Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
Juhász Gyula
XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A SZERKESZTŐSÉGBEN
Kedves Olvasók!
Szeretném megköszönni Scheiliné Kékessy-Herendi Ida és Kangas Kinga munkáját a Visegrádi Hírek szerkesztőségében!
Ugyanakkor köszöntöm bizottságunk két új tagját, Gróf Boglárkát és Jónás Pétert!
Schandl Lóránt
főszerkesztő

Tisztelt Visegrádiak!

Mátyás király Cserkészcsapat csapatparancsnokaként
emlékeznek rám, ezt a tisztséget 2019 őszéig töltöttem be.
A csapatban azóta, mint vezető még ellátok különböző
feladatokat, de aktívan nem veszek már részt a mindennapi
tevékenységekben. Szintén kiskorom óta tagja vagyok a
Primavera tánccsoportnak, valamint nemrég a Soproni
Sándor Egyesületbe is beléptem. Mindig is igyekeztem
aktív és hasznos tagja lenni a település közösségének,
szeretettel vettem részt városi ünnepségeken, programok
szervezésében, stb. Megtisztelő feladat a Visegrádi
Hírek szerkesztőbizottságának munkájában részt venni,
bízom benne, hogy ilyen módon is hozzá tudok járulni a
település értékeinek gyarapításához.

Gróf
Boglárka
vagyok,
sokuknak talán nem kell
bemutatkoznom, hiszen itt
nőttem fel, a Fellegvár Óvodában,
majd pár évig az Áprily Lajos
Általános
Iskolába
jártam.
Felsőfokú
tanulmányaimat
az ELTE BTK magyar szakán végeztem, filmelmélet
és filmtörténet specializációval (BA), jelenleg pedig
színháztudomány mester képzést folytatok, szintén
az ELTE-n. Emellett a Magyar Nemzeti Múzeum
központi, budapesti épületében dolgozom, mint
múzeumpedagógus. Legtöbben minden bizonnyal a 823.

a város múltja és jelene iránt, éppen ezért léptem be a
Soproni Sándor Egyesületbe, illetve erőmhöz mérten
más civil szervezeteket is támogatok. Örömmel fogadtam
és vállaltam el a felkérést, hogy legyek a Visegrádi Hírek
szerkesztőbizottságának tagja és reményeim szerint
munkámmal hozzájárulhatok, hogy az újság megőrizze a
már jól megszokott igényes és tartalmas arculatát.

Tisztelt Visegrádiak!

Jónás
Péter
vagyok,
feleségemmel,
Jónás-Cseke
Júliával
és
kislányommal
élek Visegrádon. Az Óbudai
Egyetemen végeztem had- és
biztonságtechnikai mérnökként,
jelenleg energetikai területen
dolgozom. A legtöbben talán a Holló Kávézó és Borozóból
ismernek, amit a feleségemmel és sógoraimmal a
koronavírus megjelenéséig üzemeltettünk. Mióta
Visegrádra kerültem, igyekeztem nemcsak itt lakó, de
a közösség hasznos és aktív tagjává válni, érdeklődöm
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HÚSVÉTI ÜDVÖZLET
„Vér, vér s üszök. Lesz itt feltámadás?
Gyerekszívekben, eszmékben, betűkben?
A szomszédomban izmos ember ás,
és hajt a borsóm, frissen, gyönyörűen.”

Áprily Lajos költő szavai talán még soha nem voltak ennyire aktuálisak, még soha nem szóltak hozzánk ilyen közvetlenül,
mint ebben a rövid, mindössze négysoros, Tavaszodik című versében.
Az utóbbi években egy-egy ünnepi köszöntő szinte mindig valamilyen különleges helyzetben: jelen történelmünk
aggodalomra okot adó légkörében születik. Legutóbb, az új esztendő elején megfogalmazott köszöntőmben, egyebek
közt a járványhelyzetre voltam kénytelen utalni, most pedig a kereszténység legnagyobb ünnepe közeledtével, a
szomszédunkban dúlóháború idején szólok önökhöz. De csak ennyi…, nem több – hiszen ünnepet ülni készülünk -,
amivel emlékeztetem önöket jelen közös aggodalmunkra; amire nekem is, sokszor és büszkeséggel emlegetett és látnoki
képességgel bíró költőnk, Áprily Lajos hívta fel a figyelmemet.
Ezért aztán csak megismételhetem egyik, a tavalyi húsvéti köszöntőmben leírt gondolatomat, hogy az idén talán a
megszokottnál is jobban várjuk Krisztus feltámadásának szent ünnepét, és hogy a bizonytalanság és a félelem idején a
hit a legfontosabb, ami reményt adhat számunkra… És hogy a remény megerősödjék, arra biztatom Önöket, magunkat:
a hamvazószerdát követő testi és lelki megújulás, a csöndes elmélkedés után engedjük kiteljesedni bátran azt az örök,
velünk született, mélyről feltörő vágyunkat, hogy az ünnepen megkülönböztetett szeretettel öleljük át egymást, hogy még
szorosabbra fonódjanak családi és baráti kötelékeink.
Biztatok mindenkit a húsvét szent ünnepének átélésére, a hagyomány felelevenítésére és büszke tovább-éltetésére…
És végül egy másik nagy költő, Juhász Gyula szavaira is ráirányítom visegrádi honfitársaim figyelmét, aki Nemzet című
versében így szólt hozzánk:
„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.”
Ezekkel a gondolatokkal
Áldott Húsvéti Ünnepeket!

kívánok

Visegrád

Város

Önkormányzata

és

Képviselő-testülete

nevében
Eőry Dénes
polgármester
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VÁROSHÁZI MOZAIK
MEGNYÍLT AZ ALSÓ ÉS A FELSŐ ÖBÖL
Köszönjük dr. Vitályos Eszter Államtitkár Asszony támogatását!
1987 augusztus elsején zárták le a visegrádi Duna-part
teljes szakaszát a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer
építkezése miatt. A csónakházat lebontották, a
strandolásra alkalmas partszakaszt elbontották! Egyik
napról a másikra megszűnt a pezsgő vízi élet. 1989-ben
leállították Visegrád térségében a munkálatokat, ekkorra
már elkészült Európa akkor legnagyobb munkagödre,
ez a régi Duna meder lezárásával alakult ki és ezzel
párhuzamosan került kialakításra az új Duna meder,
amelybe a folyót elterelték.

A 2003-ban megépült focipálya és a környezetében évek
során kialakított sport- és szabadidőközpont pezsgő életét
a mai napig beárnyékolta a dunai öblök használatára
vonatkozó általános tiltás. Nagy eredménynek számított
az is, hogy egy évvel ezelőtt a nyári szezonra, csupán heti
két napon nyílt meg a lehetőség az alsó öböl használatára
a visegrádi TDM által szervezett programok keretében.
Ez év tavaszától mindkét visegrádi öböl megnyílik
minden evezős számára. A területileg illetékes horgász
érdekképviselettel (FŐHÉSZ) egyeztetve, a Felsőöbölben egy evezős pálya kitűzését tervezzük a békés
egymás mellett élés érdekében.

A 90-es évek elején kezdődött meg a terület
rehabilitációja. A munkagödörben megépült a
közműalagút, majd a Dunát visszavezették a régi
medrébe és az új mederből kialakították a felső és az alsó
öblöt. A tájrehabilitáció befejezését követő évtizedekben
változatlanul megmaradt a tilalom teljes visegrádi Duna
szakaszra.

Köszönjük dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonynak
személyes közreműködését, támogatását!
Eőry Dénes
polgármester

Vízi élet az öbölben
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ÚTÉPÍTÉS A VÁROS KÖZEPÉN
Pályázaton sikeresen elnyert forrásból ez év első
hónapjaiban megépült a Magyar László Tornacsarnok
és a 11-es főközlekedési út között a csatlakozó út.
A támogatásból a földes, murvás területen szilárd
burkolatú út épült. A beruházás 2022. február 24-én
befejeződött. Az összekötő út megépítése városunk
fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos, hiszen
a CBA-n kívül több intézmény és üzlet megközelítését

is lehetővé teszi biztonságosabban és kényelmesebben.
Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódóan valósulhat meg
későbbi ütemekben a városközponti parkoló-férőhelyek
bővítése. Köszönjük a Visegrád város lakosainak az
építési munkák ideje alatt tanúsított türelmét.
Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!
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MEGKEZDŐDÖTT AZ ÓVODA JÁTSZÓUDVARÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE
Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu
Program keretében támogatást nyert az óvoda udvarának
megújítására. A támogatás a lehető legjobbkor
érkezett, hiszen a régi, (még 2003-ban telepített)
elhasználódott játékok cseréje nem várhatott tovább,
valamint a telekalakításnak köszönhetően az udvar
formája is átalakult. Amint az időjárás lehetővé tette, a
Városgazdálkodási Csoport munkatársai elkezdték az
udvar tereprendezését és a játékok telepítését. Ezúton is

köszönöm a munkájukat és segítségüket. A kis ovisok
már nagyon várják, hogy újra birtokba vehessék az udvart
és kipróbálják az új játékokat, hiszen hónapok óta nem
használhatják a kertet. Bízom benne, hogy hamarosan
minden játék a helyére kerül, és a kertrendezés, a
gyepszőnyeg leterítése után újra gyerekzsivaj tölti be az
óvoda udvarát.
Papaneczné Papp Éva
intézményvezető,
Fellegvár Óvoda

Babaház

Négytornyú vár
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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT
HATÁROZATOKRÓL
Képviselő-testületi ülés – 2022. február 15.

ban készült és a most lezajlott felülvizsgálat szakmai
pontosítások szükségességére hívta fel a figyelmet. Ez,
valamint az alapító okirattal történő összhangba hozás
megtörtént, a Képviselő-testület elfogadta az erről szóló
határozati javaslatot.

Egy olyan egységes parkolási rendelet megalkotását
tervezi a Képviselő-testület, ami többek között a
városi parkolók fizetőssé tételéről rendelkezne. Mivel
az Önkormányzat 2 évvel ezelőtt településrendezési
szerződést kötött a CBA üzlet tulajdonosával a Centrum
parkoló használatával kapcsolatban, ezért a parkolási
rendelet elfogadását meg kell, hogy előzze ennek a
szerződésnek a módosítása. E módosítás szerint: A
parkoló használata a visegrádi, állandó lakosoknak
ingyenes, a nem állandó lakosoknak fizetős lesz azzal, hogy
a parkoló fizetőssé tétele az egységes parkolási rendelet
bevezetésével történik.

5. Balogh Zoltánné védőnő elkészítette a 2021.
évre vonatkozó beszámolóját, melyben összefoglalta
az elvégzett feladatokat. Munkáját a Nemzeti
Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján végezte,
a koronavírus járvánnyal kapcsolatban kiadott szabályok
betartása mellett. A helyzetre való tekintettel a személyes
találkozások száma jelentősen lecsökkent, a védőnői
szolgálat a távkonzultációt helyezte előtérbe. Balogh
Zoltánné megköszönte az Önkormányzat támogatását,
ami hozzásegíti őt ahhoz, hogy munkáját megfelelő,
és tárgyi eszközökkel jól felszerelt környezetben tudja
végezni. Beszámolóját a Képviselő-testület elfogadta.

Képviselő-testületi ülés – 2022. február 24.
1. A vonatkozó rendelet előírásai szerint megtörtént
a partnerségi egyeztetés a volt MNB üdülő területével
kapcsolatban zajló HÉSZ módosítás vonatkozásában.
Az Önkormányzat 2022. február 9-én lakossági fórum
keretében ismertette a tervezett módosítást. Ezt követően
a Képviselő-testület elfogadta a véleményezési szakasz
lezárását, és a dokumentáció államigazgatási szerveknek
történő megküldéséről hozott döntést.

6. A következő napirendi pontban Visegrád Város
civil szervezeteinek – az Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséből történő – célzott támogatásáról született
döntés.
7. A továbbiakban a polgármester nyelvvizsga
pótlékának megállapításáról tárgyaltak képviselők. A
napirendi pont felvételére a köztisztviselői illetményalap
változása miatt volt szükség.

2. Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal a 2022. február
3-án érkezett engedélyezési terv alapján a Visegrád, FelsőDiósi szakasztól eltekintve, megközelítőleg a hatályos
Településszerkezeti Terv szerinti nyomvonalon halad.
Ugyanakkor négy területrészen a Településszerkezeti Terv
módosítására, új szabályozási elemek meghatározására és
a kerékpárút Szabályozási Terven történő, területi jellegű
megjelenítésére van szükség. Továbbá a kerékpáros
útvonal egyes szakaszain különböző korlátozó
lehatárolásokat is érint (pl.: Natura 2000 védelem,
nagyvízi meder, hidrogeológiai védőidom, régészeti
lelőhely, stb.). A módosítás során ezeket figyelembe kell
venni. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök
módosítására (az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén)
az EKO Építész Kft-nek adott megbízást.

8. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a költségvetési rendelethez kötelező
három évre kitekintő, várható bevételekre és kiadásokra
vonatkozó határozatot.
9. A Képviselő-testület a január 27-ei ülésén az
intézményvezető kérésére, a Fellegvár Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról döntött. Ezzel kapcsolatban
a Magyar Államkincstár néhány technikai jellegű
észrevételt tett. Az Önkormányzat és a polgármesteri
hivatal eleget tett a kérésnek és e szerint történt meg a
módosítás.
10. Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ra
tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. Ehhez
kapcsolódóan a Képviselő-testületnek döntenie kellett
a Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról,
akik a következők lettek: Mundiné Bocskai Zsuzsanna,
Molnár Erzsébet, Burgermeister Ágnes, Gyurián Zoltán,
Oláhné Varga Ildikó, Farkasné Lődi Emma, Székelyné
Fieszl Rita, Papaneczné Papp Éva, Bozzai Dávid, Galszter
Jánosné.

3. Mikesy Tamás a Mátyás Király Művelődési Ház és
Városi Könyvtár igazgatója elkészítette beszámolóját az
intézmény 2021-ben végzett munkájáról. A Képviselőtestület a beszámolót elfogadta.
4. Ugyancsak döntés született a művelődési ház
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról,
tekintettel arra, hogy a dokumentum még 2006-
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Képviselő-testületi ülés – 2022. március 3.

Szerződés módosítására, a befejezési határidő változása,
a költségek átcsoportosítása, a többlettámogatás
átvezetése, valamint a műszaki tartalom módosulása
miatt. A Képviselő-testületnek a márciusi ülésen az
egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződést
(a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására)
kellett elfogadnia.

1. Még 2018-ban kezdődtek tárgyalások az Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal (jelenleg: Országos
Kórházi Főigazgatóság, továbbiakban OKFO) a Szent
Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház fölött
található 1288/1 hrsz-ú ingatlan megosztása ügyében.
Ez a folyamat később szünetelt, majd 2021-ben az OKFO
kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy ingatlan
megosztási szándéka továbbra is fennáll.

