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Szabó T. Anna
AZ ÜNNEP AZÉ AKI VÁRJA, részlet

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

Képviselő-testületi ülés – 2022. október 17.

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 38/2022. (II. 24.) számú határozatában 
döntött arról, hogy az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal 
megvalósítása érdekében módosítja a településrendezési 
eszközöket. Az állami főépítész a záró szakmai 
véleményében kifogást nem emelt, így megtörtént a 
véleményezési szakasz lezárása. Az október 17-ei ülésen 
a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 
szükséges módosításáról született döntés. 

2. Magyarország évek óta kiemelt fi gyelmet fordít 
arra, hogy gazdasága minél stabilabb, hatékonyabb és 
piacképesebb legyen. Ehhez a munkához kapcsolódóan 
alakult meg a Gazdasági és Tudományos Társaságok 
Szövetsége (továbbiakban: GTTSZ), amely nonprofi t 
– érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési – 
közhasznú társadalmi szervezetként működik. Célja 
a gazdaság és a tudomány élénkítése, valamint az 
innovációnak, a fi nanszírozási problémák megoldásának, 
a tájékoztatásnak és az információcserének az elősegítése. 
Ezen túlmenően a szervezet további céljai közé tartozik 
a munkahelyek megteremtésének és megőrzésének 
érdekében történő közös munka. A GTTSZ vezetői 
a magyar gazdasági és tudományos élet kiemelkedő 
tudással és tapasztalattal rendelkező személyiségei, 
akik nem csupán Magyarországon, hanem a világban is 
elismertséget vívtak ki maguknak. A szervezetnek számos 
országos tagozata van, amelyek garantálják, hogy a 
tagozathoz tartozó tagszervezetek sokkal hatékonyabban 
tudják kiaknázni a gazdaságban rendelkezésre álló, vagy 
adódó lehetőségeket. Önkormányzatunk Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy támogatja a szervezethez 
történő csatlakozást.

Képviselő-testületi ülés – 2022. október 27.

1. Megtörtént az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének módosítása, ugyanis mind a bevételi, 
mind a kiadási oldalon történtek változások. Előbbi 
estében elmondható, hogy többféle – be nem tervezett 
– támogatást (kulturális, tűzifa, népszámlálással 
kapcsolatos) is kapott városunk. Elvégeztük a szükséges 
változtatásokat, de ezek a költségvetés főösszegét nem 
befolyásolták. 

2. A jelenlegi energiaválságos időben fontos, hogy 
alternatív megoldásokat keressünk a fűtési időszakban 
felmerülő nehézségek leküzdésére. Kiemelten kell 
kezelni azoknak a polgároknak a segítését, akik anyagi 
helyzetük, életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt 
kiszolgáltatottabbak másoknál. Az önkormányzatoknak 
lehetőségük van arra, hogy rászorultságtól függően tűzifa 
támogatással segítsék a nehéz helyzetben élőket. Ahhoz, 
hogy ez megtörténhessen a Képviselő-testületnek 
rendeletet kellett alkotnia, ami az október 27-ei ülésen 
megtörtént.

3. A következő napirendi pontban az Önkormányzat 
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalták a 
képviselők. Az Önkormányzat valamennyi intézménye 
tartotta a költségvetését, kiadásaik valamennyi jogcímen 
az éves költségvetési előirányzat időarányos részének 
megfelelőek, vagy annál alacsonyabbak. 

4. Az ülés előterjesztései között szerepelt még a Fellegvár 
Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolója, 
valamint a következő nevelési év munkaterve, amelyeket 
Papaneczné Papp Éva intézményvezető elkészített. A 
képviselők mindkettőt elfogadták.

5. A Pro Visegrád Kft . ügyvezetője ugyancsak elkészítette 
a 2022. évi Palotajátékokról szóló beszámolóját. Cseke 
László összefoglalójából megtudhatjuk, hogy idén 
egy nagyon komoly fejlesztés zajlott le a fesztivál 
vonatkozásában, ugyanis 100 százalékban állami 
támogatásból, végre sikerült lefedni a nagy lelátót. A 
Palotajátékok közel négy évtizedes történetének második 
legnagyobb fejlesztése valósult meg (az első maga a 
nagy lelátó beszerzése volt évtizedekkel ezelőtt). A 
beruházás hosszú időre lehetővé teszi a Palotajátékok és 
egyéb kulturális programok biztonságos megvalósítását. 
Összességében elmondható, hogy sikeres rendezvényt 
tudhatunk magunk mögött, annak a stábnak a 
részvételével, amelyik az elmúlt években is szerepet 
vállalt az előkészítésben és a lebonyolításban. 

6. Az Örökerdő Alapítvány azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy járuljon hozzá ahhoz, 
hogy a Tündérkertben elhelyezésre kerülő információs 
táblákon a városi címer szerepelhessen. A Képviselő-
testület nem látta akadályát az engedély megadásának. 

VÁROSHÁZI MOZAIK
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7. A Hydro Régia Mérnök Iroda Kft -vel kötött tervezési 
szerződés alapján elkészült a Rigó utca szennyvízelvezetési 
terve. A vízjogi engedélyeztetési eljárásra történő 
benyújtás előtt a csatorna nyomvonala által érintett terület 
rendezésére (szolgalmi jog bejegyzése) van szükség. Ezzel 
kapcsolatban született döntés az október 27-ei ülésen.

8. Ugyancsak döntöttek a képviselők a Visegrád, Mozi 
köz – Magyar László Tornacsarnok közötti összekötő út 
közvilágításának tervezésére és kivitelezésére érkezett 
árajánlatok vonatkozásában. A legjobb árajánlatot a 
Packers Energo Light Kft . adta, a szükséges fedezet a 
2022. évi költségvetés „Általános tartalékok” soron 
rendelkezésre áll.

9. A továbbiakban az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 
döntöttek a képviselők a pénzügyi kötelezettségvállalás 
vonatkozásában.

10. A Képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésén 
döntött arról, hogy a tulajdonát képező 2025 Visegrád, 
Fő út 12/B. szám alatti, Visegrád 69/1 helyrajzi számú, 
1000m2 területű belterületi ingatlant pályázat útján 
kívánja értékesíteni. Kikiáltási árként – az igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét is fi gyelembe 
véve – 42 millió Ft került meghatározásra. Az értékesítéssel 
a Képviselő-testület egy új bölcsőde létrehozását kívánta 
lehetővé tenni Visegrádon. Az ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázati kiírás megtörtént. Az ajánlattételi 
határidőig az Apróka Bölcsőde Nonprofi t Kft . nyújtott 
be érvényes ajánlatot (40 millió Ft megajánlott összeggel). 
A Képviselő-testület a pályázóval történő ingatlan adás-
vételi szerződés megkötéséről döntött.

11. A Th ermal Hotel Visegrád Zrt. azzal a kérelemmel 
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a 2014. augusztus 
15. napján létrejött termálvíz hasznosítási, felhasználási és 
együttműködési szerződésben foglalt mennyiségen felül 
további – emelt mennyiségű – termálvizet vételezhessen. 
A kiegészítő szerződésben a többlet termálvíz igényt 
egy évig kívánja biztosítani az Önkormányzat, amely 
egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható, 
amennyiben a kérelmező a többlet termálvíz igényét 
továbbra is fenntartja.

12. Önkormányzatunk célja Visegrád teljes 
közvilágításának korszerűsítése. A LED technológia 
alkalmazása alacsony fogyasztás mellett is jobb 
megvilágítást tud biztosítani. A beruházás 100%-os, vagy 
részleges, 50 %-os megvalósításával ajánlattételi felhívást 
küldtünk több cégnek, közülük a Packers Energo Light 
Kft . nyújtotta be a legjobb árajánlatot.

13. További hír, hogy az idei évben megtakarított 
forrásoknak köszönhetően, a Képviselő-testület döntése 
alapján, ebben az adventi és karácsonyi időszakban is 
fénybe öltöztethetjük városunkat. A korábbi évekhez 
hasonlóan, modern, energiatakarékos fénydekoráció 
kihelyezésére kerül sor többek között a Rév- és Nagy Lajos 
utcában, valamint a Millenniumi kápolnánál.  Őszintén 
reméljük, hogy örömmel fogadják majd a visegrádiak és 
az idelátogatók egyaránt.

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

KÖZMEGHALLGATÁS
Visegrád Város Önkormányzata tisztelettel hívja Önöket 2022. december 15-én csütörtökön, a Pilisi Parkerdő székházának 
(Visegrád, Mátyás király utca 6.) nagytermébe, ahol 17 órától Közmeghallgatást tartunk.

Részvételükre feltétlenül számítunk!

Visegrád Város Önkormányzata

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. december 19-től 2023. január 8-áig a Visegrádi Polgármesteri Hivatal zárva tart. 
Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2023. január 9. hétfő

Elhalálozással kapcsolatos, halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben hívható telefonszám:

 2022. december 19-31. között: +36 20 251 9672

2023. január 2-8. között: +36 20 599 9217

Minden Kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
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A VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 

2022. DECEMBER 19-én HÉTFŐN 15:00 órakor 

a visegrádi moziban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

MEGHÍVÓ - EINLADUNG

A NEMZETISÉGEK NAPJA alkalmából a

VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2022. december 19-én hétfőn, 16 órai kezdettel a MOZIBA

hagyományos német nemzetiségi

KARÁCSONYI ÜNNEPI MŰSORRA

Fellépnek az óvodások, az általános iskolások és a felnőtt nemzetiségi csoportok.

Az ünnepi műsor alatt a mozi előterében büfénk kínálatával várjuk vendégeinket.

Seid unsere Gäste!

VNNÖ képviselői 

MEGHÍVÓ

 

FROHE WEIHNACHTEN und ein glückliches neues JAHR wünschen wir euch liebe Leser! 
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Kedves Visegrádiak!
Advent, azaz a várakozás időszakában vagyunk. 
Készülünk a keresztény világ egyik legszentebb 
ünnepére, a karácsonyra, amelynek középpontjában a 
család, az öröm, a békesség, és legfőképpen a szeretet áll. 
Gondoljunk csak arra, hogy Isten úgy szerette a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta értünk.
Az advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésből 
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A Szent 
András napjához 
(november 30.) 
legközelebbi vasárnapon 
veszi kezdetét és 
december 24-én ér véget. 
Érdekes látni, tapasztalni 
és megélni, hogy ezekben 
a hetekben mindannyian 
egy kicsit másképpen 
éljük az életünket, mint 
az év többi részében. 
Megpróbáljuk a 
lehető legtöbbet adni 
szeretteinknek és a 
környezetünkben élő 
embertársainknak. Az 
ünnep közeledtével egyre 
jobban átjárja szívünket a 
békesség és a meghittség 
iránti vágy, ami a 
karácsonnyal teljesedik 
ki. Örüljünk és adjunk 
hálát, hogy mi, magyarok 
átélhetjük ezt, hiszen a mai 
világban ezek az értékek 
nagyon „törékenyek”! 
Gondoljunk csak a 
szomszédos országban 
dúló szörnyű háborúra!
Természetes emberi megnyilvánulás, hogy az esztendő 
végéhez érkezve felidézzük a lassan mögöttünk hagyott 
év sikereit, az örömteli pillanatokat, valamint azokat 

a nehézségeket, amelyeket leküzdve elértük a kitűzött 
célokat.
Engedjék meg, hogy felelevenítsem Önöknek a 2022-es 
év legfontosabb történéseit:
A tavalyi közmeghallgatást követően, a karácsony előtti 
napokban meghozott kormányzati döntés szerint, 20 év 
után kissé gyarapítva, (a korábbi 4 hektár helyett 6 hektár) 
Visegrád Városa végre tulajdonába vehette a sportpályát 
és annak környezetét.

Az év elején szilárd 
burkolatot kapott a CBA 
parkoló mellett, a Magyar 
László Tornacsarnok és a 
11-es számú főközlekedési 
utat összekötő, sáros, 
kátyús útszakasz. E 
sorok írásakor javában 
zajlik a sportlétesítmény 
környezetének rendezése. 
A munkálatok keretében a 
járda elemeket és lapokat 
kicserélik, valamint 
további járófelületeket, 
virágágyásokat alakít ki 
a kivitelező. Visegrád 
2023-ban ünnepli annak 
a jeles eseménynek 
a 700. évfordulóját, 
hogy I. Károly magyar 
uralkodó Temesvárról 
Visegrádra tette át királyi 
székhelyét. Ezzel akkori 
értelemben, Visegrád lett 
Magyarország fővárosa. 
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.

