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„ (...) Az ablak előtt a fákat nyöggetik a böjti szelek. Lehet, 
gondoljuk dideregve, hogy valami féktelen és túláradó is volt 
az életben, valamilyen eszelős öröm, vad és visító boldogság, 
amely fütyölt az értelem méltóságára – s talán erről volt szó; 
csak mi nem tudtuk.”

Márai Sándor: A négy évszak - Február (részlet)
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Biztos vagyok benne, hogy azok közül, akik ott voltak-
voltunk 1990. októberében Parajdon az Általános 

Iskola névadóján soha nem felejtjük el ezt az élményt.  
A megbeszélt időpontban 9 órára meg is érkeztünk 
Parajdra, ahol már nagyon vártak bennünket. Egy 
apró szépséghibával. Ők reggel 9-re vártak bennünket, 
mi pedig este 9-kor érkeztünk. Ma az internet és a 
mobiltelefon világában ez már kissé humorosnak tűnik. 
Mindez a vendéglátás szívélyességéből semmit nem 
vont le. Az iskola névadó ünnepségére – ekkor vették 
fel Áprily Lajos nevét – másnap került sor a Művelődési 
Házban. Ma is szívbemarkoló visszaemlékezni arra, 
milyen érzés volt 1990-ben Erdélyben, Romániában a 
visegrádi küldöttségnek a parajdiakkal együtt énekelni 
a Himnuszt és a Székely Himnuszt.  A székely viseletbe 

öltözött parajdi diákok és tanárok zenés, táncos és 
irodalmi műsorához a visegrádi diákok és tanárok 
előadása csatlakozott. A sok kedves arc között egy magas, 
jóvágású bajszos fi atalember tünt ki. Ő volt Cseresnyés 
Attila a parajdi iskola igazgatója, a rendezvény fő 
szervezője. Az első perctől kezdve érezhettük, barátok 
között vagyunk, ami a parajdi tanároknak, szülőknek 
és mindenkinek köszönhető volt, akik részt vettek 
fogadásunkban, vendéglátásunkban. Az első találkozást 
követte a parajdi barátaink visegrádi látogatása, s 
kezdetét vette a két iskola és a két város kapcsolata. 
Senkit nem szeretnék megbántani, a sok résztvevő, segítő 

közül, akik részesei voltak ennek a három évtizednek, 
amikor azt mondom a parajdi és a visegrádi iskolák 
testvérkapcsolatának kezdeményezője, motorja, lelke 
Cseresnyés Attila és Mezei Anna voltak. Szép és fontos 
dolog a magyar-magyar kapcsolat, de úgy gondolom 
ebben a legnagyobb értéket az jelentette, hogy a visegrádi 
fi atalok megismerhették Parajdot és Erdély sok szép táját, 
a természeti értékeket és közös történelmünk emlékeit. 
Ez nagy dolog volt, különösen a 90-es évek elején, 
amikor sok szülő kicsit féltette gyerekét az erdélyi úttól.
A parajdi diákok pedig megnézhették Budapest szépségeit, 
meglátogatták a Parlamentet, élvezhették a Balatont. 
És természetesen alaposan ki lettek okítva Visegrád 
történelmi és természeti értékeiből is, sőt volt olyan év is, 
amikor részt vehettek egy régészeti ásatáson is. A parajdi 
diákok számára minden bizonnyal maradandó élményt 
jelentett, amikor felvonulhattak a Palotajátékok ünnepi 
menetében. Hasonlóan szép emlék marad, amikor 2010. 
szeptemberében a Szent György Lovagrend, a Primavera 
táncegyüttes és a visegrádi küldöttség fellépett, ill. részt 
vett a 16. Nemzetközi Töltöttkáposzta Fesztiválon, 
Parajdon. 2009-ben Visegrád millenniumi ünnepségén 
a testvérvárosok sorában ott volt Parajd küldöttsége is. 
Ekkor lett a két település is testvérváros. A parajdiak 
fergetes hangulatot teremtettek zenekarukkal és a 
táncosokkal, akiknek a sorába Cseresnyés Attila és Irénke 
is ropta táncot. 2015-ben Visegrád város testvérvárosi 
alapjának támogatásával a Soproni Sándor Egyesület 
tagjai a  parajdi Áprily Lajos Általános Iskolában a 
„Róma Parajdon „c. hétvégi rendezvény keretén belül 
ismertették meg az érdeklődő diákokkal és felnőttekkel 
az antik játékokat, római pénzverést, szépségápolást. A 
szokás szerint baráti vendéglátást a parajdi Pro School 
Egyesület biztosította Cseresnyés Attila szervezésével. 

Nem egy élet, de 30 év történéseit, élményeit sem 
lehet egy rövid írásba beleszorítani. Erre tettünk 
kísérletet, amikor 2020-ban a Parajd-Visegrád kapcsolat 
30. évfordulóját egy tablókiállítás elkészítésével is 
emlékezetesebbé szerettünk volna tenni. A „Képek egy 
kapcsolat történetéből   Parajd - Visegrád 1990-2020” c. 
kiállítást Mezei Anna (1944-2019) emlékének ajánlottuk. 
A tárlatot a járvány miatt 2021. november 19. tudtuk 
bemutatni, Deák-Sárosi László  parajdi születésű költő, 
fi lmesztéta megnyitójával. 

EMLÉKEZÉS CSERESNYÉS ATTILÁRA ÉS A PARAJD-VISEGRÁD KAPCSOLAT 
HÁROM ÉVTIZEDÉRE

IN MEMORIAM CSERESNYÉS ATTILA

2004-04-14. Kiállítás megnyitó a Művelődési Házban (Cseresnyés 
Irénke, Cseresnyés Attila, Gróh Dániel. Mikesy Tamás, Péterfy László)
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PARAJD – VISEGRÁD

Az 5. században mi, 
magyarok a hatalmas 
hun birodalomban 
éltünk sok más 
pásztornéppel együtt. 
Ez a birodalom a Kaspi-
tengertől a Rajnáig, 
az Al-Dunától a Balti-
tengerig terült el. 
Központja az ásatások 
tanúsága szerint a mai 
Szeged környékén 
lehetett. A hunok nagy 
Belső-Ázsiai eredetű 
lovas nép volt, hódító 
uralkodójuk, Bendegúz 
király fi a, Attila alatt 

érte el a birodalom hatalma tetőpontját az 5. században. 

Attila király félelmes hadserege meghódította és 
adófi zetésre kényszerítette a nyugati világot. Rettegtek 
tőle, „Isten ostora” volt a neve. Egyik leghírhedtebb 
ütközete a catalaunumi csata volt, Valentinianus római 
császár ellen, aki megtagadta tőle az adófi zetést és nővére 
kezét. (Attilának több felesége volt, görög származású 
feleségének gyermeke Csaba nevű fi a.) A feljegyzések 
szerint Catalaunumnál 160 ezer harcos esett el, és nem 
lehetett megállapítani, hogy a hunok győztek, vagy a 
rómaiak. 

A magyarok egy csoportját a hagyomány szerint maga 
Attila telepítette le birodalma Kárpátok koszorúzta 
területére, mert megbízható, kiváló harcosoknak 
tekintette őket. Nevük feladatukat jelölte, ők voltak 
a székelyek. Nevük ma is megtalálható több magyar 
szóban.

Attila 453-ban újabb házasságra szánta el magát és a 
germán származású Krimhildát (Ildikót) vette feleségül, 
és a menyegző éjszakáján elhunyt. Ezzel megszűnt a 
vasakarat és a vaskéz, mely a birodalom sokféle népét 
összetartotta, és a birodalom széthullott. A magyar 
törzsek is kelet felé húzódtak, valószínű, hogy tartottak 
a nyugat bosszújától.

