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„Sötétek voltunk, ember és világ,
ti hófehérek, rózsásak, lilák.”

  (Áprily Lajos: Menekülés, részlet)
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EŐRY DÉNES POLGÁRMESTER ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Kedves Visegrádiak!

Szeretettel köszöntöm Önöket Városnapi ünnepségünkön! Különös tisztelettel köszöntöm dr. Vitályos Eszter országgyűlési 
képviselő asszonyt, Helena Rusnákovát, aki a Szlovák Kulturális Szervezet képviseletében érkezett hozzánk Érsekújvárról, 
és Kápolnai Kázmért, a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat képviseletében.

22 évvel ezelőtt a Magyar Köztársaság elnöke Visegrád nagyközségnek városi címet adományozott, mellyel a település 
visszanyerte egykori rangját. Történelmi ismereteinkből tudjuk, hogy I. Károly 1323-ban Visegrádot királyi székhellyé 
tette, ami akkori értelemben véve fővárosi címet jelentett. 2023-ban e jeles eseménynek ünnepeljük a 700. évfordulóját.

Dicső múltunkra, elődeink tetteire és eredményeire méltán lehetünk büszkék. Ugyanakkor arra is köteleznek bennünket, 
hogy méltó módon éljük a jelent és felelősséggel építsük utódaink számára a jövőt.

Ezúton is köszönjük, hogy Magyarország Kormánya ehhez kapcsolódó szándékainkat jelentős mértékben támogatja, 
többek között a Visegrád Reneszánsza fejlesztési programmal. Ez a hosszútávú projekt, mely az 1335-ös királytalálkozó 
700. évfordulóján zárul, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy műemléki épületeink és azok környezete méltó módon újjá 
születhessen.
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A tervezett fejlesztések a helyi lakosok és az idelátogatók érdekeit egyaránt szolgálják.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, támogatását, építő jellegű kritikáját, mely mind-mind segít abban, hogy a 
mindennapokban és a távoli célok elérésében is sikeresek, eredményesek lehessünk.

Visegrád 2000-ben történt várossá avatása óta hagyomány, hogy kitüntető címet adományozunk polgárainknak, akik 
példaértékű tevékenységükkel kivívták közösségünk elismerését. A díjak odaítéléséről a beérkezett javaslatok alapján a 
Képviselő-testület meghozta döntését, melyet ünnepségünk keretében ismertetünk.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Zárszó:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Visegrádiak!

Nagy megtiszteltetés volt átadnom a díjakat, és kifejeznem Visegrád közössége és magam nevében a hálát és tiszteletet a 
díjazottaknak, posztumusz díj esetén az örökösöknek.

A múlt és a jelen összefonódik. 200 éve született Viktorin József, aki nagyon sokat tett Visegrádért, a visegrádi közösségért. 
A róla elnevezett sétányról letekintve láthatjuk az iskolát, melynek felújításában is kulcsszerepet játszott, és melyben 
később dr. Brenner József tanár úr is kiváló pedagógiai munkát végzett. Jó szívvel emlékszem rá én is, bár szigorú volt, 
de bölcs és igazságos. Bátran mondhatom, hogy Kálazy Lászlóné (ha megengedi Mucika) is kapcsolódik az iskolához, 
hiszen számos ünnepségen, rendezvényen közreműködött, ahol a diákok is szerepeltek. Személyiségét és előadásmódját 
nem csak mi tiszteljük és becsüljük, de a fi atalok számára is példaértékű. 

A jó példákat követve, elszánt munkával építhetjük a jövőt. 

Köszönöm ifj . Gyurián Zoltánnak, hogy édesanyja példáját követve a pedagógusi pályát választotta, és az iskolai testnevelés 
órákon kívül hegyen-vízen is oktatja gyermekeinket, kiemelkedő szerepet játszik a visegrádi sportéletben. 

Köszönöm Országgyűlési Képviselő Asszonynak, hogy jelenlétével megtisztelte ünnepségünket. Köszönöm Önöknek, 
hogy eljöttek, tanúi voltak a kiemelkedő munkát végző társaink megbecsülésének és a posztumusz díjazottak emléke 
előtt tisztelegtek.

(A fotókat Papp Lajos készítette)
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Visegrád Város Díszpolgára (posztumusz) – Viktorin József

Idén emlékezünk meg Visegrád plébánosa az irodalomszervező, kiadó, közíró, 
településünk mecénása, Viktorin József születésének 200. évfordulójáról. Több 
előadás, cikk tárgyalta a jeles férfi ú visegrádi tevékenységét, ezért erről csak röviden 
szólnék. Az egyházközség épületeinek rendbehozatala után az idelátogatók számára 
utakat építtetett a fellegvárba, országos hírű ünnepség keretén belül felavatta az 
általa emeltetett Zách Klára keresztet. Szóban és írásban kérte Eötvös József vallás- 
és közoktatásügyi miniszter közbenjárását a visegrádi vár helyreállítása érdekében. 
Kitartó fáradozásának is köszönhető, hogy a kormány 1872-ben jelentős anyagi 
támogatást adott a vár helyreállításához. Könyvet írt „Visegrád hajdan és most” 
címmel.

Viktorin visegrádi értékteremtő munkálkodása olyan területeket érintett, amelyek 
ma is fontosak településünk életében. Ezek közül kiemelendő az épített örökség 
megóvása és annak turisztikai hasznosítása, amelyek máig meghatározóak Visegrád 
újkori történetében és fejlődésében.

Az oktatásügy hasonló jelentőséggel bír. Az iskolaépület bővítése után Viktorin feliratot helyeztetett el a bejárati ajtó 
felett, amelynek szövege ma is aktuális pedagógiai programnak is tekinthető: 

„Ez az épület – mely egykor templom volt – a közösségnek felújíttatott, azzal a nemes céllal, hogy benne kiváló ifj úság 
neveltessék.” 

Viktorin mint az egyháztanács elnöke Niedermüller Józsefnek (az egyik városi kitüntetés névadója) írt levelet, melyben 
elismeri tanítói munkáját, béremelésben részesíti és felhívja fi gyelmét a magyar nyelv oktatásának fontosságára.

Úgy gondolom Visegrád sok mindent tett Viktorin emlékezetének méltó megőrzése érdekében. 1969., a fellegvár alatt 
lévő Viktorin-emlékmű felavatása óta számos rendezvény valósult meg: konferencia, kiállítás, emléktábla avatás, a Zách 
Klára kereszt felállítása, rendszeres megemlékezések. Mindezek a város önkormányzata, a Művelődési Ház, a Mátyás 
Király Múzeum, a Pilisi Parkerdőgazdaság, civil szervezetek és magánszemélyek támogatásával valósulhattak meg. 
Külön öröm, hogy 1999. óta, amikor a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Viktorin kapcsán megkereste Visegrádot, 
a budapesti Szlovák Intézettel, az országos, a fővárosi és több kerületi szlovák önkormányzattal, valamint szlovákiai 
vendégekkel közösen emlékezhettünk meg Visegrád plébánosáról és jótevőjéről. Mindez nem véletlen, hiszen Viktorin 
életművében a szlovák identitástudat jól megfért a magyar történelmi emlékek megóvása és bemutatása érdekében 
kifejtett ügybuzgalommal.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Visegrád Város Önkormányzata azzal, hogy díszpolgári címet adományozott Viktorin Józsefnek, nemcsak egy 
kiváló személy munkásságát ismerte el, hanem az általa támogatott ügyek: az oktatás, az örökségvédelem, a turizmus 
meghatározó szerepét is.

Köszönet és tisztelet Viktorin Józsefnek!

Gróf Péter, 2022. szeptember 10.

A laudatio elhangzott a Városnapi ünnepségen.

VISEGRÁD VÁROS 2022. ÉVI KITÜNTETETTJEI
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Niedermüller József életműdíj (posztumusz) – dr. Brenner József

Dr. Brenner József 1930-ban született Miskolcon. Édesapja a csanádpalotai gazdasági iskola igazgatója, édesanyja 
ugyanennek az iskolának a szaktanítónője volt. Az elemi iskolát Csanádpalotán, a gimnáziumot Makón végezte. 1948-
ban, az érettségi vizsgája után a szegedi Jog és Államtudományi Kar joghallgatója lett, de ezzel párhuzamosan elvégezte 
a szegedi Tanítóképzőt is, ahol 1951-ben tanítói képesítést szerzett. Egyetemi tanulmányai során különösen a büntetőjog 
iránt érdeklődött, 1953-ban „Summa cum laude” doktorált. 1954. március 1-től a magyarcsanádi általános iskolában 
történelem, alkotmánytan és testnevelés tantárgyakat tanított, aktívan részt vett a falu életében. 

Elvei miatt azonban az oktatási osztály vezetőjével 
és még sok más potentát személlyel ellentétbe került. 
1956-ban egy pedagógus csoporttal csehszlovákiai 
kiránduláson vett részt, távollétében megválasztották 
a Nemzeti Bizottság tagjának. Az ’56-os forradalom 
leverése után két alkalommal indítottak 
ellene eljárást, felfüggesztették állásából, majd 
elbocsájtották. Többször is internálták, volt Recsken 
és Tökölön is. Volt része verésben, kínzásban, lelki 
terrorban. Sokszor éjszaka jött a "fekete autó", és 
úgy vitték el, hogy édesanyja nem tudta hova viszik, 
mennyi időre és visszajön-e valaha... Végül – mivel 
semmi büntetendőt nem követett el – az ellene folyó 
eljárást megszüntették. 

1960 májusában házasságot kötött Holtság Saroltával, majd 1961. szeptember 16-án a visegrádi általános iskolában 
vállalt állást. Oroszt, kémiát, biológiát tanított, majd magyar- történelem szakos tanári diplomát szerzett.

Bár a jogi pályához – melynek gyakorlásától politikai okokból eltiltották – örök nosztalgia fűzte. Tanári munkájában 
is a teljességre törekedett. Mondhatjuk, hogy élete Visegrádon teljesedett ki. Barátai, kollégái, a város közössége egy 
segítőkész, igazságszerető, elveit és hitét soha fel nem adó embert tisztelhettek személyében.

Nevéhez fűződik a visegrádi KRESZ Park létrehozása, valamint a KRESZ oktatás és a segédmotorkerékpárra letehető 
vizsga bevezetése az általános iskolában. Ugyancsak az ő érdeme a Visegrádi Általános Iskola évkönyveinek megjelentetése, 
a szaktantermi oktatás, illetve a tanulószoba racionális megszervezése.

Az ő érdeme volt továbbá a kábel TV két lépcsőben történő kialakítása Visegrádon.  Ez abban az időben különösen nagy 
előrelépést jelentett, hiszen a városban, annak földrajzi adottságai miatt, alig lehetett fogni a televízió adását.