POLGÁRMESTERI GONDOLATOK AZ ÉV VÉGÉN

 

Pilinszky János: 
A fényességes angyal is (részlet)

…akár a fényes pelyhek is

vigyázva földet értek,

a fényességes angyal is,

ő is a földre lépett.
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Átvettük a kivitelezőtől az átfogó korszerűsítés keretében 
újjászületett Magyar László Tornacsarnokot, a fejlesztés 
utolsó részeként az év elején beépítésre került a 
térelválasztó függöny, mely lehetőséget biztosít két osztály 
egyidőben zajló testnevelés órájának megtartására. 
Dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselőnk szavait 
idézve – „A sportlétesítmény gyermekeink boldogságát, 
fejlődését és egészségét fogja szolgálni”.
Két évtized után, a tavaszi rügyfakadás beköszöntével 
a Fellegvár Óvoda játszóudvara újult meg pályázati 
forrásból. A legkisebbek örömmel vették birtokba a hintát, 
a csúszdás tornyos várat, a babaházat, a homokozót, és 
a rugós játékokat. A Pilisi Parkerdő Zrt. támogatásának 
köszönhetően fa asztalokkal és padokkal gazdagodott 
óvodánk udvara.
1987. augusztus elsején zárták le a visegrádi Duna-part 
teljes szakaszát a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer 
építése miatt. A csónakházat le-, a strandolásra alkalmas 
partszakaszt pedig elbontották! Egyik napról a másikra 
megszűnt a pezsgő vízi élet. A hatóságokkal történt 
egyeztetéseket és a hozzájárulások beszerzését követően, 
ez év tavaszától mindkét visegrádi öböl megnyílt az 
evezősök számára. 
Miniszteri támogatásnak köszönhetően tavasszal 
megvalósult a Kálvária felső – sziklás, meredekebb – 
szakaszának felújítása. A sétány így biztonságosabbá vált 
mindannyiunk számára.
Méltán lehetünk rá büszkék, hogy májusban városunk 
adott otthont a Giro d’Italia – Nagy Rajt első szakasz 
befutójának. A budapesti Hősök teréről induló 
versenyzőket az útvonal mentén szurkolók tömege várta 
és éltette, kiemelt fi gyelemmel követve a három magyar 
versenyző szereplését. Többek között egy különleges 
szelfi ponttal vártuk a látogatókat, a fotózkodni vágyók a 
szurkolói bázison egy retro óriás kerékpár és egy óriás 
pad társaságában örökíthették meg, hogy részesei voltak 
a rangos eseménynek. A pad és a kerékpár Panyik Imre 
díszműkovács alkotása. A padon lévő felirat "Hadd 
legyek újra gyerek”, valamint a pad és a kerékpár mérete a 
felnőttek számára is a gyerekkort idézi. Egy emberöltővel 
ezelőtt csak keveseknek adatott meg gyermek kerékpáron 
biciklizni tanulni. Kerékpározni csak szüleink felnőtt 
kerékpárján tanulhattunk meg, a padon ülve lóbálhattuk 
lábainkat. Ezt a nosztalgikus érzést jelenítik meg a művész 
alkotásai, amelyek jelenleg is megtalálhatók a sportpálya 
területén.
Az idei évben a Palotajátékok közel négy évtizedes 
történetének második legnagyobb fejlesztése (az első 
maga a nagy lelátó beszerzése volt évtizedekkel ezelőtt) 
valósult meg a nagy lelátó lefedésével. Ez nem kizárólag 
kényelmi szempontból fontos, hanem a fesztivál 
biztonságos megrendezését is szolgálja. A fejlesztés 
továbbá lehetőséget biztosít egyéb kulturális programok 
megrendezésére.

A környező településekhez hasonlóan, az idelátogató 
turisták által okozott többletterhelés miatt, Visegrádon 
is bevezetésre került a díjfi zető parkolás. A befolyó 
bevételeket elsősorban közterületeink fenntartására, 
járdák, utak felújítására kívánjuk fordítani.
Az idei Építésztábor keretében, nyáron készült el a 
Fellegvár Óvoda kertjében álló pavilon, amely fedett 
játszóterületet biztosít a gyerekek számára. Az év végén 
az intézményben alternatív fűtési lehetőséget biztosítva, 
energetikai korszerűsítést hajtottunk végre, inverteres 
(hűtő-fűtő) klíma beszerelésével. 
Teljes mértékben kormányzati támogatásból megvalósult 
a Millenniumi kápolna rekonstrukciója.
Kiemelt jelentőségű, hogy lezárult az árvízvédelmi 
projekt, aminek köszönhetően városunk három kilométer 
hosszúságú árvízvédelmi rendszerrel büszkélkedhet. 
Ehhez kapcsolódóan megépült a mobil gát elemeinek, 
gerendáinak tárolására szolgáló épület. A megvalósult 
beruházás nagymértékben hozzájárul az árvízi 
biztonság javításához, valamint az árvízi kockázatok és 
az esetleges, védekezéshez szükséges költségek jelentős 
csökkentéséhez.
A visegrádi polgárok számára a legfontosabb és 
leginkább örömteli hír lehet, hogy befejeződött az 
Egészségház felújítása. Ahogyan arról a Visegrádi Hírek 
előző számában beszámoltunk, immár egy korszerű, 
a feladatellátást kiszolgáló intézményben fogadhatja a 
gyermek- és felnőtt háziorvos, a fogorvos és a védőnő 
a hozzájuk érkezőket. Az Önkormányzat a kormányzati 
támogatást kiegészítve, jelentős mértékben járult hozzá 
a munkálatokhoz.
A felsorolt fejlesztéseken kívül sikeres, mindennapi 
életünk biztonságát szolgáló pályázatokat bonyolítottunk 
le, járdák, utak, támfalak, és patakmeder újultak meg 
(Széchenyi utca, Fő utca, Csukavölgy utca, Kilátó utca, 
Szent László utca, Pázmány Péter utca) a városban 
a Magyar Falu Program és a Belügyminisztérium 
támogatásaiból.
Az év során tavasztól őszig több kulturális rendezvényt, 
koncertet rendezhettünk meg a Nemzeti Művelődési 
Intézet, a Bethlen Gábor Alap támogatásával és saját 
forrásainknak köszönhetően.
Ezúton is köszönöm a Magyarország Kormánya által 
nyújtott támogatásokat, amelyek Visegrád fejlődését 
szolgálják!
Kívánom mindannyiunknak, hogy a 2023-as év békés és 
eredményekben gazdag legyen! 
Áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt és boldog új 
esztendőt kívánok Visegrád minden polgárának!

Eőry Dénes
polgármester
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Kedves Olvasó!

Elcsendesedésre hív bennünket az Ige szava! Az adventi 
időszakban Isten különösen is fontossá teszi számunkra 
a csendet, csendességet. Mert a csend elengedhetetlen. 
Elengedhetetlen ahhoz, hogy megnyugodjunk és 
megpihenjünk. Elengedhetetlen ahhoz, hogy számba 
vegyük életünk eseményeit, kapcsolatunkat a Mindenható 
Istennel és egymással. Elengedhetetlen ahhoz, hogy 
odafi gyeljünk az ÚRra és meghalljuk Jézus Krisztus 
hívó szavát. Elengedhetetlen ahhoz, hogy felfokozott, 
ingerekkel teli világunkban észrevegyük azt, ami igazán 
lényeges. Elengedhetetlen ahhoz, hogy felismerjük és 
elismerjük, hogy az ÚR az Isten, és ebben az Istennel 
betöltött csendben megtaláljuk lelki békénket.

Nemhiába épp ebben az időszakban próbálja a leginkább 
ellopni az Ördög az időnket és a csendünket, hogy a 
világ harsogó zaja, túlpörgetett életvitelünk, süketté és 
közönyössé tegyen bennünket. Ne maradjon időnk, 
erőnk az ÚRral való és egymással való kapcsolatunk 
ápolására. Tele a naptárunk évvégi feladatokkal, 
teendőkkel, intézni valókkal, hajszol bennünket a lázas 
készülődés is az ünnepre.  A földi, mulandó dolgokkal 
foglalkozunk ahelyett, hogy a mennyei, az örökkévaló 
dolgok felé irányítanánk a fi gyelmünket. Így válunk 
kifosztottá még karácsonykor is. Pedig ez az ünnep pont 
arról szól, hogy Isten milyen gazdagon megajándékozott 
bennünket! Szent Fiában a legértékesebb kincset kínálja 
nekünk!

Épp ezért harcoljunk a világ zajával, és tudatosan 
csendesedjünk el ebben az ünnepi időszakban, hogy 
az adventi csendben Isten, Igéje által a szívünkre 
beszélhessen, taníthasson, formálhasson, felhívhassa a 
fi gyelmünket arra, ami igazán lényeges!

A Református Egyházban idén ünnepeltük a reformáció 
505. évfordulóját. A reformáció alaptörekvése, hogy 
megismerje minden ember a Szentírásból a Biblia 
Krisztusát, hogy az ÚR Jézus Krisztus személyes 
Megváltónkká lehessen! 

Szeretettel hívom a kedves olvasót és városunk közösségét 
arra, hogy olvassuk együtt a Bibliát ebben az adventi 
időszakban! December 1-től minden nap olvassunk el 
1 fejezetet Lukács evangéliumából, ami 24 fejezetből áll! 
Így aztán Szentestére át is olvassuk ezt az evangéliumot, 
amely részletezi Jézus földre jöttét, életét, munkásságát, 
áldozatát és mindezeken keresztül az Élő Isten ember 
iránt való mérhetetlen szeretetét. Megerősödhetünk az 

evangélium örömüzenetében: Jézus Krisztus miattunk, 
helyettünk és értünk halt meg a golgotai kereszten, hogy 
megmentsen bennünket!

Isten adja, hogy az Ige olvasása által találkozásunk legyen 
az ÚR Jézus Krisztussal, igazi adventi csend költözzön 
otthonainkba, és lelkileg készülhessünk karácsony 
ünnepére és az ÚR Jézus visszajövetelére! 

Adventi csend van.

Nincs hang, csak lélek-beszéd.

Adventi csendben

Lehullok, Uram, eléd.

Adventi csendben

Csak hitem kis mécse ég;

Adventi csend van.

Köröttem mély a sötét.

Adventi csend van…

Készül-e, mond, a szíved?

Adventi csendben

Gyümölcsöt hoz-e hited?

Adventi csendben

Szunnyadsz tán? Lámpád nem ég?

Adventi csend van…

Krisztus vár éretted még.

Almási Mihályné: Adventi csendben

Jézus Krisztus kegyelmével teljes, áldott ünnepeket 
kívánok minden kedves olvasónak!

Szeretettel: 
Pógyor Judit

református lelkipásztor

„CSENDESEDJETEK EL, ÉS TUDJÁTOK MEG, HOGY ÉN VAGYOK AZ ISTEN!”
/ZSOLTÁROK KÖNYVE 46,11/
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December 24. Szombat

16:00 Istentisztelet Dunabogdányban

December 25. Vasárnap Karácsony I.

09:00 Úrvacsorás Istentisztelet Visegrádon

11:00 Úrvacsorás Istentisztelet Dunabogdányban

December 26. Hétfő Karácsony II.

09:00 Úrvacsorás Istentisztelet Visegrádon

11:00 Úrvacsorás Istentisztelet Dunabogdányban

December 31. Szombat

18:00 Óévi Istentisztelet Dunabogdányban

Január 1. Vasárnap

09:00 Újévi Istentisztelet Visegrádon

11:00 Újévi Istentisztelet Dunabogdányban

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE A DUNABOGDÁNYI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN ÉS A VISEGRÁDI REFORMÁTUS 

LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉGBEN:

Fotó: Gábor GyulaNapi cseppek 2.
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Többekben felmerülhet a kérdés mitől múzeum egy 
múzeum?  A mostanáig használatos meghatározás 

szerint egy intézmény attól lesz múzeum, ha a kulturális 
értékeket gyűjti, megőrzi, restaurálja, nyilvántartásba 
veszi, tudományosan feldolgozza továbbá kiállításokon, 
illetve egyéb módon bemutatja. Nézzük, hogy ennek 
szellemében mióta létezik múzeum Visegrádon.

Tudjuk, hogy Viktorin József már 1870-ben leírta, 
hogy Visegrádon, a Salamontoronyban létre kellene 
hozni egy Korvin Mátyás nevét viselő régiségtárat. 
Nemcsak az elnevezés történt meg, hanem 1871-től 
megindultak az ásatások a fellegvárban és az előkerült 
leleteket Henszlmann Imre lerajzoltatta és beküldte a 
Magyar Nemzeti Múzeumba. Az első világháború után 
a visegrádi régészeti és műemléki munkálatok irányítója 
Schulek János 1934-től leltárba vette az előkerült leleteket 
és a Salamontorony II. emeletén levő ablakfülkében 
„múzeumi célra” használható helyiséget rendezett 
be. Schulek János halála előtt, 1948-ban a „Visegrádi 
múzeum” címmel foglalta össze elképzelései a leendő 
múzeumról. 