A székely hagyomány szerint ők a helyükön maradtak. 
Úgy vélték, a hegyek és erdők megőrzik őket, és ekkor 
alakult ki a királyfi , Csaba iránt táplált mondabeli 
reményük is. 

Az erdők, hegyek valóban védték lakóikat, egytől nem 
tudták megvédeni, az 1920-as trianoni békediktátumtól. 
A győztes nyugati hatalmak feldarabolták országunk 
területét, és a részeket nagylelkűen elajándékozták 
a szomszédos országoknak. Olyan nagy volt ez az 
ajándékozási kedv, hogy még a velük szemben álló, 
háborús vesztes Ausztria is ajándékba kapta a magyar 
Őrvidéket, melyet azóta Burgenlandnak neveznek. 
A megajándékozottak nem voltak maradéktalanul 
elégedettek. Ausztria nehezményezte, hogy fegyverrel 
kikényszerített népszavazással visszavettük tőlük Sopront, 
a csehszlovákok hiányolták a Dunántúlból déli irányban 
kiszakított folyosót, amely összekötötte volna őket a déli 
szlávokkal. Románia régi vágya, hogy a Tisza folyó legyen 
országuk nyugati határa – nem teljesült. A haldokló Ady 
Endre mondta: „A románok már Debrecent nyaldossák”. 

A megjutalmazottak azonnal hozzáfogtak a magyar 
lakosság beolvasztásához, jogainak csökkentéséhez, 
anyanyelvük használatának minél szélesebb körben 
történő akadályozásához. Tartottak tőle, hogy egy 
népszámlálás nehogy magyar többséget mutasson ki. 
A magyaroknak két menedéke volt: a templomok és az 

Ezzel a néhány sorral id. Cseresnyés Attila parajdi tanár és iskolaigazgató emléke előtt kívánok tisz-
telegni. Attila hűséged, a magyarsághoz való ragaszkodásod példaképünk.

Nyugodj békében!

A kiállítást, amelynek létrejöttében Cseresnyés Attila és 
Irénke nyújtott nagy segítséget Parajdra is levittük.

Ez a kiállítás, amely immáron nemcsak Mezei Anna, 
hanem Cseresnyés Attila emlékének megőrzését is 
szolgálja lehetőséget nyújt arra, hogy a búcsú fájdalmát a 
régi szép, közös emlékek felidézésével próbáljuk meg enyhíteni.

Kedves Attila, amíg lesz, aki tovább szervezi, segíti, 
élteti a Parajd - Visegrád kapcsolatot, a barátságokat, 
amíg azok, akik részt vettek a táborokban, közös parajdi, 
visegrádi rendezvényekben emlékezni fognak Rád, 
lélekben velünk maradsz. 

Gróf Péter
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iskolák. Érthető, hogy a burkolt – vagy alig burkolt – 
támadás ezek ellen irányult. A templomokkal nem sokra 
mentek. Ha a harangok megszólalnak, zsúfolásig telnek 
a székelyföldi magyar templomok. A magyar nyelvű 
oktatás azonban mind a mai napig céltábla. 

Székelyföldön 1990-ben tüntetést szerveztek a 
magyarok a magyar nyelvű oktatás elnyomása ellen. A 
marosvásárhelyi hatalmas megmozdulást úgy kívánták 
a román hatóságok szétverni, hogy a környékből 
járművekkel odaszállították a felbőszített román 
tömegeket a tüntetők szétverésére. 

Az összecsapás hírére a környék magyarjai és a 
nagyszámú cigány segédcsapatok a tüntetők mellé álltak, 
és alaposan helyben hagyták az ellenfelet. Végül a román 
katonaság vetett véget a halálos áldozatot és sok sebesültet 
eredményező összecsapásnak. 

De hát „hol lesz itt az okosság útja?” – kérdezhetjük 
nagy költőnkkel együtt.  

Aki hallgatta a temesvári felkelés 30. évfordulóján 
elhangzott beszédet, értesülhetett róla, hogy van terv 
az „okosság útjának” a megvalósítására. Nagy a terület, 
mindnyájan elférünk. Összefogással, egymás nyelvének, 
kultúrájának, szokásainak tiszteletben tartásával, 

szeretettel olyan szövetséget hozhatunk létre közös 
munkával, melyet a világ elismer, tiszteletben tart. Úgy 
legyen. 

Kedves Testvérvárosunk! Egy vérből valók vagyunk, 
egy a nyelvünk, egy a kultúránk. Tisztelettel tekintünk 
eredményeitekre, hűségetekre, a megtapasztalt és 
gyakorolt meggyőződésetekre: „segíts magadon, Isten is 
megsegít”. Segítsen és tartson meg benneteket a Teremtő 
a közös jövendőnek.

Cseke Lászlóné                                                                        

Amikor Attilára 
g o n d o l o k , 

nyílt, fi gyelő tekintete 
jut eszembe, ahogy 
szemüvege mögül 
találkozásunkkor rám 
néz. Keveset és halkan 
beszélt, amikor Parajdra 
megérkeztünk, de este, 
amikor a gyerekeket 
elhelyeztük, és a kezdeti 
izgalmakon túl voltunk, 
komoly témák kerültek 
szóba, -őt hallgattuk- 
lenyűgözött bennünket 
tudásával, megfontolt véleményével. Elújságolta, hogy 
mi mindent sikerült az iskolában fejleszteni, honnan 
mennyi támogatást tudott szerezni. Mindig volt új ötlete, 
terve, elképzelése a jövőről. Az is felidéződik bennem, 
hogy amint az iskolába mentünk, vagy csak át a falun, 

sorra köszöntötték az emberek, olyan tisztelettel, amiből 
érződött Attila hozzátartozik az itt élő közösséghez. Úgy 
ismerte az embereket és a falut, a tájat, mint senki más. 
Nekünk is meg akarta mutatni őket, elvitt idős nénihez, 
hogy a szőtteseit megnézhessük. Mindenütt szeretettel 
fogadtak. Az az őszinte vendégszeretet, amit Irénke és 
Attila otthonában éreztünk, ismerőseik, kollégáik felől 
is áradt felénk. Felejthetetlenek a közös kirándulások 
a csodálatos erdélyi vidékeken, városokban. Mindig 
igyekeztem Attila közelében maradni, annyi történetet 
tudott egy-egy hegyről, templomról. Úgy gondolom, 
Parajd mellett Visegrádot is a szívébe fogadta, sokszor 
jöttek Irénkével Pannihoz, Borsodyékhoz. Őszinte, mély 
barátságok kötötték Attilát ide, és akik még itt vagyunk 
közülük, szeretettel őrizzük em-lékét!

Schmidt Anna

CSERESNYÉS ATTILA EMLÉKÉRE

Cseresnyés A.-Péterfy L.-Borsody I-Cseresnyés Ferenc
(1991. Szentgyörgypuszta)
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„ VANNAK VIDÉKEK LEGBELÜL"

Szerencsésnek tartom magam, mert azokhoz 
a visegrádi fi atalokhoz tartozom, akik részt 

vehettek a Mezei Anna, Cseresnyés Attila és Irénke által 
megálmodott és létrehozott Vi-Pa táborokban.

Gyerekként talán soha nem fogalmaztuk ezt meg, de 
volt abban valami ijesztő, hogy ismeretlen gyerekekhez, 
családokhoz kerülünk és napokig velük élünk. Aztán 
ezek a félelmek, amelyek sokunkban felmerülhettek, 
a legtöbb esetben eltűntek. Mi, visegrádi gyerekek 
elkezdtünk hazajárni Parajdra, ők pedig ide Visegrádra. 
Megszámlálhatatlanul sok humoros jelenet, komoly 
pillanat és kaland váltotta egymást a táborokban. Sokkal 
többek voltak ezek, mint egyszerű táborok: itt életre szóló 
barátságok szövődtek, nem túlzás azt mondani, hogy 
számos generációra gyakorolt hatást Parajd és Visegrád 
kapcsolata az elmúlt több, mint 30 évben. 