5. A továbbiakban jelzálogjog bejegyzés törléséről
született döntés a Visegrád belterület, 502/1 hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában.

Ezt követően változási vázrajz készült a tárgyban
szereplő ingatlan vonatkozásában. A Képviselőtestület ezt, valamint a vázrajz alapján történő ingatlan
megosztást elfogadta.

6. Az elmúlt időszakban egyeztetések folytak az
általános iskola, a tornacsarnok és a plébánia telekhatár
rendezésével kapcsolatban. Elkészült a 101-1/2021
munkaszámú vázrajz, ami záradékolásra is került. Ezt
követően kérte a plébánia a 15/2022 munkaszámú
vázrajz szerinti ingatlanrész cserét, mely érinti a 85/1
hrsz-ú közterületet és a 85/5 hrsz kivett egészségház és
rendezvény épületet is.

2. A Magyar Falu Program keretében az Egészségház
felújítása elkezdődik. A tervek elkészültek. A Képviselőtestület a közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött.
3. Javában zajlik a Kálvária felújításának előkészítése,
melyhez a szükséges tervdokumentáció elkészült.
A terveket jóváhagyták az illetékes hatóságok, és a
Várkapitányság. A GEOSZOLG Kft. lesz a kivitelező.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
Vállalkozási Szerződés megkötésére.

7. A szükséges módosítások megtörténtek, a Képviselőtestület elfogadta a telekhatárok rendezésével kapcsolatos
dokumentációt.
8. A „Visegrád 700” fejlesztési program részeként,
kormányzati forrásból újulhat meg a nemrég átadott
Magyar László Tornacsarnok környezete. A tervező
megbízást kapott a tervek elkészítésére.

4. Az elmúlt években az árvízvédelmi beruházás
keretében elkészült az összes, Visegrád lakóinak
biztonságát szolgáló műtárgy (mobilfalas védmű,
földműves védmű, Apátkúti patakot elzáró műtárgy).
A projektben már csak a mobilfal elemek tárolását
szolgáló épület kivitelezése van hátra, melynek kapcsán
a vállalkozási szerződést aláírta az Önkormányzat.
A beruházás során többször volt szükség a Támogatási

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

Kommunális hulladékgyűjtő edények
– 2022. évi matrica
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei „kukamatricák”
2022. április 19. és április 29. között vehetők át
a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
hétfő: 13:00-16:00
szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 12:00
A matrica átvételéhez az első félévi kommunális adó befizetését igazoló csekkszelvény
vagy utalási bizonylat bemutatása szükséges!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2022. május 3-ától a szolgáltató kizárólag az
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényeket szállítja el.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyfélfogadási időt
szíveskedjenek betartani!
Együttműködésüket köszönjük!
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Lomtalanítás 2022
Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást
2022. május 11-12-13-14. között tartjuk.
Ahogyan az elmúlt években, idén is
HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY

NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT
INGATLANAIK ELÉ!
Időpont egyeztetés
2022. május 4-5-6. között, kizárólag munkaidőben, 7:00 – 15:00 óráig
A május 6-át követően érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni!
Telefonszám: 06 20 456 1841, Ifj. Schüszterl Károly
A díjmentes LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS keretén belül ingatlanonként
legfeljebb 2 m3 lomot szállítunk el, veszélyes anyagot, sittet, autógumit,
illetve elektronikai hulladékot pedig egyáltalán nem.
A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük, erről ugyancsak
a Visegrádi Hírek hasábjain és a városi honlapon adunk majd tájékoztatást.

Fotó: Schandl Lóránt

Kijárat

10

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
OSTERBROT
Osterbrot – Húsvéti kalács

Der Osterhase

A negyven napos böjt után, húsvét ünnepére a keresztény
kultúrákban finomságokat készítenek a háziasszonyok.
A húsvéti kalács tejjel, vajjal, tojással és finom liszttel,
valamint sok cukorral készül.
Kerek font formája
a nap erejét szimbolizálja, a sáfránnyal színezés ezt az
elemi fényt erősíti. A kalácsba belesütött gyümölcsök
az előző év bő ternését mutatja, a kalács tetejébe vágott
kereszt a kereszténységet szimbolizálja.

Volksgut
Seht, wer sitzt denn dort im Gras!
Ist das nicht der Osterhas’?
Guckt mit seinem langen Ohr
aus dem grünen Nest hervor.
Hüpft mit seinem schnellen Bein
über Stock und über Stein.
Seht auch her, was in dem Nest
liegt so rund und auch so fest:
Eier rot und blau gefleckt
hat er in dem Nest versteckt.
Muss er sie gut verstecken,
sucht schnell in allen Ecken!

Palmkätzchen – Barkák
A kecskefűz /németül: Salweide/ az első fa amelyik
tavasszal virágzik. Ő az első étele tavasz kezdetén
a méheknek, ezért sem ajánlott, néhol tiltott is a
szedésük.
Miért is
díszítjük lakásunkat húsvétkor barkával? Amikor Jézus
húsvétvasárnap egy szamár hátán Jeruzsálembe érkezett,
az emberek pálmaággal /az örök élet szimbóluma,
szent volt már az ókori keleten is/ várták. Miután a mi
éghajlatunkon a pálma nem terem meg, ezért alakult
ki az a szokás, hogy barkát szenteltetünk és ezzel Jézus
érkezésére emlékezünk.

/Vers: Neue Zeitung/

Osterhase – A húsvéti nyúl
Húsvét egyik szimbóluma a húsvéti nyúl. Ő hozza
a gyerekeknek a húsvéti tojást és egyéb édességeket
napjaink szokása szerint. De ez nem volt mindig szokás,
bár már a 16.században ismert volt a tojáskeresés, de nem
a nyúl hozta a tojásokat.A kérdés az, hogy miért pont a
nyúl hozza az ajándékokat?
A nyúl ugyanis a termékenység szimbóluma, elsőként
hozza világra tavasszal kölykeit. Egy évben többször
kölykezik, gyorsan elszaporodik. A hosszú hideg telek
után gyakran jönnek be a falvakba, a kertekbe, élelem
után kutatva. Ez a szokásuk alakíthatta ki ezt a szép
hagyományt, mely a gyermekek egyik legnagyobb öröme
tavasszal. A friss zöld fűben, a rügyező fák-és bokrokban
keresni a színes tojásokat, cukorkákat.
Kékessy-Herendi Ida

A húsvéti képet Mozgainé Palotár Mária szájjal festette.
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
(Széchenyi István)

Március 15-én, a pandémia miatt az elmúlt két évben csupán koszorúinkat elhelyezve, rövid főhajtással emlékeztünk
nemzeti ünnepünk napján. Ebben az évben ismét együtt, közösen emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseiről. A két évvel korábbi felkérést nem feledve a Magyar Honvédség Szentendre Altiszti Akadémia
Zenekara vállalta a közreműködést az ünnepi megemlékezésen. Ezúton is köszönöm a zenekar tagjainak, hogy
előadásukkal méltó módon tisztelegtek a történelmi esemény előtt és ünnepi hangulatot varázsoltak. Nagy öröm volt látni,
hogy több év után az ünnepi műsor szereplői ismét az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai voltak, valamint szokásához
híven a visegrádi 823. számú Mátyás király Cserkészcsapat is képviseltette magát. Külön köszönöm a szülőknek, hogy
bátorították gyermekeiket a szereplésre és biztosították jelenlétüket az ünnepségen. Nagy tisztelettel köszönöm a
pedagógusok fáradhatatlan munkáját, az ünnepi műsor összeállítását és a diákok felkészítését. Gratulálok a fellépőknek
és köszönöm a szervezők munkáját.
Eőry Dénes
polgármester
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HISTÓRIA
SZENT GYÖRGY
A világegyház április 23-án ünnepli Szent Györgyöt, a
magyar egyházban azonban – Szent Adalbert ünnepe
miatt – április 24-én emlékezünk meg róla. A középkorban
az egyik leginkább tisztelt szent volt, egyike a tizennégy
segítőszentnek.

el innen!” – és elbeszélt neki mindent. Ő pedig ezt mondta:
„Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében.” Még
beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány
reszketett a félelemtől, György azonban lovára pattant,
keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal,
amely rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját,
Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a
sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta
a leánynak, hogy az övét kösse a sárkány nyakára, és
vezesse be a városba. Az megtette, és a sárkány úgy ment
utána, mint egy szelíd kutya. A városban a nép rettenetesen
megijedt, de György így szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek,
mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak
benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban,
és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.”
Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György pedig
kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a
helyen szép templomot építettek, és az oltárnál élő forrás
fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott
belőle.

Vértanú
György történelmi személy volt, aki Diocletianus császár
keresztényüldözése idején halt vértanúhalált Lodban
(Izrael). Tisztelete rendkívüli elterjedtségének oka,
hogy életéhez és vértanúságához sok legendás elem
kötődik, valamint, hogy a földművelők és a katonák is
patrónusuknak tekintik. Vértanúsága legeredetibbnek
látszó változatát állítólag szolgája, Paszikratész mint
szemtanú írta meg. Eszerint Dadianosz perzsa király volt
az, aki üldözte. György katonatiszt volt, aki anyja hatására
keresztény hitre tért. Dadianosz börtönében borzalmas
kínzásokat kellett elviselnie. Krisztus egy látomásban
elmondta neki, hogy szenvedései hét évig fognak tartani,
és ez idő alatt háromszor meghal és feltámad. A Györgylegenda az évszázadok során számos csodás elemmel
bővült. A kutatók szerint olyan mitológiai alakokkal
azonosították, mint Mithrász, Perszeusz, Hórusz vagy
Tammúz. A sárkányölő motívum, mely elsősorban a
költészetet és az ikonográfiát ihlette meg, csak később, a
György-legenda nyugati hagyományában terjedt el.
Sárkányölő Szent György
A Legenda aureában ezt olvashatjuk róla:
Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges
sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor
az fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta
két juhot adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak,
megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a
szörnynek. Hogy eldöntsék, ki legyen az áldozat, sorsot
vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor
már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul
esett, történt, hogy a sors a király leányára esett. A király
megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos
haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli
a sárkány. A leány könnyezve ment a tóhoz és akkor Szent
György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány
így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss

Miniatúra a 13. századból

Szent György tisztelete hazánkban a kereszténység
felvétele óta jelen van a bizánci misszió közvetítésének
köszönhetően.

13

2022. ÁPRILIS
A Szent István királyhoz köthető legenda szerint,
Koppány lázadását a kereszt dicsőséges jelének és Isten
Anyjának oltalmában, Márton püspök és György zászlaja
alatt verték le. Szent György szerepel a Szent Korona alsó,
bizánci részének egyik zománcképén is.

Györgyöt állította példaképül a felnövekvő generáció
tagjainak. Minden cserkész számára példaértékű az
ideális lovagi erényeknek Szent György által gyakorolt
formája: megingathatatlan hittel, reményteli szívvel
segíteni másokon, a szegényeken, a védteleneken. A
cserkészköszöntés kézjelében a hüvelykujj takarja a
kisujjat, ami azt jelképezi, hogy „az erősebb védi a
gyengébbet”. Világszerte ezen a napon (április 24.) újítják
meg a cserkészek fogadalmukat, amelyben Isten, haza és
embertárs szolgálatára kötelezik el magukat.

1326-ban Károly Róbert alapította az első nem egyházi
lovagrendet, mely szintén az ő nevét viseli és Visegrádon
jól ismerjük tevékenységét.

Forrás:
magyarkurir.hu
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Magyar néprajzi lexikon
Pécsi Egyházmegye

Képe a Szent Koronán

Kevésbé ismert tény, hogy a cserkészmozgalom
alapítója, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell is Szent

Összeállította:
Grósz Gábor

A Salamon-torony kora tavasszal

Fotó: Regélő
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GYEREKKUCKÓ
ÓVODAI FARSANG – BAGOLY BÁL
Február végén az oviba is eljött a farsangi időszak. Régi
szokásunknak megfelelően csoportonként választottunk
egy-egy állatfigurát, vagy jellegzetes tulajdonságokkal
rendelkező karakter személyiséget. Ezeknek megfelelően
legalább 2 héten át ismerkedtünk az adott figurával,
jellegzetességeivel, életmódjával, tulajdonságaival. A
gyerekek szintjén lehető legtöbb információt adtuk át
a témában a sok mesén, versen, dalocskán, képeken,
mozgáson és a média csatornáin keresztül.

Hasonló tematika és felkészülés szerint, a kiscsoportosok
egerek, a nagyok pedig cowboyok voltak. Célunk
mindezzel az volt, hogy amikor elkövetkezik a farsang
napja, és felvesszük a jelmezünket, teljesen át tudjunk
változni azzá a figurává, amiről ismereteket szereztünk,
valóban bele tudjunk bújni a szereplő „bőrébe”.
Szerintünk ez sikerült!
A „farsang farkát” hamvazószerda előtti kedden
tartottuk. A három csoport közösen zárta le a farsangi
időszakot, közös tánccal, zenével, várva a tavaszt, és
a természet megújulását. A csoportok megtanították
farsangi táncaikat: a kicsik „egér tornát”, mi középsősök
a „kis pajtás gyere velem táncolni…” párválasztóst, és
a nagyok pedig a „Pozsonyi sétatéren…” kezdetű páros
táncot, ami egyre gyorsabb mozgást igényelt, minél
többször énekeltük. A seprűs tánc sem maradhatott ki a
repertoárból, illetve ismert német dalokra is táncoltunk:
„Mit den Füβen geth es trapp-trapp-trapp…”, Rucki
Zucki…, Das Fliegelied (So ein schöner Tag).

A középső csoportban idén baglyok voltunk. A termünket
is baglyosra díszítettük, a hatalmas, papírból készült fánk
ágaira baglyokat ültettünk, melyeket wc-papír gurigákból
barkácsoltunk, a plafonról óriás bagoly lampionok
lógtak, a gyerekek által készített színes girlandokkal.
Linzer tésztából baglyos sütit sütöttünk.
Azért esett erre a madárra a választás, mert kevésbé
ismerjük, nem tartozik a kedvenc madarak közé, pedig
sok érdekes tulajdonsága van, többek között, hogy éjszakai
állat. Máris elővehettünk egy kedves mesekönyvet: Jill
Tomlinson: „A bagoly, aki félt a sötétben” címmel, mely
Hupp-ról, a gyöngybagoly fiókáról szólt. Egy másik
történet pedig „Hűha” nevű uhu fiókáról, aki nem merte
kinyitni a szemét a sötétben. (Ezeken a meséken keresztül
a sötétség témát is át tudtuk beszélni a gyerekekkel, hiszen
többen félnek tőle.)

A közös ünneplés boldog emlékeket hagyott kicsikbennagyokban.