A tiszteletre méltó kezdeményezések után a visegrádi 
múzeum tényleges megszervezése, a szakmai munka 
megindítása Héjj Miklósra (1922. december 11.–1996. 
augusztus 27.) maradt, akiről születése 100. évfordulója 
alkalmából is meg kell emlékeznünk.

Családi háttere a műszaki és a humán tudományok felé 
is nyitottá tette. Apja Studnicska Mihály gépészmérnök, 
4 nyelven beszélt és nemcsak 6000 kötetes könyvtárával, 
hanem a baráti köréhez tartozó irodalmárokkal, 
művészekkel is hatást gyakorolhatott Miklós fi ára, aki 
először a Műegyetem építészmérnöki karán tanult, majd 
a katonai szolgálat és hadifogság után a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen a Gerevich Tibor által vezetett 
Művészettörténet és Keresztény Régészet Tanszékén 
szerzett ősrégészet-középkori régészet-művészettörténet 
szakos diplomát 1950-ben. Már 1948-tól, egyetemi 
hallgatóként részt vett a visegrádi régészeti feltárásokban, 
majd Dercsényi Dezsőtől ő vette át a királyi palota kutatását. 
1951-től a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa, 
majd az 1950 november 7-én létrehozott Mátyás Király 
Múzeum igazgatójaként végezte áldozatos régészeti, 
műemlékvédelmi, múzeumszervezői és közművelődési 
tevékenységét 1984-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. 
Visegrádi pályafutásának talán legtragikusabb eseménye 
a Salamon-torony leégése 1950 júniusában. Miután a 
Visegrádi Várbizottságot feloszlatták a torony őrzés nélkül 
maradt és feltehetőleg egy eldobott cigarettacsikk okozta 
a katasztrófát. Héjj Miklós szóbeli elmondása szerint 
Dercsényi Dezsővel szabotázs gyanújába keveredtek. 
Szerencséjükre a füstölgő romok között előkerült egy 
tábla „Tilos a dohányzás” felirattal. Nehéz elképzelni, 
miként férhetett bele a „szűk” 35 évbe a királyi palota, az 

HÉJJ MIKLÓS CENTENÁRIUMÁRA
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alsóvár, a középkori város régészeti kutatása, a sibriki és a 
várkerti feltárások beindításának szervezése, a visegrádi 
múzeum tényleges létrehozása: raktárak, kutatószobák, 
restaurátor műhely, könyvtár, kiállítóhelyek kialakítása. 
Ezeket, a munkákat hosszú éveken keresztül egyedül 
kellett végeznie, csak 1959-ben, majd 1964-ben került a 
múzeumba szakképzett restaurátor és régész munkatárs. 
A királyi palota feltárásához a kor legkiválóbb régész 
szakembereit nyerte meg segítségül. A korábban előkerült 
Herkules-kút után újabb kutakat tárt fel és az ország egyik 
legjobb szobrász-restaurátorával együtt Visegrádon és a 
Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki a rekonstruált 
kútházakat. A palota ásatásai mellett az alsóvárban 
végzett régészeti kutatásban és a műemléki helyreállítás 
szervezésében is részt vett. Az általa írt szakcikkek mellett 
Visegrád történetéről és a királyi palotáról közzé tett 
kötetei segítették a nagyközönséget, hogy a 70-es évekig 
fi gyelemmel kísérhessék a Visegrádon folyó tudományos 
munka eredményeit. Az 50-es–60-as évekre a kor szakmai 
előírásainak megfelelően helyreállított palotában hosszú 
éveken keresztül Héjj Miklós kalauzolhatta az ide látogató 
külföldi állam- és kormányfőket.

Jellegzetes alakja mindenütt feltűnt Visegrádon, ahol 
valamilyen földmunkát végeztek. A mai település alatt 
lévő királyi város régészeti kutatásának megkezdése 
is az ő nevéhez fűződik. Héjj Miklós nem csak 
szűkebb szakterületével, a középkorral foglalkozott. 
A Visegrádra vonatkozó 16–18. és a 19–20. századi 
metszet- és képanyag-, képeslapgyűjtemény és számos 
újkori dokumentum begyűjtésével, megvásárlásával ő 
teremtette meg a múzeum helytörténeti gyűjteményét. 
Neki köszönhető, hogy a Duna kotrásából előkerült 
számos fémtárgy, a bronzkori kardtól a szovjet hadsereg 
sisakjáig bekerült a múzeumba, komoly fegyveranyaggal 
gazdagítva a gyűjteményt, nem beszélve olyan kiemelkedő 
leletekről, mint a 15. századi aranytányér vagy az ezüst 
szerelékes avar kard.

Héjj Miklós nemcsak fi zikai valójában, hanem 
szellemében, érzelmeiben is Visegrádon élt és ezer szállal 
kötődött a településhez. Talán mindenkinél jobban 
érezte, tudta Visegrád jelentőségét az irodalomban, 
képzőművészetben. Baráti kapcsolatban volt a 
Visegrádon élő művészekkel, akik közül most csak 
Áprily Lajos nevét emelnénk ki. Szándékában állt kiadni 
Áprily Lajos Visegrádi képek c. prózai művét Bardon 
Alfréd műegyetemi tanár festményeivel, grafi káival. 
A könyvet 2017-ben sikerült megjelentetni, a költő 
szövege mellett Áprily Lajos, Bardon Alfréd és Héjj 
Miklós életrajzával kiegészítve. 

A királyi palota a 60-as, 70-es években – úgy, mint nagy 
királyaink idejében – a művészetek otthona lett: nyár 
esti régi zenei koncertek, az Országos Színjátszó Napok 
rendezvényei és sok más kulturális program zajlott le 
a királyi székhely falai között. Régészeti, történeti és 
képzőművészeti kiállítások a Salamon-toronyban és az 
általános iskolában is várták a látogatókat. 1969-ben ő is 
lelkesen támogatta a Viktorin emlékmű felállítását és a 
múzeum rendezvényekkel, kiállítással tette emlékezetessé 
az 1969-es évet. Héjj Miklós, mint művelődésszervező, 
és mint érdeklődő visegrádi polgár lelkesen részt 
vett Visegrád kulturális életében. Ott lehetett látni a 
művelődési ház rendezvényein, az Őrtorony presszó 
irodalmi estjein is. Nyugdíjaztatása után sem vonult 
vissza. A múzeumba kerülő fi atalabb kollégákat szívesen 
segítette tanácsaival, gyakran meglátogatta ásatásaikat 
s örült az új eredményeknek. Szakmai és közéleti 
kitüntetéseinél többet jelentett számára az őt ismerő és 
szerető barátok, kollégák, érdeklődő visegrádiak szeretete 
és megbecsülése. Így emlékezzünk rá születésének 100. 
évfordulóján.

Gróf Péter
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A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma

és a Mátyás Király Művelődési Ház

meghívja Önt a

„RÉGÉSZ, MÚZEUMIGAZGATÓ, VISEGRÁD DÍSZPOLGÁRA”

című, Héjj Miklós (1922-1996) születésének 100. évfordulója alkalmából

megrendezendő emlékülésre,

2022. december 10-én szombaton, délelőtt 10 órára a visegrádi moziba.

PROGRAM

Buzás Gergely: Héjj Miklós kutatásai a visegrádi királyi palotában (előadás)

Kováts István: Héjj Miklós ásatásai a visegrádi alsóvár és fellegvár területén (előadás)

Gróf Péter: Héjj Miklós és Visegrád 1948-1996 (előadás)

Megemlékezés Héjj Miklós sírjánál, a visegrádi temetőben

KINCSET ÉRŐ KÖZÖSSÉG - KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ 
VISEGRÁDI LELETEK A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN

Árpád- és hun-kori aranyleletek, csatok, edények, 
sőt egy 70 kilogrammos római kilométerkő is 
látható a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb, 
időszaki kiállításában. A "Kincset Érő Közösség" 
tárlata az intézmény Közösségi Régészeti 

Programjában részt vevő önkéntesek előtt tiszteleg. 
A kezdeményezés 2017-ben indult munkacsoportként, 
mára már több mint 200 aktív tagja van, akik az 
ország minden tájegységéből képviseltetik magukat, 
korra, nemre, foglalkozásra való tekintet nélkül. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum olyan leleteket köszönhet 
ennek a közösségnek, amelyek segítségük nélkül sosem 
kerültek volna elő, így az intézmény gyűjteményét sem 
gazdagítanák. 

Többek között településünk lakosai között is szép 
számmal vettek részt korábban az elmúlt években is 
ebben a programban.

A tárlat kurátori tárlatvezetéssel is megtekinthető, 
december 17-én. 

További információk: 

• https://mnm.hu/hu/esemenyek/kiallitas/kuratori-
tarlatvezetes-kincset-ero-kozosseg-kiallitasban

• https://mnm.hu/hu/esemenyek/kiallitas/kuratori-
tarlatvezetes-kincset-ero-kozosseg-kiallitasban

Magyar Nemzeti Múzeum

A VISEGRÁD, SIBRIK-DOMBI RÓMAI KORI TÁBOR ÉS A KÖZÉPKORI ISPÁNI KÖZPONT
2022. ÉVI TERVÁSATÁSÁNAK EREDMÉNYEI

A MNM Mátyás Király Múzeuma idén 9. alkalommal 
végzett tervásatást a Sibrik-dombi lelőhelyen. A munkát 
tavasszal bozótirtással és tereprendezéssel kezdtük, 
amelyet a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete 
fi nanszírozott. A földmunkák során kiderült, hogy ezen a 
területen a déli táborfal-szakasz a jelenlegi járószint alatt 
alig 10-15 cm-rel található, ezért a jelentkező falkoronát 
kibontottuk és letisztítottuk. 

Az augusztusi tervásatás négy hete alatt érintett 300 m2-
nyi területen római kori és középkori tárológödrök mellett 
egy 10-11. századi földbe mélyített, cölöpszerkezetes ház 
is feltárásra került. Tudományos szempontból jelentős 
eredménynek számít, hogy sikerült igazolni a feltételezett 
helyen a római kori táborkapu létét. A két U-alakú torony 
által védett (déli) kapubejárat mintegy 3 m széles volt. A 
kapun áthaladó útfelszín teljesen lepusztult, csupán 30-40 
cm vastag, kisebb-nagyobb kövekkel, téglatöredékekkel 
és kaviccsal kevert habarcsos alapozását találtuk meg. 
Ebből az alapozásból Iovianus császár (Kr. u. 363-364) 
verdefényes érméje került elő, ami arra utal, hogy az 
utat a 360-as évek közepén felújították. A kaput a 10-
11. században már biztosan nem használták, mert a 
bejárattól kb. 3 m-re egy földbe mélyített házat alakítottak 
ki az útfelszín átvágásával. A táborfalon kívül, attól mintegy 

9 m-re, egy V-alakú árok rövid szakaszát fi gyeltük meg, az 
erődfal és az árok közötti területen egy földbe mélyített 
kemencés ház részletét tártuk fel. 

Idén is gazdag leletanyag látott napvilágot: többek között 
280 db római kori bronz érme, három középkori ezüst 
veret, egy ólom dobókocka, két római kori plomba és 
12 db vas nyílhegy került a Múzeum gyűjteményébe. 
A mindennapi élet használati tárgyai közül kézzel 

formált római kori fazekak és 10-11. századi főzőedények 
töredékeit találtuk meg nagy számban.

Az ásatáson a MNM Mátyás Király Múzeumának kollégái 
és évek óta visszajáró önkénteseink mellett a MNM 
Nemzeti Régészeti Intézetének és a MNM Balassa Bálint 
Múzeumának munkatársai, az ELTE régészhallgatói, 
a Pest megyei Közösségi Régészeti Egyesület 
tagjai, illetve a Berzsenyi Dániel Gimnázium 12/A 
osztályának régésztáborozói vettek részt. Munkájukat 
ezúton is köszönjük! Köszönet illeti Visegrád város 
önkormányzatát, hogy csapatunknak biztosította a meleg 
étkezést!

Boruzs Katalin
ásatásvezető

MNM Mátyás Király Múzeuma
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„BRÜDERCHEN KOMM TANZ MIT MIR…!” – TÁNCBAHÍVÓ

Örömmel közöljük, hogy ősztől óvodánkban német 
nemzetiségi táncfoglalkozás kezdődött (heti 
rendszerességgel, délutánonként) nagyobb ovisok 
részére!

Mi  ösztönzött minket, hogy elindítsuk ezt a 
tevékenységet?