Hiába vagyok felnőtt, valószínű, hogy örökké 
gyermeki nézőpontból fogok Attila bácsira emlékezni. 
Meghatározóak azok az érzések és élmények, amelyeket 
itthon, vagy Erdélyben tapasztalhattam meg a parajdi és 
visegrádi csapattal együtt. A legfájdalmasabb az, hogy a  
biztos pontot jelentő emberek közül sajnos sok mindenkit 
kellett az elmúlt években elengednünk. 

Az egyik legszebb emlékem a Rapsonné várához vezető 
kirándulásunk volt Parajd közelében. Összességében 
nem volt ebben semmi különös, egy profán helyzet volt 
az egész, hiszen sokat kirándultunk és számos helyre 
mentünk évről évre itthon és Erdélyben is. Ez a Rapsonné 
várához történő kirándulás viszont valahogy más volt. 
Nekem biztosan. Mai napig emlékszem arra az élményre, 
nem lehetett nem odaadni magunkat a történetnek. Aki 
járt már ott, vagy olvasott róla, tudja, hogy a monda 

szerint Parajd közelében volt Rapsonné vára. Attila bácsi 
elvitt minket erre a helyre és csak mesélt. Úgy mesélt, 
hogy a szemünk előtt a semmiből felépült ez a legendás, 
meseszerű vár. Mindent láttunk magunk körül és nem 
csak a mi gyermeki fantáziánk miatt volt ez lehetséges. 
Attila bácsi képes volt arra, hogy felnőttként is használja a 
fantáziáját, amivel színesebbé és izgalmasabbá lehet tenni 
a láthatatlant és a hétköznapi dolgokat is. Átadta nekünk 
ezt a lelkesedését és együtt látogattuk meg Rapsonnét a 
várában. Attila bácsi otthon volt Rapsonnénál és minket 
is haza vitt magával. 

Kányádi Sándor, erdélyi származású költő Vannak 
vidékek című ciklusának egyik versével szeretnék 
tőled elköszönni Attila bácsi! Köszönjük, hogy voltál, 
köszönjük, hogy velünk vagy valahányszor Rapsonnéhoz 
kirándulunk - „vannak vidékek legbelül.”

ELŐHANG

vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül

Gróf Boglárka
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EMLÉKEZZÜNK CSERESNYÉS ATTILÁRA (1953-2023)

Szeretettel hívunk mindenkit, aki személyesen ismerte, akik részt vettek a VIPA rendezvényeken, táborokban 
és azokat is, akik ismeretlenül is tisztelték és fontosnak tartják a Parajd - Visegrád testvériskolai, testvérvárosi 

kapcsolatot,

a Művelődési Házba, 
2023. február 18. szombat 17 órára.

Együtt idézzük fel Cseresnyés Attila és Mezei Anna emlékét, 

képekkel, versekkel, énekkel, kötetlen beszélgetéssel.

Döbbenet, fájdalom. Csend.

Szegényebb lett a Föld és 

gazdagabb a Menny egy igaz emberrel,

Cseresnyés Attila barátommal.

Hábel József
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REKVIEM EGY BARÁTÉRT
Búcsú Sovány Józsitól

Keresem a szavakat, forognak a gondolatok a fejemben, 
hogyan búcsúzzak tőled barátom, mit emeljek ki a 
közös emlékű hatvan egynéhány évből, amit egymást jól 
ismerve töltöttünk el itt szülőfalunkban. 

Der Apfel ist rot, ez a mondat bevéste magát elménkbe 
emlékszel...? hogy a kedves olvasók is értsék: osztálytársak 
voltunk, haverok voltunk és általában padszomszédok 
mind a nyolc év alatt. Nemcsak a suliban voltunk sokat 
egymás társaságában, hanem hetente kétszer német-
hittan különórára is együtt jártunk Marcsival, Zsuzsival, 
Ferkóval és Langgal. Drága Olga nénéd tartotta az órákat, 
de nem volt könnyű dolga három vásott kölyökkel és 
három huncutka kislánnyal! Sok borsot törtünk Olga 
néni orra alá, de ő ilyenkor becsukta a szemeit és a jó 
Istent hívta segítségül! Mi pedig ezen szinte röhögtünk, 
ahogy ez ”elvárható” a szemtelen kölyköktől. Olga néni 
kis idő eltelte után a következő pedagógiai „fogást” 
alkalmazta: „Kinder,bitte formuliert ein Satz mit Obst”,… 
néma csend,… majd valamelyikönk bedobta a szót Apfel, 
tovább, mondta Olga néni, aztán nagy nehezen összeállt 
a mondat: az alma piros! Ez lett a szállóigénk, ha valaki 
nem jól viselkedett, Olga néni csak annyit mondott: 
Kinder, der Apfel ist rot. Erre elhallgattunk, mert nem 
szerettünk volna újra újabb nehéz feladatot kapni! 
Remek szelíd fegyelmező módszer volt, későbbiekben én 
is alkalmaztam a saját gyerekeim nevelésénél.

Nyaranta dolgozni jártunk az erdőbe sokad magunkkal. 
A fi úk feladata volt a nagy fák kivágásánál segédkezni 
a felnőtt favágóknak. Az erdőirtás az eljövendő 
fűvészkertnek készítette elő a terepet. Mi lányok a 
gallyakat szedtük és raktuk máglyába, melyet hétvégen 
mindig meggyújtottunk és akkor lehetett ott szalonnát 
sütni és bulizni, ökörködni egész a sötét estébe nyúlóan.                                                                                                      
Nagyon szép emlékek lettek ezek nekünk és 
mennyit beszéltünk erről felnőtt korunkban                                                                                 
és milyen jókat nevettünk!

Teltek az évek felnőttünk, mindenki ment a saját 
életútján. Házasodtunk, gyerekeink születtek, 
dolgoztunk, keveset láttuk egymást, néha az utcán, öt 
évente az osztálytalálkozón. Valahányszor összefutottunk 
mindig ott folytattuk, ahol utoljára abbahagytuk, pedig 
volt úgy, hogy évek teltek el közben. Az igazi őszinte 
barátság ilyen, már sokszor tapasztaltam életem során.  
Aztán úgy hozta a sors, hogy ismét egy akolba kerültünk, 
a német nemzetiségnél. Remek mókamester volt, biztos 
sokan emlékeznek színészi alakításaira melyet a farsang-
temetésen, szüreti-mulatságon, bálokon és egyéb 
nemzetiségi rendezvényeken nyújtott. Nagy szeretettel 
és jó orgánummal énekelt a német énekkarban, mindig 
lehetett rá számítani, segítőkész volt, igazi csupaszív jó 
ember volt.                                                                     

Üveges mesterként is maradandót alkotott. Házam 
üvegezett ajtajainak és ablakainak a zömét is ő alkotta 
meg, mondta is akkor: ”olyat teszek be a keretbe, ami egy 
„Ewigkeitig fog tartani”, így is lett, hálám és köszönetem 
Józsikám!

A súlyos betegség sajnos nem kímélte, de igyekezett ezt 
is nagy önuralommal és humorral viselni. Sokat segített 
neki az internet, napjait szinte vele töltötte, és ahogy a 
betegség előre haladt, mozgása rosszabbodott már csak 
ez maradt. Sok e-mailt váltottunk, de mindig vidámat, 
szépet keresett és osztott meg velem. Életigenlése, a jó, 
a szép utáni vágya végig töretlen maradt. Példás családi 
életet élt, nagyon szerette a „három lányát,” ahogy ő 
mesélte mindig nekem. Józsikám, búcsúzom, a jó Isten 
adjon neked nyugodt, békés pihenést für die Ewigkeit!