Hogyan váljunk bagollyá? Mit látunk bagolyszemmel?
-Induljunk éjszakai vadászatra, zseblámpákkal! Keressük
meg a kis egereket! Ki találja meg a legtöbbet, annak lesz
tele a pocakja!
A fél dióból készült egerek keresése fergetegesen jól
sikerült, mert teljesen besötétítettünk, valóban csak a
zseblámpák fénye világított.
A farsang napján gyönyörű, a szülők által készített
jelmezekbe öltöztek a gyerekek. (Ezúton is szeretnénk
Nekik megköszönni a profi munkát!) Mindenki jó
kedvvel, vidámsággal vett rész a különböző ügyességi
játékokban, versenyfeladatokban, pl.: fészekfoglaló,
célbadobó verseny, felfűzött „kukac” evő verseny,
Greifswald tornaszerről „lerepülés”, társ etetése bekötött
szemmel, páros táncok, stb.

Lendvai Éva
óvodapedagógus
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Közlemény a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről
Visegrád Város Önkormányzatának
KÖZLEMÉNYE
a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától (2022.szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.
A rendelkezés célja, hogy gyermekeknek a megfelelő életkorban kezdődhessen el a közösségbe
való integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
A 2022/2023. nevelési évre a 2016.09.01-2019.08.31. között született gyermekeknek kötelező
a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.
A Visegrádi Fellegvár Óvodába az óvodás korú gyermeket a 2022/2023. nevelési évre, 2022.
április 25-től április 27-ig, 8:00-12:00 óra közötti időpontban lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Visegrádi Fellegvár Óvoda Visegrád, Fő utca 18.
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Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
x a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcím kártya),
x a gyermek TAJ kártyáját,
x a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát
x a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya)
x kettős állampolgárság esetén az ezt igazoló dokumentumot
2022. szeptemberétől a 2022/2023. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel:
x a 3. életévét betöltötte
x a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől, az óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal
honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelési menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából
vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.
A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell
megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Főosztály, 1363 Budapest, Pf.19.

2022. szeptemberétől a 2022/2023. nevelési évben az óvodába az a gyermek is felvehető, aki
3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Ebben az esetben is célszerű a szülőnek ezt a szándékát – a mellékletben megtalálható
dokumentum kitöltésével, személyesen vagy elektronikus úton jelezni az intézményvezető
számára április 25. -27. között.
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, a 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendeletében kijelölt szerv, a fővárosi és megyei
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol
szülője dolgozik.
Az óvoda felvételi körzete: Visegrád Város közigazgatási területe.
Az Óvoda Alapító Okirata szerint az intézmény német nemzetiségi nevelést folytat.
Az Óvoda Alapító Okirata szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
felvétele az óvodában biztosított, ha Visegrád Város lakója, és arra a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat a Visegrádi Fellegvár Óvodát jelöli meg.
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Az intézmény elérhetőségei:
x Visegrád Fő utca 18.
x elektronikusan: fellegvarovoda@gmail.com
x telefon: 06 26 / 398-130
06 70 / 645-5446
Az óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:
A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban
közli a szülőkkel legkésőbb 2022. május 25. napjáig.
Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított
15 napon belül érdeksérelemre hivatkozva eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó
jár el és hoz másodfokú döntést.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő
beíratásáról.
Papaneczné Papp Éva
intézményvezető

NÉMET NYELV OKTATÁSA VISEGRÁDON
Iskolánkban 1977-1978-as tanévtől folyik a német
nemzetiségi nyelv oktatása a mindenkor hatályos
tantervek alapján. A nyelvoktatás bevezetése az akkori
törvényi keretek közt elsősorban szülői, lakossági
igényekre alapozva lett biztosítva. A nemzetiségi oktatás
megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános
céljait, s emellett biztosítja a nemzetiség nyelvének
tanulását, a nemzetiség kultúrájának megismerését, a
hagyományőrzést- és teremtést. Ennek szellemében
telnek az iskolai oktatás mindennapjai manapság is. Mi
pedagógusok a nyelvtanítást önmagában nem tartjuk
elegendőnek, ezért igyekszünk a nyelvi ismeretek
elsajátítását egyéb tevékenységekkel is segíteni. Például
e tanév kezdetén hagyományteremtő jelleggel tartottunk
az alsó tagozaton terményünnepet, iskolánk honlapján

rendszeresen megjelennek német nyelvi hírek is, az
ünnepekre (Márton nap, Karácsony…) a tanulók német
nyelvi előadásokkal készülnek…

Egy kis ízelítő, a nyelvtanulás mindennapjaiból:

tartunk. Fontosnak tartom, hogy gyermekeink
halljanak, olvassanak erről, érzékenyek legyenek a
körülöttük lévő állatvilágra is. Télen mi, emberek
melegebben öltözünk fel, szívesen töltjük az
estét a meleg kályhánál, forró teát kortyolgatunk.
Az állatok vajon hogyan vészelik át a hideg hónapokat?
Miután megnéztük a videót, leírták a főbb csoportokat

Mind a nyolc évfolyamon van nemzetiségi nyelven
oktatott hon- és népismeret, az alsó tagozaton pedig
német nemzetiségi táncot is tanulhatnak a diákok.
Célunk az, hogy az ilyen magas óraszámban tanult nyelv
alkalmassá tegye a gyermekeket arra, hogy az általános
iskola elvégzése után bármilyen középfokú intézményben
helyt tudjanak állni, a jövőben pedig tervezzük, hogy a
nyolcadik év végén nyelvvizsgát tegyenek szorgalmas
tanulóink.
Stefanich Klára
megbízott intézményvezető

Témafoglalkozások
Was machen die Tiere im Winter?
Iskolánk 4. osztályos tanulói megnéztek egy videót,
melyben az állatok téli viselkedését, életét ismerhették
meg. Német órán éppen a Naturschutz témakörnél
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saját füzetükbe (Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre,
Winterflüchter, Winteraktive Tiere), beírták az állatok
német neveit a megfelelő helyre és rajzokat készítettek
hozzá.

auch die Fasching im Klassenzimmer stattzufinden.
Wir haben uns entschieden, alle Auftritte, Tänze und
Veranstaltungen abzusagen. In diesem Jahr feiern wir
nun mit diesem Lied."

Ezután Elke Bräunling: Tiere im Winter c versét dolgoztuk
fel. Az állatok szemszögéből néztünk rá a télre. Mindenki
választott egy állatot, elolvasta, lefordította a hozzátartozó
vers részletet, illusztrációt készített hozzá és megtanulta
a sorokat. A vers végén megköszönik az állatok, hogy az
embergyerekek vigyáznak a természetre, tisztán tartják,
és nem felejtenek el kitenni eledelt az itthon maradó
madaraknak. A projekt végén videófelvétel készült a vers
felmondásakor. Aztán pedig kimentünk a Duna partra
zsákokkal, hogy összeszedjük a szemetet.

Szentivánszky Katalin

Dekoráció
"Schule Dekoration”
Iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói saját kezűleg készítettek
díszeket, német nyelvű feliratokat, rövid, frappáns
bemutatkozó "Steckbrief "-eket az új iskolaépület falaira.
Munkáikkal színesebbé, vidámabbá tették nemcsak a
termeket és folyosókat, hanem a hétköznapokat is.

Bene Éva Rita

Die Schüler der 5. und 6. Klasse haben das neue
Schulgebäude mit ihren selbstgemachten Dekorationen
geschmückt. Das Ergebnis ist faszinierend!

Az 5. osztályosok készülődtek a farsangra német órákon
is, amiről videófelvétel is készült, az iskola honlapján
megnézhető.

Szentivánszky Katalin

"Fasching in der Schule
Wir haben lange abgewartet und gehofft, aber die aktuelle
Corona-Situation lässt uns leider keine andere Wahl als

Multiplikáció

Fotó: Schandl Lóránt
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
HÚSVÉT ÖRÖMÉRE
A láthatatlan Isten
a bámulatra méltó
világ harmóniájában
adta első tanújelét
létének, bölcsességének
és
mindenható
szeretetének. Ámulva
csodáljuk a teremtett
világot,
amit
az
emberért alkotott, amit
gondjaira bízott, hogy
az mindenki hasznára
legyen. „Kicsoda az
ember, hogy törődsz vele és gondod van rá?” (Zsolt 8, 5)
– kérdezhetjük a zsoltárossal ma, húsvét szent ünnepén,
amikor Isten bölcsességét csodáljuk, aki azzal, hogy
feltámasztotta Jézust, az ember végső célját is megmutatta.
Ezt a hálátlan, lázadozó, engedetlen bűnös embert
Krisztus kereszthalála és feltámadása által megváltotta,
Isten fogadott gyermekévé és a mennyország örökösévé,
vagyis isteni életének részesévé tette.

A húsvéti szertartás a keresztvíz megszentelésével
folytatódik. Az Egyház akkor is szentel vizet, ha
keresztelésre nem kerül sor. A katolikus templomokban
ősi hagyományt követve általában húsvét vigíliáján,
a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a
keresztség szentségét a felnőtt korukban megtérteknek.
Ezt követően a szentmise a szokott rend szerint
folytatódik. A liturgia ünnepi áldással ér véget, majd a
húsvéti körmenet viszi el a feltámadás örömét az utcákra,
az emberek közé: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Alleluja!
Istenem, mekkora nagy szükségünk van erre az
Örömhírre, amikor ennyi háborút, öldöklést, rombolást,
családi tragédiát és borzalmat látunk a világban!
Természetesen bennünk, hívőkben is felmerül a kérdés:
vajon látja-e az Isten ezeket a szörnyűségeket? Ha igen,
akkor miért engedi? Miért nem tesz valamit az ártatlanok
megmentéséért, és főleg a kicsi gyerekekért…?
A hit szemére, látására van szükségünk ahhoz, hogy
felfigyeljünk Isten szeretetére, aki „úgy szerette a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne,
annak örök élete legyen” (Jn 3,16). Megsejtjük Isten
irántunk való szeretetét, aki a hozzá könyörgő egyszülött
Fia kérését nem az utolsó percben, hanem az utolsó perc
után hallgatta meg miattunk, amikor feltámasztotta
Jézust a halálból. És mi van az ártatlan áldozatokkal…? A
hit szemével nézve ők célba értek. Már Istennél vannak.
Vele élnek, és imádkoznak a gyilkosaikért, hogy ők se
vesszenek el. Hiszen ott már mindenkiben Jézus lelkülete
él, aki a gyilkosaiért is imádkozott.

Húsvét éjszakáján, az Egyház talán legszebb
ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A
liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely
Krisztus halála után a világra borult. A húsvéti vigília
szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a
víz, hogy együtt magasztalják a feltámadt Krisztust, aki
legyőzte a sötétséget, a halált. A vigília szertartása négy
jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az
igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.
Ez a jelenlegi liturgikus rend a IV. századra vezethető
vissza.

Vigasztaló és bátorító számunkra, hogy a hit látására az
első tanítványok is csak apránként jutottak el. Nekik is
lassan állt össze kép. A húsvéti vigília evangéliumában
arról hallunk, hogy Pétert apostol az asszonyok szavaira a
temetkezés helyére sietett, látta az üres sírt és a gondosan
összehajtott lepleket, és „igen csodálkozott a történteken”.
Még további jelekre van szüksége ahhoz, Krisztus
feltámadásának valódiságáról meggyőződjön, míg végül
szemtől szembe meg nem pillanthatja Megváltóját.

A húsvéti gyertya fénye Jézus Krisztus győzelmét jelzi,
feltámadását, amely belevilágít a templom sötétjébe
és egyúttal a világ sötétjébe, hogy új reményt adjon.
Az Egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a Húsvéti
örömének után kezdődik az igeliturgia: az ószövetségi
olvasmányok végigvezetnek az üdvösségtörténet nagy
állomásain. Az utolsó olvasmány után felcsendül a Glória,
Isten dicsőítése, és „Rómából visszatérnek a harangok”,
Krisztus győzelmének ünneplésére hívva. A szentleckét
(Róm 6,3–11) követően az ünnepélyes Alleluja Isten
népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az
igazi örömhírt hirdeti az evangélium (Lk 24, 1–12).

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott
húsvéti ünnepeket, valamint hitet és bizalmat a mennyei
Atya szeretetében!

A szentbeszéd után az Egyház a mindenszentek litániáját
imádkozza, mivel a keresztséggel az Egyház tagjává
leszünk, amelyhez a szentek közössége is hozzátartozik.

Tibor atya – Dr. Györök Tibor
plébániai kormányzó
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HÚSVÉT AZ IRODALOMBAN

A

húsvét a keresztény vallás és kultúrkör legnagyobb ünnepe, de mint oly sokszor az egyházi ünnep népszokásokkal és
népi hagyományokkal keveredik, így ma sok szempontból elválaszthatatlanként tartjuk számon ezeket a szokásokat.

Megszokott jelenség az irodalomban, hogy egy-egy ünnep igazi mozgatórugóként működik a szerzők fantáziájában. A
húsvét ebből a szempontból különösen kiemelt helyet foglal el, hiszen a középkortól kezdve a vásárok, ünnepi menetek
szerves része volt az, hogy a húsvét történéseit misztériumjátékok formájában adják elő.
Mind az európai, mind a magyar irodalom bővelkedik a húsvét misztériumáról elmélkedő művekben, most 20. századi
alkotásokból válogattunk az ünnep alkalmából.
MÁRAI SÁNDOR: HÚSVÉT
“Gyerekkoromban a húsvéti ünnepet megelőző napok tragikusan hatottak reám. Egyszerre megváltozott a levegő színe
és íze: sápadtsággal, nemes és gyászos virágszaggal, gyertyafénnyel telt meg a levegő. A dominikánusok terén körmenetek
vonultak el, zászlókkal, melyre a Gyermeket és a Bárányt hímezték, s a tót asszonyok fájdalmas hangon énekeltek,
mintha valamilyen jóvátehetetlen gyász szakadt volna a világra. E napokban féltem és nem mertem az utcára menni.
A misztériumok nemcsak a szertartásokban élnek. “Keresztények sírjatok” – énekelték a templomban, s ilyenkor mindig
sírnom kellett. Mintha személyes közöm lenne a húsvéthoz, mintha a harangzúgásból, az énekből hozzám is szólana
valami végzetes és magánügyszerű. Az emberben van valamilyen isteni anyag, ami nem pusztulhat el, s van benne emberi
anyag, mely irtózatosan tud szenvedni. Ezt éreztem. Ezért féltem.”
NEMES NAGY ÁGNES:

PILINSZKY JÁNOS:

KIÁLTVA

HARMADNAPON

Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned,

És fölzúgnak a hamuszín egek,

Csak nincs kivel szót váltanom.

hajnalfele a ravensbrücki fák.

S lám, máris megadod azt a végső kegyelmet,

És megérzik a fényt a gyökerek

Hogy legalább imádkozom.

És szél támad. És fölzeng a világ.

Bűnöm csak egy, de nagy: a gőg fogai rágnak.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,

És most porig aláztatom.

és megszünhetett dobogni szive –

Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorú állat,

Harmadnapra legyőzte a halált.