Óvodai nemzetiségi nevelésünk célja a nemzetiség 
nyelvéhez való pozitív viszony kialakítása, a nemzetiségi 
kultúra ápolása és a hagyományok tovább örökítése, 
ünnepek és jeles napok köré építve, az érzelemi 
ráhangolódást segítő irodalmi- és zenei szemelvények 
által.

A hagyományok tovább adása az óvodás gyermek 
életkorához igazodva a táncokon, körjátékokon, 
énekes játékokon, mondókákon és gyermekjátékokon 
keresztül valósul meg.

Gyermekeink lételeme a mozgás. A tánc ennek az egyik 
legjobb módja, ami a legtöbb mozgásformát egyesíti. 
Végzése során fontos testi képességeket is fejleszt 
(ritmusérzék, ügyesség, gyorsaság, helyes testtartás, 
kulturált mozgás).

Szerepléseinkre készülve, gyakorolva a gyereken látszik, 
milyen lelkesen ropják a táncokat.

Október közepétől csütörtök délutánonként 
találkozunk. Sváb zenére bemelegítünk, 
megmozgatjuk, „bejáratjuk” kezünket, lábunkat. 
Ezután táncba hívjuk egymást: Brüderchen komm tanz 
mit Mir! A táncoknál, körjátékoknál megismerkednek 
és gyakorolják a lépéseket, fogásokat valamint az 
alakzatokat. Ne bonyolult koreográfi ára gondoljanak: az 
utánzó mozgás, a páros forgás, a guggolás, a kifordulás és 
a taps a jellemző.

Márton nap közeledtével például libás táncot, a 
Ganasser-t játszottuk. Egy gyermek a kör közepén a 
gúnár, „szárnycsatttogtatással, sziszegéssel” ijesztgeti 
a többieket, akik zenére körbejárják. Zeneváltásnál 
mindenki párt választ és együtt forognak. Akinek nem 
jut társ az lesz a következő gúnár.

A foglalkozásokat vidám levezető játékokkal, 
táncokkal (székfoglalós, seprűs, Hochzietmarsch, 
Fliegerlied) zárjuk.

Jó hangulatban, kellemesen elfáradva érnek véget 
együttléteink. Szeretnénk megköszönni a szülőknek a 
bizalmat és a támogatást.

Schandlné Herr Margit óvodapedagógus
Herrné Láng Noémi német nemzetiségi óvodapedagógus 
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IDŐUTAZÁS MÁTYÁS KORÁBA

Hatodikos tanítványaimmal ismét felkerekedtünk, 
hogy elhagyva az iskola épületét, informális tanulási 
környezetben bővíthessük történelmi ismereteinket. 
A múzeumi színtér ugyanis szórakoztató, interaktív 
jellegének köszönhetően lehetővé teszi a hatékonyabb 
tanulást. Tárlatvezetőként a múzeum régésze, Kováts 
István volt segítségemre. Ezúttal a középkori magyar 
történelem legkiemelkedőbb időszakát, Mátyás király 
uralkodását vettük górcső alá. Előzetesen a tanórákon 

készültünk a Palotában megvalósuló programra, majd 
a helyszínen Kováts István vezetésével barangoltunk 
a királyi konyhában, a Corvin-lakosztályban, a királyi 
kápolnában, a kiállítóteremben stb... A sok új ismeret 
befogadása után következett a várva várt egyéni 
program, amikor a gyerekek önállóan kereshették meg 
kérdéseikre a válaszokat a Palota területén. Lázas kutatás 
kezdődött, még a Palotekertbe is elkalandoztak. Annyira 
belemerültek a feladatba, hogy végül nem volt könnyű 
időben visszaindulni az iskolába.

Igazán maradandó élményekkel gazdagodtunk és 
elmélyültebbé vált az az ismerethalmaz, amelyet a 
tanórákon sajátítottunk el. 

Köszönet a MNM Mátyás Király Múzeumának, 
hogy lehetőséget biztosított arra, hogy a Palotában 
valósulhasson meg a program, és hálás köszönet Kováts 
István régésznek az érdekes és sok új ismeretet tartalmazó 
tárlatvezetésért.

Remélem sikerült a gyerekekhez közel hozni Mátyás 
korszakát és felkelteni bennük a városunk és hazánk 
történelme iránti kíváncsiságot!

Bosnyák Endréné
történelemtanár

RENDHAGYÓ MEGEMLÉKEZÉS 1956-RÓL

Ebben az évben is rendhagyó módon emlékeztünk 
meg 1956-ról. Iskolánk diákjai, az első osztályosoktól a 
nyolcadikos diákokig a művészeti teremben gyűltek össze. 
Bevezetőként felelevenítettük, hogy milyen okok vezettek 
a forradalom kitöréséhez, majd sorra vettük október 

23. eseményeit. Majd néhány kérdést válaszoltak meg a 
gyerekek egy internetes felületen keresztül. Válaszaikat 
kivetítettem, így mindannyian olvashattuk azokat. 
Például, hogy szerettek volna élni 56-ban? Ha sportolók 
lettek volna, akkor vajon, hogy döntenek, kiutaznak-e 
az olimpiára vagy itthon maradnak? Majd leírták 
indokaikat, hogy miért döntöttek így. Ez után következett 
a megemlékezés fő része, amikor a melbourne-i olimpiára 
készülő sportolók sorsát ismerhettük meg a forradalom 
napjaiban.  Nagy csodálkozással, sokszor megdöbbenéssel 
hallgatták beszámolómat a gyerekek, amelyből kiderült, 
hogy sokszor nem tudtak edzeni a Szabadság-hegyen 
elszállásolt sportolók, mert többször rájuk lőttek. Volt 
olyan közülük, aki beállt a forradalmárok közé, hogy 
barrikádot építsen, vagy a sebesülteket szállítsa, de 
Temes Judit, frissen végzett orvos például a felkészülés 
helyett a kórházban műtött inkább. Majd az olimpiára 
való utazásuk viszontagságaival ismerkedhettek meg a 
gyerekek. 
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Volt olyan közülük, aki egy üres bőrönddel indult útnak, 
még a felszereléséért, a felvonuló ruhájáért sem tudott 
hazamenni. De váratlan események nehezítették az 
utazásukat is. A francia repülőgépek, amelyek Budapestről 
szállították volna őket az olimpiára, nem szállhattak le 
Ferihegyen. Így vonattal tervezték az utazást, amely a 
sztrájk miatt nem közlekedett, ezért busszal indultak 
Prágába, hogy ott szálljanak fel a repülőre. Többszöri 
átszállással, busszal, vonattal érkeztek oda, ahol kiderült, 
hogy nincsen kifi zetve a repülőgép. Már veszélybe került 
a kijutásuk is. Végül a csehszlovák kormány kifi zette az 
összeget, így felszállhattak. Több napos repülőút várt 
rájuk. Végül testileg, lelkileg meggyötörve érkeztek meg 
Melbourne-be. Ez után a vízilabda válogatott szovjetek 
elleni meccsét néztük meg, ahol a magyarok 4-0-ra 

nyertek. Öröm volt nézni a gyerekek arcán a feszültséget, 
ahogyan szurkoltak a magyarok győzeleméért, vagy a 
megdöbbenést, amikor Zádor Ervin vérző arccal kilépett 
a medencéből. És végül az örömet és a megkönnyebbülést, 
hogy megnyertük a meccset. A megemlékezés zárásaként 
megbeszéltük, hogy a sok nehézség és megpróbáltatás 
ellenére a magyar válogatott képes volt megverni annak 
a Szovjetuniónak a csapatát, amely néhány nappal azelőtt 
leverte a magyar forradalmat és szabadságharcot és 
sportolóink az éremtáblázat 4. helyén végeztek. Kivételes 
teljesítmény volt! Végül egy kérdést tettem fel nekik, 
vajon a sportolók helyében hazautaztak volna vagy kint 
maradnak inkább Ausztráliában. A többség hazajött 
volna…

Bosnyák Endréné

SZENT MÁRTON PROJEKTHÉT

Színes, tartalmas projekthetet tudhatunk magunk 
mögött, melynek középpontjában Szent Márton állt. 
Az előkészületeket már november 3-án elkezdtük. Az 
1-3. osztályos tanulókkal képes szótárt készítettünk a 
témakörhöz kapcsolódó szavakból, Márton napi dalokat 
énekeltünk. A másodikosok Márton életét megjelenítő 
dobókockát készíthettek. Osztályonként elkészültek a 
dekorációk is, melyek az osztálytermeket, illetve iskolánk 
kapuját és ablakait díszítették.

 

Elmondhatjuk, hogy mindegyik „tantárgy képviseltette 
magát” ezen a bő egy héten: rajzoltunk, énekeltünk, 
barkácsoltunk, mozogtunk, beszélgettünk Szent Márton 
életéről, kiszámoltuk, hogy hány évig volt püspök 
Márton…

Elkészültek a héten a lámpások is. Az első osztályban 
gyakoroltuk a „Gyertek haza ludaim!” - kezdetű népi 
játékot, ugyanezt németül a 2-4. osztályban: „Hussiere, 
Hussara!”, illetve a 2. osztályban magyar és német 

közmondásokat is tanultunk. A 3. osztályban hiányos 
szöveget (Lückentext) egészítettek ki hallás utána 
szövegértés alapján, illusztrációt készítettek Szent Márton 
életéről, illetve a Lichterkinder című dal előadásán 
dolgoztak a tanulók, míg a 4. osztály a „Martinsspiel”t 
gyakorolta. 

November 9-én adhattak számot a tudásukról a tanulók. 
Az első osztályban libás játékórát tartottunk. Négy 
állomáson vettek részt a csapatok, mindegyik csapat az 
összes állomáson játszott: libás társasjátékot, Márton 
napi szavakból memóriát, 2 fajta puzzle is volt (libás 
és Szent Mártonról készült kép), a 4. állomáson pedig 
7 különbséget kellett megtalálni a két libás kép között, 
illetve a tanult szavakat is játékos formában kikérdeztük. 

A 2-4. osztályban pedig egy Márton napi játékos, 
pontszerző akadályversenyt hirdettünk. 



2022. DECEMBER

18

Az óra elején két „wordwall”-os feladatot oldottak meg 
a csapatok (szerencsekerék, doboznyitogató), melyet 
projektorral vetítettünk ki, miután kitalálta mindenki 
a témakörrel kapcsolatos csapatnevét. A menetlevélre 
kerültek fel a csapatnevek, illetve mindegyik csapat a 
menetlevelén jelölte, hogy az egyes feladatoknál hány 
pontot szerzett. A két közös feladat után 4 állomáson 
oldottak meg a tanulók változatos feladatokat: volt kvíz, 
rejtvény, illetve a szavakat kellett hol a képpel, hol a 
német megfelelőjükkel párosítani. Papír alapon, illetve 
számítógépen kellett feladatokat megoldani. Az összes 
osztályban eredményt hirdettünk, miután mindegyik 
csapat összeszámolta a megszerzett pontját. Mindegyik 
osztályban nagyon jó hangulatban teltek el az órák, a 
tanulók nagyszerűen teljesítettek.

Pénteken, 11-én volt a projekthetünk megkoronázása, 
Márton nap. Délelőtt még nagy izgalommal ismételtük 
át a dalokat, közmondásokat, illetve elpróbálta az összes 
osztály az előadni kívánt műsorszámát. 

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben az óvodával 
együtt tarthattuk Márton napját, melyet a Visegrádi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatott. 
Délután fél 5-kor az elsősök előadták libás népi játékukat 
az iskola udvarán, ezután elindult a lámpás menet 
az Áprily parkig, ahol a 3. osztályosok előadásában 

hallhattuk a Lichterkinder című dalt. A gyerekek 
nagyon szépen énekeltek, nagyon megható volt. Ezután 
továbbhaladtunk lámpásainkkal együtt az 1848-as 
emlékműhöz, ahol a 2. osztályosok elmondták a magyar 
és német közmondásaikat. Az óvodások után pedig 
a 4. osztályosok előadásában láthattuk Szent Márton 
életéről szóló műsorukat az első osztályos „kislibák” 
közreműködésével. 

Megható volt azt látni, hogy mennyien gyűltek össze az 
emlékműnél és jó érzés volt megérkezni a fénygömbökkel 
is díszített térre, ahol sok fi nomság is várt mindenkit 
a műsor után. Ez a közös, együtt töltött idő méltó 
lezárása volt projekthetünknek. Ezúton is szeretném 
megköszönni kolléganőm, Bene Éva és jómagam nevében 
is a gyerekeknek a kitartó, fantasztikus munkát, a kedves 
szülőknek a sok segítséget, szervezést és nem utolsósorban 
mindkét intézmény vezetőjének és pedagógusainak, 
valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak 
munkáját, akik mind azon fáradoztak velünk együtt, 
hogy nagyszerűen sikerüljön ez a nap. Reméljük, hogy 
hagyománnyá növi ki magát az együttműködés és jövőre 
már második alkalommal készülhetünk közösen Márton 
napjára.