Gyerek- és felnőttkori barátod: Idus

Fotó: Gróf Péter
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Képviselő-testületi ülés – 2022. december 15.

1. A 2022. évi költségvetés módosításáról döntött a 
Képviselő-testület. Az előterjesztés napjáig beszedett 
közhatalmi bevételek nagysága megfelel az időarányos 
előirányzatoknak, a módosításra a fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatói döntések miatt volt szükség.

2. Önkormányzatunk a Városi konyhán keresztül 
biztosítja a településen az óvodai- és iskolai 
gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést, valamint a 
munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 2020-
ban és 2021-ben a koronavírus járvány elleni intézkedések 
részeként, az önkormányzatok egyebek mellett a térítési 
díjakat sem emelhették. A jelenlegi gazdasági helyzetben 
azonban ez szükségessé vált, erről döntött a Képviselő-
testület. (A 2023. január 1. napjától érvényes, étkezéssel 
kapcsolatos térítési díjtételeket a Visegrádi Hírek januári 
számának 7. oldalán olvashatják.)

3. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a település 
jegyzője évente beszámol a polgármesteri hivatal 
működéséről, tevékenységéről. A beszámoló a decemberi 
ülésen volt napirenden, a Képviselő-testület elfogadta.

4. A következő napirendi pontban a 2023. évi – helyi 
önkormányzatra vonatkozó – belső ellenőrzési terv 
elfogadásáról tárgyaltak a képviselők. A belső ellenőrzési 
tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon 
és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon 
kell alapulnia annak érdekében, hogy az ellenőrzött 
szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, 
továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon 
meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való 
megfelelés érdekében. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell 
összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő, 
soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók 
legyenek. Visegrád Város Önkormányzata és az általa 
irányított Visegrádi Polgármesteri Hivatal, a Fellegvár 
Óvoda, a Városi konyha, és a Mátyás Király Művelődési 
Ház 2023. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a 
stratégia kiindulópontja volt, hogy a belső ellenőrzésnek 
hozzáadott értéket kell teremtenie. Ez a hozzáadott érték 
a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a 
legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott 
javaslatok végrehajtásával teremtődik meg. A 2023. évi 
belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a megismert 
dokumentáció alapján egyhangúlag elfogadta.

5. Ugyancsak a december 15-ei ülésen született döntés 
a Képviselő-testület éves munka- és üléstervéről, ami 
a rendes ülések időpontjait és az előre tervezhető 
napirendi pontokat tartalmazza. (Megtalálható Visegrád 
Város hivatalos honlapján: https://www.visegrad.hu/
onkormanyzat/donteshozatal/munka-es-ulesterv)

6. Eredményesen zárult a Sourcing Hungary Kft . által 
szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség 
keretében lebonyolított, csoportos villamosenergia és 
földgáz energia közbeszerzés. A legkedvezőbb ajánlatot 
mindhárom részteljesítésben (intézményi felhasználású 
villamos energia, közvilágítási célú villamosenergia, 
földgáz energia) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
adta. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 
a szükséges szerződések aláírására.

7. Visegrád Város hivatalos honlapjának üzemeltetője 
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 
az adóterhek növekedése miatt 30%-os üzemeltetési 
díj emelést érvényesíthessen. A Képviselő-testület az 
előterjesztést azzal a kiegészítéssel elfogadta, hogy 
az egyéni vállalkozóval kötött további szerződések 
kerüljenek összevonásra és tárgyalják egy következő 
ülésen.

8. Dr. Kucsera Tamás Gergely az elmúlt év novemberében 
bejelentette, hogy a Visegrád Sport és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány kuratóriumának elnöki 
tisztségéről le kíván mondani. A kuratórium tagjai 
elfogadták a döntést és egyben javasolták, hogy az alapító 
(Visegrád Város Önkormányzata) 2023. január 1. napjától 
Hintenberger Andrást nevezze ki elnöknek. A kuratórium 
eddigi titkára a felkérést elfogadta, a Képviselő-testület 
pedig a javaslatot egyhangúlag támogatta. Ezzel együtt 
a megüresedett titkári tisztséget Gróf Péter kuratóriumi 
tag vette át.

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

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

VÁROSHÁZI MOZAIK
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TÁMOGATÓ KÖZÖSSÉGÜNK

Brüsszelben élő kedves barátnőm pozitív visszajelzése 
az óvoda közösségi oldalain megosztott posztjairól, 
gondolkodtatott el azon, milyen szerencsésnek is 
mondhatjuk magunkat. Mai rohanó, sokszor lélektelen 
világunkban, létezik egy kis közösség, aki csupa 
szeretetből és odaadásból dolgozik, az ide járó gyerekekért 
és az óvodáért.

Ekkor tudatosult bennem, valójában milyen nagyszerű 
emberek veszik is körül Visegrád Város kis óvodáját. 
Értem ezalatt a fáradhatatlanul dolgozó kollégáimat, a 
szülőket, a minket támogató embereket, környékbeli 
vállalkozókat, az intézmény mindennapi működését 
biztosító Városgazdálkodási csoportot. 

Visszatekintve a közel két évre számtalan közös 
esemény, rendezvény zárult sikeresen. Némelyik az 
együtt töltött idő élményével, némelyik pedig valamilyen 
nemes célt szolgálva. Egy kivételes Szülői Munkaközösség 
áll a háttérben, akik számos programunknál, 
rendezvényünknél a családokkal karöltve végzi segítő, 
támogató munkáját. Itt említeném meg azokat a 
helyi lakosokat, kisvállalkozókat, akik kérésünkre és 
megkeresésünkre mindig szívesen segítenek bennünket. 
De nem feledkezhetünk meg a nagyobb cégekről sem, 
akiknek több komolyabb léptékű tervünk megvalósulását 
köszönhetjük. 

Idén januárban a Fellegvár Óvoda Alapítvány is teljes 
mértékben átalakul. Kuratóriumába és a Felügyelő 
Bizottságba óvodánk iránt elkötelezett, segíteni 
szándékozó új tagok kerülnek. 

Itt ragadnám meg az alkalmat, és szeretném megköszönni 
a leköszönő tagoknak, valamint Dobó Istvánnénak az 
Alapítvány volt elnökének eddigi munkájukat!

A közös építő, támogató munka megújult erővel tovább 
folytatódik, hiszen még számtalan ötlet és program 
megvalósítása szerepel terveink között. 

Papaneczné Papp Éva
intézményvezető

RÖVID TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS 
A 2022. ÉVBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL A KÖZELGŐ, 2023. FEBRUÁR 18-ÁN 

MEGRENDEZENDŐ FARSANGI BÁL APROPÓJÁN

A visegrádi általános iskola támogatása érdekében 
megalapított Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke a megalakulás kezdetétől elhunytáig, 2019-ig 
Mezei Anna nyugalmazott iskolaigazgató, Panni néni 
volt, aki a hivatalos tisztségével együtt járó „száraz” 
feladatok elvégzése mellett - mindenre kiterjedő 
fi gyelmével, ötleteivel, kezdeményezéseivel és szerteágazó 
tevékenységével - a lelke és motorja volt az alapítványnak. 

A 2011. április 9-én bejegyzett közhasznú szervezetünk 
- az alapító okiratában megfogalmazott céloknak 
megfelelően – azóta is évről-évre, folyamatosan 
támogatja a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó oktatással, 

művészeti neveléssel kapcsolatos feladatokat, és 
lehetőségei szerint anyagi támogatást nyújt az iskolai 
közösségi programokhoz, rendezvényekhez, valamint az 
intézmény eszközállományának fejlesztéséhez. Az iskola 
közösségének támogatása mellett a kimagasló egyéni 
teljesítmények elismerését is fontosnak tartjuk, így már a 
kezdetekkor megalapítottuk az Év Diákja-díjat, valamint 
2013 óta hozzájárulunk a Mátyás Király Művelődési Ház 
és Scheili Richárd által alapított Zoller-díj átadásának 
költségeihez. 