Egészsége sajnos korán megrendült, így idő előtt nyugdíjba vonult. A rendszerváltozás tág teret nyitott politikai 
érdeklődésének, s egyben lehetőséget is teremtett jogi és egyéb képességei kibontakoztatásához. Ezzel a szabadsággal 
azonban nem sokáig élhetett. Szeretett felesége, Lotti néni halála után két évvel, 1993. december 22-én Dr. Brenner József 
is elhunyt. Mindössze 63 évet élt.

Egyik méltatója írta róla a Visegrádi Hírek 1994. januári számában: „Az űr, ami utána maradt, nem pótolható. Hiányzik 
mindnyájunknak: emberi példája, tanáros precízsége, széles tudása, lenyűgöző személyisége, a belőle áradó humor, a 
lebilincselő előadásmód, amivel mindenhez hozzá tudott szólni...”
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Niedermüller József díj, közösségi kategória – Kálazy Lászlóné

Kálazy Lászlóné Ormos Ilona férje, Kálazy László mellett, aki a visegrádi művelődési ház igazgatója volt, már 1966 és 
1971 között is aktívan részt vett Visegrád kulturális életében. 

Ez az aktivitása a mai napig kitart: hosszú évek óta állandó résztvevője Visegrád Város kulturális programjainak. 
Rendszeresen közreműködik a római hagyományőrzéssel foglalkozó Soproni Sándor Egyesület, az Együtt Kulturális 
Egyesület, a visegrádi plébániai közösség, valamint a Mátyás Király Művelődési Ház rendezvényein. Aktív résztvevője és 
tagja a Versbarátok Körének, akik nemzeti ünnepeinken, illetve a Magyar Költészet Napján adnak műsort az érdeklődő 
közönségnek. Gyakorlatilag nincs olyan városi kulturális esemény, ahol ne találkoznánk vele.

Kálazy Lászlónét a Versbarátok Köre lepte meg az ünnepség alkalmából, az alábbi verssel köszöntötték a kitüntetettet:

     SZILÁGYI GÁBOR: BIZTATÓ

Kapaszkodj minden indába, ágba,
felhőbe, kőbe és vadvirágba,
sziromba, szélbe és fakeresztbe,
nehogy a sírba fektessenek be.

Kapaszkodj csöndbe, emlékezésbe,
zűrös napokba és csöndes éjbe,
profán dalokba és döbbenetbe,
ájtatos templomi körmenetbe.

Kapaszkodj hitbe, álomba, vérbe,
hullani-kész, vén, rőt falevélbe,
lázadó, lidérces látomásba,
magányos, hűvös nagy ragyogásba,

felhőtlenül kék tavaszi égbe,
sóhajba, szóba, baráti kézbe.
Ha minden fogytán, ha erőd elhagy,
amíg kapaszkodsz, még addig itt vagy.
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Mezei Anna díj – Ifj . Gyurián Zoltán

Ifj . Gyurián Zoltán 1991-ben született Visegrádon Gyurián Zoltán és Gyurián Mária második gyermekeként. Általános 
iskolai tanulmányait az Áprily Lajos Általános Iskolában végezte, majd az Esztergomi Szent Imre Gimnáziumban 
érettségizett. Gödöllőn tanult tovább, ahol vadgazda mérnöki diplomát, mellette párhuzamosan pedig a Magyar 
Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen testnevelő edzői diplomát szerzett.

Egészen kis korától aktív részese a város életének. Tagja volt a Mátyás Király Cserkészcsapatnak és a Visegrádi Szent 
György Lovagrend apródképzőjének is. A sport és a gyermekek szeretetét otthonról hozta. Édesapjával már kis kora 
óta síel, ezt a tudását kamatoztatja évek óta a Nagyvillám Sípályán. A gyermekekkel való jó kapcsolatát pedig óvónő 
édesanyjától örökölte.

Ausztriában nemzetközi képesítést szerzett, 
majd pár év olaszországi kitérő után a szíve 
visszahúzta őt Visegrádra. Azóta már sok visegrádi 
gyermeket tanított meg síelni szinte hobbiból, nagy 
szeretettel. Évek óta szervez napközis táborokat 
is, ezek keretében nagy hangsúlyt fektet az aktív 
időtöltés mellett a sportos és egészséges életmód 
kialakítására. Ezt a tevékenységét jelenleg, mint 
az Áprily Lajos Általános Iskola testnevelő tanára 
folytatja

Mindezek mellett Zoli a helyi kisvállalkozások 
körét is bővíti az Outdoor Maffi  a csapatával, ami 
egy új színfolt Visegrád sportéletében. Nem csak 
az idelátogatók, de a visegrádi lakosok számára is 
új, extrém sportolási és kikapcsolódási lehetőséget 
kínál, emellett sok embernek alkalmi munkalehetőséget is biztosít.

Gyurián Zoltán eddigi munkája, elhivatottsága és Visegrád iránti szeretete mellett egy olyan nyugodt, kiegyensúlyozott 
személyiség, akire mindig lehet számítani, aki tevékenységével, életével példát mutat a fi atalabb generáció számára. 
Visegrád büszke lehet arra, hogy Zoli is azon helyi fi atalok közé tartozik, akik tudásukat, tapasztalataikat a náluk 
fi atalabbak nevelésére, illetve a Város szolgálatába állítják.

(A fotókat Papp Lajos készítette.)

Öböl Dunakanyarral Fotó: Schandl Lóránt
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VÁROSHÁZI MOZAIK

XXVI. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA

Szeptember 7-9. között Visegrád adott otthont a XXVI. 
Országos Főépítészi Konferenciának. Tavaly a fővárostól 
vehettük át a konferencia vándorzászlóját és a rendezvény 
végén Veszprém képviselőinek adhattuk át, hiszen jövőre 
a város Európa Kulturális Fővárosa is lesz. 

A visegrádi konferencia címe ez volt: Tudatosan az 
értékek között. Hálás vagyok Önöknek, valamint a Várost 
és a programban hangsúlyt kapó értékeket képviselő 
szolgálattevőknek, előadóknak, hogy a résztvevők – a 
visszajelzések alapján – nagyon jó, tartalmas időt tölthettek 
nálunk. Első nap kirándulást szerveztünk Erdőanyához, 
a Fűvészkertbe és a Mogyoróhegyre, hogy a természeti 
és történeti örökségre alapozzuk a következő napokat. A 
második napon előadások során át, a hely adottságain, 
szellemén keresztül ismerhettük meg a jelenkor értékeit 
és az azokat mindennap fenyegető problémákat, 
küzdelmeket, amikkel közösen kell szembenéznünk. 
Három témába csoportusultak az előadások: ÉRTÉK 
A TÖRTÉNETBEN – ÉRTÉK A TERMÉSZETBEN – 
ÉRTÉK A MŰVÉSZETBEN. E három téma között is 
szerves kapcsolatot, átmenetet képeztek a kiváló előadók: 
a történetből a királyi gyümölcsösökről szóló előadás 
vezetett át a természetbe, majd Kálmán Kinga, városunk 
településtervezőjének iparművészi érzékenységgel 
bemutatott, az élő településszövetről szóló előadása vitte 
át a hallgatóságot a művészet területére, ahol az építészet 
mellett a festészet és az irodalom jelenítette meg a téma 
egyéb területeit. Késő délután Gróf Péter kíséretében egy 
rövid városi sétán ismerhettük meg a településmagot. Este 
Polgármester úrral és Salamin Ferenccel, az Országos 
Főépítészi Kollégium elnökével közösen adhattuk 
át Rudolf Mihály építésznek az Év Főépítésze Díjat, 

Csernyus Lőrinc építésznek pedig a Főépítészi Életmű 
Díjat. A zárónapon három szekcióülésen foglaltuk össze 
és beszéltük meg az előadásokon felmerült kérdések 
gyakorlati megvalósításának lehetőségét. A zászlóátadást 
követően három, egy időben zajló szakmai kirándulás 
zárta a programot.

Akármelyik tematika felől közelítek is, egyértelmű 
üzenete a konferenciának, hogy úgy sikerülhet 
felülemelkednünk a mostani és mindenkori válságon, ha 
egy tudatosabb, mértékletesebb fogyasztás szerint építjük 
tovább az életünket közösen! Fel kell ismernünk a valódi 
szükségleteinket, az erre kínált lehetőségek, válaszok 
közül pedig ki kell tudnunk választani a helyben, 
a legkisebb környezeti terhet jelentő megoldásokat.

Ehhez ajánlanék egy segítséget! Közös gondolkodásra 
hívom kedves Mindnyájukat 2022. november 24-én, 
csütörtökön 16:00 órától 18:30-ig a Moziba! Erre 
az időre olyan beszélgető társakat hívok, akik számos 
szempontból segítenek felvázolni azokat a környezeti, 
társadalmi problémákat, amikre közösen kell megoldást 
találnunk. A következő Visegrádi Hírekben már több 
részletről tudok beszámolni. Szíves fi gyelmükbe ajánlom 
a konferencia előadásait, melyek szeptember 23-tól 
fokozatosan megtekinthetők a www.danubiatv.hu és a 
www.foepiteszek.hu oldalakon. 

Várom Önöket szeretettel!

Füzes András
főépítész

(A fotókat készítette: Bognár Benedek) 
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

Kedves Visegrádiak!

2022 novemberében és decemberében – az aktuális járványügyi előírások függvényében – 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 típusairól és azok időpontjáról a Visegrádi Hírek novemberi számában tájékoztatjuk Önöket.

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS LAKOSSÁGI, 
VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy terveink szerint településünkön a háztartásokban keletkezett veszélyes és 
elektronikai hulladék összegyűjtését 2022. novemberében végezzük. További részletek a Visegrádi Hírek novemberi 
számában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is szeretnénk megköszönni Zeller Tibor úrnak azoknak a napelemes világító testeknek a beszerzését, 
fi nanszírozását és kihelyezését, amelyek az Életfa szoborhoz és a Visegrád kapura kerültek.