Kínomban a port harapom.

Et resurrexit tertia die.

Életem vékonyul, gyökere félbemetszve,
Virága tán nem nyit soha.
Irgalmazz, Istenem, húsvétvasárnap este,
Hisz él az Embernek Fia.
Itt megaláztatás, ott szorongattatások,
Kín és életveszedelem.
Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját,
Ne hagyd el nyomorult fejem!

Gróf Boglárka
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KÁRPÁTALJAI SEGÉLY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2022. február 24-én Oroszország megtámadta
Ukrajnát. A visegrádi Szent György Lovagrend
első segélyszállítmánya február 26-án érkezett meg
Kárpátaljára. A viszonylagos gyorsaság elsősorban annak
köszönhető, hogy 1991 óta folyamatos segélyprogramok
zajlanak a lovagrend szervezésében Kárpátalja irányába.
Szomorú kimondani, de e három évtized távlatában most
alakult ki a legsúlyosabb helyzet.

Még egyszer szeretnénk megköszönni minden
adományozónak a segítséget, és a visegrádi fiataloknak
és idősebbeknek a szállításban elvégzett munkájukat.
Visegrád, 2022. március 12.

Lovagrendünknek Beregszász központtal működik a
kárpátaljai priorátusa Nagy Béla vezetésével, aki egyben
a Református Diakóniai Szeretetszolgálatot is vezeti. Neki
és a térség polgármestereivel kialakított kapcsolatnak
köszönhetően naprakész információkkal rendelkezünk.
Az első segélyszállítmány, mely Visegrádról indult 19
darab ágyból és 1,2 tonna tartós élelmiszerből állt. Már
az első hétvégén érkeztek az adományok a visegrádi
információs irodába, ahol fogadni tudjuk a felajánlásokat.
Hihetetlen jó érzés volt látni, hogy mennyien érezték
fontosnak a bajba jutottak megsegítését. Visegrádról
rengetegen,
de
Dömösről,
Dunabogdányból,
Esztergomból, Párkányból is sokan hoztak adományokat.
Segítőkészségüknek köszönhetően március 12-én már
a negyedik szállítmányt is sikerült célba juttatnunk
Kárpátaljára. Fontos tudnivaló, hogy a segélyek a határ
túloldalán kerülnek felhasználásra, amelyre jelenleg is
óriási szükség van. A falvakban általában csak az idősek
maradtak, akik igyekeznek megóvni a házakat és a
jószágokat. Az ő ellátásuk szinte teljesen megoldatlan,
ezekből a segélyekből kerül ki a napi betevő. A háborús
helyzet miatt rengeteg a Belső-Ukrajnából származó
menekült, akiket ugyanúgy szintén segítünk.
A Szent György Lovagrend Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei priorátusa Reviczky Mihály prior úr vezetésével
emberfeletti munkát végez, hogy a felmerülő napi
igényeket kielégítsék. Ők rögtön tudnak reagálni a
Kárpátaljáról érkező kérésekre, legyen szó lisztről,
krumpliról, tábori ágyról vagy gyógyszerekről. A Szent
György Lovagrend magyarországi, németországi,
svédországi, olaszországi, felvidéki és erdélyi priorátusai
jelentős pénzadományokkal segítik munkájukat, hogy
a szükséges beszerzéseket el tudják végezni. Erre a
célra 5.000.000 forintot sikerült számukra eljuttatni.
A segélyezési program Visegrádról tovább folytatódik.
Kiemelten tartós élelmiszerekre, tisztálkodószerekre van
szükség, és szeretnénk tartani a heti egy szállítmányos
ütemtervet.

Cseke László
kancellár
Szent György Lovagrend
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KIKIÁLTÓ
VISEGRÁD RÉGI-ÚJ TURISTA EMLÉKÉNEK AVATÁSI ÜNNEPSÉGE

A

hosszú hétvége a március 15-i ünnepségen és
megemlékezésen túl számos különleges programot
rejtett magában Visegrádon. Március 14-én, hétfőn a
Salamon-torony tövében kürtszó mellett vette kezdetét az
az avató ünnepség, amelynek előzményei valójában még
1884-re nyúlnak vissza, mégis, csak az elmúlt pár évben
ismerhettük meg újra ennek a turista kőnek a történetét.
Az avató ünnepség stílusosan, verőfényes napsütésben,
igazi tavaszi kiránduló időben zajlott, közreműködtek
az Alexander kürt kvartett tagjai, beszédet mondott
Gróf Péter régész - történész (Magyar Nemzeti Múzeum
Mátyás Király Múzeuma) és Moys Zoltán, a Hazajáró
Honismereti és Turista Egylet elnöke. Az arra vállalkozók
Molnár Zsóka és Ralf Sickerling segítségével közelebbről
is megtekinthették a feliratos emlékművet. Emléket
állítani évszázados hagyomány a történelemben, még
izgalmasabb, amikor egy már-már elfeledett emlék kerül
újra elő. Látogassuk meg minél többen Visegrád régi-új
emlékét! Egy rövid részlet Gróf Péter ünnepi beszédéből:
„Aki utat épít a múlthoz, a múlt emlékeinek megismerését
elősegítve, az a jövőnek épít utat. Reméljük, hogy sokan,
főleg fiatalok fognak felsétálni ezen az úton megtekintve
az emlékművet, aztán tovább haladnak a fellegvárig
vagy egészen a nagyvillámi Zsitvay kilátóig. Hinnünk
kell abban, hogy a jövő nemzedék is meg akarja ismerni
a természet szépségeit és a történelem emlékeit. Ehhez
utak, emlékművek, de főleg az értékek iránt elkötelezett
emberek is kellenek. Jó bele gondolni, hogy ez 1884-ben
és manapság is megadatott. Visegrádon a jó ügynek ma
is vannak a támogatói. Így összeállt az a csapat, akiknek
a segítsége lehetővé tette, hogy ma itt kicsit ünnepi

hangulatban, büszke örömmel jelen lehessünk Visegrád
rég-új turista emlékének újraavatásán. Köszönet ezért:
Csengery Árpádnak, Grósz Zsuzsának, Hintenberger
Andrásnak, Izsák Józsefnének, Molnár Erzsébetnek,
Mikesy Tamásnak, Németh Tamásnak, Schandl
Jánosnének, Ralf Sickerlingnek, Tóth Gábornak, a
Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak és a
Visegrád Sport- és
Kulturális Létesítményeiért Közalapítványnak.”
Gróf Boglárka

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával segítse
az Áprily Iskoláért Alapítványt,
mely 2011 óta támogatja
a visegrádi iskola oktató-nevelő munkáját és közösségét!
Felajánlásukat előre is köszönjük!
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
Adószám: 18224764-1-131
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BESZÁMOLÓ A VISEGRÁD ÉS KÖRNYÉKE
TURISZTIKAI ÉS MARKETING EGYESÜLET
2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A COVID-19 járvány miatti intézkedések az utóbbi
2 évben Visegrád életében soha nem tapasztalt nehézséget
okoztak az idegenforgalomban, különösen a szállodák és
egyéb szálláshelyek, valamint a vendéglátó, szolgáltatói
egységek kötelező zárva tartása miatt. Az idegenforgalmi
ágazat ennek a helyzetnek az egyik legnagyobb vesztese.
A tavaszi nyitás után sok turisztikai szereplő komoly
munkaerőhiánnyal küszködött, vagy még most is küzd.

Keresett, kedvelt programjaink között voltak még
a vezetett SUP túrák a Dunán, vezetett e-bike túrák
a hegyekben, valamint a MAHART Dunakanyari
körjáratai, amelyek a Dunakanyar legszebb településeit
köti össze, kényelmessé, látványossá téve a vendégek
mozgását.
A nyár folyamán egyre több megkeresés érkezett
táborok, csapatépítés, idegenvezetés, forgatások iránt,
több turisztikai szervezet is Visegrádra szervezte szakmai
tanulmányútját. Ezeknek a felkéréseknek maximálisan
igyekeztünk eleget tenni, ahogy most is tesszük.

A számokat tekintve 2021-ben közel 200.000
vendégéjszakával büszkélkedhet Visegrád. Ez még
mindig csak 69 %-a a 2019-es számoknak, de a júniusi
– júliusi - augusztusi hónapokat vizsgálva (közel 100.000
vendégéj) - ebből is külön kiemelve az augusztusi
hónapot, ami minden eddigi rekordot megdöntött bizakodva tekintünk az idei turisztikai szezonra.

A tavalyi évben szorosabbra fűztük Esztergom,
Szentendre, Vác turisztikai szakembereivel a kapcsolatot,
így született meg a D4 – Dunakanyar Négyek gondolata is,
ami egy teljesen alulról szerveződő kezdeményezés. Június
hónapban heti rendszerességgel, keddenként ellátogattuk
egymás városaiba, hogy személyesen is megismerjük
egymást, a várost, attrakcióit, szolgáltatásait. A visegrádi
D4 találkozóra június 29-én, az I. D4 Turisztikai Szakmai
Napra pedig szeptember 16-án, Szentendrén került sor.

A legtöbb visegrádi szállásadó, szolgáltató arról számolt
be, hogy a 2021-es szezon hasonlóan, vagy még jobban is
alakult a 2020-as évhez képest. Ahol esetleg visszaesés volt
tapasztalható, ott az a fizetőképes vendégkör hiányzott,
akik 2020-ban a határzárások miatt itthon maradtak, és
itthon költötték el a pénzüket.

2021-ben nagy feladat volt a Palotajátékok
megszervezése, hiszen napról-napra változtak a
körülmények, sok volt a kérdőjel. Ettől függetlenül egy
nagyon sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött, a
vártnál többen, közel 11.000-en látogattak el a Játékokra,
amelyen csak védettségi igazolvánnyal vehettek részt.

Irodánk a zárások alatt is egy fős ügyeletet tartott, a
többi időszakban pedig a megszokott módon üzemelt.
Ahogy 2020-ban, úgy 2021-ben sem volt lehetőségünk
turisztikai kiállításokon részt venni, de az online
térben igyekeztünk minél hatékonyabban megjelenni,
kiszolgálni az érdeklődőket.

Nagyon jól sikerült az őszi időszak, szeptember-október
hónapokban a vendégéjszakák száma több volt, mint a
2020-as esztendőben. Hétvégeken rendre megtelt a
település, elsősorban belföldi látogatókkal. Novemberben
sikerült felavatnunk a V4 információs pavilont, a városi
nagyparkolónál, amely azóta is értékes információkat
szolgáltat a visegrádi országok együttműködéséről.

Az egyik legnagyobb büszkeségünk a tavalyi évben a
Visegrád évszakokon átívelő kisfilm sorozatunk volt,
amely elkészítésére Földi Rolandot, tehetséges, visegrádi
fiatal operatőrt kértük fel. A kisfilmek megtekinthetőek
a www.visitvisegrad.hu/galeria oldalunkon. Emellett
megtörtént Visegrád VR 360 fokos légi, földi panoráma
képeinek befotózása is, amire idén egy teljes kampányt
szeretnénk felépíteni.

Karácsony előtt a Mária-kápolnánál a Duna-parton
készítettünk, a helyhez illő karácsonyi dekorációt,
amelyet tovább szeretnénk fejleszteni, Visegrád
díszkivilágításával együtt.

Tavasszal hosszas előkészítési, egyeztetési munkálatok
után április 24-én beindultak a piros, emeletes, városnéző
Hop On – Hop Off buszjáratok, ami a nyár egyik
nagy slágere lett. Az üzemeltetők nagyon rugalmasak,
segítőkészek voltak, külön kedvezményt biztosítottak
a visegrádi lakosok, osztályok, csoportok számára.
Május végén a korlátozások részleges feloldozásával
újra indulhatott a Kispalotajátékok és Palotanapok
programsorozat, amely a késői kezdés ellenére is közel
5.000 gyermeket vonzott Visegrádra.

Végül szeretnénk köszönetet mondani minden
turizmusban dolgozó szakembernek, kitartásukért
és magas szakmai színvonalú munkájukért, valamint
Visegrád lakosságának, azért, hogy az időnként óriási
látogatói létszámot kellő empátiával kezelték.
Cseke László – VKTM Egyesület elnök
Muravölgyi-Farkas Emese – TDM Menedzser
Burgermeister Ágnes – Szakmai asszisztens
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SZAKMAI EGYEZTETÉSEK VISEGRÁDDAL
alkalmával várja a látogatókat a történelmi királyi
városba.

Az egyeztető megbeszélésen szó esett a jövőbeni
tudományos
együttműködés,
valamint
a
hagyományőrzés és -éltetés lehetőségeiről. Polgármester
úr bemutatta Visegrád történelmi, kulturális múltját,
emlékeit és látványosságait, így a Királyi palotát és a
Fellegvárat, a Palotaházban tartandó szombatonkénti
lovagi tornát, továbbá a műhelyekben ismertetett régi
mesterségek mellett a fizikum karbantartására alkalmas
sportlehetőségekre is kitért. Emlékeztetett arra, hogy
Visegrád nem csak a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

A vendégek a Kincses Képeskönyv sorozat részeként
megjelent, a Szent István által alapított és ezeréves
fennállását ünneplő Visegrád történetét bemutató
kiadványt és Visegrád ezer éve című almanachot
ajándékozták Főigazgatónknak, aki a Magyarságkutató
Intézet kiadványai sorában megjelent kötetekkel
viszonozta a figyelmességet.

Eőry Dénes, Visegrád polgármestere és Cseke László, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület elnöke
egyeztettek Horváth-Lugossy Gábor főigazgatónkkal
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ÖKO-AGORA
ERDŐBARÁT RENDEZVÉNY PROGRAMOT INDÍT A PILISI PARKERDŐ
Az erdők látogatottsága, az erdei sportolás,
kirándulás, túrázás az elmúlt években szinte
ugrásszerűen növekedett, a Pilisi Parkerdő 2021-ben
32 milliót meghaladó látogatási alkalmat rögzített.
Ezt a fokozott terhelést erdeink úgy tudják tartós
károsodás nélkül elviselni, ha az erdőlátogatók
fokozottan figyelnek az erdei ökoszisztéma védelmére.
A Pilisi Parkerdő az Erdők Nemzetközi Napján az
Erdőbarát Rendezvény Program elindításával kívánja
elősegíteni és támogatni a természeti értékeinket óvó
erdei programok szervezőit és résztvevőit.

erdő elsősorban a vadon
élő növény- és állatfajok
sokasága számára élőhelyet
nyújtó “otthon”, ahol mi,
emberek, mindig vendégek
vagyunk.
A
gyakorlatban
ez
azt
jelenti,
hogy
a
Programban résztvevők az
illetékes
erdőgazdálkodó
hozzájárulásával,
vele
egyeztetve valósítják meg
rendezvényeiket
és
a

Az
erdők
ökoszisztéma-szolgáltatásainak,
ökológiai rendszerük stabilitásának fenntartása az
erdőgazdálkodás alapvető célja és feladata. A fenntartható
erdőgazdálkodásnak az erdővel kapcsolatos, egyre
növekvő társadalmi igények – sportolás, rekreáció –
kielégítése is része. Az utóbbi években azonban nem
csak az erdőlátogatások száma nőtt meg, hanem jellegük
is megváltozott: a kevesebb, ám nagyobb létszámú
rendezvényt kisebb létszámú, ám jóval gyakoribb
események váltották fel, ami fokozódó és állandósuló
terhelést okoz az erdőknek.