Az alapítvány kiemelt feladatának érzi, hogy segítse 
az iskola névadójához, Áprily Lajos költőhöz fűződő 
hagyományok (kiemelten az Áprily-hét támogatásán 
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keresztül), valamint a parajdi testvériskolával való 
kapcsolatok ápolását (VI-PA tábor). 

Az iskola szülői szervezetével, az iskolával és 
partnereinkkel együttműködve a megalakulás évétől, azaz 
2011-től (2021 kivételével) minden évben megrendeztük 
- 2011-18 között novemberben az Áprily-héten, majd 
2019-től a farsangi időszakban - az iskola támogatása 
érdekében életre hívott bált, melynek adományokból 
befolyt bevétele az egyik legfontosabb bevételi forrásunk. 

Ahogy a fentiekből is látszik, az alapítvány 
megalakulása óta szorosan együttműködik az iskola 
vezetőségével, tantestületével, a szülői szervezettel, 
valamint a mindenkori önkormányzattal és más 
helyi civil szervezetekkel, illetve évről-évre számíthat 
nagyszámú támogatójára is, akik mind anyagilag, 
mind tárgyadományok és szolgáltatások felajánlásával 
hozzájárulnak közös rendezvényeink sikeréhez. 

Főbb bevételi források:

• Farsangi bál (korábban Áprily-estély) 
adományokból befolyó bevétele 

• Pályázatok: helyi Civil Alap pályázat évente, illetve 
a kezdetektől rendszeresen, több-kevesebb sikerrel 
megpályázott alapok: a Nemzeti Együttműködési 
Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő civil és 
testvérvárosi országos kiírásai

• Pénzbeli és más céltámogatások (magánszemélyek, 
intézmények, szervezetek, cégek, képviselők eseti 
felajánlásai)

• SZJA 1% felajánlások

2022. évi főbb tevékenységek és támogatások:

• A farsangi bál szervezésében és lebonyolításában 
való részvétel az iskola szülői szervezetével és 
az intézménnyel együttműködve, nagyszámú 
támogató partnerünk segítségével

• Eszközbeszerzés: 4 db okos televízió beszerzése a 
digitális oktatás segítésére 800 000,- Ft értékben (a 
farsangi bál bevételéből)

• Anyagi hozzájárulás a Zoller-díj átadásához (saját 
forrásból)

• Családi nap támogatása (a visegrádi Civil Alap 
támogatásával és saját forrásból)

• Áprily-nap támogatása (a visegrádi Civil Alap 
támogatásával és saját forrásból)

• Egyéb támogatások: fogyóeszközök beszerzése, 
nyomtató javíttatás, tanulmányi verseny 
útiköltségéhez, zeneiskolai koncert vendéglátás 
költségéhez hozzájárulás (saját forrásból)

• Külső céltámogatások befogadása és 
adminisztrációja:

• Sí Diákolimpián induló diákok részvételi díja 
(alpolgármesteri tiszteletdíj felajánlásából)

• Sulizsák-program (Kisoroszi tagiskola pályázata)

• Fuvolavásárlás a zeneiskola számára

Kérjük, amennyiben tehetik, támogassák az alapítvány 
működését, segítve ezzel az iskolánkban zajló oktató-
nevelő munkát, közösségi programjaink megvalósítását 
és az intézmény fejlesztését! Köszönjük!

Molnár Erzsébet
a kuratórium elnöke

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: 18224764-1-13 
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A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIA ÉS A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VISEGRÁD 
ALAPÍTVÁNY ESEMÉNYEI NOVEMBER ÉS DECEMBER HÓNAPBAN

Plébániai közösségünk fi atal tagjai számára aktívan telt 
a november. Négyen vettek részt az egyházmegye által 
szervezett több alkalmas intenzív ifj úsági vezetőképző 
tanfolyamon. Köszönet azoknak a szülőknek, akik 
bevállalták fi ataljaink szállítását ezeken a szombatokon. 

Erzsébet nap előtt Félegyházi Zsuzsi tartott diavetítéses 
előadást Szent Erzsébet életéről a gyerekeknek. Az előadást 
vetélkedő követte, ahol a gyerekek megmutathatták, mi 
mindent jegyeztek meg a hallottakból. Brillíroztak a 
csapatok, alig akarták abbahagyni a játékot. 

Alapítványunk december 3-án jótékonysági és 
kézműves vásárt tartott a plébánia udvarán. Mivel 
nem akarunk versenyhelyzetet teremteni az óvodával 
és az iskolával már tavaly változtattunk a vásár 
alapgondolatán. Több évvel ezelőtt alapítványunk 
kezdte el azokat a típusú jótékonysági vásárokat, ahol 
helybeli hobbi és profi  kézművesek ajánlották fel a 
termékeiket alapítványunknak árusítás céljából. Ezeknek 
a vásároknak a bevétele tette lehetővé az orgona javítását 
és a Kálvária kápolna felújításának elkezdését. Az ötlet 
hamar megtetszett az iskolának és az óvodának is, hisz 
mindig szükség van új eszközökre és a kirándulások is 
sokba kerülnek. Az iskola néhány osztálya kezdetben 
hozzánk csatlakozott és ugyanazon alkalommal, de 
külön standokon árulták a gyerekek és a szülők a 
maguk készítette termékeket és fi nomságokat. A Covid 
időszakában elmaradtak a vásárok és amikor újra kezdett 
beindulni az élet, elhatároztuk, meghagyjuk az óvodának 
és az iskolának az olyan típusú vásárokat, ahol a szülők 
és a gyerekek saját maguk készítette tárgyakat árulnak, 
így 2021-ben másfajta vásárt rendeztünk. Környékbeli 
kézműveseket és termelőket hívtunk a plébánia udvarába, 
hogy saját hasznukra árulják portékáikat. Alapítványunk 
pedig adományokat gyűjtött a vásár alatt a közösségi 
ház fejlesztésére és programok szervezésére. Az új 
koncepció annyira bevált, hogy 2022-ben már várta és 
kérte a közönség a kézműves vásár megrendezését. 
Az előző évben részt vevő kézművesek szívesen jöttek 
újra és mivel jó hírünket vitték újabb kézművesek és 
termelők is csatlakoztak a vásárhoz. Alapítványunk 
ismét programokra gyűjtött a vásár alatt adományokat. 
Adományozóinkat süteménnyel, teával és forralt borral 
vártuk. A vásár a kézművesek és az alapítvány számára 
is sikerrel zárult. Ezúton is köszönjük minden kedves 
vásárlónak és támogatónak, hogy ellátogatott hozzánk. 
Köszönjük a Visegrádi János Templom kórusának, 

hogy dalaival igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a 
vásárba. Köszönjük segítőinknek a sok önkéntes munkát 
a vásárterület felépítésben, bontásában és köszönjük a 
fi nom süteményeket. 

December 6-án ellátogatott templomunkba Szent Miklós 
püspök. A gyermekek izgalommal várták a nagyszakállú 
püspököt, aki a jelképes kis ajándékcsomagba idén is tett 
lelki útravalót. Az óvodások egy fenyőfát kaptak, amit 
kiszínezhettek és amire minden nap, amikor valami 
jót cselekedtek, egy karácsonyfadíszt ragaszthattak. 
Az alsó tagozatosok egy betlehemet állíthattak össze a 
jócselekedeteikkel kiérdemelt matricák segítségével. A 
felső tagozatosaink, középiskolásaink és egyetemistáink 
egy kihívásfüzetet kaptak. Minden nap egy próbatétel, 
egy különleges imaszándék és egy szentírásrészlet 
várta őket. A Jézuskavárásra visszahozott fenyőfákat és 
betlehemeket mindenki megcsodálhatta a templomban. 