A fotókat készítette: Regélő
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A nevezők portáinak végigjárását követően a zsűri elkészítette értékelését, melynek eredményét az alábbiakban közöljük:

• Normál kategória: I. helyezés – Herrné Imre Tünde, II. helyezés – Eőry Lászlóné

• Vegyes kategória: I. helyezés – Havasi Antalné

• Balkon: I. helyezés – Székely Attila, Székely Kovács Edina

• Mini: I. helyezés – Vajda Józsefné

Mindenkinek köszönjük a részvételt, a díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

A Legszebb konyhakertek program díjazottjait Eőry Dénes polgármester köszöntötte

LEZÁRULT „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” PROGRAM

Visegrád Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei elnevezésű országos programhoz, melynek célja elismerni a kertművelők munkáját és minél több embert 
arra ösztönözni, hogy válassza az otthoni kertészkedést, zöldség- és gyümölcstermesztést. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy benevezzenek a „versenybe”, fi atalabbak és idősebbek egyaránt részt vettek a 
megmérettetésen. A nevezők normál, vegyes, balkon és mini kategóriában indultak, a háromtagú zsűri a szemléje során 
sok szép és ötletes dolgot láthatott. Egységesen jellemző volt, hogy a zöldségek közelében színes virágok pompáztak, 
külön kuriózumként említendő annak a látványa, amikor gyönyörű rózsák virágai dugják ki fejüket a gyümölccsel teli 
almafa ágai közül.
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VISEGRÁD VÁROSNAP
KONCERTEK A DUNÁN

Magyarország Kormánya az 1879/2020 (XII. 
4.) számú határozatában döntött a koronavírus-
világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő 
károk enyhítéséről. Ehhez kapcsolódóan támogatói 
döntésről szóló tájékoztatót kapott önkormányzatunk 
a Nemzeti Művelődési Intézettől. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a támogatást – amit kulturális 
tevékenységre szabadon felhasználhatóként jelöltek meg 
– városnapi rendezvényre kívánja fordítani. Továbbá 
lehetőségünk nyílt a támogatás keretében – városunk 
rendezvényeit hosszú távon kiszolgáló – 18 db sörpad 
garnitúra vásárlására, ami jelentős segítség a támogató 
részéről, ugyanis a korábban használatban lévők a 
rendezvényház leégésekor megsemmisültek a tűzben.

Anda Bálint önkormányzati képviselő, a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság tagja vállalta, hogy egy olyan, 
egész estés programot szervez, mely könnyed szórakozást 
nyújt az érdeklődők számára.

Az esemény kuriózumát az adta, hogy a rendezvényt a 
Sportcentrum partjánál kikötött Wiking Úszószínpadon 
tarthattuk.

A program Lugosi Dániel fellépésével kezdődött, 
aki akusztikus gitáron játszott a közönségnek, majd 
a Pannonia Allstars Ska Orchestra szórakoztatta a 
nagyérdeműt karibi hangulatú, de magyar dallamokat 
sem nélkülöző ska muzsikájával. Fellépésüket a Bud 
Spencer és Terence Hill Emlékzenekar koncertje követte, 
repertoárjukban magukkal hozták a két kultikus „fi gura” 
fi lmjeinek slágerekké vált zenéit. Külön érdekesség, hogy 
a zenekar tagjai az eredeti fi lmek jelmeztervezői által 
megálmodott jelmezekben léptek színpadra, a hangulatot 
pedig tovább emelte, hogy fi lmrészleteket is vetítettek 
előadásuk részeként.

Reméljük, hogy mindenkinek felejthetetlen élményekben 
volt része, aki eljött az eseményre! Ezúton is köszönjük a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását!

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY 
HITTANTÁBOR A PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI HÁZÁBAN

Augusztus második hetében újra gyermekzsivaj töltötte 
be a közösségi házat. Ekkor tartottuk plébániánk lassan 
már hagyománnyá váló napközis hittantáborát. Idei 
témánk Szent László, a lovagkirály élete volt. Valamennyi 
foglalkozásunk e köré a téma köré épült. 

A gyerekek csoportokra osztva egy-egy felső tagozatos 
nagyfi ú és nagylány vezetése alatt egy-egy középiskolás 
vagy egyetemista támogatásával versenyezték végig a 
tábort. Nem egymás ellen, hanem a közös nagy célért 
küzdöttünk, megütjük-e a mércét ahhoz, hogy Szent 
László lovagjaivá váljunk. Hétfő reggel a csoportok tagjai 
megismerkedtek egymással, majd nevet választottak: 
Sárkánygyümölcs, Szent László Hívei, Szent László 
Tenyésztett Tengerimalacai és Koronajelöltek néven 
szerezték a lovaggá váláshoz szükséges pontokat. 
Sajnálattal vették tudomásul, hogy minden csoportra 
vár egy nap „konyhamalac szolgálat”, szalonképesebb 
nevén ügyeletesség, amikor is   egész nap a konyhában 
kell bizonyítani a rátermettségüket törölgetés, mosogatás 
és uzsonnakészítés versenyszámokban. Cserébe viszont 
busás pont jutalomra számíthatnak, a többiek táborlakó 
pedig tiszta edényekre és fi nom étkekre, italokra.  

Miután a kis csapatok összerázódtak megérkezett 
Félegyházi Zsuzsi, aki remek vetítéses előadást tartott Szent 
Lászlóról. A gyönyörű képek segítségével visszarepültünk 
az időben, szinte megelevenedtek a Szent Lászlóról szóló 
legendák. Az előadás csúcspontja az volt, amikor Zsuzsi 
batyujából egyszer csak előbukkant egy igazi láncsisak és 
egy fémsisak, amiket mindenki felpróbálhatott és néhány 
fegyver, amit a gyerekek kézbe is vehettek. Zsuzsi nem 
csak egy előadás erejéig tartott velünk, hanem kiválasztott 
egy legendát, amit hat gyönyörű táblaképen meg is festett 
a gyerekekkel. A Szent László pénze legenda megfestésén 
keresztül a gyerekek megismerkedhettek a freskófestés 
titkaival. Megtanulták, melyek voltak a korban használatos 
jellegzetes színek és díszítőelemek. Zsuzsi kirajzolta a 
képeket a nagy kartontáblákra, a gyerekek pedig lelkesen 
festettek. 

Mivel egyszerre nem fért hozzá mindenki a festéshez, 
megérkezett Králik Liza is, akihez a gyerekek szívesen 
csatlakoztak, hogy Szent-László keresztet készítsenek 
maguknak agyagból. Egy harmadik csoport a heraldika 
rejtelmeit kezdte el tanulmányozni. Gyönyörű képek 
segítségével vizsgálták meg a középkori címerek osztását, 
képi ábrázolását és a színek jelentését. Ezután nekiláttak 
megtervezni saját címerüket. Izsák Márton jóvoltából 
ugyanis bő tucatnyi üres pajzs várt arra, hogy megfessék 
a gyerekek. 

A foglalkozások a következő napokon is folytatódtak. 
Amíg egy csapat a freskókat festette, a többiek nemezeltek 
– a lányok gyönyörű gyöngyös pártát, a fi úk a lovagi 
ruhájukra Szent László kori címert – vagy Szent László 
korából származó keresztszemes motívumot hímeztek 
könyvjelzőre. A címerek is folyamatosan készültek, ahogy 
a lovagi és udvarhölgy ruhák is. Amíg a lányok középkori 
táncot tanultak, a fi úk a kertben gyakorlatoztak, készültek 
a lovagi tornára, lőttek, célba dobtak, és vívtak. Minden 
nap más és más érdekességet ismertünk meg Szent László 
királyunk életéből és elmeséltünk egy-egy újabb legendát. 

Csütörtökön Szádoczki Tibor természetfotós és 
természetismeret tanár vezetésével és Tibor atya 
társaságában túrázni ment a tábor népe. Első állomás a 
Sibrik domb volt, ahol László királyunk fogva tartotta 
ellenlábasát, az örökké bajt keverő Salamont. Majd 
csúcsra tört a kis csapat és bevette a Fellegvárat. Lefelé 
a Kálvárián a nagy kereszt mellett pihentünk meg. Ezen 
napon szentmisén adtunk hálát a Jóistennek azért, hogy 
olyan példaképeink vannak, mint Szent László király. A 
misét Tibor atya a közösségi ház előtt a szabadban tartotta. 
Nagy élmény volt a gyerekeknek. A kereszt azokból az 
ágakból készült, amiket a túra során gyűjtöttek. 

Péntek délelőtt, a tábor utolsó napján az utolsó simításokat 
is elvégeztük a ruhákon, pajzsokon, nyakláncokon, 
címereken. Átismételtük a középkori táncokat is. Az ebéd 
már nagy izgalomban telt, délután következett ugyanis 
a lovagi torna. Ebéd után mindenki felvette a ruháját, 
a fi úk pajzsot, kardot fogtak és lementünk a lovagi 
tornapályára, lánykori nevén a plébániakertbe. A lányok 
színes keszkenőt – egyesek csak kreppapírnak látták, 
de mi tudtuk, hogy szép színes keszkenők – tartottak 
a kezükben, úgy mutatták be a táncukat a lovagjelölt 
fi úknak. Ezután minden fi ú választott egy-egy hölgyet 
– néhányan többet is, a rekord 4!!! volt – akiért majd 
harcol. Ennek jeléül a hölgy keszkenőjének egy darabját 
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magára tűzte. Ezután a nemes lovagjelöltek felvonultak 
a díszszemlére, bemutatták öltözetüket és a pajzsukra 
festett címerüket a hölgyeknek, majd kezdetét vette a 
viadal. A fi úk megmutatták rátermettségüket íjászatban, 
célbadobásban és párviadalban és megküzdöttek néhány 
sárkánnyal is – a kint bámészkódó idegenek szerint 
csak lufi k voltak, de hát ők messze álltak, mi pontosan 
láttuk, hogy megannyi sárkány öltögette ránk a nyelvét. 
A hölgyek szerint valamennyi ifj ú méltónak találtatott a 
lovagi címre, így a lovagi torna után rendhagyó módon 
nem a király vagy egy nemesúr ütötte az ifj akat lovaggá, 
hanem a hölgy(ek) akiért harcoltak. A lovagi torna után 
éhes hadként vonultunk uzsonnázni és ez a nap még nem 
ért véget.

Este visszavártuk a táborozókat a szüleikkel, 
nagyszüleikkel együtt. Minden csapat választott egy-egy 

legendát Szent László király életéből és pantomim játékban 
elő is adta. Ezután a szülőket a közösségi házban egy kis 
kiállítás, a tábor életéről készült diavetítés és egy kis lakoma 
várta. 9 óra felé búcsút vettünk a szülőktől és kezdetét 
vette a gyerekek számára egyik legizgalmasabb program, 
az éjszakai akadályverseny. Kellett tigristappancson járni, 
volt középkori matek és jó néhány mókás ügyességi 
feladat is. A csapatok indulót is kitalálhattak maguknak, 

amiért plusz pont járt. Nagyon ügyesen teljesítették a 
feladatokat a gyerekek. A verseny után összegyűltünk 
mindannyian a közösségi házban és tetőfokára hágott az 
izgalom. Sikerült-e összegyűjteni az a tengersok pontot, 
amivel megmutatjuk, hogy hasonlóak tudunk lenni Szent 
Lászlóhoz, lehetünk az ő lovagjai. Mivel nem csak szerezni 
lehetett a pontokat, hanem esetleges kihágásokkal 
elveszíteni is, így egészen a tábor végéig bizonytalan 
volt a végkifejlet. Nem borzoljuk tovább a kedélyeket, 
eláruljuk, sikerült megugrani a mércét, igaz csak néhány 
ponttal voltunk a ponthatár fölött, de sikerült. Ami azt 
jelenti jó csapat voltunk együtt, tudtunk együtt dolgozni, 
a közösségért és egymásért tenni és közben a Jóistent is 
szolgálni. Kiosztottuk a díjakat, majd fogmosást követően 
elvackolódtunk a közösségi házban. A gyors elalvást csak 
a szokásos szombat esti Panoráma úti száguldó derbi 
félelmetes fékezős, csikorgós, motorpufogtatós hangjai 
zavarták meg. Miután megnyugodtak a gyerekek gyorsan 
álomba szenderültek a fáradságtól és a sok izgalomtól. 
Szombaton a közös reggeli után érkeztek a szülők, hogy 
hazavigyék a kis lovagokat és udvarhölgyeket. 

Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a takarítást, a 
kertrendezést, a sok fi nom házisütit, lekvárt és szörpöt, 
az akadályversenyen való közreműködést, de legfőképp 
a támogatást és a gyerekek lelkesítését. A Városi Konyha 
dolgozóinak köszönjük a fi nom ebédeket. Köszönjük 
a csapatokat vezető felsős fi úknak és lányoknak a 
munkájukat. Hálás köszönet Szabó Lucának, Szabó 
Rékának, Sziva Hannának és Fieszl Tóbinak a naponta 
nyújtott sok-sok segítségért, nélkülük nem sikerült volna 
ilyen jól a tábor. Tibor atyának szívből köszönjük, hogy 
jelentősen megnövekedett teendői mellet is szakított ránk 
időt. Ha a Jóisten is úgy akarja, jövőre folytatjuk :)

Vaik Mónika, Vaik Dóra és Lischka Zoltán táborvezetők

MÁRIA KÁPOLNAI BÚCSÚ ÉS VENI SANCTE MISE

Szeptember 11-én vasárnap, délelőtt ½ 10 órakor a 
nemzetiségi énekkar ráérő tagjai gyülekeztek a Mária 
kápolnánál, hogy előkészítsék a 10 órakor kezdődő 
miséhez a helyszínt és ezzel segítséget nyújtsanak a 
kápolna gondnokának; kihelyezésre kerültek a hívek 
részére a székek, amelyet a városgazdálkodási csoport 
szállított a helyszínre, a hangosítás is elkészült. Köszönet 
minden résztvevőnek és segítőnek!!

Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepe 
katolikus egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember 

8-án, vagy valamelyik hozzá közel eső vasárnapon 
tartanak. 

Ebben az évben nemcsak a kápolna búcsú miséjét tartottuk 
ezen a helyszínen, hanem az iskolások, diákok Veni Sancte 
miséjével egybekötve ünnepeltünk. Ez annyit jelentett, 
hogy a zenei és énekes kíséretet nemcsak a szintetizátor 
és a nemzetiségi énekkar adta, hanem egyben gitáros-
énekes kíséret is volt. Sőt a gyermekek is közreműködtek. 
Az első négy iskolai osztályban a gyerekek a tanév első 
hittanóráján énektanulással készültek a Veni Sanctéra. 
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A bevonulási ének alatt ritmushangszereken kísérték a 
gitáros zenét. 

Ezen a szentmisén a prédikáció elsősorban a tanuló 
ifj úsághoz szólt, Tibor atya az okos, szorgalmas és 
alázatos Szűzanyát állította a gyermekek elé példaképnek. 
A szentmise végén sor került az iskolatáskák és tolltartók 
megáldására. A záróéneket ismét ritmushangszereken 
kísérték a gyerekek. A misén szépen megfértek egymással 
az ősi német egyházi énekeink és a modern gitáros 
zene. A hívek is együtt énekeltek mindkét énekkarral. 
Szentmisénk szép példája volt a különböző korok, 
kultúrák, nyelvek összefonódásának.  

A mise után, mint évek óta mindig, a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat kis pogácsával, borral, 
üdítővel megvendégelte a hívőket. Az agapé után is sokan 
segítettek a székek és padok elpakolásában. Kérjük, hogy a 
Szentlélek, akit a gyermekek a bevonulási énekben hívtak, 
az egész tanévben segítse a munkájukat és a Jóisten áldása 
kísérje családjainkat. 

Schandl Jánosné Tubi és Vaik Dóra

PLÉBÁNIAI HÍREK

Elkezdődött a hitoktatás az iskolában. Kérjük a kedves 
szülőket, nagyszülőket, hogy kísérjék fi gyelemmel 
gyermekeik részvételét a hittanórákon és a szentmiséken! 
Elsőáldozáshoz az a gyermek járulhat, aki legalább 
az elsőáldozást megelőző két tanévben rendszeresen 
részt vett a vasárnapi szentmiséken. Az elsőáldozásra 
jelentkezni kell. A helyi iskolában hitoktatásra járó 
gyermekek hazaviszik a jelentkezési lapot, akinek máshová 
jár a gyermeke, de szeretné, hogy elsőáldozó legyen, 
kérjük, keresse fel a plébániát ügyfélfogadási időben. 
A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is lesz rejtvény a 
szentmiséken. A helyes megfejtést beküldő gyermekek 

között szerény jutalmat sorsolunk ki. A fejtörők neve: 
Na mi?

Örömmel tájékoztatjuk a Visegrádi Hírek olvasóit, hogy 
a Milleniumi Szent Sebestyén kápolna állami pályázati 
pénzből megvalósuló felújításának építési munkái 
befejeződtek. Folyamatban van még az oltár szakszerű 
rovarvédelmi kezelése, ami jövő év tavaszára készül el –  
ezután lesz az átadási ünnepség is. Köszönetet mondunk 
a kápolnagondozó családnak és mindazoknak, akik a 
pályázat anyag elkészítésében és megvalósításában részt 
vettek.

Fátyolban Fotó: Schandl Lóránt
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BALATONI KIRÁNDULÁS

Augusztus 26-án iskolánk néhány felső tagozatos diákja 
lehetőséget kapott egy ingyenes balatoni kiránduláson 
való részvételre. Az egész napos programon másik két 
környékbeli település gyermekeivel együtt vettünk részt. 

A busz kora reggel indult Visegrádról és először a 
pilisszentlászlói gyerekeket vettük fel, majd a Visegrád-
Szentgyörgypusztai buszmegállóban a kisorosziból 

érkezők szálltak fel a kényelmes és tágas buszra. Egy 
rövid budaörsi megállót követően meg sem álltunk 
Alsóörsig, ahol egyből a strand kapuja fogadott minket. 
Gyors átöltözést követően a kis csapat máris a víz felé 
vette az irányt és ahol egy felfújható vízi játszótér várta 
a gyerekeket, különböző akadályokkal és csúszdákkal. Jól 
megéhezett a gyereksereg, melyet egy fi nom lángossal és 
üdítővel csillapítottak ebédidőben. Egy rövid pihenő után 
újra megrohamoztuk a vízi játszóteret. Maradt még idő 
fagyievésre is, majd késő délután újra buszra szálltunk 
és hazaindultunk. A gyerekek arcán kellemes fáradtságot 
láttunk a hazaúton, mely ugyanolyan zökkenőmentes 
volt, mint az oda út.

Köszönjük Dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő 
asszonynak és az UBM Trade ZRT-nek a támogatást, 
Bányai Józsefnek a szervezést.

Reméljük jövőre újra lesz lehetőségünk részt venni ezen 
a remek programon.

Kisérők:

Kubicskó Katalin és Gyurián Zoltán

BECSENGETTEK

Véget ér a forró nyár, és észre sem vesszük, hogy 
beköszöntött az ősz, a szeptember s vele az új tanév. 
Reggelente az utcákon megjelennek a gyerekek, az őket 
kísérő szülők. Az iskola újra megtelik a gyerekek kedves 
zajongásával.

A nyári táborok, a családi nyaralások, után, elindult az 
új tanév. Nagy örömünkre, sok új arcot üdvözölhetünk 
ebben a tanévben. Sokkal többen vagyunk, mint év végén. 
Akkor 150 tanuló kapott év végi bizonyítványt, most 
szeptemberben 176 tanuló kezdte meg a tanévet.

Ez a tanév 183 nappal 4 tanítás nélküli munkanappal fog 
lezajlani. A pedagógusok sok szép programmal és tervvel 
készülnek erre a tanévre is. 

Német nemzetiségi nyelvet oktató iskolaként kiemelt 
feladatunknak tekintjük a német nyelv oktatását, a 
nemzetiségi hagyományokat, melynek ápolásában részt 
veszünk. Német nyelvórákon, népismereti tanórákon és 
programokon erre sok lehetőségünk lesz.

Szeretnénk folytatni az ÖKO iskola programot is, 
amelynek keretében a környezettudatos szemlélet 
kialakítására törekszük. Programokat, versenyeket és 
kirándulásokat tervezünk.

Művészeti iskolaként is működünk. Ettől a tanévtől a 
zeneiskola vezetését Klausz Adrienn látja el. Köszöntjük 
intézményünkben és sok sikert kívánunk neki! Egyben 
szeretnék köszönetet mondani és az elvégzett munkáért 
megbecsülésemet kifejezni Bosnyák Endréné Andi néni 
felé, aki már nem folytatja a zeneiskola vezetését, de 
körükben marad mit általános iskolai tanár. Köszönjük az 
elmúlt évek munkáját! Örömmel tudatom, hogy nagyon 
felkészült zenepedagógusokkal és művésztanárokkal 
gazdagodtunk. Nagy öröm számunkra, hogy iskolánkat 
választották, hogy a mi diákjainkat tanítsák.

Kívánok valamennyi diáknak, pedagógusnak, 
szülőknek, nagyszülőnek jó egészséget, eredményekben 
és sikerekben gazdag tanévet!

Stefanich Klára
intézményvezető
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KÉZMŰVES TÁBOR A PLÉBÁNIÁN

Idén nyáron két napközis tábort is rendeztünk a plébánia 
közösségi házában. Az első táborra július végén került sor. 
Ide azokat a gyerekeket vártunk korlátozott számban, akik 
szeretnek elmélyülten alkotni, kézműveskedni. Minden 
nap más tevékenységgel ismerkedhettek meg a gyerekek.

Első nap agyagoztunk Králik Lizával. A gyerekek egész 
nap gyúrtak, formáztak, tapasztottak, mintáztak. Liza 
sok ötletet adott és mindenki azt készített, amihez kedve 
támadt. Az alkotásokat Liza elvitte és a tábor végére 
kiégetve hozta vissza, így örök emlék marad. Kedden 
Dániel Rékával vintage stílusú levendulazsákokat varrtak 
a gyerekek és szebbnél szebb csipkékkel díszítették, 
délután pedig apró „mütyűrtartó” kosarakat fontak. 
Szerdán Kerekes Pálma látogatott el hozzánk és beavatta 
a gyerekeket a klasszikus Teddy mackó készítés titkaiba. 
A nagyobb gyerkőcök az instrukciókat követve teljesen 
egyedül készítették el a mackójukat, a kisebbeknek Pálma 
türelmesen segített. 