Futók az erdőben (Fotó:Pilisi
Parkerdő, Surányi Linda)

közösségi
erdőfenntartási
hozzájárulással
az
erdők
ökoturisztikai
infrastruktúrájának fenntartását és fejlesztését, az
erdő ökológiai egyensúlyának fenntartását segítik.
A rendezvények során lehetőség szerint a jelzett
túraútvonalakat használják, az erdő belsőbb, nehezen
megközelíthető, rejtett részeit elkerülik.
Abban az esetben, ha nem jelzett útvonalakra szerveznek
programot, akkor szigorúan az erdőgazdálkodó és a
nemzeti park útmutatásának megfelelően járnak el. Ez
vonatkozik az időszakokra is, vagyis minimalizálják az
éjszakai, szervezett jelenlétet.

A Pilisi Parkerdő a fenntartható szabályozás
kialakítása érdekében kerekasztal-beszélgetésre hívta
az e területen meghatározó rendezvényszervezőket és
a természetvédelemi hatóság munkatársait, amelyen
megvitatták az erdőbarát rendezvény alapelveit és
az itt elhangzottakat alapján alakult ki az Erdőbarát
Rendezvény Program végleges tartalma.

Az Erdőbarát Rendezvény minősítéssel rendelkező
programok és rendezvények az erdőt nem terhelik
hulladékkal és a szervezők minden rendezvény után
ellenőrzik a kijelölt útvonalak tisztaságát. További
követelmény, hogy az útvonalat, pályát kizárólag újra
felhasználható és szervező azonosítására alkalmas
információkat tartalmazó (dedikált) szalaggal jelölik,
amit a rendezvényt követő napon eltávolítanak.

„A növekvő erdőlátogatási igényeket nem csak turisztikai
infrastruktúránk jelentős fejlesztésével, hanem ha szükséges,
az erdők egészségének, jó állapotának megőrzését elősegítő,
gyakorlati szabályozással is szolgáljuk. Az Erdőbarát
Rendezvény Programunkkal az erdőben sportolók,
túrázók, kikapcsolódók számára természetiérték-megóvó,
minőség-garanciát nyújtunk, akik így olyan szervezők
eseményein vehetnek részt, amelyek nem károsítják,
hanem óvják a természetet és hozzájárulnak az erdők
fenntarthatóságához – mondta Reinitz Gábor, a Pilisi
Parkerdő vezérigazgatója.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu

Az Erdőbarát Rendezvény minősítéssel – és ezzel
együtt logóhasználati joggal – rendelkező programok,
rendezvények szervezése során a fő szempont, hogy az
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PULZUSSZÁM
ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIÁN JÁRTUNK…
zárásig. Élmény volt síelni az erdei pályán, a fekete
pályán, a buckák között, utazni a „négyesülős” felvonóval
és egyáltalán egy kicsit visszaszökni a tavaszból egy napra
a télbe.

A testnevelés órák egy részét Polgármester Úr
közbenjárására ebben a tanévben is a sípályán tölthették
iskolánk tanulói, néhányan pedig a délutáni edzést
is beépítették a heti rendjükbe és nagyon szépen
fejlődtek. Ezért úgy döntött iskolánk testnevelő tanára,
Gyurián Zoli, hogy a legszorgalmasabbakat elviszi a
Mátraszentistvánon megrendezésre kerülő országos
bajnokságra.

Hálás köszönet id. Schüszterl Károlynak, hogy a csapat
számára a nevezési díjat és a síbérletet finanszírozta.
Köszönet illeti a Pilisi Parkerdő Zrt-t és Örökerdő
Alapítványt, akik az utazást lehetővé tették, továbbá
köszönjük a szülők támogató jelenlétét.

Március 2-án tizenegy gyerekkel, az erdészet kisbuszával
és a kísérő szülők autóival elindultunk Visegrádról. A
versenyre összesen 250 gyermek nevezett. Mi három
korcsoportban képviseltük kis településünket. Az I.
korcsoportban Kálmán Panka és Szabó Nóra, illetve
Kálmán Áron, Koncz Mátyás és Zeller Frigyes indult.
A II. korcsoportban Eőry Ágnes, Kálmán Sára, Kováts
Nikolett és Zeller Róza; a III. korcsoportban pedig
Csékei Tamara és Schüszterl Dóra állt rajthoz. Tanulóink
a hóágyúzott pályán, kapuk között, bátran versenyeztek.
Legjobb eredményt Dóri érte el, a 10. helyezéssel. Büszkék
vagyunk rá és mindenkire, mert életük első országos
versenyén vettek részt, és neves egyesületek versenyzői
között álltak helyt. A verseny után még ott maradtunk

Néhány mondat a gyerekektől:
„Remélem jövőre is mehetek…!”
„Nagyon szép napot töltöttünk el a Mátraszentistváni
Síparkban. Szuper volt a hó és több pálya közül
választhattunk. A verseny után még sokat síeltünk, és az
eredményhirdetés után indultunk haza. Mind a 12-en
jól éreztük magunkat! Köszönjük Zolinak a szervezést és
Bene Èva néninek, hogy elkísért bennünket!”
„A versenyen a pálya tetszett a legjobban!”
„Szuper izgalmas nap volt!”
Bene Éva és Gyurián Zoltán
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PULZUSSZÁM
PEST MEGYEI UTÁNPÓTLÁS
így UEFA-licenc elvégzésével párhuzamosan az
utánpótlás szisztematikus kiépítése volt számomra
akkoriban az új kihívás. A szakvizsgámat is a „A Bozsikrendszer, mint katalizátor a visegrádi labdarúgásban”
címmel és tartalommal írtam. Ezt az elképzelést aztán
sikerült pár év alatt véghezvinni, illetve megvalósítani.
Nagy siker volt, hogy ki tudtunk alakítani teljes bozsikos
és két utánpótlás bajnoki korosztályt is három-négy év
leforgása alatt.

Szendrey Lajos majd két évtizede dolgozik Visegrádon
a futballért. Neve ez idő alatt összeforrt a Visegrádi
Sportegyesülettel, amelynél a kezdetektől mind a mai
napig az utánpótlás mellett dolgozik. Valamennyi
korosztály mellett volt már alkalma edzősködni, számára
a képességfejlesztés, a nevelés, az oktatás jelenti a
prioritást a napi munkájában. Az egykori öttusázóból lett
labdarúgóedző 2007-től a visegrádi klub utánpótlásának
is a vezetője, sőt, bő évtizede elnökhelyettesként is
segíti az egyesületet. Változatos pályafutásának néhány
momentumába a Sportszelet Online is betekinthetett egy
beszélgetés erejéig.

– Amióta a VSE-nél dolgozik, mely korosztályok
mellett dolgozhatott utánpótlásedzőként?

– Amikor egyeztettük az önnel készülő cikket, jelezte,
hogy korábban az ön első számú sportága az öttusa
volt. Mikor és miért vett „kanyart” az élete a futball
irányába?

– Mint említettem, a kétezres évek elején az U19esekkel kezdtem, majd a Bozsik-program beindítása után
sikerült az U7-es, az U9-es és az U11-es korosztályokat is
felkészíteni, persze mindezt nem egyedül vittem véghez,
ebben a szép feladatban hatalmas segítség volt számomra
Szedlacsek János barátom, edzőkollégám. Ahogy teltekmúltak az évadok, úgy egyre több korosztály vezetését,
így U13-as és az U15-ös garnitúrát is képeztem. 2007-től
már mint az utánpótlás vezetőjeként is tevékenykedem,
később pedig az egyesület elnökhelyettese lettem, s
vagyok a mai napig is. Ebben az időszakban kezdtem el az
intézményi labdarúgást is kialakítani, ennek érdekében
nagyon jó kapcsolat alakult ki a környező iskolákkal és
óvodákkal, a mai napig nagy örömmel szervezem az ő
programjaikat is.

– Kisgyerekkoromtól az öttusa élsportjában nőttem
fel. Budapesten, a Központi Sportiskola Egyesületben
sportiskolásként, később pedig az Újpest kötelékében
sportoltam, azt mondhatom, az egész ifjúságomat a
sportélet és a sportszervezés határozta meg. Kiegészítő
sportágként tekintettem ekkor a labdarúgásra, amely,
mint csapatjáték mindig is meghatározó volt, lényegében
ez volt számomra az aktív kikapcsolódás. Sokat edző
táboroztam a tatai központban, ahol annak idején
sokszor a labdarúgók is felkészültek, így nekem is nagy
vonzerőt jelentett a közös örömfoci.

– Az egyesület hagyományosan fontosnak tartja az
utánpótlás nevelését, a korosztályos együttesek ehhez
rendelkezésre állnak. Önhöz melyik tartozik a mostani
szezonban?

– Akik ismerik, azok tudják, hogy a labdarúgás
tekintetében „ezeréves” a kötődése Visegrádhoz.
Melyik évben került a klubhoz?
– Felnőttként a munkavégzés kissé elterelt a sportok
környezetéből, de amikor 1997-ben Visegrádra költöztem
régi ismerősökre és barátokra találtam, és a településen
egyértelműen a labdarúgás volt a „húzó” sportág. 2000től előbb segítőként, majd 2002-től az alapfokú edzői
tanfolyam elvégzése után az ifjúsági alakulattal kezdtem el
foglalkozni, megyei szinten versenyeztünk, szép, dobogós
eredményeket elérve. Gyorsan kiderült, hogy egyre
nagyobb igény mutatkozik a sportolói tapasztalataimra,

– Jelenleg az utánpótlás programok mellett az óvodások,
az U7, az U13- U15 és egy U13-as leány korosztályok
oktatásában és képzésében veszek részt. Évek óta a futsal
szakág vezetését is felkaroltam, itt az U15-ösökkel idén is
szépen szerepeltünk a Pest Megyei Futsal7végén. Emellett
pedig iskolai szinten labdarúgó és sportszakköröket
viszek.
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– Az itt futballozó gyerekeknek mi jelentheti az
előrelépést a későbbiekben?

az itteni utánpótlásból nőttek fel, és ehhez csatlakozott
egy tapasztaltabb, rutinosabb gárda. A feljutás nagy
lökést adhatna az utánpótlásnak is. Mint elnökhelyettes,
évek óta munkálkodom rajta, hogy a környezetünk
„hibátlan” legyen. Mindent megteszünk a feljebb lépés
érdekében, a Magyar Labdarúgó Szövetség és más egyéb
civil szervezetek felé is folyamatosan pályázunk, ezáltal
sikeresen tudjuk fejleszteni az egyesület biztos hátterét,
illetve eszközállományát.

– Nagyon sok ügyes és tehetséges gyerekkel találkozom,
az utánpótlásban Szántó Attila edzőkollégám segítségével
egy szisztematikus, az élettani sajátosságoknak
megfelelően alapos programot követünk. Minőségi
környezetben, kiváló sporteszközökkel és felkészültséggel
rengeteg tornát és tábort szerveztünk. Itt nagyon
meghatározó a közösségi élmény. Sok tornára és közös
táborokba megyünk el rendszeresen, ahol a futball, mint
közös élmény jelenik meg. Rendkívül fontos a siker és a
kudarc közös feldolgozása. Egészen 14-15 éves korig az
alap technikai és taktikai képzés mellett a csapategység
az, ami nálunk a legfontosabb szerepet játssza, ezáltal a
fiatal kellően hasznos alappal tud elindulni az iskolaváltás
időszakában. Ebben az időszakukban lehet egyébként
náluk az egyéni plusz képességeiket kiemelni és
képzésekkel egyéniséggé nevelni, formálni. Aki szeretné
ezt komolyabb szinten, akár más egyesületnél folytatni,
természetesen segítek neki a továbblépésben. Nálunk
tehát a közösségformáló, a részletekre építő tartalom az,
ami kiváló alapot ad a további fejlődéshez.

– Korábban sokáig volt öregfiú gárdája is az
egyesületnek, ám néhány éve kompletten átmentek
a szomszédos Dunabogdányba. Mi vezetett a
megszűnésükhöz?
– Igen, sokáig volt nálunk öregfiú gárda, amellyel
szép eredményeket értünk el, sőt többször Ausztriában
is táboroztunk és szerepeltünk különböző tornákon
dobogós eredményekkel. Ebben a gárdában sok, a
szomszédos településekről származó srác játszott,
nálunk ez természetes és megszokott volt. Sajnos sokan
megsérültek, és el kell ismerni, kicsit el is járt a fejünk
felett az idő, már csak kevesebben vállalták a rendszeres
játékot, így pedig kérdésessé vált ennek a csapatnak a
szereplése, létjogosultsága. A szomszédos településen sok
fiatalabb játékos jelezte, átvennék az irányítást ebben a
korosztályban és szívesen játszanának. Természetes volt,
hogy jó páran akkor átmentünk, hiszen addig éveken
át ők játszottak nálunk. Ez egy kis térség, nagyon jó a
viszonyunk és a játék öröméért hat-nyolc fő átigazolt,
ennyi ennek a története.

– Mint gyakorló edzőnek, a munkájában mi jelenti
önnek az legnagyobb sikert?
– A csillogó szemű boldog kisgyerekek játékát látni és
játszani, részt venni az ő fejlődésükben. A kamaszoknál
már látható, ahogy változnak, küzdenek, olykor hozzám
fordulnak tanácsért és segíteni nekik utat találni . A már
felnőtt sportolóimmal összefutni az életben, s amikor rám
néznek, látni a felcsillanó örömet a szemükben. Átélni
azt, amikor egy volt tanítványom elhozza kisgyermekét,
hogy ő részese lehessen ennek a varázslatnak a részese
lehessen. Nekem a sportban ez jelenti a siker megfelelőjét.

– Az utánpótlásra visszatérve, kik számítanak a
legnagyobb tehetségeknek tehetségek Visegrádon a
különböző korosztályokban?
– Rengeteg ügyes gyermek van, vannak közöttük
kimagasló tehetségek korosztályos szinten. Név szerint
ezt nem tudom mondani, félek, hogy még kihagynék
valakit, arról nem is beszélve, hogy a maga módján
mindegyikük tehetséges, lehet, idővel kiváló sportvezető,
edző vagy éppen egy másik terület komoly szaktekintélye
lesz belőle. A szárnyaikat bontogatják, van már olyan
növendékünk, aki profi szerződést kapott, többen
pedig NB-s szintű klubok utánpótlásában szerepelnek,
egy-két fő pedig akadémián van. A leány játékosaink
igazából most kezdenek jól teljesíteni, az ő érdekükben
a labdarúgás vonatkozásában sikerült együttműködést
kötnünk az FC Hatvannal, és itt is van már tehetségünk.