Decemberben kézműves hétvégét is tartottunk, a 
kisebbek karácsonyi illatpárnákat varrtak Dániel Réka 
iparművésszel a nagyobbakat pedig Félegyházi Zsuzsi az 
úgynevezett assisi hímzés rejtelmeibe avatta be. Mindkét 
foglalkozás jól sikerült, szebbnél szebb munkák kerültek 
ki a gyerekek és fi atalok keze alól.

Gyermekeinkkel és fi ataljainkkal december közepétől 
már a Jézuskavárásra is készültünk. Tolsztoj meséjének, 
a Panov apó karácsonyának átíratát adták elő Benedek 
apó karácsonya címmel. A sok egyéb elfoglaltságuk 
mellett becsülettel és szorgosan készültek, gyakoroltak. 
Akadt olyan, aki utolsó pillanatban vette át lebetegedett 
társa szerepét. A december 24-ei Jézuskaváráson a 
szereplők remekeltek. Olyan átéléssel játszották el a 
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karácsony napján Jézust váró idős cipész történetét, 
hogy több néző szemébe könnyeket csaltak és az előadás 
végén megérdemelten, hatalmas vastapsot kaptak. Szép 

befejezése és lekerekítése volt a műsornak a cserkészek 
hagyományos magyar karácsonyi énekekből álló 
dalcsokra. Köszönjük minden szereplőnek, segítőnek és 
az egész cserkészcsapatnak. 

A 2022-es évben derekasan dolgozó gyerekeket 
és fi atalokat december 30-án egy előszilveszteri 
„jutalombuliba” hívtuk, ahová jelmezben kellett 
érkezni. Volt őzikénk, baglyunk, borzunk, cicánk, 
horgászunk, focistánk, ninjánk, maffi  ózónk, bohócunk, 
boszorkányunk, varázslónk, kalózunk, kékségünk, 
laborosunk, cowgirlünk, két Lottink, Zorrónk, 
mexikóink és egy igazi Chewbakkánk is. A buli fergeteges 
volt, játszottunk, táncoltunk és rengeteget nevettünk. A 
hangulat már a tetőfokára hágott, amikor egy arab sejk, 
aki megszólalásig hasonlított Tibor atyához, is tiszteletét 
tette nálunk. A buli végén kölyökpezsgővel koccintottunk 
az új évre és megköszöntük a gyerekek és fi atalok egész 
éves aktív részvételét és munkáját. 

A téli szünetben még egy jutalomprogram várta azokat 
a nagyobbakat, akik teljesítették a Mikulás napján kapott 
füzetben lévő kihívásokat. Pizzáztunk és társasoztunk a 
közösségi házban Tibor atyával együtt. 

Kedves Szülők! Köszönjük nektek, hogy támogatjátok 
a gyerekeket, fi atalokat a közösségi programokon való 
részvételben, emellett velük együtt jöttök a minden hónap 
3. vasárnapján tartott gitáros szentmisékre. Tibor atyának 
köszönjük, hogy szeretettel és türelemmel áll minden 
kezdeményezésünk és ötletünk mellé és nem csak lelki 
útravalóval látja el gyermekeinket, hanem amikor csak 
ideje engedi aktívan részt is vesz a programokon. 

Közösségünk minden tagjának boldog új évet és a 
Jóisten áldását kívánjuk!

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

Fotó: Muckstadt Szabina
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PETŐFI 200 - PETŐFI VISEGRÁDON

Idén ünnepeljük Petőfi  Sándor születésének 200. 
évfordulóját. A Visegrádi hírek hasábjain is szeretnénk 
emléket állítani a költőnek, így az év során több, Petőfi t 
tematizáló, helyi szempontból is érdekes írással és verssel 
találkozhatnak majd az olvasók. Februárban egy korábbi, 
Szőke Mátyás c. múzeumigazgatótól származó részlettel 
indítjuk útjára a megemlékezést. 

Petőfi  Sándor 1845-ben, ha Pesten tartózkodott, gyakori, 
a családi emlékezet szerint, mindennapos látogató volt 
barátjánál Egressy Gábor színésznél. Egressy Gábor 
(1808–1866) az 1837-ben megnyílt Pesti Magyar – 1840-
től Nemzeti Színház – első nemzedékének legjelentősebb 
prózai színésze volt. Egyik alkalommal meghívta Petőfi t a 
visegrádi várhoz tervezett családi kirándulásra, amelynek 
közelebbi időpontját nem ismerjük, az 1845. június 24 és 
július 10 közötti időszak valamelyik napja lehetett. Petőfi n 
kívül az öttagú Egressy családdal tartott a gyermekek 
nevelője, egy erdélyi származású idős színész, Rácz Sándor 
is. A kirándulás részletes történetét a legidősebb gyermek, 
Egressy Ákos (1832–1914) írta meg az évtizedekkel 
később, 1909-ben megjelent „Petőfi  Sándor életéről” c. 
könyvében. Egressy Ákos a kirándulás idején már 13 
éves volt, így valószínű, hogy hitelesen emlékezett vissza 
a történtekre. A család déltájban érkezett meg gőzhajóval 
Visegrádra, a Várhegy lábához. A leírtak alapján arra 
lehet következtetni, hogy a fellegvárhoz a Várhegy északi 
oldalán próbáltak feljutni. Akkoriban a Várhegy ezen 
oldalán még nem volt kényelmes turistaút. A helyiek által 
használt, a Salamon-toronytól induló gyalogút elég nagy 
kerülővel a Schneiderréten keresztül vezetett fel a várhoz. 
A társaság mielőtt nekiindult volna a hegymászásnak, 
megpihent és megebédelt a hazulról hozott elemózsiából. 
Ezt a pihenőt valószínűleg a Mátyás-forrás környékén 
tarthatták, mivel ez volt az egyetlen lehetőség ahhoz, 
hogy vízhez jussanak. A pihenő után a család megindult 

a kissé meredek hegyoldalon felfelé a várhoz. Ha nehezen 
is, de ezt a kapaszkodót még a gyermekek is bírták. Az 
alföldi sík vidékhez szokott Petőfi ,akinek fájt a térde, a 
meredekebb részeken már bicegni és sántítani kezdett. 
Még a jó humora is elhagyta, békétlenkedő és türelmetlen 
lett. Barátját, Egressy Gábort szidta, hogy miért hívta meg 
erre a kirándulásra. Régi kedélyét az akkor tíz éves Etelka 
vidámsága, jóízű nevetése hozta vissza. A várhoz este 
felé érkezett meg a társaság, az eléjük táruló panoráma 
lenyűgözte őket. Rácz bácsi a romok aljában tüzet rakott, 
és amihez vándorszínészként nagy tapasztalata volt, 
remek nyársonsültet készített. Vacsora után Petőfi  Etelnek 
a kérésére sokat mesélt Visegrád dicső korszakáról és 
tragikus történetéről. A családfő felszólítására, mivel 
látni akarták a napfelkeltét, mindenki elővette a magával 
hozott plédet vagy egy melegebb ruhadarabot, és a romok 
szomszédságában a szabadég alatt korán nyugovóra 
tért. Másnap délelőtt, már amennyire lehetett, mivel 
mindent sűrűn benőtt a bozót és a folyondár, bejárták a 
vár hozzáférhető romjait. A nézelődés közben még egy 
rozsdás sarkantyúdarabot és egy alabárdpenge töredéket 
is találtak. Amíg a felnőttek a vár falai közt nézelődtek, 
addig Rácz bácsi levitte a két fi úgyermeket, Ákost és 
kilencéves öccsét, Árpádot a külső, keleti kaputorony 
alatti tóhoz. A bácsi szerint ez egy királyi halastó lehetett, 
amelyben feltétlenül meg kell fürödniük. A fi úkat nem 
kellett sokat biztatni, és Rácz bácsival együtt rövidesen 
a tó vizében lubickoltak. Közben a várból előkerült 
családfő és Petőfi  is csatlakozott a fürdőző társasághoz. 
A család tele szép élményekkel késő este ért haza 
Visegrádról. Petőfi re ez a kirándulás nagyon mély hatást 
tett. Rövidesen három versszakból álló verssel emlékezett 
vissza a visegrádi kirándulás során támadt érzelmeire. A 
„Visegrád táján” c. verse 1845. október 16-án jelent meg 
a Pesti Divatlapban: 