Lángné Budai Zsuzsanna
Német nemzetiségi pedagógus

RÉZI RAJZVERSENY

Idén októberben is megrendezésre került a Kismarosi 
Német Nemzetiségi önkormányzat szervezésében a 
már hagyományosnak mondható Rézi-nap. Erdővölgyi 
Emilné NNÖK elnök tolmácsolásában felkérés érkezett, 
hogy a meghirdetett rajzpályázaton vegyünk részt. Az 
idei téma Nagyanyáink öröksége volt. Régi használati 
tárgyakat rajzoltak le a tanulók szabadon választott 
technikával. Iskolánk tanulóit Korgáné Lengyel Rita 
grafi kus művész, rajztanár készítette fel. A versenyen 
Csepregi Dóra nyolcadikos osztályos tanuló első 
helyezést ért el.

Gratulálunk a nyertesnek!

Köszönjük Korgáné Lengyel Rita tanárnő munkáját!

Stefanich Klára
Intézményvezető



19

AZ OKTÓBER 25-EI RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS VISEGRÁDRÓL

Amióta magyar állam létezik a Kárpát-medencében, 
teljes napfogyatkozást Visegrádról nem lehetett 

látni. Így nem volt látható a legutóbbi, 1999. augusztusi, 
és az azt megelőző, Petőfi  Sándor által is végigkövetett 
1842. évi fogyatkozás sem. Legközelebb – Magyarország 
egyes helyeiről észlelhetően – 2081. szeptember 3-án 
fogja teljesen elfedni a Hold a Napot, de tőlünk ez is csak 
részlegesen fog látszódni.

Részleges napfogyatkozást azonban nemcsak több 
évtizedenként, évszázadonként, hanem jóval gyakrabban 
is láthatunk. Legutóbb október 25-én, a déli órákban került 
égi kísérőnk, a Hold Földünk és a Nap közé, kitakarva 

előlünk a Nap egy szeletét.  A jelenséget biztonságos 
napszűrővel ellátott távcsővel, napfogyatkozás néző 
szemüvegekkel, lyukkamerával (egyszerű camera obscura) 
mutattuk be a Művelődési Ház udvarán az érdeklődőknek. 
Délelőtt szinte még esőre állt az idő, fél 1 után azonban a 
vékonyodó felhők természetes szűrőjén át láthatóvá vált 
a kifl i alakú Nap: a teljes kör mintegy harmadát harapta 

ki az előtte vonuló Hold. Sejtelmesen lebegett a csonka, 
ködös korong, ráadásul szabad szemmel, közvetlenül 
láthattuk: nem kellett hozzá se védőszemüveg, se távcső. 
Az erről készült fényképünk jól visszaadja a látványt.

Majd az égbolt teljesen kiderült, és így végre, ugyan 
már csak a legnagyobb mértékű takartság után, de még 
a nagyon hiányos napkorong mellett láthattuk a Hold 
hegyek és kráterek által csipkézett sötét peremét, amint 
átsüt felettük a napfény. Láthattunk napfoltcsoportokat 
(a Nap kevésbé forró területeit) is: sikerült elcsípnünk a 
távcsőben, ahogy a lassan levonuló Hold éppen felfed egy 
addig takarásban lévő sötét napfoltot.

Részleges napfogyatkozás legközelebb 2025. március 
29-én lesz, de csak jóval szerényebb, 9%-os mértékű, 
szemben a mostani 44%-ossal. 2026. augusztus 12-én 
65%-os fogyatkozást láthatunk, ám a legnagyobb fáziskor 
szinte már le fog nyugodni a Nap. 2027. augusztus 2-án 
56%-os részleges napfogyatkozás lesz a déli órákban, 
tehát ez a jelenség kényelmesen megfi gyelhető lehet majd 
szűk öt esztendő múlva.

A mostani napfogyatkozás meghozta a kedvet egy 
újabb égboltvizsgáló alkalomhoz, ezért december 5-én, 
hétfő este 17 órától 18 óráig a Művelődési Ház udvaráról, 
távcsővel, különböző nagyításokkal megkeressük és 
megnézzük a Holdat, valamint az éppen látható fényesebb 
bolygókat. Várunk mindenkit erre az alkalomra – 
felhőtlen, tiszta égbolt esetén! – távcsővel, előtte fél órával 
pedig karácsonyi könyvkínálattal.

Fotók: Szedlacsek Judit
Csizmadia Ákos
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NAGYSZERŰ KIRÁNDULÁS VOLT!

Október 16-án, vasárnap pontosan fél nyolckor már a 
buszban várta az indulást az ötven fős nyugdíjas korú 
társaság. Szőke Mátyás és felesége, Erika az Együtt 
Kulturális Egyesület vezetői ígéretes kirándulást 
szerveztek számunkra. A szép idő erősítette a társaság 
reményeit.

A felkínált látnivalók: a nádasladányi Nádasdy-kastély, 
az Ösküi Kerektemplom és Várpalotán a Th ury- vár 
voltak. Minden helyszínen az átélhető történelem izgalma 
fogadott interaktív tárlattal és hangulatos tárlatvezetéssel. 
A gazdag programot tartalmazó kirándulásból ízelítőül 
idézünk fel néhány említésre méltó élményt, felfedezést.

A Nádasdy–kastély történetéből tudtuk meg, hogy 
egykori gazdája, Nádasdy Lipót még a település 
átkeresztelésére is kért engedélyt, mikor a család nevezetes 
kastélyát építtette, s így lett Sárladányból Nádasladány. 
A családja nevére és őseire büszke gróf ennek megfelelő 
méltó épületet kívánt 
emeltetni.  Így születnek 
a legendák híres 
elődökről, ami ez esetben 
a Nádasdyakat az angliai 
Tudor-családhoz kötné. 
A kastély látványa 
mindenképpen ezt 
hirdeti. Egyszerre árad 
belőle a középkori erő és 
a csipkés romantika. A 
családi kultuszt hirdeti 
a Nádasdyak címerében 
szereplő vadkacsa is. 
Büszkén adja hírül, hogy felmenőik a menekülő IV. 
Bélának, aki a közeli nádasban rejtőzött, vadkacsát vittek 
táplálékul.

Ezekre a történetekre sajnos, a kutatások nem adtak 
teljes igazolást. Ám a legendák legszebbje igaz: ezért 
nevezik a kastélyt a szerelmesek kastélyának. Nádasdy 
Ferenc és Zichy Ilona sírig tartó hűségű szerelméről 
mesél. Ez lengi át a kastély minden termét az igényesen 
felújított női szalont, az impozáns könyvtárat, a családi 
élet bensőséges helyszíneit: a hálószobát, gyerekszobát 
is, ahova bekukkanthattunk. Jól esett hallani a míves 
faburkolatú könyvtárteremben üldögélve, hogy az 
évszázadokon át gyarapodó családi könyvgyűjtemény 
egy részét a kastély rangos lakói a falusiak számára is 
látogathatóvá tették a két háború között. Külön érdekessége 
az épületnek a modernsége. A termek hőmérsékletét 
légbefújással biztosították, ami az alagsorban elhelyezett 

kazánnal működött.  Külön épületben volt a konyha, a 
mosókonyha, és az ellátáshoz minden szükséges holmit 
föld alatti alagúton keresztül síneken guruló csillékkel 
szállították a kastélyba.  Egy ma is működő beszélőcső-
rendszer kagylójából hallhattuk, ahogy az inas az érkező 
vendégeket bejelenti. 

A kastélyt csodálatos park veszi körül. A II. világháborút 
követő ínséges időket átvészelt növényzet között 
többszáz éves famatuzsálemek terebélyes lombsátra 
alatt sétálgattunk. A Nemzeti Kastélyprogramnak 
köszönhetően 2021. óta látogatható a dicséretes szakmai 
igénnyel életre keltett romantikus mesekastély és 
környéke.

Várpalota felé haladva a Bakony szomszédságában 
fehérlik Öskü nevezetessége: a Kerektemplom. A 11. 
században épülhetett az egykori római őrhely fölé. A 
kis szentély kör alapú formájával a titokzatos homályba 

vesző őskeresztény 
időket hirdeti. A fehér 
falú, barna kupolájú 
kis építmény vonzó 
ereje a belőle áradó 
természetes egyszerűség. 
Elcsendesedve ültünk a 
kicsi oltár előtt, és együtt 
énekeltük búcsúzóul 
Boldogasszonyunkról 
szóló népi 
himnuszunkat.

Várpalotán a Két 
Bagolyhoz címzett fogadóban költöttük el fi nom 
ebédünket.

Egy élvezetes várséta várt ránk ezután Várpalotán a 
Th ury- várban. A vár legendás hírű várkapitányáról, 
a törökverő Th ury Györgyről kapta a nevét, akinek 
tekintélyes méretű pallosa is hirdette erejét és vitézségét.  
A vitézi időkhöz illően szakállas puska dördült el 
fogadásunkra és búcsúztatásunkra, aminek kanócát 
a vár strázsamestere gyújtotta meg. Ez a vár kedvenc 
tartózkodási helye volt Mátyás királyunk feleségének, 
Beatrixnek is, akinek alakjával egy történelmi panoptikum 
egyik jelenetében találkoztunk. A szereplők alakját 
nézegetve derült ki a turpisság, miszerint királynénk 
gondosan ügyelt arra, hogy kíséretének női tagjai sohase 
árnyékolják be szépségükkel az ő személyes varázsát. 

A Nemzeti Várprogram keretében igényesen felújított 
várban, érdekes idegenvezetés mellett, egy animációs 
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fi lm segítségével támadt fel előttünk a történelem egyik 
leghősibb szakasza.

A vár fénykorát Th ury György kapitánysága alatt élte 
át, akit a történetírás derék, jellemes emberként emleget, 
aki katonáit barátainak, testvéreinek tekinti. Ezért 
számíthatott bátorságukra, helytállásukra a legínségesebb 
időkben is, amikor a törvényes, idegen király cserben 
hagyta a hazájukat és az országot védő katonáit. 

A várban sétálva élő emberi példák bontakoztak ki 
előttünk, a száraz történelmi adatok helyett a múltban 
lezajlott események élményként jelentek meg, amiknek 
hatása van: a vitézi helytállás, a bátorság, a hazaszeretet, a 
közösség ereje, a nemzet fogalma megteltek tartalommal. 

Identitásunk része lesz, ami életünknek irányát, értékét 
is befolyásolja. Megtapasztalhattuk, hogy Magyarország 
valóban a csodák forrása.

Nemzeti örökségünket újra felfedezni egy példásan 
megtervezett és előkészített kirándulással maradandó 
élményt jelentett.

Éljen vele minden magyar család, minden iskola, hiszen 
a jövő nemzedékének szüksége van ezekre a csodákra!

Köszönjük, és várjuk a következőt.

Kalotai Anna

MEGHÍVÓ

2022. december 13. (kedd) 18 órára, a visegrádi MOZIBA 

Petőfi  Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából

az „ISTENI SANDRIM”
című irodalmi estre

Előadó: 
Sudár Annamária

előadóművész

A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Együtt” Kulturális Egyesület
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 MEGÚJULT ERDEI KERÉKPÁRUTAK A PILISBEN ÉS A 
VISEGRÁDI-HEGYSÉGBEN

A Pilisi Parkerdő Zrt. az elmúlt években 350 kilométer 
erdei kerékpárutat jelölt ki a Budai- és a Visegrádi-
hegységben, illetve a Pilisben. Ez a Pilis Bike hálózat, 
melyet évente több tízezren használnak, és útvonalai 
az ország leglátogatottabb erdei kerékpárútjai közé 
tartoznak. Ebből a hálózatból a Pilisi Parkerdő az Aktív- 
és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával 
45 kilométert – a Pilis Bike közel tizenöt százalékát – 
újított fel 2022 nyarán és őszén. A több mint egymilliárd 
forintos, négy hónapig tartó beruházás eredménye 
biztonságosabb, kényelmesebben kerékpározható, 
bringásbarát úthálózat. 

Ennek avatóját tartották tegnap a Pilis Bike hálózat 
leglátványosabb útvonalának egyik kezdőpontjánál, a 
Király-kúti kunyhónál, melyen Zambó Péter erdőkért 
és földügyekért felelős államtitkár, Révész Máriusz aktív 
Magyarországért felelős államtitkár, Erős Gábor, a térség 
országgyűlési képviselője, illetve Reinitz Gábor, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója mellett részt vett Fetter Erik 
is, az országúti kerékpárosok férfi  időfutamának országos 
bajnoka. Az átadó után az érdeklődők az ő vezetésével 
járhatták be a frissen felújított útszakaszok legszebb részét, 
a Király-kúti-nyereg–Pilismarót útvonalat. A bejárás 
Baráth Gergely, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ rajtjelére indult.