– A felnőtt gárda hosszú idő után úgy szerepel a
bajnokságában, hogy ezúttal valós esélye van az
osztályváltásra. Ha nyáron bajnok lesz a Visegrád,
feljebb lépnek?
– Nagyon szeretnénk. Régóta tervezzük már, de
sajnos az élet sokszor keresztbehúzta a terveinket.
Kitűnő szakmai munkát végez a felnőtteknél az edzőnk,
Szedlacsek Bence. Évek óta érlelődik a feljutás, mivel
sikerült együtt tartani sok ifjúsági korú játékost, akik
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Összegezve azt mondhatom, sok ügyes gyerek van
nálunk és kerül ki tőlünk. Az, hogy megszerzett tudást
és tapasztalatát hogyan kamatoztatják a jövőben, az
csak később derül majd ki. Visegrád városa kicsi, 1800
fős település, mégis sokan választják az egyesületünket.
A klubunk számára fontos, hogy jó alapokkal induljon
minden szorgalmas sportolónk, s erre már lehet a
későbbiekben építeni. A lehetőségeknek megfelelően

törekszünk rá, hogy megadjunk nekik mindent, remélve,
hogy idővel öregbítik majd az egyesület és Visegrád
hírnevét a labdarúgást népszerűsítve. Természetesen az
legalább ilyen fontos, hogy az életükben sikerorientált
sportolókká és felnőtteké váljanak.

(A riportot Kovács Krisztián (Sportszelet Online) készítette.)

PEST MEGYE IV. osztályú
)(/1Ŋ77 LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
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2021-2022. TAVASZI IDÉNYE
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ÁPRILISI PROGRAMOK
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit
a szokásos péntek esti előadás-sorozatára,
mely ez alkalommal

A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hív mindenkit

Demjén Attila
(1926-1973)

kétszeres Munkácsy-díjas festőművész
emléktáblájának újbóli leleplezése
alkalmából rendezendő

2022. április 29-én, pénteken 18 órakor
lesz a könyvtárban

EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK

Görbe Márk

Ebben a hónapban
művészettörténész

megnyitójára

tart vetített képes előadást

2022. április 10-én, vasárnap 14.30 órára
a művelődési házba

A Dunakanyar festője
Ujváry Ignác

A tárlat 2022. május 31-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

(1860 Pest – 1927 Kisoroszi)

címmel

Mindenkit szeretettel várunk!

A program ingyenes!

Szeretettel hívunk mindenkit
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

a visegrádi könyvtárba
2022. április 12-én, kedden 18 órára

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

a Magyar Költészet Napja
alkalmából

RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL

Látkép gesztenyefával

spanyol gitárművész és flamenco-énekes

címmel
összeállított zenés, irodalmi estünkre,
mely Nemes Nagy Ágnesnek állít emléket
születésének 100. évfordulója alkalmából

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

A program ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

A program ingyenes!

Esték a lelki egészségért
című

előadás-sorozatának következő alkalmára,
2022. április 20-án, szerdán 18 órakor
lesz a könyvtárban

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

Az előadásokat, és a hozzá kapcsolódó beszélgetéseket

Kovály Erzsébet

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

református lelkész, mentálhigiénés szakember tartja.

a 2022. évi

E havi téma:
A család: harcmező vagy békesziget?

átadó ünnepségére

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

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

A belépés ingyenes!

A program ingyenes!

Zoller-díj
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Szeretettel várjuk a játszani vágyókat

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

2022. április 30-án, szombaton
15 és 19 óra között a művelődési házba
a szokásos

Családi Játszódélutánunkra

Szeptembertől újra
minden pénteken 17 órától
szeretettel várunk mindenkit
a művelődési házban.

Kicsik és nagyok egyaránt
jól szórakozhatnak!

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

Közel száz játékot próbálnának ki a jelen lévők!

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

A program ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fotó: Szilvácska

Stáció
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FORMABONTÓ ELŐADÁSOKKAL KÉSZÜL TAVASSZAL
A MEGÚJULT RAM SZÍNHÁZ
Változatos programokkal,
egyedülálló produkciókkal
és
újszerű
vizuális
látványvilággal készül 2022
tavaszára a RaM Színház by
Freelusion.

ELŐADÁSOK:
04.01. 19:00
- A Bartók Színház és a VariDance bemutatja - Terminál
04.03. 19:00
- Zenegyűlölő 1.0

A nagysikerű novemberi
premier után tavasszal
ismételten látható lesz a
legendás Queen zenéjére
megálmodott Látomások című 3D látványvetítéssel
kombinált tánc show, mely Magyarországon egyedülálló
vizuális látványvilággal és technikai megoldásokkal igazi
színfolt a színház szerelmesei számára.

04.13. 19:00
- A Bartók Színház és a VariDance bemutatja MagyarTáncRAPszódia
04.14. 19:00
- Új Dalok - Friderika koncert

A RaM Színház ad otthont a VARIDANCE budapesti
előadásainak. Így érkezik a fővárosba a már nagy
népszerűségnek örvendő János Vitéz, a Kármen, a
Magyar TáncRAPszódia és a Terminál.

04.21. 19:00
- Egy fess pesti este - Kamarás Iván koncertje
04.22. 19:00
- Hot Jazz Band - Gramophonia

A filmek fanatikusainak kedvezve március 12-én az
Oscar-Classics keretében megelevenednek az Oscar-díjas
filmzenék a Duna Szimfonikus Zenekar előadásban. A
fülbemászó dallamok mellett különleges filmrészletek
kerülnek levetítésre.

04.23. 15:00 és 19:00
- Anyatigrisek
04.24. 19:00
- Tóth Andi és Varga Balázs Jazz Quartet koncert

Április 23-án érkezik a RaM Színház színpadára Tallós
Rita rendezésében és Király Linda főszereplésében az
Anyatigrisek, amely az anyagág mindennapi kérdéseit és
az ezekre adott válaszokat tárja a nézők elé. Ezt követően
ősbemutatóra is sor kerül, hiszen Tallós Rita új előadása,
az Öreglányok premierje a RaM Színházban kerül
megrendezésre.

04.27. 19:00
- Gordiusz

Az intézmény tavasszal további izgalmas koncertekkel,
színházi előadásokkal és programokkal várja a
közönséget! Érkezik Kamarás Iván, Tóth Andi, Friderika,
jön a Zenegyűlölő 1.0, valamint megtekinthető lesz a
Gordiusz, a Klasszikusok újratöltve és még sok más.

Helyszín: RaM Színház by Freelusion - 1133 Budapest
Kárpát utca 23.
Elérhetőség: info@ramszinhaz.hu / 06 70 - 623-3407

NAGYOBB LÉTSZÁMÚ ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN, BÁRMELYIK ELŐADÁSRA TUDOK KEDVEZMÉNYES
JEGYÁRAKBAN SEGÍTENI.
Schandl Lóránt
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
GONDOLATOK EGY HÉSZ MÓDOSÍTÁS APROPÓJÁN
Előszó: 2000 nyarán német diáktársaimmal Dömös felől
érkeztem először Visegrádra. A várhegyet és a romokat
a távolból meglátva első pillanatban mind a hármunkat
lenyűgözött a látvány, de a következő percben már a
szemünket dörzsöltük, mert nem értettük/hittük el, hogy
a vár „mellé”, ebben a gyönyörű környezetben hogyan is
épülhetett egy ekkora szálloda.

A tervezett módosítás lehetőséget adna arra, hogy
a jelenlegi beépítettség a többszörösére növekedjen
(mindkét telek esetében), ami véleményem szerint nem
egyezik a különböző védettségi elvekkel/célokkal. Nem
csak látványával terhelné a települést és környezetét,
hanem a forgalom is jelentősen megnövekedne - tehát a
tanulmányban leírt ezzel ellentétes állítással sem értek
egyet. Így a zaj-, és fényszennyezés is állandósulna, hiszen
nem életszerű, hogy egy 150 szobás és egy 70 szobás
szállodakomplexum ne okozna ilyet. Egy ilyen mértékű
beruházás következtében a településnek ez a része (is) végleg
elveszítené a mára már oly kevés helyen megtapasztalható
arculatát, kisugárzását és még meglévő nyugalmát.

A Visegrádi Hírek februári számában jelent meg egy
hirdetmény Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának
módosításáról, mely az 1082/4 hrsz-ú telek, valamint
az 1084 hrsz-ú telek területét érinti, és véleményezési
lehetőséget adott. A hirdetmény szövegéből nem lehetett
azonnal tudni, hogy melyik területekről van szó, de mivel
én alapvetően szkeptikusan állok az esetenként elsősorban
a beruházói érdekeknek kedvező HÉSZ módosításokhoz,
ezért utánanéztem és a város honlapján némi keresgélés
után megtaláltam a véleményezési anyagot. Kiderült,
hogy a volt Bank Üdülőhöz tartozó telkekről van szó. A
lakossági fórumra sajnos nem tudtam elmenni, viszont a
következő véleményezési anyagot elküldtem a főépítész
úrnak.

Véleményem szerint a fejlesztés „minden áron” nem
garantál feltétlen jó eredményt és hatást, sem az itt élők
életminősége, sem az idelátogatók élményei tekintetében.
Az okos és óvatos gazdálkodás a meglévő erőforrásainkkal
és értékeinkkel biztos nem könnyű, de sokszor nem csak a
pénzzel és hatalmas beruházásokkal érhető el. A rövidtávú
profitorientáltság és „fejlesztés-kényszer” helyett - az
értékeink és örökségünk védelmében, és a jövőjét egy élhető
Visegrádon elképzelő lakosság érdekében - a hosszú távon
való emberi léptékű tervezés célravezető.”

„Visegrád nem véletlen Magyarország egyik legkedveltebb
kiránduló és nyaralási célpontja. Ez nem csak a nagy
történelmi múltjának köszönhető. A város a DunaIpoly Nemzeti Park egyik legszebb részén fekszik és több
különböző táj- és örökségvédelmi státuszt élvez.

Meglepetés számomra, hogy tudomásom szerint
összesen két véleményezés érkezett. Többekkel beszéltem
azóta és kiderült, hogy szinte senki nem tudott az említett
projektről, vagy annak tervezett nagyságrendjéről.
Ennek oka lehet az is, hogy a hirdetmény közzététele
után kevés volt az idő a lakossági fórumig, és a
véleményezési határidőig, és az is, hogy a hirdetményben
csak a helyrajzi szám szerepelt. Örültem volna, ha a
lapban megjelent hirdetményben már a projekt mérete,
a tervezett épületkomplexumok megjelenése is be lett
volna mutatva, röviden, közérthetően, akár 1-2 képpel,
tervrajzzal. Ez segíthetett volna abban, hogy a lakosság
számára világos legyen, hogy a HÉSZ módosítások mely
területekre is vonatkoznak, így talán több vélemény is
érkezhetett volna.

A település az utolsó években egyre jobban küzd az
idelátogató turisták évről-évre növekedő számával. Ezzel
jár, hogy a vendégek a város bel- és külterületének egyre
nagyobb részét látogatják és használják.
A Várkert, az itt átvezető autóút ellenére, egy csendesebb
és a természethez közelebbi része városunknak. A forgalom
„csak” átmegy, ember folyamatosan nincs jelen. Az
elhanyagolt üdülő területe biztos egy „seb” a tájban, és egy
helyreállítás/új építés biztosan szebb látványt jelentene. Jó,
hogy a tervek egy a természetbe illeszkedő elvet követnek, de
maga az építkezés – az érvényben lévő szabályok szerint is
– már jelentős változást okozna a környezetnek. Nem csak
a növekvő forgalom súlyosbítaná a már amúgy is időnként
terhelt infrastruktúrát és a természeti környezetet. A
folyamatos autós és emberi jelenlét (éjjel-nappal) zavarná
a Várkert még viszonylagos nyugalmát és természethez
közelebbi állapotát.

Az utóbbi években látható, hogy nem csak Visegrádon,
de az ország több turisztikailag kiemelt területén (pl.
Balaton, Tatai-tó, stb.) terveznek nagy volumenű
beruházásokat/fejlesztéseket, vagy ezek már zajlanak
is. Úgy látom, hogy ezek a projektek sokszor már kész
tényként kerülnek a települések lakosai elé, anélkül, hogy
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időben megfelelő és alapos tájékoztatást kapnának, és
ténylegesen kikérnék a véleményüket. Ráadásul ezek
a tervezett beruházások nagyon sokszor olyan negatív
változásokat okoznak – mind a természeti, mind a
kulturális örökségek tekintetében -, melyeket később már
nem lehet visszafordítani.

melyek Visegrád atmoszféráját, hangulatát, arculatát,
élhetőségét nagyban befolyásolhatják. Visegrád sokszor
emlegetett természeti és kulturális örökségét ne csak
kihasználjuk és hivatkozzunk rá, hanem – bár biztosan
nem könnyű és egyszerű feladat - lehetőségeink szerint
védjük és őrizzük meg!

Örülnék annak, ha a fent leírtak miatt a jövőben több és
részletesebb, közérthetően megfogalmazott információ,
időben, valamint rendszeresen jutna el a lakossághoz.
Főleg az olyan nagy turisztikai beruházások esetében,

Ralf Sickerling

NÉZZ FEL!

Az

utóbbi években, hónapokban, hetekben igazán
nem panaszkodhatunk, hogy eseménytelen,
unalmas és egyhangú a világ körülöttünk. Néhány évvel
ezelőtt az otthonukat elhagyó ázsiai és afrikai menekültek
tömegei jelentettek új kihívást az országunknak és
egész Európának. Alig, hogy ez a tömegvándorlás
mérséklődött megjelent és elterjedt a koronavírusnak
nevezett kórokozó az egész világon több, mint 330
millió embert megfertőzve és közel 6 millió ember
halálát okozva. Néhány hete itt a szomszédunkban
háború tört ki, jelenleg még beláthatatlan hatásokkal
és következményekkel. Csak két nappal ezelőtt, ahogy
e sorokat írom üzemanyag vásárlási láz tört ki egyik
pillanatról a másikra az ország egy részén. Mindezek
mellett folyamatosan kapjuk különböző szervezetektől az
igen pesszimista előrejelzéseket a Világunk a Bolygónk
általános állapotának romlásáról, már ami az emberi élet
feltételeinek egyre gyorsuló beszűkülését illeti.