Csütörtökön elérkezett a mozgás ideje. Szádoczki Tibor 
természetfotós és természetismeret tanár vezetésével 
kirándultunk egyet az Apátkúti völgyben. A terep 
majdnem mindenki számára ismerős volt, Tibor azonban 
rengeteget magyarázott a kövekről, a növényekről, az 
erdő életritmusáról, az állatokról. Olyan dolgokkal 
ismerkedtünk meg, amelyek mellett máskor elmentünk 
volna. Egy igen ritka medvepillangót is láthattunk. 
Fáradtan, de lelkesen tettünk eleget a túra utáni fagyi-
meghívásnak, elvánszorogtunk a Rigolettó cukrászdába, 
ahol Zsaniék fi nom fagyival várták a tikkadt táborozókat.

A tábor utolsó napján díszdobozokat készítettünk 
repesztőlakkos technikával. A festés után, akinek 
volt kedve szalaggal, fi gurákkal, csillogó kövekkel 
fel is díszíthette a megfestett dobozokat. Délután 
táborzárásként kiállítást szerveztünk a szülőknek. 

Minden gyerek kapott névtáblát és egy asztalt, ahová 
kirakhatta a munkáit. A szülők, nagyszülők álmélkodva 
nézték, milyen gyönyörű alkotások kerültek ki a gyerekek 
keze alól. Ki ebben volt ügyesebb, ki abban, de nem volt 
olyan gyerek, aki valamelyik területen nem alkotott volna 
valami kiemelkedően szépet. 

Köszönjük a szülőknek, hogy a tábor előtt és után 
segítettek a közösségi házban és a kertben, köszönjük 
a süteményeket, a házi lekvárokat, szörpöket és a 
palacsintát. Köszönjük kézműveseinknek a türelmet és a 
tanítást. Reméljük, jövőre újra lesz alkalom együtt alkotni, 
kézművesekedni. 

Vaik Dóra 
táborvezető
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TISZTELT VISEGRÁDI POLGÁROK, PEDAGÓGUSOK, SZÜLŐK, 
KEDVES GYEREKEK!

Klausz Adrienn vagyok, 2022. augusztus 16-tól az Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Váci 
Tankerületi Központ által kinevezett intézményegység-
vezetője. Az intézménnyel való kapcsolatom viszonylag 
rövid, mivel alig két évvel ezelőtt költöztem családommal, 
a Visegráddal szomszédos Dunabogdányba. A rövid idő 
ellenére igyekeztem gitár tanári munkámmal gazdagítani 
iskolámat, több olyan kezdeményezés élére álltam, amivel 
szép eredményeket értek el növendékeink. Pályám során 
szerzett tapasztalataimmal gazdagítani szeretném a szép 
hagyományokkal rendelkező iskolát.

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola fontos szerepet tölt be a település életében. 
Nagy felelőssége van az itt felnövő ifj úság zenei, esztétikai 
nevelésében. A zenetanároknak kiemelkedően fontos 
szerepe van a tanulók személyiségének fejlődésében, 
képességeinek és készségeinek fejlesztésében. Az egyéni 
órák miatt tanár és tanítvány között egészen különleges 
interakció alakulhat ki.

Az iskolánkban tanuló növendékek jelentős része nem 
zenésznek készül. Növendékeinknél az a cél, hogy majd 
saját gyermekeik számára is át tudják adni a zenetanulás 
örömét, képesek legyenek egy amatőr együttes tagjaként 
helytállni.

Szeretném, ha iskolánkban hangsúlyos szerepet kapna a 
német nemzetiség hagyományainak ápolása, a művészetek 
szeretetének, értésének, művelésének megalapozása, a 
készségek fejlesztése, olyan tehetséges tanulók művészeti 
pályára való felkészítése, akik aktívan részt vesznek a 
település zenei életében, valamint a német nemzetiségi 
hagyományok továbbadásában.

Küldetésemnek tekintem a család és az iskola közötti 
kölcsönös tiszteleten alapuló partneri kapcsolat 
kialakítását, ami elősegíti a zeneiskola tanulói létszámának 
megmaradását és lehetséges növelését.

Tanári pályám során számos kamaracsoportot hoztam 
létre. Munkám során azt tapasztaltam, hogy a közös 
zenélés, a diák a diákkal, vagy akár tanárral is, életre 
szóló élményeket ad a növendékeknek. Az együtt megélt 
muzsikálás, a közösséghez tartozás a mai gyorsan változó 
világunkban biztonságot, otthont, gyökereket ad. Éppen 
ezért már a kezdeti hangszertanulástól szívügyemnek 
tartom a kamarazenét, a kisebb duózástól, triózástól 
egészen a vonós és fúvós zenekarig.

 A hagyományokat  is megtartva szeretnék minél több új 
bemutatkozási és megmutatkozási lehetőséget biztosítani 
tanulóinknak, továbbra is aktívan részt vállalva az 
általános iskola és a  község  rendezvényein. 

Nagy öröm számomra, hogy a Visegrádi Zeneiskola 
fuvola tanszakkal bővült és a tanév elején adományok 
felajánlásából, 2 db fuvolával és egy zongorával 
gazdagodott hangszerállományunk. Követendő példának 
tekintem az előző vezető által elkezdett magas szintű 
munka folytatását, a hagyományok ápolása mellett egy 
olyan modern iskola működtetését, amely megfelel a mai 
kor elvárásainak és képes részt venni a megújulásban.

Tisztelettel: 
Klausz Adrienn

SZEPTEMBER – EGY ÚJ NEVELÉSI ÉV KEZDETE A FELLEGVÁR ÓVODÁBAN

A nyári szünet és pihenés után az óvodai élet 
augusztus 8-án ismét elkezdődött. A szeptemberi 
újrakezdés mindenki számára, legyen az gyermek vagy 
felnőtt, egyaránt sok változást rejtett magában. Volt 
nagycsoportosaink már iskolásokként az ebédlőbe 
igyekezve integetnek be az óvó néniknek. Helyükre már az 
újonnan érkezett és érkező picik kerültek, akik beszoktatása 
és befogadása szeptember első napjától megkezdődött. 
Nagyobb óvodásaink is sok változást tapasztalhattak, hiszen 
valaki más csoportba jár, új óvónénivel folytatja óvodás 
életét. De maguk a csoportok is a régi szokásrendszer szerint 
új csoportszobába költöztek, kivétel középső csoportunk. 
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A kéthetes nyári zárás alatt kollégáim mindent megtettek 
azért, hogy a gyermekek tiszta, esztétikus környezetbe 
térhessenek vissza. A tisztasági festést követően, azzal 
egyidőben a csoportok átköltöztetése is zajlott, ezt követte 
a takarítás és a csoportszobák berendezése. Ennek az 

odaadó munkának köszönhetően, augusztus elején már 
rendezett körülmények között fogadhattuk a kicsiket. 

Szeptember a visszaszoktatásról, (az óvodai szokás és 
szabályrendszer felelevenítéséről), valamint a folyamatos 
beszoktatásról szól.  Volt gyermek, akinek a szünet után 
picit nehezebben ment a visszatérés és volt, aki ugyanolyan 
lendülettel érkezett reggelente az óvodába, mint a nyári 
szünet előtt. Az új gyermekeket az óvónénik nagy 
szeretettel és türelemmel, a szülőket bevonva igyekeznek 
a teljesen új környezettel, emberekkel megismertetni.  

Óvodánkra jellemzően, már az első pillanattól kezdve 
a sok játék mellett, sok program is várta és várja a 
gyerekeket. A nagycsoportosok egész napos kirándulást 
tettek a Kálvárián keresztül Nagyvillám és Mogyoróhegy 
érintésével, és az ősz beköszöntével pince látogatáson is 
részt vettek. Az óvoda legkisebbjeivel együtt almaszüretet 
szervezünk, készülünk a szeptember 22-re Szentendrén 
ismét megrendezésre kerülő ,,Őrzők napjára”.  Szeptember 
30-án a Népmese napját az óvónénik által előadott mesével 
ünnepeljük a gyerekekkel. Az Áprily Lajos Általános 
Iskola jóvoltából idén is lehetőségünk van a korábbi 
évhez hasonlóan, a Szigeti Antal Tornacsarnokban 
középsőseinkkel és nagycsoportosainkkal tornázni.

Kollégáimmal mindent megteszünk azért, hogy idei 
nevelési év is örömteli és élményekben gazdag legyen 
mindenki számára.

                                                                                                          
Papaneczné Papp Éva

intézményvezető

„VI-PA” TÁBOR 2022

Idén júliusban harmincadik alkalommal rendezte meg 
a két testvériskola: a Visegrádi és a Parajdi Áprily Lajos 

Általános Iskola közös nyári táborát. Az utazások célja a 
testvérkapcsolat megerősítése, a diákok és pedagógusok 
közötti kapcsolat kialakítása, a nemzeti összetartozás 
elmélyítése és a kulturális értékeink megismerése. 

A pandémia miatti két év kihagyás után a parajdiak 
hívták meg a visegrádi gyerekeket és tanáraikat, hogy egy 
hetet töltsenek Erdélyben. Az utazáson 15 gyermek és 3 
tanár vett részt. 

A hét során a visegrádi gyerekeket parajdi társaik látták 
vendégül otthonaikban és a családokkal is részt vettek 
közös programokon. 

A Parajdon töltött napokon meglátogattuk az Áprily 
emlékházat, ahol Csíky Zoltán tartott előadást az 
irodalomról és mesélt Áprily Lajosról és családjáról. A 
korondi csigadombi kirándulás után a gyerekek közös 

 

 



2022. OKTÓBER

20

fazekas programon vettek részt. Iszapfürdőztünk a 
Sószorosban és strandoltunk a városi wellness fürdőben 
is. A sóbányában lehetősége volt a gyerekeknek az ottani 
kalandparkot kipróbálni és megtapasztalni az levegő 
jótékony hatását.

Vendéglátóink bemutatták nekünk a környék 
nevezetességeit egy körutazás során, Farkaslakán a 
Tamári Áron emlékművet,  Orbán Balázs sírját, a  székely 
kapukat és Mini Erdélyt Szejkefürdőn tekintettük 
meg. Székelyudvarhelyen sétáltunk, és megálltunk 
Csíksomlyón is. Az utazás végpontja az Ezeréves határ és 
a Rákóczi várrom megmászása volt. Ez után egy éjszakát 
egy kellemes panzióban töltöttünk, hogy a másnapi 
visszaútra erőt gyűjtsünk. A Békás-szoros, Gyilkos-
tó ámulattal töltötte el a visegrádi gyerekeket is, sokan 
emlegették ezeket az úti beszámolóikban. 

Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk vissza 
Parajdra, ahol közeledett a búcsúzkodás és hazautazás 
időpontja. Az utolsó délutánt az általános iskolában 
töltöttük, ahol közös bográcsozás, beszélgetés várt 

minket a szülőkkel és tanár kollégáinkkal. A gyerekeknek 
táncbemutatót tartottak kinti társaik és nem kellett 
sokszor kérni őket sem, szívesen beszálltak a közös 
koreográfi ába.