MEGÚJULÓ ÚTHÁLÓZAT

A Pilisi Parkerdő Zrt. több mint egymilliárd forint 
hazai forrásból valósította meg a felújítást. A negyvenöt 
kilométernyi erdei kerékpárút nagy része új aszfalt-, 
illetve zúzottköves burkolatot kapott. A felújítás összesen 
több mint nyolcvanezer négyzetméternyi burkolatot 
érintett. A burkolat mellett számos helyen megoldódott 
a több helyen alámosott, és ezért megcsúszott útpálya 
vízelvezetése, az útalap és a földművek megerősítése. A 
bringás élményt javítja, hogy az útszakaszokon a társaság 
kerékpárosbarát sorompókat helyezett ki, melyeknél az 
áthaladáshoz nem szükséges leszállni a járműről.

Zambó Péter államtitkár avatóbeszédében elmondta: 
„Erdeink életében egy újfajta igényről van szó, az elmúlt 
két évtizedben robbanásszerűen megnőtt a két keréken 
érkező látogatók száma. Éppen ezért a gyalogos turistákat 
kiszolgáló infrastruktúra mellett égető szükség volt az erdők 
bejárhatóvá tételére kerékpárral is. Ez a munka a Pilisi Bike 
úthálózat megalkotásával már évekkel ezelőtt kezdetét vette 
a térségben, amivel a Pilisi Parkerdő országosan is példát 
mutatott.”

Reintz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója arról 
számolt be, hogy „2016-ban a Pilis Bike létrehozása a Pilisi 
Parkerdő innovációja volt. Már akkor érzékeltük az igényt, 
láttuk, milyen sokan tekernek a területeinken, de mi egy 
új célcsoport számára szerettünk volna természetközeli 
kerékpározási lehetőséget biztosítani: azok számára, akik 
családdal, sokszor kisgyermekekkel szeretnének jó levegőn, 
nyugodtan, biztonságosan biciklizni.”

TERMÉSZETBARÁT BERUHÁZÁS

A beruházásnak különös jelentőséget ad, hogy szinte 
teljes egészében természetvédelmi, nemzeti parki, Natura 
2000-, illetve helyi védettségű területet érintett. Éppen 
ezért fontos, hogy a munkálatok során fakivágásra 
nem került sor, és azok védett növények élőhelyét nem 
háborították. Az illetékes nemzeti park igazgatóság 
(a DINPI) természetvédelmi felügyelője a munkákat 
fi gyelemmel kísérte, a műszaki átadás-átvételek ellen 
kifogást nem emelt.

TERMÉKENY PARTNERSÉG

A beruházás a Pilisi Parkerdő Zrt. beruházásában, az 
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával 
valósult meg. A projekt 2021-ben indult, a fejlesztési 
szakasz 2022 tavaszáig tartott – ebben az időszakban 
lezajlott a tervezési és közbeszerzési szakasz, így az eredeti 
ütemezésnek megfelelően indulhatott a kivitelezés. 
Mindehhez a projektben részt vevő intézmények – többek 
között az AÖFK, az erdészeti hatóság, a tervező, a Pilisi 
Parkerdő – hatékony és konstruktív együttműködésére 
volt szükség. Így határidőre, 2022 novemberére 
megvalósult az utóbbi idők erdei kerékpáros és aktív 
turisztikai fejlesztéseinek egyik legnagyobb szabású, több 
mint egymilliárd forintos beruházása.
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„A közjóléti szolgáltatások biztosítása az erdőgazdaságok 
alapfeladatai közé tartozik, és ebben a Pilisi Parkerdő 
élen jár. A társaság gyakorlata példaértékű, és ez azért 
is különösen fontos, mert az ország legnépszerűbb 
aktívturisztikai célpontjai vannak a területén” – mondta 
beszédében Révész Máriusz államtitkár, kiemelve, hogy „az 
AÖFK a Parkerdő mellett áll, és folytatjuk a közös munkát, 
melynek következő fejlesztési eleme a belépési pontokra 
koncentrál majd.”

MEGÚJUL A PARKERDŐ

Az erdei kerékpárút-felújítás egy nagyobb 
beruházássorozat része volt. Ennek keretében a társaság 
további három, összesen tizenhét kilométer útszakasz, 
felújítását tervezi, a megvalósult beruházáshoz hasonló 
műszaki tartalommal. Ezek a Pap-rét–Sztaravodai 
parkoló–Szentendre, az Apát-kúti parkoló és a Pap-rét, 
illetve a Pap-rét–Hegytető parkoló (Pilisszentlászló) 
szakaszok.

Az erdei kerékpárutakat érintő következő lépés az 
erdei infrastruktúra – parkolók, pihenők – megújítása 
és bővítése, kerékpárosbaráttá tétele lesz. Ezeken túl a 

Pilisi Parkerdő az elkövetkező két évben nagyszabású 
ökoturisztikai fejlesztést valósít meg Visegrád környékén. 
A Fellegpark elnevezésű projekt célja, hogy a Parkerdő 
kezelésében álló turisztikai kínálatot – így a Fellegvárat, 
a Bertényi Miklós Füvészkertet, a Nagyvillám Sípályát, 
a hamarosan megépülő Mogyoróhegyi Élményparkot, 
és természetesen az ezekhez kapcsolódó gyalogos és 
kerékpáros útvonalakat – egységes keretben kezelje.

Minderre azért van szükség, mert a Pilisi Parkerdő 
látogatottsága, turisztikai jelentősége hatalmas 
ütemben nőtt az elmúlt két évben. Tavaly már 32 millió 
látogatót regisztráltak a Pilisi Parkerdő mintegy 65 
ezer hektárnyi erdőterületén. A Parkerdő mint felelős 
erdőgazdálkodó és fenntartó egyik legfontosabb feladata 
és küldetése, hogy biztosítsa a megfelelő infrastruktúrát, 
a természetkárosítástól mentes, biztonságos erdőlátogatás 
lehetőségét az ide látogatók számára.

Ezzel kapcsolatban Reinitz Gábor megjegyezte: 
„Erdészként és egy állami erdőgazdálkodó vállalat 
vezérigazgatójaként úgy érezhetném, hogy az 
alapfeladatunk – vagyis a fenntartható erdőgazdálkodás 
biztosítása – mellett mekkora plusz teher egy olyan 
területen turisztikai, ökoturisztikai fejlesztéseket kitalálni 
és megvalósítani, amelynek térségében hárommillió 
ember él és amelyet évente több mint harmincmillióan 
látogatnak. Mégsem ezt, hanem büszkeséget érzek, 
mert úgy gondolom, ezekkel az innovatív, kreatív 
megoldásokkal tudunk összhangban lenni a Pilisi 
Parkerdő alapszellemiségével, amelynek lényege az újító 
szerep vállalása.”

Bővebb információ
Pilisi Parkerdő Zrt.

KIS FILOZÓFIAI KÖRSÉTA

Van valami különös abban, ha kibontja sugarait 
a nap és úrrá lesz a hajnal az éj sötétjén. Nemrég 

a badacsonyi mólón éltem meg ezt. Különös, hogy ez a 
lenyűgöző látvány, amely mindennap óramű pontossággal 
megismétlődik, a szemlélődő ember számára lehetőséget 
ad arra, hogy kilépjen hangyaszorgalmú hétköznapjaiból 
és elgondolkodjon önmagáról meg a világ folyásáról. Kik 
vagyunk mi és mire vagyunk itt, ezen a világon?

A felejthetetlen látványból, ha a varázslat eltűnik 
hírtelen, mintha egy jeges folyóba ugranánk, visszaránt 
minket a könyörtelen valóság. A minap megnéztem, 
hogy mennyien voltunk a földön, mikor megajándékozott 
az Úr az élettel. Ez a szám pontosan 2 854 416 899 lélek 
volt a Nap alatt. 2022-ben, a születésnapomon, miután 
65 évet kaptam ajándékba, ez a szám 7 909 758 751 
ember. Miután egyetemi tanulmányaim óta barátaim 
lettek a számok, megtekintettem a többit is, és elkezdett 

AVAGY MIT GONDOLJUNK LÉTÜNKRŐL HAJNALOK HAJNALÁN? FELHÍVÁS A BÉKE MELLETT, 
A MEGBÉKÉLÉSRE EGYMÁSSAL ÉS LEGFŐKÉPPEN AZZAL, AKIT REGGELENKÉNT A TÜKÖRBEN LÁTUNK. 

VISEGRÁD A MI HAZÁNK, TEGYÜNK ÉRTE EGYMÁSRA TÁMASZKODVA! MADÁCH IMRE ÚJRA VELÜNK VAN. 
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remegni a kezem. A világ országainak kormányai több 
mint 300 trillió dollárral terhelték meg azok életét, akik 
utánunk jönnek. Azután megnéztem a világ adatait, ami 
a nemzetek gazdasági fejlődését mutatta a 2. Világháború 
óta. Az élő környezet pusztulása szembeötlő. A napfelkelte 
egycsapásra feledésbe merült, a rideg valóság gondolom 
azóta mindenkinek a bőre alá ment. Soha nem látott 
fegyverkezési kiadásokról kapunk hírt, eddig ismeretlen 
tábornokok pózolnak harciasan a híradókban, katonai 
és biztonsági szakértők magyarázzák a hadi helyzetet. 
Eddig humánumukról ismeretes politikusok fegyvereket 
küldenek háborús övezetbe és gyűlölettel jelentik ki: „Nem 
tárgyalunk!”. A sokat szajkózott értékek szétfoszlottak. 
Vajon tudják-e, érzik-e, hogy mennyi ember halálát és 
szenvedését okozza az ő hajlíthatatlanságuk minden nap. 
És azoknak nem jön fel a nap többé, akik elesnek ebben 
az értelmetlen harcban. Őket megfosztják attól, ami a 
legnagyobb ajándék, az élettől. És miért? A nyersanyagok 
feletti rendelkezés kényszere felülírja az élet logikáját. 

Én voltam katona, sokszor beosztottak az ún. ügyeletes 
alegységbe. Ölnünk kellett volna, ha parancsot kapunk. Éles 
lőszerrel és fegyverrel a lábunk mellett kellett nyugovóra 
térnünk…. Megkímélt a sors az elgondolhatatlantól, 
soha nem kaptunk parancsot, hogy vonuljunk ki.  Isten 
engem megkímélt, de nem úgy azokat, akik ma Ukrajna 
árkaiban most egymást veszik a célkeresztbe. Azok, akik 
nem olyan régen kávét ittak és nevetve beszélgettek, 
örülnek a másik pusztulásának, és parancsra ölnek. És 
mindennap jön az újabb hír, eddig civilizáltnak gondolt 
népek hírügynökségei hidegen közlik mennyi ellenséget 
öltek meg, mintha őket nem anya szülte volna. Borzalom! 
Mindezt tevékenyen elősegíti a média minden erejével. 
Újra polgárjogot nyert a kiközösítés, a kioktatás és a 
lakosság megosztására alapozott politika.

De nincs ez másként a közéletben sem. Ott is hadiállapot 
van. Az emberek ott is elfeledték a jómodort. Olyan 
becsmérlő mondatok hangoznak el, amit közszereplők 
egymás fejéhez vágnak, amit korábban el nem tudtam 
volna képzelni. Elképesztő az a kulturális hanyatlás, ami az 
írott és az online térben megmérgezi a hétköznapjainkat. 
A magyar nyelv szenvedése és kiszenvedése folyik. Tért 
nyert az embertársait ledaráló ember típus, a „homo 
brutálikusz”, egy a „cél szentesíti az eszközt” stratégiát 
mindenáron erőltető igazbajnok, a megmondózseni, aki 
sokszor ködösítve saját érdekeit a köz kárára érvényesíti. 
Ma kismiskának számítana az, aki egykor Uljanovszkban 
született és az is, aki egykor a III. Birodalom propagandistája 
volt. Mindkettő hozzájárult, hogy veszélyes hely lett ez a 
paradicsomnak szánt földgolyó, amin élünk. Mindkettőt 
azóta felülmúlta az a félelmetes, lélekbúvár-pszihoterror, 
amely az embereket számmá konvertálja és gyengéiket 

matematikai módszerekkel kutatja némely „kommunity” 
kedvéért. A világméretű „big brother” meg már nem fi lm, 
létezik. És mint Madách látta, forog a világ a tengelyén, 
egyre gyorsabban, egyre őrültebben. Egy vers részlete jut 
eszembe a beat korszakból, ami egy segélykiáltás volt: 
„Állítsátok meg a Földet, ki akarok szállni!”. És tényleg, ez 
az érzés fogja el az embert olykor, elszabadult a hajóágyú 
és sok az őrült a fedélzeten.