ötven, hatvan évben itt Európában. Nos, úgy tűnik,
hogy ennek az „aranykornak” vége szakadt az elmúlt
időszakban. A kiszámítható, önfeledt, évekre előre
biztonsággal tervezhető világ kereke sajnos egyre
gyakrabban akadozik. Néha megáll, néha elkezd
visszafelé forogni szinte kiszámíthatatlanul. De rosszul
mondom, hogy kiszámíthatatlan: Tudósok, pontosabban
virológusok, számolva a vadon élő állatok életterének
és az embereknek fizikailag egyre közelebb húzódó
kapcsolatával, valamint a légiközlekedés világot átfogó
hálózatával állítólag már néhány évvel ezelőtt jelezték
egy állatról emberre átjutó vírus okozta világjárvány
törvényszerű közeli bekövetkeztét. Meg is jelent a
koronavírus, szinte a semmiből és letarolta az egész
világot. (Mondjuk vannak erről más elméletek is, de nem
ennek az írásnak a tárgya ezek taglalása.) Nem akarom
most ismételni a főként az éghajlatváltozás következtében
jelzett bekövetkező változásokat a következő néhány
évtizedben, de sok korábbi dokumentumon kívül az
ENSZ néhány napja adott ki erről egy egész friss és
eléggé borús jelentést, amelyről a következő linken lehet
és érdemes tájékozódni:

Mielőtt még elvinnének rémhírterjesztésért és
pánikkeltésért, szeretném leszögezni, hogy pont
ellenkezőleg: az a célom, hogy ezzel a néhány sorral is
a belső megerősítést, a felkészültséget ébresszem fel
mindenkiben, aki egy kicsit is úgy látja a dolgok alakulását,
ahogyan azt a tudós elmék előre jelzik a legjobb segítő
szándéktól vezérelve. Ezek az előbb felsorolt események
ugyanis sokuk szerint összefüggésben vannak egymással.
A túlnépesedés, az éghajlat negatív változásai, a víz, az
élelmiszer, az energia, valamint más életfontosságú
földi anyagok hiánya, a globálissá vált közlekedés és
hírközlés mind-mind olyan veszélyforrások, amelyek
könnyen előidézhetik a nagytömegű népvándorlást, a
világjárványok kialakulását, a háborúk kitörését.

Az írás címe: Szörnyű figyelmeztetés a tétlen
emberiségnek az ENSZ új klímajelentése
https://telex.hu/tudomany/2022/02/28/ipcc-jelenteseghajlatvaltozas-kormanykozi-testulet-eghajlatvaltozasklimastressz
Ahhoz pedig még csak tudósnak sem kell lenni,
hogy megjósoljuk, hogy a földi átlaghőmérséklet
megnövekedése következtében tartósan aszályos és
ez által vízhiányossá váló vidékekről emberek milliói
fognak útra kelni és egészen addig menni, amíg nem
jutnak ivóvízhez. És egyiküket sem fogja érdekelni,
hogy közben hány országhatárt kell átlépniük, és milyen
nehézségekkel kell megküzdeniük.

Előzőleg pont arról írtam, hogy ez a mai hatvanashetvenes generáció milyen szerencsés, merthogy
megúsztuk a háborúkat, a nagy járványokat meg
egyáltalán a nagyobb negatív fordulatokat az elmúlt
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Végül is sok minden előre kiszámítható és nagy
biztonsággal megjósolható a statisztikák és a trendek
gondos tanulmányozásával, valamint a tudósok és más
hozzáértő szakemberek figyelmeztetéseinek komolyan
vételével. A döbbenet ebben az, hogy sokan valóban
el is hisszük és be is látjuk azokat a reális veszélyeket,
amelyek a belátható időben nagy biztonsággal be
fognak következni, de mégsem teszünk ellene jóformán
semmit. Ha van módjuk érdemes megnézni ezzel
kapcsolatban a „Ne nézz fel!” című nemrégen készült
amerikai filmet, amely igen szemléletesen mutatja be ezt
a jelenséget. A filmben egy szabad szemmel is látható
katasztrófa éri el a Földet egy pontosan előre jelzett
időpontban. Igen tanulságosak a bemutatott emberi
reakciók és különösen a történet vége.

családon belüli erőszak, depresszió és egyéb lelki
sérülések lettek a következményei ennek a kényszerű
otthon maradásnak. Pedig kényelemben, élelemmel
ellátva, TV-t nézve, internetes és telefonos kapcsolattal
volt lehetőségünk „átvészelni” ezt az időszakot. Nem
voltunk egyedül ebben a frusztrációban. Az egész
Világon – kivéve a Távol- keleti országokat - széles
körű tiltakozások voltak bármilyen megszorítás ellen.
Pedig nem jött el a „világvége”, csak egy kicsit nem
csinálhattuk azt, amit megszoktunk, amihez kedvünk
volt. Olaszországban például nem is vették komolyan
az egészet. Tele is lettek a kórházak napokon belül
koronavírusos betegekkel.
Azután már elhitték
ott is, hogy nem vicc ez a vírus dolog. A következő
hullámot – pedig az volt az igazán veszélyes – már jóval
kevesebb lelki sérüléssel vészeltük át. Pont azért, mert
felkészültünk a fogadására, tudtuk, hogy mivel jár.

Nos, a tudósok szerint több olyan – a jelenlegi emberi
életmódot fenyegető – természeti változás következik
be néhány év múlva, amelyet most már a legjobb
akarattal sem fogunk tudni megakadályozni. Ezek után
joggal felmerül a kérdés, hogy mi is az, amit egyáltalán
tehetünk mi „mezei” emberek, akik el is hisszük a
tudósok állításait és tenni is akarunk valamit a leselkedő
veszélyek elhárítására?

Visegrádnak van úgynevezett klímastratégiája, amely
számba veszi azokat a tényezőket, amelyekre oda kell
figyelnünk a jövőt illetően. Ez felöleli többek között a
természeti környezet, az ivóvíz ellátás, a közlekedés és
még sok egyéb területét városunk életének. Ezek mind
nagyon fontos dolgok, de én ezeken kívül azt tartanám
nagyon lényegesnek, hogy vegyük komolyan a tudósok
figyelmeztetéseit.

Erre a kérdésre két helyes, de egymással ellentétes
válasz is adható:

Készüljünk fel elsősorban lelkileg és fogadjuk el,
hogy jöhetnek rossz napok, hetek, hónapok, talán évek
is. Hogy esetleg nem élhetjük mindig azt az életet,
amelyet megszoktunk. Jöhetnek negatív fejlemények és
ha elérnek minket, akkor ne legyen pánik, ne veszítsük
el a fejünket és a hitünket, mert nekünk akkor is meg
kell őrizni a tartásunkat és meg kell tudnunk birkózni
a nehézségekkel. De ehhez arra van szükség, hogy ne
érjen minket váratlanul, hanem számítsunk arra, hogy
lehetnek kényszerű változások az életmódunkban
és készüljünk fel rá, amennyire csak lehetséges.
Nevessenek ki érte, de én hasznosnak és időszerűnek
tartanám annak átgondolását, hogy milyen módon
tudna városunk ivóvíz, élelmiszer és energiaellátás
szempontjából önellátóvá válni, még ha valamilyen
alapszinten is. És javaslom meg is tenni a megfelelő
lépéseket ebbe az irányba.

Az egyik, hogy azok ellen a természeti folyamatok
ellen, amelyek már túljutottak egy bizonyos ponton
és öngerjesztő módon egyre gyorsabb ütemben
végbemennek, azok ellen semmit nem tehetünk. Ilyen
például az Északi-sark jegének rohamos olvadása.
De a természettől elvonatkoztatva ilyen a Föld
túlnépesedésének problémája. Ezeken a példákon
kívül még hosszan lehetne sorolni azokat a romboló
folyamatokat, amelyekre szinte semmilyen ráhatásunk
nincs. Ezek olyan bonyolult természeti, gazdasági,
társadalmi, politikai összefüggések következményei,
amelyek messze túlesnek egy magánember hatókörén.
De ez nem jelenti azt, hogy a fejünket a homokba
kellene dugnunk, vagy tétlenül néznünk ezeket a
folyamatokat. Mindenképpen tudunk, mindenképpen
kell tennünk valamit, mégpedig két vonatkozásban is:
Az első, hogy fel kell készülnünk a már kimutathatóan
és bizonyítottan bekövetkező változások kezelésére és
viselésére. Elsősorban mentálisan. Ez egy nagyon fontos
része kellene, hogy legyen az életünknek. Főleg, ami a
gyerekek nevelését és felkészítését illeti. Hogy mire is
gondolok? A koronavírus járvány alatt, főleg az első
hullámban, amikor még nem volt tiszta, hogy milyen
nagy a veszély, mindenkinek, aki csak tehette otthon
kellett maradnia. Heteket, hónapokat. Bezárva a négy
fal közé. Nagyon sok esetben megromlott házasság,

Gondolom sokan vannak, akik –teljesen természetesen
– úgy tekintenek ezekre a „távoli dolgokra”, hogy még
messze nincs itt az ideje foglalkozni velük, elég nekik
a mai meg a holnapi gondokkal és ügyekkel törődni.
Ezzel kapcsolatban szabadjon felhívnom a figyelmet
arra a végtelenül szomorú tényre, hogy azok az ukrán
nők közül, akik most kicsi gyerekkel a karjukon,
összesen egy húzós bőrönddel, segítségül kapott fedéllel
és élelemmel keresik a nyugalmat és biztonságot idegen
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országokban, nos néhány héttel ezelőtt talán egy sem
akadt közülük, aki számított volna arra, hogy ilyen sors
vár rá.

Végezetül egy kis kitérő a környezet és természetvédő
emberek, azaz az úgynevezett „zöldek” megítéléséről.
Sokáig én is úgy voltam vele, hogy mint szükséges
rosszra, a fejlődés hátramozdítóira gondoltam
rájuk, amikor a természeti környezet védelmében
keresztbe feküdtek különböző ipari, vagy kommunális
fejlesztéseknek. Most azt gondolom, hogy igazuk volt
és igazuk van. Szó szerint a legnagyobb kincsünk
az érintetlen természet. Semmi nem pótolja, amit
elveszünk belőle. Ezzel szemben a jövőnk legnagyobb
ellensége az emberi terjeszkedés és beavatkozás,
amely akár lakótelep építés, akár üzemalapítás, akár
másmilyen címen a természettől a Földtől vesz el
területet és életteret. Meg kellene értenie mindenkinek,
hogy az ember a földi természet egy kicsiny része, és
nem maradhat fenn egy percig sem tovább, mint amíg
a természeti környezete még körülöleli és lehetővé teszi
számára.

Ami a kérdésre adott másik választ illeti, az arról szól,
hogy amit még meg lehet menteni és vissza lehet fordítani
a Földet sújtó káros folyamatokból, ott mindenkinek
ki kell vennie a részét a maga területén, akár milyen
kevésnek is tűnik az, amit hozzá tud tenni a közös
erőfeszítésekhez. Itt kapna szerepet az energiatakarékos
életmód, a kevesebb húsfogyasztás, az eldobható
eszközök visszaszorítása, a szelektív hulladékgyűjtés és
még sok-sok apró lépés, amely összeadódva bizonyosan
jelent valamit az egész bolygó szempontjából. Ennek
is elsősorban a gyerekekre ható életmód és szemlélet
szempontjából lenne jelentősége, mert az lenne jó, ha ők
ezt a fajta életmódot látnák és tartanák természetesnek.
Visszagondolva gyerekkoromra nekem akkor senki nem
mondta, hogy ezek fontos dolgok, ennek következtében
később nem is érdekelt igazán, hogy mennyit fogyaszt a
hűtőszekrényem, meg hogy milyen nagy füstöt csinálok
a lehullott levelek elégetésével.

Abonyi Géza

Fotó forása: https://www.howitworksdaily.com

PÁLINKÁS JÓ REGGELT! KEDVES GYERMEKECSKÉK!
… reggelt, napot, estét! s nézzétek csak, milyen mókás a
bácsi, s mi mindent ígér jókedve, mosolya! Igen, kedves,
ártatlan gyereknép, de jó lesz végre felnőttnek lenni;
erősek lesztek, bátrak, merészek, s felhörpinthetitek
reggel azt a felest, mint apa is!

hogy szülőnek, tanárnak, önkormányzatnak, valakinek
majd csak feltűnik, hogy ez mégsem ide illő reklám, nem tűnt fel! Ha mégis, akkor nem szólt miatta, ha szólt,
akkor nem volt foganatja… Vagy mégis? Néhány hónapja
megemlítettem a dolgot polgármester úrnak, s mintha
akkor történt volna némi változás: a nagy barna kapuról
eltűnt a jóreggeltes bácsi, s immár csak a titokzatos
„zúgfőzde” hirdeti magát! A talicska-pad viszont maradt,
s hátulján az iskolába igyekvőket köszöntő szöveg is a
kedvenc bácsikámmal! (Amiként maradt a politikában
ama másik vicces bácsi, az a bizonyos Feri bácsi, de az
egy másik történet…)

Kedves Tulaj! kedves Főnök úr! – ha nem tévedek
– kedves Ötletgazda, Tervező! bevallom régóta fáj
nekem ez a reklám a Pálinkamúzeum előtt, mellett.
Időközben évekre bezárt az iskola szemközti, szárnya,
s én csendben reménykedtem, hogy majd az újranyitás
örömére magától eltűnik a pálinkás ember a viccesnek
szánt szövegével együtt. Nem tűnt el! Reménykedtem,
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de azok legalább nem célozzák ilyen direkt módon
legfogékonyabb korú ifjainkat! Néhány hete nyitvatartási
időben jártam arra, összeszedtem magam, hogy ha kell
érveljek, vitázzak, s bekopogtam, - bevallom először - a
„múzeumba”. Udvarias hölgy fogadott, mondtam főnök
urat keresem, mondta nincs ott, éppen nem is elérhető, de
mondjam el mit szeretnék, s majd ő átadja. Elmondtam
hát, – picit fagyos lett a légkör – megadtam elérhetőségem,
a hölgy megígérte, hogy továbbítja üzenetem.
Azóta várom Tisztelt Főnök úr jelentkezését, de még
inkább azt, hogy tűnjön el, vagy ügyesen forduljon meg
a pad, s mutassa a falnak a szövegét! Kérem, hogy ne az
én kedvemért, hanem a gyermekekért tegye meg ezt a kis
gyermekbarát csodát Főnök úr!
Mellesleg itt van április 3-a! Kedves Szülők, kedves
Pedagógusok, kedves Főnök úr! higgyék el, tudom mit
beszélek! VÉDJÜK MEG A GYEREKEKET! Ettől is!