Ki mondja meg: Visegrád táján
A déli napfény
Nem a nagy Mátyás hősi szelleme?
Ki mondja meg: Visegrád táján
A bágyadt alkony
Nem Zách Klárának megtört szelleme?
Ki mondja meg: Visegrád táján
A zordon éjfél
Nem Zách Bódognak boszus* szelleme?
(*bosszús)

Visegrád albuma - magyarázata Häufl er J.  
Rajzolta és kiadja: Szerelmey Miklós. Pesten 1847.
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ANDA PINCÉSZET - INTERJÚ ANDA RICHÁRDDAL

Kezdjük az elején. Hogyan és mikor jött az ötlet, hogy 
a borok felé vegyétek az irányt? 

Családunkban generációkra visszamenőleg minden 
felmenőnk foglalkozott borkészítéssel, de ez csak a 
család saját fogyasztását elégítette ki. Így mindig is 
kapcsolatban voltunk a bor készítésével és fogyasztásával, 
de a pandémia időszakára tehető a nagy fordulópont az 
életünkben. A négy fal közé szorulva kedvtelésből borok 
bírálatával kezdtünk el foglalkozni.

Közös érdeklődésünk jó alapot adott arra, hogy 
ismereteinket tágítsuk egy szőlész-borász tanfolyamon. 
Ez nem mellesleg azzal a kellemes feladattal járt, 
hogy hétről-hétre megismerhettük az ország vezető 
borászatainak működését, technológiáját. 

A hagyományos borkészítési folyamatok már ismerősek 
voltak számunkra a képzés előtt is, azonban tudtuk, 
hogy ha belevágunk, akkor egy technológiailag fejlettebb 
rendszert szeretnénk megvalósítani.

Az első hozzánk köthető borkészítés a 2020-as 
évjárat volt, pár száz palack készült, a család örömére. 
Első hivatalos évünk a 2021-es volt, amit a korábbi 
körülmények között nem tudtunk volna megvalósítani. 
Az induláshoz rengeteg helyi segítséget és bíztatást 
kaptunk, amit ezúton is nagyon köszönünk! Szeretnénk 
kiemelni Abonyi Gézát, aki első üzemünk helyét 
biztosította, illetve Kacsán Györgyöt, aki Visegrádhoz 
méltó arculattal ruházta fel a borainkat.

A mindennapokban hányan vesztek részt a munkában?

Mint induló családi vállalkozás, természetesen a 
család minden tagját igénybe veszi. A munka dandárját 
édesapám, Anda Bálint és én végezzük. Édesanyám az 
adminisztráció terheit könnyíti rajtunk, öcsém Zalán 
pedig szüretelő- és pincemunkásként segédkezik.

Visegrád és a környék korábbi borászati 
hagyományaival kapcsolatban végeztetek esetleg 
kutatómunkát? 

Igyekeztünk az elérhető történeti forrásokkal 
megismerkedni, ebben nagyon nagy segítség volt 
számunkra Gróf Péter kutatómunkája. Szerencsére sok 
információ jutott a birtokunkba. Az tudható, hogy a 
római kor óta itt már helyi szőlőtermesztés folyik, erre 
feltárt szőlővesszők, magok és eszközök is bizonyítékot 
adnak. Tudjuk a Királyi Palota, a várhegy és a Sibrik-
domb feltárásából, hogy ezeken a helyeken is voltak 
szőlőültetvények, illetve a korai falmetszeteken is látszik, 
hogy szőlő borította a hegyoldalakat. Írásos információ 
továbbá az is, hogy az 1700-1800-as években Visegrád 
összes mezőgazdasági területe mint egy 240 hektárra volt 
tehető és ebből a szőlővel művelt terület 150 hektár volt.

A 19. század végén a fi loxéra járvány, amely kiirtotta 
egész Európában a helyi szőlőfajtákat, a környéket 
sem kímélte, teljesen elpusztultak a tőkék. Később az 
újratelepítések a szőlőbetegségeknek ellenállóbb amerikai 
fajtákra szorítkoztak (othello, concord, noah) amelyek 
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minőségi bortermelésre nem igazán alkalmasak. Többek 
között ezért veszítette el jelentőségét a Budapest környéki 
és dunakanyari szőlőtermelés. 

Hogy néz ki maga a borászat? Hol készülnek fi zikailag 
a borok?

Egyelőre vásárolt szőlőből dolgozunk. Van egy előzetes 
tervünk, hogy miképpen szeretnénk megalkotni 
egy-egy bort, ehhez rendeljük hozzá a különböző, 
kiemelt adottságú termőhelyeket. Fontos, hogy ezek 
talajösszetételben, klímában hasonlítsanak Visegrádhoz, 
ugyanis hosszú távú tervünk, hogy helyi szőlőből 
készítsük a helyi bort. Következő lépésként elkezdjük 
felkutatni a termelőket, meglátogatjuk a területeket, 
ellenőrizzük a termést, egyeztetünk a szüret időpontjáról. 
Van, hogy mi is fi zikailag részt veszünk a szüretben, van, 
hogy kapunk helyi segítséget. A telephelyünk, egy frissen 
épített garázs borászat Visegrádon. A feldolgozás, majd a 
must, borkezelés és palackozás is itt történik. 

Milyen terveitek vannak, amelyeket a közeljövőben 
szeretnétek még megvalósítani?

Mivel a vállalkozás az életciklusának az elején tart, 
ezért tervből rengeteg van, szerencsére sok ezek közül 
már meg is valósult. Fontos cél a már említett, helyi 
szőlő telepítése, hogy megmutathassuk a világnak a 
helyi terroir-t. Több környékbeli borászkollégával együtt 
igyekszünk egy dunakanyari összefogást létrehozni, a 
munka már javában folyik. Szeretnénk közösen kitűnni 
a hazai bortérképen, hosszú távon ehhez tervezünk 
kísérő programokat, rendezvényeket. Továbbá az is 
célunk, hogy megteremtsük a különböző helyi termelői 
tevékenységek folytatásának lehetőségét. Közösségben az 
erő, számunkra is jó, ha tudunk egymásra támaszkodni 
egyéb termelői területeken.

Egy olyan helyen élünk, ahol az adottságok kiválóak, a 
turizmus kiemelkedő pozíciót foglal el, mégsem tudunk 
helyi termékeket kínálni és úgy gondoljuk, hogy ez 
nagy hiba. Ha több, különböző helyi terméket előállító, 
vállalkozó szellemű ember működne, akkor közösen 
mutathatnánk meg a környékben rejlő lehetőségeket. 
Mi magát a borászatot, visegrádi  és dunakanyari 
különlegességnek tekintjük, a helyi értékekre építkezünk.

Mi jellemzi az új évjárat borait?

A koncepciónk, hogy elegáns, gyümölcsös borokat 
készítsünk, beváltotta a hozzá fűzött reményeket, tehát 
a saját stílus kialakítása jó irányban halad. Ezt vittük 
és visszük tovább idén is. A kínálatot friss, gyümölcsös 
borok adják, de az ínyencekre is gondolunk. Fejlesztjük 
a szortimentet és készülnek az érlelt fehér és hordós 
vörösboraink.