De a sors nem ad nekünk egérutat, és Madách ezt is 
tudta, idézem:

Éva

Tudom, fel fog mosolygni arcod,

Ha megsugom. De jöjj hát közelebb:

Anyának érzem, oh Ádám, magam.

Ádám térdre esve

Uram, legyőztél. Ím porban vagyok;

Nélkűled, ellened hiába vívok:

Emelj vagy sújts, kitárom keblemet.

A mű végső kicsengése, a bíztatás,  az Úr szava:

Az Úr

Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!

Felvetődik a kérdés: mit tehetünk mi, akik nem 
rendelkezünk hatalommal? Semmit sem tehetünk, mert 
nincs időnk, mert dolgoznunk kell éjt nappallá téve? 
Lehet, hogy így van. De vajon tényleg semmittevésre és 
önfeladásra vagyunk ítélve? Van-e  számunkra legalább 
egy lehetséges út, az ami eszközt  ad kezünkbe, hogy urrá 
legyünk a káoszon? 

Szerintem van kiút. A módszer nem tőlem származik, 
ősrégi és mindíg beválik. Egy élőképre fordítva így 
hangzik: Aki megrémül a rettenetes   földhányás láttán, 
amit sziszifuszi munkával sem lehet ellapátolni, hányja 
el először a sajátját. Azután, ha azzal kész van, menjen 
segíteni a szomszédba, ott szivesen látják, aztán tovább, 
míg el nem tűnik a nagy kupac. Ha dolgosak leszünk, és 
nem csak a saját hegyeinket lapátoljuk el, a példa ragadós 
lesz, mert kikényszeríti az élet az életet. Ne ellenséget 
lássunk az embertársainkban, hanem egy nagy és soha 
nem szűnő adományt. Gondoljuk el, hogy felmegyünk a 
Kálvária dombra és leülünk, mint olykor ha engedi az idő. 
Belegondolunk abba, ha leszállunk a Városba, ott senkit 
fi át nem találnánk. Eltünne mindenki egycsapásra. Aztán 
keserű magányunkban továbbvándorolva a világban 
senkit sem találnánk, egyedül lennénk.  Ránktörne 
a világegyetem riasztó üressége. Lenne -e értelme 
valaminek is? Embernek hívhatnánk magunkat ekkor is? 
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Ezt a szupermagányt kell elképzelni annak, aki haragszik, 
vagy tartósan haragot tart. Erre a felfoghatatlan lelki 
„horror vacui“ -ra kell gondolnia mindenkinek, aki  szidja 
a közállapotokat és nem magán kezdi a megújulást.  Lao 
Ce a híres kínai gondolkodó,  így  fogalmazott:

„Aki másokat ismer, okos.

Aki magát ismeri, bölcs.

Aki másokat legyőz, erős.

Aki önmagát legyőzi, hős.“

Éppen ez a tulajdonságunk az, ami megment minket 
attól, hogy átadjuk magunkat az apátiának. A közösséget 
kell szolgálni, mert az az egyetlen jó és biztos,  amiben 
kiteljesedhet a jövő. Aki nem ezt követi, vakvágányon 
vesztegel. Az a vonat sehová sem tart.

Nagy felelősség hárul pontosan ebből az okból  a 
közösség választott vezetőire is, mert ők szervezik az 
életet, felenek azért, hogy az évek múlva is fenntartható 
legyen. Támogatni kell mindent és mindenkit aki szűkebb 
Pátriánk, Visegrád városáért tenni akar és tesz.  Mi is az a 
domb amit Visegrádon el kell lapátolni? Előrebocsájtom, 
ezt senki sem fogja helyettünk megtenni. Akkor jön a 
segítség ha mi is tesszük a dolgunkat.

A hét pont amit teljesíteni kell:

1. Meg kell akadályozni, hogy a Város, annak lakói és 
intézményei a várhatóan bekövetkező gazdasági válság, a 
háború következményeinek hatására ellehetetlenüljenek, 
visszaköltözzön a munkanélküliség, a bizonytalanság és 
elvándoroljanak a fi atalok.

2. Munkahelyeket kell teremteni -aminek elősegítése  
nem csak állami feladat- , meg kell oldani a fenntartható 
életre való nehéz átállást, és vissza kell építeni a környékhez 
illő mezőgazdaságot. Több lábon biztosabban állunk.

3. Meg kell szervezni a helyi energiatermelés feltételeit, 
a környékbeli munkaadókkal szövetkezve az iparkodást  
minden eszközzel elő kell segíteni.

4. Meg kell teremteni a bizalomra épülő közéletet, véget 
kell vetni az ellenségeskedésnek, és mindenkinek meg 
kell adni a lehetőséget, hogy tehessen a közösségért. A 
párbeszéd joga és az emberi méltóság szerves része legyen 
a mindennapoknak.

5. Elő kell segíteni a jövő nemzedék boldogulását és 
gondoskodni kell az öregekről, hogy méltó életet éljenek 
míg velünk vannak.

6. Meg kell védeni amink van, és gyarapodnia kell a 
közösségnek úgy lélekben mint minden másban.

7. Segítsük egymást ahol tudjuk!  Miért kell beteljesedni 
annak az átoknak, hogy mi magyarok, csak akadályozzuk, 
gáncsoljuk  egymást!?

Merész célok ezek, mindenkire szükség van. Lehet, hogy 
magasra tettük a lécet, de aki nem ugrik, az máris veszített. 
A jövőt vesztjük el, ha úgy megy minden, ahogyan eddig 
megszoktuk. 

Ezeket a pontokat egy ókori görög városállamban is 
kihirdették volna, ahol ritka volt a békés időszak és közel 
volt az ellen.  Éppen ezért, mert akkoriban is, mint most 
is, tudják akik akarják tudni, hogy nincs ingyen segítség, 
és azt is tudják, hogy ha kell, nem mindíg jön a segítség. 
Jobb ha egymásra támaszkodik a nép.  Tehát, jobb, ha 
mi vesszük kezünkbe a jövőnket és nem mástól várjuk 
el, hogy döntsön helyettünk és megmondja azt, mit kell 
gondolnunk. Remélem érti akinek van füle rá, és látja 
mindenki aki nem vak.

A jövő elkezdődött, és ez mindíg is így volt, mindíg 
kezdődik a jövő. Visegrád volt, van és lesz.  Az viszont, 
hogy a jövő milyen lesz, azt a sors most a mi kezünkbe 
tette le. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

„Post Scriptum”

„Én, Omaszta István ünnepélyesen kijelentem, hogy 
soha nem akartam, és soha sem gondoltam arra, hogy 
Polgármester, vagy a választott városvezetés tagja legyek. 
Ezt a jó szokásomat továbbra is, legkevesebb 100 évig 
fenntartom. Azonban, ha ezen testület tagjai szeretnének 
olyan jeles dolgot cselekedni, ami Visegrádnak hasznos, 
mindig számíthatnak az önzetlen segítségemre. Éljenek 
ezzel a lehetőséggel.”

Omaszta István
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DECEMBERI PROGRAMOK

Tisztelt művelődési ház 
és könyvtár látogatók! 

 

Az önkormányzat és a művelődési ház közti megál-
lapodásnak megfelelően az energiatakarékosság, 

valamint a praktikusság jegyében 
 

a művelődési ház és a könyvtár 
2022. december 18-tól 2023. január 8-ig 

zárva tart. 
 

2023. január 9-től a megszokott nyitva tartás 
szerint várunk minden kedves olvasót 

és művelődési ház látogatót. 
 

A Duna Mozi korlátozás nélkül, 
a kiadott moziműsor szerint vetít, 

a téli szünet idején – ehhez igazodva – némiképp 
módosított kezdési időpontokkal. 

 

Szeretettel várunk minden kedves nézőt! 

Visegrádi falinaptár 2023! 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház a hagyományok-
nak megfelelően idén is megjelentette a visegrádi fa-
linaptárát, melynek képeit ezúttal a száz éve született 
Gróh János festőművész képeiből válogattuk össze. 
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelően oldjuk meg. 
A naptár ára idén is 1.800.- Ft. 
Kívánjuk, hogy boldogságban, egészségben nézeges-
sék hónapról hónapra. 
 

Mikesy Tamás 

 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2022. december 17-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! 

MEGHÍVÓ 
 

Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Az eddigi évekhez hasonlóan,  
az idén is szeretnénk 

mindenkit meghívni karácsony-váró  
rendezvényünkre, 

a Harmadik Adventre! 
 

Időpontja: 
2022. december 11. vasárnap 

17-18 óra között 
 

Helye: 
Millenniumi Kápolna 

(Széchenyi utca – ’48-as emlékmű) 
 

Műsor: 
Köszöntő, karácsonyi énekek, közös ének 

 
Forró tea, forralt bor, zsíros kenyér,  

sütemény fogyasztása mellett, 
kívánhatunk békés ünnepeket egymásnak! 

 
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 

Visegrádi Szövetség Egyesület 
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Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a nyomda ünnepi leállása miatt, 
a januári szám pár nappal később jut el a háztartásokba. Megértésüket köszönjük!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett Férjem, Édesapánk, Korda Kálmán utolsó útján 
részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fotó: Farkas Györgyi
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2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH L. U. 174. 26 / 391 1 -- 086

info@hockfestekbolt.com   -- hockh@t@@ -ttt-online.hu

Napi Cseppek Fotó: Gábor Gyula
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VETÍTŐ

Ebben a hónapban egy különleges fi lmet ajánlunk a 
kedves olvasók/nézők fi gyelmébe.

Egy olyan magyar fi lmet, melyről többen azt állítják, hogy 
egy igazi gyöngyszem, egy egyedi színfolt a mai fi lmes 
kínálatban: Van mondanivalója, és megérinti a szívet, 
és a lelket. Nem egy klasszikus szórakoztató fi lm, vagy 
természetfi lm, de mind a két elem megvan benne. Talán 
fogalmazhatunk úgy is, hogy egy olyan természetfi lm, 
amelynek keretet ad egy nagyon erős mondanivalóval 
átszőtt történet. Hogy igazak-e ezek az állítások, azt 
mindenkinek magának kell eldöntenie. Az mindenesetre 
fi gyelemre méltó, hogy a mozikban teltházzal megy, és az 
internetes értékelésen is 9,9 ponton áll.

Mindemellett egy teljesen független produkcióról 
beszélünk. Egy olyan független magyar fi lmről, melyet 
tulajdonképpen egy ember fémjelez: Ljasuk Dimitry. Ő 
egyszemélyben a fi lm gyártója, producere és forgalmazója. 
Ő a főszereplő, de ő a forgatókönyvíró, az operatőr, a 
vágó és a rendező is. Ő az, aki létrehozott egy fi lmet egy 
forint támogatás nélkül, megcsinált valamit, ami ritka a 
fi lmek világában, és a kész mű nem lett öncélú, és nem 
lett amatőr.

De melyik fi lmről is beszélünk? A címe:

Jóreménység sziget

A fi lm valós eseményeken alapuló inspiráló történet a 
magány erejéről, a kitartásról, az álmokról, a természetbe 
való elvonulásról, apa-fi ú kapcsolatáról és az elengedésről.

A főszereplő a világjárvány idején úgy dönt, hogy 
önkéntes karanténba vonul egy apró lakatlan szigetre 
a Tisza-tavon. A szigeten egy kis kunyhó áll, amit még 
édesapjával épített évekkel korábban, de álmukat nem 
tudták befejezni, mert az apa időközben meghalt. A fi ú 
ki akar szakadni a mókuskerékből, szembe akar nézni 
magával, ezért hét év után visszatér a szigetre.

A kalandnak tűnő kezdet után azonban hamar próbára 
teszi a magány, ami rávilágít gyengeségeire és félelmeire. 
A csodálatos természet, a Tisza gyógyító ereje, a nomád 
élet és apja régi tanításai szépen lassan megváltoztatják az 
értékrendjét. Megérti mi az, ami igazán fontos az életben 
és mi az, ami nem.

Megtapasztalja az igazi szabadságot és az egyszerű 
boldogságot. Valami mégis hiányzik az életéből. Fél év 
elteltével egy jó és egy rossz hírt kap a szigetre érkező 
paptól, aminek a hatására el kell hagynia a szigetet 
és mindent elengednie. Mégis ez teszi lehetővé, hogy 
megtalálja azt, amit keresett. 

És még egy érdekesség:

Ha valaki fi gyelmesen nézi a fi lmet, akkor az egyik 
jelenben ismerős képeket vélhet felfedezni. Nem 
véletlenül, ugyanis a fi lm egyik jelenetét a visegrádi 
moziban forgatták.

Hogy miért pont itt?