Divatos szóval ezt nevezik ma „érzékenyítésnek”.
Régebben szókimondóbbak voltunk, s beetetésnek
hívtuk az ilyesmit. De mondhatnám azt is, - így
éppen szemben városunk általános iskolájával, ahol
még az osztálytermekből is ezt kapják picinykék és
nagyobbacskák, - hogy ez az ablakokon beszivárgó
szellemi birtokháborítás! Tudom persze, hogy ott
van a trafik vagy dohánybolt, meg ott van a teázó,

Üdvözlettel:
Papp Miklós,
Isten kegyelméből szabadult alkoholista

Fotó: Schand Lóránt

Megbújva
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VISEGRÁDI ÍZEK
EGY IGAZI SVÁB FURCSASÁG
HOZZÁVALÓK:
0,50 dkg liszt
3 dkg élesztő
1 dl tejföl
2-3evőkanál bor (ez el is hagyható)
35 dkg darált töpörtyű
15 dkg vaj vagy margarin
1 dl langyos tej
3 kávéskanál só
ELKÉSZÍTÉS:

Amikor a Műemlék felügyelőségen dolgoztam egy
nagyon kedves kolléganőmmel többször beszélgettünk
ételekről, helyi specialitásokról, étkezési szokásokról.
Miről is beszélgethetne két háztartást vezető
fiatalasszony?! Mesélt nekem arról, hogy sváb szokás,
hogy Ők a szalonnás túrós tésztát bizony megcukrozzák,
és úgy eszik. Én erre kicsit szörnyülködtem, hisz a
szalonnára még cukrot is tenni, de elfogadtam, ha a
svábok így eszik, hát jó étvágyat hozzá. De tudott még
furábbat is mondani: töpörtyűs pogácsát szilvalekvárral
töltve. Na, ez sem volt hétköznapi számomra, de annyira
dicsérte, hogy mennyire finom, gondoltam egyet, és
kipróbáltam. Be kellett vallanom, hogy valóban nagyon
finom, azóta is a család egyik kedvence ez a furcsa
párosítás. Nos, lássuk ezt a sváb receptet! Készítsünk az
alábbi recept alapján töpörtyűs pogácsa tésztát.

Az élesztőt a langyos tejjel megfuttatjuk, liszttel,
sóval, a vajjal, tejföllel és a borral rétestésztát gyúrunk.
Jól kidolgozzuk és vékonyra kinyújtjuk. Rákenjük a
darált töpörtyűt és az egészet feltekerjük, mint egy
tekercset, nyújtófával kicsit ellapítjuk, felébe egymásra
hajtva ½ óráig langyos helyen pihentetjük. Utána ismét
kinyújtjuk és az előző módon felcsavarjuk. Összesen
háromszor nyújtjuk, hajtogatjuk félórai pihentetéssel.
Végül vékonyra nyújtjuk, téglalap alakura vágjuk és kis
„táskákat” formázunk belőle úgy, hogy szilvalekvárral
jól megtöltjük. Tojással megkenve, forró sütőben készre
sütjük.
Remélem másnak is ízleni fog, jó étvágyat hozzá!
Schandl Jánosné

Kedves Cikkírók! A következő lapzárta április 15-én, nagypénteken lesz. Kérjük, írásaikat legkésőbb éjfélig
küldjék el szerkesztőségünkbe:
visegradihirek@gmail.com!
Köszönjük!
Visegrádi Hírek szerkesztősége
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ÁPRILISI 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!
Április 7. csütörtök, 18:00

VEZESS HELYETTEM
feliratos, japán filmdráma, 179’, 2021
Rendező: Ryusuke Hamaguchi
Főszereplők: Reika Kirishima, Tôko Miura, Hidetoshi Nishijima
Felesége halála után a híres rendező, Yusuke Kafuku felkérést
kap a Ványa bácsi előadás megrendezésére Hiroshimában. Ott
találkozik egy hallgatag, fiatal nővel, aki a sofőrje lesz. Ahogy
közeledik a premier, egyre nő a feszültség a stábtagok, főleg
Yusuke és az egyik tévésztár között, aki korábban kapcsolatban
volt feleségével. Yusuke kénytelen szembenézni múltjával és a
felesége által hátrahagyott titkokkal, amiben sofőrje segíti.
Április 8. péntek, 17:00

MINDEN RENDBEN MENT
feliratos, francia film, 113’, 2021
Rendező: François Ozon
Főszereplők: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine
Pailhas, Charlotte Rampling
Amikor a 85 éves André agyvérzés következtében kórházba
kerül, a lánya Emmanuelle azonnal apja segítségére siet. A félig
lebénult apa egy megrázó kéréssel fordul a lányához: segítséget
kér, hogy vessenek véget az életének. Emmanuelle nem tudja,
mihez kezdjen. Hogyan lehetne egy ilyen sokkoló kérésnek
eleget tenni, amikor az édesapja életéről van szó?
Április 8. péntek, 19:15

HALÁL A NÍLUSON
szinkronizált, amerikai krimi-dráma, 127’, 2022
Rendező: Kenneth Branagh
Főszereplők: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer
A belga detektív, Hercule Poirot egyiptomi vakációja egy
folyami gőzösön ijesztő fordulatot vesz, amikor a hajón utazó
álompár idilli nászútját gyilkosság zavarja meg. A
végeláthatatlan sivatagban, a gízai piramisok lábánál
kibontakozó rejtélyben a féktelen szenvedély és az őrjítő
féltékenység éppúgy főszerepet játszik, mint a változatos hátterű
és kifogástalanul öltözött utazók, akik sötét fordulatok elé
néznek, mielőtt szembesülnek a végső, döbbenetes megoldással.

Dylan Forrester, egy bűnös múltú szociopata, a feltételes
szabadlábra helyezését nyugodt körülmények közt szeretné
tölteni, az antidepresszánsok és a különös pszichiátere
segítségével. Egy nap azonban Dylan testvére, Sean Forrester
professzor rejtélyes körülmények közt meghal. Dylan
elhatározza, hogy utánajár az igazságnak. Eközben nemcsak az
FBI ered a nyomába, hanem egy csapat felfegyverezett zsoldos
is, hogy megszerezzenek valamit, amit testvére rejtegetett.
Április 14. csütörtök, 18:00

A VILÁG LEGROSSZABB EMBERE
szinkronizált, norvég-francia-svéd-dán-amerikai film, 127’, 2021
Rendező: Joachim Trier
Főszereplők: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie története zajos
sikert aratott a Cannes-i Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb
színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol
újabb rajongókat gyűjtött. Julie-t négy éven keresztül követjük, a
norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes,
sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer
megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is
okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy
Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és
elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez.
Április 15. péntek, 17:00

NYUSZI SULI – A HÚSVÉT MENTŐAKCIÓ
német animációs film, 77’, 2022
Rendező: Ute von Münchow-Pohl
A nyuszi suliban a húsvétvárás és a varázslatos aranytojás általi
új "mesternyúl" kinevezése zajlik. A mesternyulak védik a
húsvéti nyuszikat, nekik köszönhetik a gyerekek a húsvéti tojást.
A jelöltek között van Max is, a vagány, nagyvárosi nyuszi, aki
nem igazán érzi, mekkora felelősséggel is jár ez a kitüntetett
szerep. Amikor a ravaszdi rókák megint a bele akarnak rondítani
a húsvéti ünneplésbe, Max bizonyíthatja, hogy felnőtt a
feladathoz.
Április 15. péntek, 19:15

MORBIUS

szinkronizált, német családi animációs film, 85’, 2021
Rendező: Ali Samadi Ahadi
Az éjszaka világa ezüstös holdfényben úszik. Tündérek, manók
és más varázslatos lények népesítik be. A mesebeli
teremtmények olykor belopóznak a gyermekek álmába, hogy
varázslatos kalandokba csábítsák őket. Péter kishúga, Anna
pontosan egy ilyen kalandba keveredik, az útja pedig egyenesen
a Holdra vezet. A fiú utána ered az éjszaka leple alatt, hogy
hazahozza testvérét.

szinkronizált, amerikai akció-horror, 108’, 2022
Rendező: Daniel Espinosa
Főszereplők: Jared Leto, Adria Arjona, Michael Keaton
Michael Morbius halálos beteg. A ritka, de végzetes kórban
szenvedő tudósnak talán azelőtt jár le az ideje, hogy rátalálhatna
betegsége gyógymódjára – amely nemcsak az ő, hanem sok ezer
sorstársa életét menthetné meg. Ezért nem akar meghalni. De az
életet sem választja: amikor egy különleges, ősi technika
nyomára jut, nem hátrál meg, felkutatja, és az örök életet
választja. És minden panasza elmúlik. Erős lesz, gyors, éles
hallású, eszes… és vérre szomjazik.

Április 9. szombat, 17:00

Április 16. szombat, 15:00

Április 9. szombat, 15:00

PÉTER MESEORSZÁGBAN

MINDEN RENDBEN MENT

NYUSZI SULI – A HÚSVÉT MENTŐAKCIÓ

feliratos, francia film, 113’, 2021

német animációs film, 77’, 2022

Április 9. szombat, 19:15

Április 16. szombat, 17:00

VESZÉLYES
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 99’, 2021
Rendező: David Hackl
Főszereplők: Scott Eastwood, Famke Janssen, Mel Gibson

KILAKOLTATÁS
magyar vígjáték, filmdráma, 85’, 2021
Rendező: Fazekas Máté Bence
Főszereplők: Orosz Ákos, Nagy Mari, Láng Annamária

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

Április 23. szombat, 17:00

Április 16. szombat, 19:15

EXHIBITION - A HÚSVÉT A MŰVÉSZETBEN

MORBIUS
szinkronizált, amerikai akció-horror, 108’, 2022
Április 21. csütörtök, 18:00

MINDEN MINDENH OL MINDENKOR
feliratos, amerikai kaland, akciófilm, vígjáték, 140’, 2022
Rendező: Dan Kwan, Daniel Scheinert
Főszereplők: Michelle Yeoh, Jamie-Lee Curtis, James Hong
Megállíthatatlan fenyegetés készül elsöpörni az összes
multiverzumot… de talán nincs minden veszve. A létezésünket
fenyegető sötétségnek ugyanis van valaki, aki képes útját állni:
egy középkorú, kínai bevándorló, Evelyn. A bökkenő csak az,
hogy a bolt-tulajdonosnak jelenleg nincs ideje ilyen apróságokon
aggódni, mivel azzal van elfoglalva, hogy időre befejezze az
éves adóbevallását.
Április 22. péntek, 17:00

FOGLALKO ZÁSA: SZÜLŐ
feliratos, francia vígjáték, 92’, 2020
Rendező: Bruno Podalydes
Főszereplők: Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain
Alexandre házassága válságban, ráadásul a bankszámláját is
befagyasztották. A felesége távollétében két hónapja van
bebizonyítani, hogy egyedül is helytáll mind apaként, mind a
munka világában. Bekerül egy startupba, és az élete egyszeriben
a feje tetejére áll: a fiatalos környezetben cseppet sem mozog
otthonosan, ráadásul el kell titkolnia, hogy gyerekei vannak.
Április 22. péntek, 19:15

ROHAMMENTŐ
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 136’, 2022
Rendező: Michael Bay
Főszereplők: Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal, Eiza González
A sokszorosan kitüntetett veterán Will Sharpnak pénzre van
szüksége, hogy fedezze felesége kórházi számláit, és attól kér
segítséget, akitől tudja, hogy nem kéne, az örökbefogadott
fivérétől, Dannytől. A megélhetési bűnöző inkább egy balhét
ajánl: Los Angeles történetének legnagyobb bankrablását. Mivel
felesége élete a tét, Will nem mondhat nemet. Ám amikor
menekülésük kudarcba fullad, a fivérek eltérítenek egy
rohammentőt, benne az életéért küzdő zsaruval és a profi
mentőorvossal. A szédítő sebességű hajszában Willnek és
Dannynek ki kell cseleznie a fél városra kiterjedő rendőri
üldözést, életben kell tartaniuk a túszaikat, és meg kell
próbálniuk nem megölni egymást, miközben végrehajtják a
legőrültebb szökést, ami L.A. valaha látott.
Április 23. szombat, 15:00

FOGLALKO ZÁSA: SZÜLŐ
feliratos, francia vígjáték, 92’, 2020
Április 23. szombat, 19:15

ROHAMMENTŐ
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 136’, 2022
Április 27. szerda, 18:00
feliratos, angol ismeretterjesztő film, 85’, 2020
Rendező: Phil Grabsky
Krisztus halálának és feltámadásának története a nyugati
kultúrára az elmúlt kétezer évében döntő hatással volt. Talán ez a
legjelentősebb bibliai esemény, amelyet az evangéliumok
nyomán a különböző korok művészei alkotásaikban
megjelenítettek. A gyönyörűen komponált film a festészetben oly
sokszínűen visszatükröződő húsvéti történet nyomába ered, és
bemutatja visszatükröződését a művészetben a korai
keresztények idejétől a jelenkorig.
Április 28. csütörtök, 18:00

MINDEN MINDENH OL MINDENKOR
feliratos, amerikai kaland, akciófilm, vígjáték, 140’, 2022
Április 29. péntek, 17:00

MINDENKI UTÁLJA JOHANT
szinkronizált, norvég vígjáték, 93’, 2022
Rendező: Hallvar Witzø
Főszereplők: Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, Ine F. Jansen
A magának való Johan egy csendes kisvárosában él, s egyetlen
szenvedélyének, a robbantásnak hódol. A város lakói sosem
fogadták be igazán a családját a közösségükbe, akik generációk
óta műszaki robbantóként dolgoznak. Johan a robbantások
mellett csak a lovát és a szomszéd lányt szereti. A lányt élete
szerelmének tartja, de egymásra találásukat nehezíti, hogy
tinédzser korukban véletlenül majdnem felrobbantotta őt. A
teljes boldogság megtalálásában Johant folyamatosan hátráltatja,
hogy kényszeresen felrobbant mindent és mindenkit, aki a
környezetében tartózkodik.
Április 29. péntek, 19:15

LEGENDÁS ÁLLATOK – DUMBLEDORE TITKAI
szinkronizált, amerikai családi fantasy, 143’, 2022
Rendező: David Yates
Főszereplők: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Jude
Law, Mads Mikkelsen
A mágikus világ egyre nagyobb bajban van, és nemcsak
Grindelwald, a békéjére törő gonosz varázsló és szövetségesei
miatt, hanem azért is, mert a jövője egy igen furcsa társaságon
múlik: egy szakmájának élő, kétballábas magizoológuson, egy
régi máguscsalád utolsó sarján, aki a tudós segítségéül szegődik,
egy mindenre elszánt tanárnőn és egy haspók muglin! Még
szerencse, hogy valaki, aki mellettük áll: egy fiatal, nagy
tehetségű, bár zűrös életű mágus, Albus Dumbledore.
Április 30. szombat, 15:00

A ROSSZFIÚK

A ROSSZFIÚK

szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, akciófilm, 101’, 2022

szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, akciófilm, 101’, 2022
Rendező: Roger Allers, Hendel Butoy, Doug Frankel, Vicky
Jenson, Pierre Perifel, Darrell Rooney
Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt
hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa
és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb
kihívásnak… megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott
ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks
Animation új animációs filmjében.

Április 30. szombat, 17:00

MINDENKI UTÁLJA JOHANT
szinkronizált, norvég vígjáték, 93’, 2022
Április 30. szombat, 19:15

LEGENDÁS ÁLLATOK – DUMBLEDORE TITKAI
szinkronizált, amerikai családi fantasy, 143’, 2022
Támogatóink:

A hátoldalon található fotó címe: Ébredés. (Készítette: Schandl Lóránt)