2023 júliusában Visegrádon látjuk vendégül a parajdi 
diákokat és tanáraikat. Igyekszünk azt a vendégszeretetet 
és élményeket viszonozni, amivel ők is fogadtak minket. 

Köszönjük Eőry Dénes polgármester úr és Schüszterl 
Károly alpolgármester úr segítségét, Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő Testületének támogatását, akik 
10.000 Forinttal támogatták minden egyes tanuló utazási 
költségét. Ezen kívül köszönjük Zeller Tibor úrnak, hogy 
a Visegrád Hotel kisbuszával oda- és visszaszállították 
a táborozókat Budapestre a Népligeti Autóbusz 
pályaudvarra.

2022. szeptember 14.

Kálmánné Dénes Viktória
Angolnyelv-tanár

Minta Fotó: Schandl Lóránt
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KEDVES VISEGRÁDIAK!

2022. szeptember 11-én a 823. Mátyás király 
Cserkészcsapat is elkezdte éves működését. 
A Mária kápolnában tartott Veni Sancte mise után a 
hagyományokhoz híven megkoszorúztuk csapatunk 
névadójának, Mátyás királynak a szobrát. 

Jelenleg hét aktív őrssel vágunk neki az új cserkészévnek, 
továbbá két cserkészünk ismét őrsvezetőképzésben vesz 
részt, az ő képzésük egy év után idén ősszel zárul. Számos 
csapatprogramot tervezünk a következő időszakban 
is, azonban továbbra is fontos nekünk, hogy Visegrád 
életében aktívan jelen legyünk. 

A korábbi évekhez, valójában évtizedekhez 
hasonlóan örömmel fogunk eleget tenni városi és civil 
megkereséseknek, legyen az segítségnyújtás, önkéntes 
munka vagy városi rendezvények, megemlékezések 
szervezése, lebonyolítása. 

Üdvözlettel,
a csapat vezetősége

Első őszi nap Fotó: Schandl Lóránt
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NEMZETKÖZI GYERMEKTÁBOR NÉMETORSZÁGBAN

2022. augusztus 14-21. között negyedik alkalommal rendezte meg a visegrádi Szent György Lovagrend Saarlandi 
(németországi) priorátusa a visegrádi Apródképzővel közös nyári táborát. Visegrádról negyvennégy gyerek és kísérő 
utazott ki Németországba, közöttük kilenc kárpátaljai és három felvidéki gyermek. Hozzájuk csatlakozott tíz gyerek 
Németországból három kísérővel.

A nemzetközi gyermektábort az Eiweller melletti Huf-Hof birtokon csodálatos környezetben sikerült megszervezni. 
A hétfői napon került sor az ünnepélyes megnyitóra német nyelvű szentmisével, majd Reinhold Jost, saarlandi 
belügyminiszter köszöntötte a táborlakókat. Miniszter úr kiemelte, hogy a jelenlegi háborús helyzetben mennyire fontos az 
európai közös segítségnyújtás, és ennek egyik szép példája a nemzetközi gyermektábor. A házigazda, lovag Patrik Konzer 
saar-loor-lux nagyprior köszöntőjében kiemelte, hogy a pandémia után negyedik alkalommal sikerült megszervezni a 
nemzetközi gyermektábort. 

A német és magyar szervezők fantasztikus kirándulásokat szerveztek. Saarland egyik természeti csodájába, a Saar-
kanyarba, amit egyik nap kilátóból, a hét második felében pedig hajóról csodálhattunk meg. A helyi repülőklubbnak 
köszönhetően minden résztvevő 20 perces körrepülésre mehetett, ahol a táborhelyünket a levegőből is megnézhettük. 
Saarland ásványkincsekben hihetetlenül gazdag terület, amiről egy rézbányában tudhattunk meg többet. 
A világon egyedülálló Borg-i római villában nemcsak a római életmódról és villagazdaságok működéséről hallhattunk, 
hanem a gyerekek több különböző kézműves programon is részt vehettek. Kenyeret sütöttek római recept alapján, 
mozaikot és mécsest készítettek. Az UNESCO- világörökségi védelem alatt álló Völklingen vaskohóban a vaskohászatról, 
Saarland fantasztikus ipari történelméről hallhattunk, de ezzel együtt egy modern művészeti tártlatot is meglátogathattunk. 
Minden nap reggeli edzéssel kezdődött az Apródképző edzőinek vezetésével, és még egy kis kézműveskedés is belefért a 
programba, a vendéglátónk számára a gyerekek és kísérőik együtt festettek meg egy Saarland címeres középkori pajzsot. 
A táborozókat meglátogatta Eőry Dénes, Visegrád polgármestere, aki köszönetet mondott a német házigazdáknak és 
Eiweller polgármesterének a szívélyes fogadtatásért. Szállásunk egy csodálatos kétszáz hektáros birtokon, a Huf-Hofon 
volt, élelmezésünkről lovag Nődl Norbert prior és Kohári Gábor gondoskodott. Német és magyar specialitások felváltva 
kerültek a táborozók tányérjába. Sok fi atal kedvet kapott a német nyelv tanulásához, hiszen a kommunikáció elsősorban 
németül történt. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek ezért a csodálatos hétért.
Kreisz Bence és Cseke László
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MIKESY TAMÁSHOZ, A  „NYÍLT LEVÉL VISEGRÁD VÁROS VEZETŐIHEZ“ -CÍMŰ ÍRÁSÁRA 
ADOTT VÁLASZ, AMI

A VISEGRÁDI HÍREK AUGUSZTUSI SZÁMÁBAN JELENT MEG. 
Kedves Tamás!

Figyelmesen és többször is elolvastam amit írt, 
sokáig gondolkodtam rajta, hogy mi vezethette Önt 
ilyen, a visegrádi közszereplőket ostorozó vádakkal és 
közállapotok miatti aggódással teli írás megjelentetésére. 
Megvallom őszintén, igazán nem sejtem mi az igazi célja 
ennek az írásnak. Ezt csak Ön tudná velünk közölni. Én 
nem vizsgálom azt, hogy amit Ön ír igaz -e, vagy sem.  
Azt sem dolgom fi rtatni mi is történt valójában, és hogy 
mennyi az igazságtartalma annak, amit Ön ebben az 
írásban állít.  Nem az én dolgom itéletet mondani mások 
felett, nem itélem meg Önt sem, de azzal amit írt, nem 
tudok megbarátkozni. 

 Egyet azonban szeretnék előre bocsájtani, sem én sem 
más, de Ön sem hibátlan, nincs a bölcsek köve birtokában, 
tévedhet, elragadhatja a harag, lehet meggondolatlan, 
de gyorsan megtanulja mindenki, hogy másokat érintő 
ügyekben kínosan körültekintőnek kell lenni. Ha valaki 
ilyen és ehhez hasonló dolgokban itélkezni szeretne, amire 
mint a példa mutatja nem mindenki képes etikusan, az ügy 
minden részletéről pontosan és tényszerűen, és ami fontos 
pártatlanul kell, kellene tájékozódni, mielött az ember 
tollat ragad.  Az Ön elbeszéléséből az következik, hogy 
az Ön által kritizált embereket nem hallgatta meg, velük 
nem beszélt, nem adta meg nekik a lehetőséget arra, hogy 
elmondják amit ők gondolnak az Ön által citált ügyekről. 
Nem volt jelen amikor ez, vagy az történt, nem is tudhatott 
arról mi és miért történt, hiszen Ön nincs a közügyek 
középpontjában, Ön  nem választott képviselő. Ön mint a 
művelődési otthon igazgatója a mindenkori polgármester 
alkalmazottja, és mint ilyen, tartozik neki némi lojalitással 
amit itt nem látok érvényesülni. Számomra különös az, 
hogy valaki igy nyilvánosan legázolja azt aki munkát ad 
neki. Mindig csodálkozom azon, hogy mennyire nem 
értik az emberek az ártatlanság vélelmének fontosságát. 
Ez nem csak a jogszolgáltatásban hasznos elv. Mint Pro 
Urbe díjasnak,   az én értelmezésem szerint- kötelessége a 
visegrádi közösséget annak valós igényei szerint szolgálnia 
és mindig a közösség mint egységes egész érdekében kell 
fellépnie. Ebbe a település vezetői is beleértetnek, Ők is 
a közösségért dolgoznak.  Azt biztosan kijelenthetem, 
ilyenfajta, sárdobáló és közvádló,  írásokkal lehetetlen jó 
szolgálatot tenni, ez az írás arra jó csak, hogy a közösséget 
az eljövendő nehéz idők kapujában végletesen megossza, 
az embereket egymásnak hergelje, szekértáborokat 
hozzon létre, a polgárok közötti megértést akadályozza. 
Ez a közdüh felgerjesztésének etikamentes  módja, a 
pokolba vezető út. Ez majd szükségszerűen vezet a közösség 

érdekeinek csorbulásához, mert az érdekérvényesítő erő 
éppen az összetartásban és az  eggyüttműködésben rejlik. 
Ez az írás  egyértelműen nem ezt szolgálja. A „divide et 
impera“ módszer  lehet ugyan a tömeg feletti hatalom 
megszerzésének módja, de nemcsak az számít keves 
Tamás,  mit érünk el, hanem az is,  hogyan jutunk oda. 
Nem csak a cél a fontos, de a hozzávezető út is, amennyiben 
az ember nem háborút vív. Ez az etikai komponens, a 
korrekt hozzáállás, amit Ön másoktól oly vehemensen 
követel, de Önmagával szemben túl kíméletes kedves 
Tamás.  Vajon meghallgatta-e Ön mindenki véleményét 
akit Ön itt súlyos vádakkal illet? Elment-e Ön azokhoz 
akiket Ön itt kritikával illet és elmodta -e nekik azt amit 
Ön itt állít? Adott-e lehetőséget nekik, hogy elmondják 
a véleményüket Önnek, mielött Ön „tüzet vezényelt“ ?  
Biztosan jobb lett volna mindezt a cikk megjelenése előtt 
megtenni, de késő. Ezen írás után az élet nem fog Önnek 
lehetőséget adni, hogy békét teremtsen- amennyiben 
ez egyáltalán egy opció volt-, hogy segítsen az Ön által 
nagyra tartott Visegrádon, mert sokan nem fogadják el azt 
amit írt.  Ezzel végülis ártott az ügynek amit Ön képviselni 
hivatott.  Mindenki,  akit Ön ilyen súlyos vádakkal illet, 
Önben többé nem a Pro Urbe díjas partnert fogja látni, és 
nem lesznek kíváncsiak többé az Ön véleményére. Azért, 
mert Ön kiásta a csatabárdot. Ön a közösség érdekeinek 
védelmében éppen annak összetartó erejét rombolja le 
ezzel az írásával.   Értse meg, amit Ön ebben az írásban 
ír, az mások becsületét rombolja, személyük megítélését  
egyoldalúan rossz színekben tünteti fel, gonosznak, 
tudatlannak és érzéketlennek állít be embereket akiket 
csak áttételesen de sokat sejtetően nevez meg. Súlyos 
vádakkal dobálózik, becsületbe vágó dolgokat állít. 
Semmi sem igazán konkrét, csak a sérelmek és a vádak 
ömlengése. Gondolom ismeri a jól bevált szabályt: úgy 
bánj mással, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak!