Arról a rendező maga vallott így: Olyan mozit kerestem, 
ahol a régi mozik hangulatát vissza tudom idézni. 
Véleményem szerint a visegrádi mozi az országban 
az egyik olyan mozi, mely legszebben és a legjobban 
megőrizte és vissza tudja még adni még ezt az élményt.

Bíztatok mindenkit, keresse meg ezt a jelenetet!

A Visegrádi mozi a Jóreménység sziget című fi lmet 
2022. december 10-én és 14-én vetíti.

Jó szórakozást kívánunk!

forrás: port.hu, index.hu

Fotók: Ljasuk Dimitry

Mikesy Tamás



DECEMBERI 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! 
 

 
 

December 1. csütörtök, 18:00 
A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE  
szinkronizált, svéd-amerikai-angol- filmdráma, 147’, 2022 
Rendező: Ruben Östlund 
Főszereplők: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean   
 

Gazdag turisták nyaralnak egy hatalmas luxus óceánjárón. A 
szupergazdagok és modellek gondtalan semmittevését előbb 
megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó 
elsüllyedése után a túlélőknek egy szigeten kell újabb 
megpróbáltatásokkal szembenézniük.  
 

December 2. péntek, 17:00 
SEMMI  
feliratos, dán thriller, 87’, 2022 
Rendező: Trine Piil Christensen, Seamus McNally 
Főszereplők: Peter Gantzler, Harald Kaiser Hermann 
 

„Semminek nincs értelme. És ha semminek nincs értelme, 
semmit sem érdemes csinálni.” Ezekkel a szavakkal viharzik ki a 
nyolcadikos Pierre-Anthon az osztályából. Társai szeretnék neki 
bebizonyítani, hogy az életnek van értelme, ezért egy sajátos 
paktumot kötnek: egy elhagyott épületben fontosnak tartott 
tárgyakat kezdenek összegyűjteni. A fontosság azonban 
hamarosan egyre elvontabb fogalmakba csap át, a játék pedig 
túllép minden szabályon, és egyre veszélyesebbé válik.  
 

December 2. péntek, 19:15 
A MENÜ  
szinkronizált, amerikai thriller, 107’, 2022 
Rendező: Mark Mylod 
Főszereplők: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult 
 

A fiatal pár, Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy 
exkluzív étteremben vacsorázzanak; a séf fényűző menüt állított 
össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést.  
 

December 3. 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. A nagy házban barangolva a padláson ráakad egy 
kitömött krokodilra, akiről kiderül, hogy egyáltalán nincs 
kitömve. Josh eltitkolja a család elől, de persze lebukik. Amikor 
már a felnőttek is belenyugodnának, feltűnik a kroki régi 
gazdája, egy szomszéd pedig hadjáratot indít, mert szerinte nem 
való állat oda, ahol ember él. Indul a krokodili! 
 

December 3. szombat, 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 pár 
hónapos kisfiát vállalkozó férje oldalán. A külső hasonlóságok 
ellenére máshogyan látják magukat és egymást, mindkettejüknek 
a másik élete tűnik könnyebbnek. Ebbe a konfliktusokkal terhelt 
kapcsolatba Ákos színrelépése hoz fordulatot. Elsőre úgy tűnik, a 
férfi mélyíti a távolságot közöttük, de éppen az ő hatására 
kezdenek el újra egymásra figyelni.  

December 3. szombat, 19:15 
A MENÜ  
szinkronizált, amerikai thriller, 107’, 2022 
 

December 8. csütörtök, 18:00  
SEMMI  
feliratos, dán thriller, 87’, 2022 
 

December 9. péntek, 17:00 
A SELLŐ ÉS A NAPKIRÁLY  
szinkronizált, amerikai romantikus kalandfilm, 90’, 2022 
Rendező: Sean McNamara 
Főszereplők: Kaya Scodelario, Pierce Brosnan, William Hurt  
 

A történelmi Franciaországba kalauzol el a film, amelyben XIV. 
Lajos retteg saját halandóságától, miután egy merénylő golyója 
megsebesítette őt. Mikor arról értesül, hogy egy mágikus vízi 
teremtmény segítségével halhatatlanná válhat, elfogat egy sellőt. 
Mindez bonyolítja a kapcsolatát törvénytelen lányával, a lázadó, 
szabad lélekkel, aki összebarátkozik a foglyul ejtett sellővel.  
 

December 9. péntek, 19:15 
AZT MONDTA  
szinkronizált, amerikai filmdráma, 129’, 2022 
Rendező: Maria Schrader 
Főszereplők: Carrey Mulligan, Zoe Kazan, Samantha Morton 
 

Megan Twohey és Jodi Kantor, a Times két riportere 
robbantották ki a generáció legfontosabb sztoriját, amely segített 
beindítani a #MeToo mozgalmat, és megtörte az több évtizedes 
csendet, amely a hollywoodi szexuális zaklatásokat övezte, és 
amely örökre megváltoztatta az amerikai kultúrát.  
 

December 10. szombat, 15:00 
FURA VILÁG  
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022 
Rendező: Don Hall, Qui Nguyen 
 

A Walt Disney Animation Studios vadonatúj akció-kalandfilmje 
egy feltérképezetlen és veszedelmekkel teli földre kalauzol el, 
ahol fantasztikus lények várják a legendás Clade felfedező 
családot. A köztük dúló ellentétek azonban veszélyeztetik 
legújabb és eddigi legfontosabb küldetésüket.  
 

December 10. szombat, 17:00 
JÓREMÉNYSÉG SZIGET  
magyar játékfilm, dráma, 128’, 2022 
Rendező: Ljasuk Dimitry 
Főszereplők: Ljasuk Dimitry, Baranyák Béla, Molnár Barnabás 
 

A főszereplő a járvány idején úgy dönt, hogy karanténba vonul 
egy apró szigetre a Tisza-tavon. A kalandnak tűnő kezdet után 
hamar próbára teszi a magány, ami rávilágít gyengeségeire és 
félelmeire. A Tisza gyógyító ereje, a nomád élet és apja tanításai 
lassanként megváltoztatják értékrendjét. Fél év elteltével egy jó 
és egy rossz hírt kap a szigetre érkező paptól, aminek a hatására 
el kell hagynia a szigetet és mindent elengednie. Mégis ez teszi 
lehetővé, hogy megtalálja azt, amit keresett.  
 

December 10. szombat, 19:30 
AZT MONDTA 
szinkronizált, amerikai filmdráma, 129’, 2022 
 

December 14. szerda, 18:00 
JÓREMÉNYSÉG SZIGET  
magyar játékfilm, dráma, 128’, 2022  



December 15. csütörtök, 18:00  
AVATAR –  A VÍZ ÚTJA  (2D) – PREMIER!  
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 192’, 2022 
Rendező: James Cameron 
 

Az Avatar: A víz útja több mint egy évtizeddel az első rész 
eseményeit követően meséli el a Sully család (Jake, Neytiri és 
gyermekeik) történetét; a rájuk leselkedő veszélyeket, az életben 
maradásért vívott harcaikat, az őket sújtó tragédiákat és azt, 
meddig képesek elmenni, hogy biztonságban tudhassák egymást.  
 

December 16. péntek, 17:00 
A STAND UP KIRÁLYNŐJE  
szinkronizált, svéd film, 93’, 2022 
Rendező: Sanna Lenken 
Főszereplők: Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Ellen Taure 
 

A 13 éves Sasha úgy dönt, ő lesz a stand up műfaj királynője. 
Elsősorban azért tűzi ki maga elé ezt a cseppet sem egyszerű célt, 
hogy újra nevetni lássa apját, aki felesége halála óta nem 
önmaga. Bár Sasha-nak is rettenetesen hiányzik, elhatározza, 
hogy ő nem fog sírni, helyette ír egy listát a túléléshez. A listán a 
sokak számára talán jelentéktelen dolgok mellett a legfontosabb 
pont az, hogy ő legyen a stand up királynője.  
 

December 16. péntek, 19:15 
BEUGRÓ A PARADICSOMBA  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 104’, 2022 
Rendező: Ol Parker 
Főszereplők: Julia Roberts, George Clooney 
 

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

December 17. szombat, 15:00 
FURA VILÁG  
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022 
 

December 17. szombat, 17:00 
A SELLŐ ÉS A NAPKIRÁLY  
szinkronizált, amerikai romantikus kalandfilm, 90’, 2022 
 

December 17. szombat, 19:15 
AVATAR –  A VÍZ ÚTJA  (2D)  
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 192’, 2022 
 

December 22. csütörtök, 16:00 
TEDDY MACKÓ KARÁCSONYA  
szinkronizált, norvég családi film, 89’, 2022 
Rendező:  Andrea Eckerbom 
Főszereplők: Mariann Hole, Nader Khademi, Jan Gunnar Røise 
 

A kisvárosban mindenki a karácsonyra készülődik. Mariann a 
karácsonyi vásár forgatagában különös felfedezést tesz. Az egyik 
árus polcán egy édes kis Teddy mackóra lesz figyelmes, ami bár 
elsőre egyszerű plüssnek tűnik, életre kelt. Ekkor még egyikük 
sem sejti, hogy ez egy életre szóló barátság kezdete.  
 

December 22. csütörtök, 18:00 
A STAND UP KIRÁLYNŐJE  
szinkronizált, svéd film, 93’, 2022 
 

December 23. péntek, 16:00 
TEDDY MACKÓ KARÁCSONYA  
szinkronizált, norvég családi film, 89’, 2022 
 

December 23. péntek, 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.  
 

December 28. szerda, 18:00 
A TITOKZATOS NŐ  
feliratos, dél-koreai krimi-dráma, misztikus film, 138’, 2022 
Rendező: Park Chan-wook 
Főszereplők: Tang Wei, Park Hae-il  
 

Hae-jun nyomozó egy mélybe zuhant sziklamászó ügyén 
dolgozik. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a 
titokzatos özveggyel, akivel a kihallgatások alatt egyre közelebb 
kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább 
az érzéseire hallgat. Egy évvel az ügy lezárása után ismét 
keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan 
bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie.  
 

December 29. csütörtök, 16:00 
CSIZMÁS, A KANDÚR – AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 102’, 2022 
Rendező: Joel Crawford, Januel Mercado 
 

Csizmás Kandúr ráébred, hogy nagy ára volt annak, hogy fittyet 
hányt a veszélyre, és nem ügyelt a testi épségére. Nyolcat 
eltékozolt a kilenc életéből, most tehát az eddigi legnagyobb 
kaland vár rá: visszaszerezni az életeit. Ám mivel már csak egy 
maradt, segítséget kell kérnie egykori társától és vetélytársától, 
Puha Praclitól. Útjuk során betársul melléjük egy izgága, vidám 
blöki, Perro. Együtt veszik fel a harcot Aranyfürtöcskével, a 
Három Medve Maffiacsaláddal, és egy fejvadásszal. 
 

December 29. csütörtök, 18:00 
A TITOKZATOS NŐ  
feliratos, dél-koreai krimi-dráma, misztikus film, 138’, 2022 
 

December 30. péntek, 16:00 
TÜNDÉRI BAJKEVERŐ  
szinkronizált,  luxemburgi-német animációs film, 85’, 2022  
Rendező: Caroline Origer 
 

Violetta, az örökké kíváncsi tündérlány fogtündérnek készül, ám 
a sok gyakorlás ellenére sem tud játékokat varázsolni, melyeket a 
fogakért cserébe kellene a gyerekeknél hagynia. Violetta 
megbukik a tündérvizsgán, ám engedély nélkül így is elmegy az 
emberek világába, de egy baleset miatt képtelen visszajutni a 
tündérek világába, így egy kislány segítségét kell kérnie.  
 

December 30. péntek, 18:00 
VÉRAPÓ  
szinkronizált, amerikai vígjáték, akcióthriller, 112’, 2022 
Rendező: Tommy Wirkola 
Főszereplők: David Harbour, John Leguizamo 
 

Egy csapat zsoldos betör egy család birtokára szenteste, és túszul 
ejtenek mindenkit, mivel a családfő 300 millió dollárjára fáj a 
foguk. Szerencsére azonban a 8 éves kislány az egyik ajándékát 
felbonthatta már, mely egy közvetlen adóvevőt rejtett magához a 
Mikuláshoz, vagy legalábbis annak mogorva inkarnációjához. 
Santa a kislány hívására meg is jelenik a házban, ahol a rosszfiúk 
nála is kihúzzák a gyufát, ezért úgy dönt, móresre tanítja őket.  
 

December 31. szombat, 16:00 
CSIZMÁS, A KANDÚR – AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 102’, 2022 
 

December 31. szombat, 18:00 
AVATAR –  A VÍZ ÚTJA  (2D) 
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 192’, 2022 
 

Támogatóink:  


