendező: Michelangelo Frammartino 
Főszereplők: Claudia Candusso, Mila Costi, Paolo Cossi 
 

1961-ben a Piedmont barlangász alakulat dél-olasz vidékre indul 
feltáratlan járatok után kutatva. A veszélyes expedíciót egy agg 
pásztor figyeli gyanakvón a hegyek bérceiről. A fikcióba 
csomagolt dokumentumfilm költői, csendes, éteri harmóniája 
nem csak ritka moziélmény, de egy vaskos filozófiai feladvány is 
a civilizáció és a természet között feszülő örök ellentétről.  
 

November 17. csütörtök, 18:00 
FEKETE PÁRDUC 2.  
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 161’, 2022 
Rendező: Ryan Coogler 
Főszereplők: Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o, Letitia Wright 
 

Ramonda királynő, Shuri, M’Baku, Okoye és a Dora Milaje azért 
küzdenek, hogy megvédjék országukat a világhatalmak 
beavatkozásától T’Challa király halálát követően. A vakandaiak 
számára új fejezet nyílik, hőseik pedig Nakia és Everett Ross 
segítségével új ösvényt jelölnek ki a királyság számára, amiben 
szerepet játszik Namor is, a titkos vízalatti nép vezetője.  
 

November 18. péntek, 17:00 
BÉKE A NEMZETEK FELETT  
magyar dokumentumfilm, 90’, 2022 
Rendező: Tősér Ádám, Babos Tamás 
Főszereplők: Barbinek Péter, Zöld Csaba, Jakab Csaba 
 

Az első világháborút követően Magyarország komoly válsággal 
nézett szembe: úgy tűnt, a nemzet fennmaradása az Apponyi gróf 
vezette békedelegáció sikerétől függ. A film bemutatja a 
delegáció küzdelmét egy arányos és tisztességes szerződés 
megkötéséért, és magyar és francia történészek segítségével 
feltárja azokat bel- és külpolitikai okokat, amelyek az ország 
történelmének legkatasztrofálisabb veszteségéhez vezettek.  
 

November 18. péntek, 19:15 
HOGYAN TEGYÜNK BOLDOGGÁ EGY NŐT 
szinkronizált, ausztrál film, 107’, 2022 
Rendező: Renée Webster 
Főszereplők: Sally Phillips, Erik Thomson, Tasma Walton  
 

Gina különleges ajándékot kap barátnőitől az 50. születésnapjára. 
Amikor beállít hozzá félmeztelenül egy fiatal, jóképű srác, aki a 
következő két órában minden vágyát kész kielégíteni, a nő kapva 
kap az alkalmon: kitakaríttatja vele az egész házat. És ekkor 
ráeszmél, hát nem ez az, amire minden nő vágyik? Egy szexi 
takarítóbrigád, amely lesi minden kívánságát.  

November 19. szombat, 15:00 
TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A 
SMARAGDTÁBLA 
szinkronizált, spanyol animációs film, 90’, 2022  
 

November 19. szombat, 17:00 
HOGYAN TEGYÜNK BOLDOGGÁ EGY NŐT 
szinkronizált, ausztrál film, 107’, 2022 
 

November 19. szombat, 19:15 
FEKETE PÁRDUC 2.  
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 161’, 2022 
 

November 23. szerda, 18:00 
A TÖLGY –  AZ ERDŐ SZÍVE  
francia természetfilm, 80’, 2022  
Rendező: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux 
 

A tölgyfák az európai kultúrában több ezer éve jelentős szerepet 
játszanak, az istenek fájaként tisztelte több nép is. Méltóságteljes 
megjelenése, jellegzetes levele és lombkoronája miatt hazánkban 
is különleges helyet tölt be a természetszeretők szívében. A 
túrázók talán nem is tudják, hogy a tölgyek mennyi állatnak 
biztosítanak élőhelyet. A fa számos állatnak a túlélést jelenti, 
lombja védelmet nyújt a zord időjárás és a ragadozók elől. A 
tölgy óv és ad, így válik az erdő központi alakjává.  
 

November 24. csütörtök, 19:00 
A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE  
szinkronizált, svéd-amerikai-angol-francia filmdráma, 147’, 2022 
Rendező: Ruben Östlund 
Főszereplők: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean   
 

Gazdag turisták és modellek nyaralnak egy luxus óceánjárón. 
Gondtalan semmittevésüket előbb megzavarja egy harsányan 
politizáló kapitány, majd a hajó elsüllyedése után a túlélőknek 
egy szigeten kell újabb megpróbáltatásokkal szembenézniük. A 
film a Cannes-i Filmfesztiválon elnyerte az Arany Pálma-díjat.  
 

November 25. péntek, 17:00 
A TÖLGY  –  AZ ERDŐ SZÍVE  
francia természetfilm, 80’, 2022  
 

November 25. péntek, 19:15 
AMSZTERDAM  
szinkronizált, amerikai történelmi dráma, 134’, 2022 
Rendező: David O. Russell 
Főszereplők: Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie  
 

Egy eredeti, romantikus bűnügyi történet három jó barátról, akik 
egyszeriben az amerikai történelem egyik legdöbbenetesebb, 
titkos tervének középpontjában találják magukat.  
 

November 26. szombat, 15:00 
KROKODILI  
szinkronizált,  amerikai animációs film, 106’, 2022 
Rendező: Josh Gordon, Will Speck 
Főszerepők: Javier Bardem, Brett Gelman, Scoot McNairy 
 

A Primm család New Yorkba költözik, és a kis Josh szörnyen 
magányos. Az új ház padlásán ráakad egy kitömött krokodilra, 
akiről hamar kiderül, hogy egyáltalán nincs kitömve. Josh 
próbálja eltitkolni, de persze lebukik, és meg kell harcolnia új 
barátjáért. Hamarosan feltűnik a kroki régi gazdája, a nagyhangú 
Valenti úr, egy szomszéd pedig bosszúhadjáratot indít…  
 

November 26. szombat, 17:00 
BÉKE A NEMZETEK FELETT  
magyar dokumentumfilm, 90’, 2022 
 

November 26. szombat, 19:15 
AMSZTERDAM  
szinkronizált, amerikai történelmi dráma, 134’, 2022 
 
 

Támogatóink:  