Mit tenne, ha Önről jelenne meg egy ilyen írás, kedves 
Tamás? Ön mindenkor és mindíg törvényesen és etikusan 
és a Pro Urbe díjnak megfelelően járt el? Ön támadhatatlan  
személy, aki minden kritikán felül áll? Én csak kérdezek. 
De ki várja el a tökéletességet valakitől is? Akkor viszont 
másoknak is kijár a meghallgatás és a korrekt vélemény? 
Ha ezt Önmagában tisztázza, higyje el, nem fogja szeretni 
azt amit írt.  Önnek kell eldöntenie, hogy jobb -e az élet, 
ha sok az olyan ember, akikre többé  nem számíthat, mert 
Ők sem számíthattak Önre! 

A minap érdekes jelenséget láttam. Vihar volt feljövőben. 
A garázstető alatt a darazsak összekapaszkodtak, mint 
egy nagy gömb, csápjaikkal szilárdan fogták egymást és 
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a tetőt.  Miután elült a vihar megnéztem őket, ott voltak 
a helyükön. Az oktalan állat mutatja nekünk a helyes 
utat: ha nem tartunk össze, elsodor minket az örvény és 
egyenként válunk semmivé. Az ember csak embertársa 
szemének tükrében lehet önazonos. Egymagában senki 
sem áll meg. A készülő vihar kapujában, az ukrajnai 
háború árnyékában és a gazdasági válság küszöbén kérem 
Önt és mindenki mást, mielőtt tollat ragad, gondoljon 
arra, hogy rövidesen szükségünk lesz egymásra, úgy 
mint még soha. Szükségünk lesz egymás segítségére és 
próbára tesz majd minket a sors. Nem lenne jó senkinek, 
ha „a megméretett és könnyűnek találtatott“ itéletet 
mondaná ki az utókor rólunk. Nem gondolom, hogy 
gyermekeinknek és unokáinknak  jó lenne azt mondani, 
hogy még nem is ütköztünk meg de már elvesztettük a 
csatát, mert a fele jobbra, a másik fele meg balra futott, 
az ellenség meg középen támadt. Nyomatékosan kérem 

Önt, hogy amennyiben van javító szándékú kritikája, azt 
tegye meg először az érintettek közvetlen bevonásával, 
négyszemközt, és amennyiben a nyilvánosságot ezek 
után erről tájékoztatja, legyen mértékletes és pártatlan 
az itéleteiben, mert ez szolgálja a közösség igazi érdekeit. 
Mindig legyen szeme előtt az, hogy az Ön legfontosabb 
feladata mint Pro Urbe díjas , a meggyőzés és nem 
a legyőzés, barátsággal messzebbre lehet jutni mint 
haraggal. 

Kívánom végül Önnek, hogy költözzön végre 
béke a szívébe, találja meg az Önt megillető helyet a 
társadalomban.  Kívánok Önnek további, szolgálatban 
eltöltött éveket és ehhez jó egészséget.

Omaszta István

Mogyoró Fotó: Schandl Lóránt
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Damjanich János, Vécsey Károly, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Schweidel József, Knezić Károly, Lahner György, Kiss Ernő, 
Török Ignác, Nagysándor József, Lázár Vilmos, Aulich Lajos, Dessewff y Arisztid

 A vesztőhelyre sáros út vitt

 és kikericsek kékjei.

 Száz év, s meghaltam volna úgyis-

 vígasztalódott Vécsey.

 Lahner György sírt s a földre nézett,

 Damjanich szekéren feküdt,

 Leiningen felmentő honvédek

 árnyát kereste mindenütt.

 S a táj olyan volt, mint a fácán:

 tarlók, fák vérző foltjai,

 és ők, tarkán, libegve, hátán:

 elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren

 is ütötték a dobokat,

 de ő; nem félt, csak arca széle

 vetett rózsálló lobokat.

 Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?

 Branyiszkónál nevét az égre

 karcolta kardja, a híres.

 Ez volt Dembinski hadsegéde,

 Abancourt Károly ezredes.

 S mi elfeledtük. A miniszter,

 bár hívták, maradtak egyedül. [...]

FALUDY GYÖRGY
Október 6. (részlet)
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 [...]nevetségesen ismerős

minden mit mondtam s mondok

nehéz nyarunk volt itt az ősz

s jönnek a téli gondok

már csak magamat benned és

magamban téged óvlak

ameddig célja volna még

velünk a fönnvalónak

KÁNYÁDI SÁNDOR
Felemás őszi ének (részlet)

OKTÓBERI  PROGRAMOK 
 

 

Meghívó 
 

Az aradi vértanúk gyásznapján,  
2022. október 6-án, 

csütörtökön 17 órakor 
 

MEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a ’48-as emlékműnél. 

 

Mindenkit szeretettel várunk,  
hozzanak egy szál virágot vagy mécsest! 

 

 
 

Tisztelettel meghívjuk  
Visegrád város polgárait 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  
66. évfordulójára rendezendő 

 

ÜNNEPSÉGRE, 
melyet  

2022. október 23-án, 
vasárnap 17 órakor  
tartunk a Moziban. 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szokásos péntek esti előadása 

2022. október 28-én pénteken 18 órakor lesz 
a könyvtárban 

 

Ez alkalommal 

dr. Hegedűs András 
az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója 

tart vetített képes előadást 
 

„Őrizze az esztergomi káptalan…” 
A Prímási Levéltár, mint az Aranybulla őre 

címmel 
 

A program ingyenes! 
 

 
 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2022. október 29-én 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! 
 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
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tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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Forrás: Fortepan (Klausz Ádám) Forrás: Fortepan (Nagy Gyula)

Hazánk zúzott szívén a vér

hűlő patakban omlik, alvad.

Rőtcsillagos, komor, kövér

tankok teremnek nyugalmat.

Törik a csend, szilánkja pattan,

füstölve száll a pillanatban.

Húsunk emésztő gyilkos hordák

minden erőnket megrabolták.

Kezünkben fegyver, s jóremény

csak halottaink hűlt szemén.

Minket meggyaláztak, megöltek,

hernyótalpak halomra törtek,

töltött ágyúcsövekkel vártak,

tízszeres vasgyűrűbe zártak,

bombáztak, lőttek, aprítottak,

fegyvert letenni szólítottak

hazug szavakkal, fenyegetve,

hivatkozván békére, rendre,

de nekünk

                nem kell semmi rend,

ha tűz s terror teremti meg [...]

BUDA FERENC
Rend (részlet)
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HÉ, PARASZT!... – TOLDI A MOZIBAN

Jankovics Marcell nevét vélhetően mindenki ismeri, 
rajzfi lmes pályafutása kiemelkedő nemzetközi 
viszonylatban is.  Az idősebb generáció szívesen 
emlékszik vissza a csetlő-botló Gusztáv 120 epizódot 
megélt átlagember karakterére (1964-’68, majd 1975-’78), 
amellyel beindította nagy ívű karrierjét.  Mézga Aladár 
különös kalandjai, a Magyar Népmesék, a Mondák a 
magyar történelemből animációi mind az ő nevéhez 
fűződnek. Petőfi  Sándor 150. születésnapjára legyártott 
János vitéz (1973) volt az első magyar egész estés rajzfi lm. 
Ebben már markánsan megjelentek a későbbi műveire 
is jellemző folklórelemek, népi motívumrendszer és 
szimbolika. Rövidfi lmjei közül a Sisyphus egészen az 
Oscar-jelölésig jutott 1974-ben, Cannes-ban pedig Arany 
Pálma díjjal jutalmazták a Küzdőkért a legjobb rövidfi lm 
kategóriában 1977-ben. (YouTube-on elérhető tartalmak.) 
Leghíresebb fi lmje az 1981-es Fehérlófi a - Arany László 
elbeszélő költeménye alapján -, melyet három évvel 
később beválogattak minden idők 50 legjobb rajzfi lmje 
közé a Los Angeles-i animációs olimpián. Ennek ellenére 
a mozi pénztáraknál nem teljesített jól, ezért jó ideig 
nem fi nanszírozták további terveit az illetékesek. Eleinte 
elégedetlen volt a művével, de később ezt tartotta a legjobb 
fi lmjének. Több, mint húsz év kihagyás után készült el 
következő mozija, az Ének a csodaszarvasról (2002), 
majd - csaknem egy évtized kihagyás után - Az ember 
tragédiája (2011), ez idáig utolsó egész estés animációs 
fi lmje. 

A tavaly elhunyt rendező tiszteletére, születésnapjához 
igazítva a Kecskemétfi lm 80 alkotója háromévnyi 
munkájának köszönhetően a mozikba kerül legutolsó 
alkotása a TOLDI, melyet a korábban Arany János 
emlékévre készített 13 részes Tv-sorozat vászonra szánt 
változata, egyben a rendező életének utolsó alkotása. Ne 
hagyják ki!

A Duna mozi kínálatában helyet kapnak még egyéb 
magyar fi lmek is: a szintén animációs Családi legendák, 
illetve a tragikus sorsú hegymászó Erőss Zsolt és családja 
drámai küzdelméről szóló Magasságok és mélységek. 
Horrorban sem lesz hiány: a Mosolyogj! és a Halloween-
franchise lezárásának szánt A Halloween véget ér is 
műsoron lesz. A művészet templomai sorozat Napóleon 
200 című dokumentumfi lmje mellett romantikus 
komédián is szórakozhatnak: Beugró a Paradicsomba 
George Clooney és Julia Roberts párosával. Krimi 
kategóriában az Ecc. pecc. ki lehetsz?; thriller műfajban a 
sok botrány miatt elhíresült Nincs baj, drágám (Florence 
Pugh, Harry Styles); valamint az utóbbi hetekben sajnos 
újra napirenden lévő társadalmi megosztottságot előidéző 
gyermekvállalással (vagy nem vállalással) foglalkozó 
dráma az Esemény.

Remélhetőleg minden mozi barát talál a kínálatunkban 
kedvére való fi lmélményt! 

Hétszünyű Kapanyányimonyók

Jankovics Marcell: Toldi



OKTÓBERI MOZIMŰSOR  
 

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

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

 
 

Október 6. csütörtök, 18:00 
NINCS BAJ, DRÁGÁM  
szinkronizált, amerikai thriller, 122’, 2022 
Rendező: Olivia Wilde 
Főszereplők: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine 
 

Minden tökéletes. Alice és Jack boldogok, és a férfi munkahelye 
által fenntartott kisvárosban, Victoryban, egy szép házban élnek. 
Körülöttük mindenki szép, boldog, és ugyanannál a titokzatos 
cégnél dolgozik. De mit csinálnak, amikor nincsenek otthon? 
Mivel foglalkozik ez a bőkezű vállalat? Alice először unalmában 
kezd kérdezősködni, azután egyre több furcsa részletre akad, és a 
cég képviselőinek nagyon nem tetszik a kíváncsisága. Számukra, 
úgy látszik csak az a lényeg, hogy senki ne tudja meg, min 
dolgoznak – és bármire hajlandóak, hogy megőrizzék a titkaikat.  
 

Október 7. péntek, 17:00 
MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK  
magyar játékfilm, 98’, 2022  
Rendező: Csoma Sándor 
Főszereplők: Pál Emőke, Trill Zsolt 
 

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, 
amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a 
társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még 
reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásában jelenti be, 
hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A 
következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni 
a nő keménységét. Első egész estés filmjében Csoma Sándor, 
számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője, a megtörtént 
eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.  
 

Október 7. péntek, 19:15 
MIUTÁN BOLDOGOK LESZÜNK  
szinkronizált, amerikai romantikus dráma, 119’, 2022 
Rendező: Castille Landon 
Főszereplők: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin 
 

Tessa már nem az az aranyos és ártatlan teremtés, akit Hardin 
annak idején megismert. A lány már képes megérteni a fiúban 
forró indulatok természetét, ezért ő az egyetlen, aki képes őt 
kordában tartani, de még Tessa is döbbenten szembesül 
mindazzal a keserűséggel, ami előtör Hardinból, mikor felszínre 
kerülnek tragikus múltjának sötét részletei. Ami biztos, hogy 
Hardinnak szüksége van a lányra, de a kérdés az, hogy vajon ez 
fordítva is így van? Meddig mehet el Tessa anélkül, hogy 
feláldozná önmagát?  
 

Október 8. szombat, 15:00 
CSALÁDI LEGENDÁK  
magyar animációs film, 65’, 2021  
Rendező: Glaser Katalin 
 

Legendásan összetartó család a Nádasberczy, ahol hagyomány, 
hogy minden 10 éves családtag kap egy másolatot a családi 
fényképalbumból, hogy megismerje a család történetét. Karolina 
most lett 10 éves, és örömmel gubózik be a nagy fotelba a 
családi fényképalbummal. Sokan gondolhatjátok majd, hogy 
mindaz, amit Karolina elmesél, csak a képzelet szüleménye. De 
mindenkit biztosíthatunk róla, hogy nem az. Bizonyíték van rá, a 
fényképalbum! Karolina, mint mindenki, nagyon szereti a 
családját különösen azért, mert náluk mindenki furcsa.  
 

Október 8. szombat, 17:00 
MIUTÁN BOLDOGOK LESZÜNK  
szinkronizált, amerikai romantikus dráma, 119’, 2022 
 

Október 8. szombat, 19:15 
NINCS BAJ, DRÁGÁM  
szinkronizált, amerikai thriller, 122’, 2022 
 

Október 13. csütörtök, 18:00  
MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK  
magyar játékfilm, 98’, 2022  
 

Október 14. péntek, 17:00 
ESEMÉNY  
feliratos, francia filmdráma, 100’, 2021 
Rendező: Audrey Diwan 
Főszereplők: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein   
 

Te meddig mennél el, hogy a saját sorsodat irányítsd? Az 
egyetemista Annie-ben megvan a tehetség és ambíció, hogy 
szebb élete legyen, mint a munkásosztálybeli szüleinek. Amikor 
a lány megtudja, hogy akarata ellenére teherbe esett, tisztában 
van vele, hogy a gyermekvállalás a megálmodott karrierjének 
végét jelenti. Annie a tanulmányai mellett dönt, és sziklaszilárd 
elhatározásától az sem tántorítja el, hogy ezért az életét kell 
kockára tennie. A ’60-as évek elején járunk, amikor 
Franciaországban az abortusz még illegális volt. A titokban, 
gyakran házilag végzett eljárások nem csak roppant 
kockázatosak voltak, de börtönt jelenthettek a segítőknek és az 
anyáknak egyaránt. Az Annie Ernaux önéletrajzi regényéből 
készült letaglózó film elnyerte a Velencei Nemzetközi 
Filmfesztivál legrangosabb díját, az Arany Oroszlánt. 
 

Október 14. péntek, 19:15 
MOSOLYOGJ  
szinkronizált, amerikai horror, 116’, 2022  
Rendező: Parker Finn 
Főszereplők: Sosie Bacon, Kyle Gallner, Rob Morgan  
 

Miután tanúja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, 
traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő 
jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy 
az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak 
szembe kell néznie felkavaró múltjával, hogy ki tudjon 
szabadulni ebből a borzalmas, új valóságból.  
 

Október 15. szombat, 15:00 
CSALÁDI LEGENDÁK  
magyar animációs film, 65’, 2021  
 

Október 15. szombat, 17:00 
SZIA, ÉLETEM!  
magyar vígjáték, 115’, 2022 
Rendező: Rohonyi Gábor, Vékes Csaba 
Főszereplők: Thuróczy Szabolcs, Pásztor-Várady Mór, Básti Juli 
 

A fantasy elemekkel dúsított, egyedi vígjáték egy népszerű, de 
ihlethiányos írónak és sosem látott kisfiának nem várt 
találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű 
együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú 
fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is.  
 

 
 



Október 15. szombat, 19:15 
MOSOLYOGJ  
szinkronizált, amerikai horror, 116’, 2022  
 

Október 20. csütörtök, 18:00 
ESEMÉNY  
feliratos, francia filmdráma, 100’, 2021 
 

Október 21. péntek, 17:00 
TOLDI –  A MOZIFILM  
magyar animációs film, 107’, 2022  
Rendező: Jankovics Marcell 
 

Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi 
magyar szuperhős, egy naphérosz. Toldi Miklós történetén 
keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú 
felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját 
képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává 
válhasson. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők 
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, illetve a lápvidék is. Együtt barangolunk Toldival 
a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és 
mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért.  
 

Október 21. péntek, 19:15 
BEUGRÓ A PARADICSOMBA  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 104’, 2022 
Rendező: Ol Parker 
Főszereplők: Julia Roberts, George Clooney 
 

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia Roberts újra együtt a 
vásznon az elvált pár szerepében, akik azon kapják magukat, 
hogy szövetkezniük kell, ha közösen meg akarják akadályozni, 
hogy a fülig szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt a hibát, amit 
ők is annak idején.  
 

Október 22. szombat, 15:00 
MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP  
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2022 
Rendező: Brad Ableson, Kyle Balda, Jonathan del Val  
 

A borzas hajú, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es 
években. Az Álnok Hatos nevű szupergonosz szupercsoport 
rajongójaként tervet kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, 
hogy beállhasson közéjük. Szerencsére segítsége is akad az 
állandóan galibát okozó hűséges minyonok személyében. 
Amikor az Álnok Hatos elkergeti a főnöküket, a legendás 
harcost, Willám Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem 
megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár az 
eszükön, és hirtelen azon kapja magát, hogy ő lett a 
csúcsgonoszok halálos ellensége. Menekülés közben Gru 
váratlan forrásból kér segítséget: magától Willám Kéztől, és 
rájön, hogy olykor még a rosszfiúknak is elkél egy kis segítség.  
 

Október 22. szombat, 17:00 
TOLDI –  A MOZIFILM  
magyar animációs film, 107’, 2022  
 

Október 22. szombat, 19:15 
BEUGRÓ A PARADICSOMBA  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 104’, 2022 
 

Október 26. szerda, 18:00 
VAD VÍZ 2. -  MÚLT ÉS JELEN –   
VIZEINK AZ EMBER KEZÉBEN  
magyar ismeretterjesztő film, 75’ 2022  
Rendező: Fehér Zoltán 
 

A történelem során Magyarország vízrajza szinte a 
felismerhetetlenségig megváltozott. A mocsarak helyén 
víztározók és halastavak, legnagyobb árterünk helyén pedig 

maga a szikes alföldi puszta terül el. Mára tavaink 75%-a 
mesterséges, ártereink 90%-a a múlté. Az élővilágnak azonban 
alkalmazkodnia kellett ehhez a változó világhoz, különben a 
kihalással néztek szembe. Meglepő módon mesterséges vizeink 
nyújtják az utolsó menedéket néhány ritka vízi életközösségnek; 
egykori ártereink pedig télvíz idején vonuló madarak 
százezreinek biztosítanak időszakos szállást. De ezt a világot már 
nem a természet, hanem az ember irányítja.  
 

Október 27. csütörtök, 18:00 
ECC, PECC, KI LEHETSZ?  
feliratos, amerikai krimi-vígjáték, 98’, 2022 
Rendező: Tom George 
Főszereplők: Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody  
 

London, az 1950-es években. A West Enden egy nagy sikerű 
színdarab filmváltozatát készítik elő, egészen addig, mígnem a 
hollywoodi rendező gyilkosság áldozatává válik. A sokat látott 
Stoppard felügyelő és a bizonyítási vágytól fűtött újonc, Stalker 
közrendőr kapják az ügyet, ám csakhamar egy olyan fejtörővel 
szembesülnek a fénylően mocskos színházvilág kulisszái között, 
ami tulajdon életükre is veszélyt jelent.  
 

Október 28. péntek, 17:00 
VAD VÍZ 2. -  MÚLT ÉS JELEN –   
VIZEINK AZ EMBER KEZÉBEN  
magyar ismeretterjesztő film, 75’ 2022  
 

Október 28. péntek, 19:15 
A HALLOWEEN VÉGET ÉR  
szinkronizált, amerikai horror, thriller, 112’, 2022  
Rendező: David Gordon Green 
Főszereplők: Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Will Patton  
 

Négy évvel a tavalyi Gyilkos Halloween eseményei után Laurie 
az unokájával, Allysonnal él, és az emlékiratainak befejezésén 
dolgozik. Michael Myerst azóta senki sem látta. Laurie, miután 
évtizedekig hagyta, hogy Michael szelleme irányítsa a valóságát, 
úgy dönt, hogy felszabadítja magát a félelem és a harag 
szorításából, és örülni fog az életnek. Ám amikor egy 
fiatalembert, Corey Cunninghamet megvádolják egy kisfiú 
meggyilkolásával, akire vigyázott, és ez az erőszak és a terror 
özönét zúdítja a kisvárosra, Laurie arra kényszerül, hogy egyszer 
s mindenkorra szembenézzen a kontrollálhatatlan gonosszal.  
 

Október 29. 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. Ez a 
merész kaland a feje tetejére állítja az egész uradalmat.  
 

Október 29. szombat, 17:00 
ECC, PECC, KI LEHETSZ?  
feliratos, amerikai krimi-vígjáték, 98’, 2022 
 

Október 29. szombat, 19:15 
A HALLOWEEN VÉGET ÉR  
szinkronizált, amerikai horror, thriller, 112’, 2022  
 
 
 

Támogatóink:  
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