Az évjárat sajátja, hogy a nagy aszály miatt kisebb 
bogyójú fürtök, beltartalmilag gazdagabb, koncentráltabb 
ízvilágú borokat adtak. A szüreti időpontok megfelelő 
kitűzése és a borok egyensúlyának megtartása kiemelt 
fi gyelmet igényelt, de az eredményeink szerencsére 
magukért beszélnek. Első két országos megmérettetéséről 
3 ezüstéremmel tértek haza az új évjárat borai. 2022 
Év Legjobb Újbora versenyen az olaszrizlingünk és a 
Visegrád Cuvée fehérborunk, az Országos Roséversenyen 
a rosénk nyert egy-egy ezüstérmet, igen nívós hazai 
nevek társaságában. Ezekre nem csak reklám eszközként, 
hanem a szakmától kapott visszajelzésként is tekintünk. 

Aki vásárolni szeretne tőletek, hol tudja ezt megtenni? 

A termékek megtalálhatóak a KÁOSZ üzletben, a TDM 
irodában, a környék dohányboltjaiban. Természetesen 
személyes vásárlásra is van lehetőség telefonos-online 
egyeztetés útján, illetve a pincesoron kóstoló keretében 
is meg tudjuk mutatni a tételeket. Az Anda pincészet 
Facebook oldala a hivatalos fórum egyelőre, az itt 
található elérhetőségeken keresztül könnyen meglehet 
minket találni.

Az idei mennyiségünk már lehetővé teszi, hogy helyi 
éttermeknek és szállodáknak is elérhetőek legyenek a 
boraink. Úgy látjuk, hogy beérik a munkánk gyümölcse 
és egyre többen veszik komolyan a helyi termékek értékét.

Köszönöm az interjút! 

Az interjút készítette,
Gróf Boglárka
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A VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZENTENDRE HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA II.

Jégbeszakadás

A tél örömei közé tartozik, hogy a befagyott tavak folyók 
jegén előszeretettel korcsolyázunk, csúszkálunk. Gyakran 
előfordul azonban, hogy a jég teherbíró képességét 
nem jól mérjük fel, és beszakad alattunk. Különösen 
veszélyes a jég, a patakbetorkollásoknál, a peremeknél. 
Sűrű hótakaró alatt vékonyabb a jég, mint a hó nélküli 
területeken. A folyókanyarok külső oldalán, a sebes 
folyású részeken szintén vékonyabb jégre kell számítani.

Mit tegyen?

Olvassa el a fi gyelmeztető táblákat, tartsa be az 
utasításaikat. Vizsgálja meg a jég szilárdságát, ismeretlen 
jégfelületen bottal, síbottal kopogtassa meg maga előtt 
a jégfelületet. Ha többen haladnak a jégen, tartsanak 
kellő távolságot egymás között. Kerülje a repedéseket, 
töréseket. Figyelje a jég hangjait, mert ropogással, 
recsegéssel jelez a jég. A vékonyabb jég meghajlik, felülete 
süllyedni kezd. Ha ezeket észleli, azonnal feküdjön hasra, 
és lassú mozdulatokkal kússzon a part felé. 

Mit tegyünk, ha már beszakadt alattunk a jég?

Kapaszkodjunk minden erőnkkel a jég peremébe, 
hogy ne csússzunk be a jég alá, mert akkor kevés 
esélyünk van a túlélésre. Ha a jég alá kerültünk, tartsuk 
nyitva szemünket, mert a léknél világosabb a felület, 
így visszatalálhatunk a peremhez. Próbáljunk meg 
felsőtestünkkel kiemelkedni a jég peremére. Lábunkkal 
végezzünk óvatos lökő mozdulatokat, szabaduljunk meg 
felesleges ruhadarabjainktól. A lehűlés veszélye igen nagy, 
mozogjunk a vízben, de takarékoskodjunk az erőnkkel.

Hogyan segítsünk beszakadt társunkon?

Sok ember halálát okozta már, hogy a legjobb szándékkal, 
de elővigyázatlanul kezdett a mentésbe és ő is bekerült 
a jég alá. Kötélbiztosíték nélkül ne kezdjünk mentésbe. 
Széles alátámasztással mentsünk, pl. létra, deszka, bot 
segítségével. Azonnal értesítsük a mentőerőket. Hason 
csúszva közelítsük meg a társunkat. Lehetőleg többen 
mentsünk, egymást is biztosítva, de a lékhez csak egy 
ember közelítsen. Nyújtsunk kötelet, ruhadarabot a 
bajba került társunk felé. Készüljünk fel a mentőerő 
fogadására, tartsuk a társunkban a lelket, beszéljünk 
hozzá, nyugtassuk meg!

Szén-monoxid

Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt 
rejthet magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb 

egy mérgező gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési 
időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, 
súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben 
a „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid. A 
szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen a 
tünetek, vagyis a rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és 
fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek 
tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentráció esetén 
ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat.

Évente átlagosan 600 esetben riasztják a katasztrófavédelem 
tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő 
esethez. Az esetek felében kisebb-nagyobb mértékű szén-
monoxid-mérgezés is történik, melyek évente átlagosan 
10 ember életét követelik. 

A fűtési költségek csökkentése miatt napjainkban igen 
népszerű a régi nyílászárók cseréje, és helyettük jól 
szigetelő ajtók, ablakok beszerelése. Az évszázadokon 
át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez 
szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a 
lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók 
légáteresztő képessége minimális, ezért jelentősen 
csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége.

Ha más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor 
a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a 
helyiség oxigénjét, és vákuum keletkezik. Így a levegő-
utánpótlás hiánya miatt a kémény – bármennyire 
megfelelő műszaki állapotú – nem képes az égésterméket 
elvezetni, szellőzése megfordul. Egyre tökéletlenebb égés 
alakul ki, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való 
megjelenése csak idő kérdése.

A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve 
(korrózió, fagy, dinamikus hőterhelés, lerakódások), 
emiatt az említett keresztmetszet-szűkületek előbb-
utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen 
a kémények rendszeres ellenőrzése, ezek során ugyanis 
a hibák felderíthetőek, megszüntethetőek, a tragédia 
pedig megelőzhető. A saját érdekünk tehát, hogy ne 
akadályozzuk a rendszeres kéményseprői ellenőrzést, 
felülvizsgálatot, szükség szerint a kémény tisztítását, és 
fogadjuk meg a szakember tanácsait.

Mit tegyünk, ha valaki szén-monoxid-mérgezést 
szenvedett?

Szén-monoxid-mérgezés esetén több dologra is 
fi gyelnünk kell, amikor a bajbajutottakon segítünk. 
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A helyiségben vagy akár az egész lakótérben még mindig 
kimutatható lehet a mérgező gáz, ezért azonnal hozzuk 
ki a bent tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett 
területen! A szabad levegőn helyezzük biztonságba a 
mérgezést szenvedett embereket, ha pedig már el is ájultak, 
helyezzük őket stabil oldalfekvő helyzetbe! A lehető 
legrövidebb időn belül kérjünk szakszerű segítséget, 
értesítsük a katasztrófavédelmet és a mentőket az ismert 
segélyhívó számokon! Amennyiben lehetőségünk van 
a tüzelő-fűtő berendezés biztonságos lekapcsolására, a 
szellőztetésre és a gázrendszer főcsapjának elzárására, 
ezeket is tegyük meg.

Ha valaki érzi magán a szén-monoxid-mérgezés tüneteit, 
azonnal menjen a szabad levegőre, és tárcsázza a 112-
es számot, vagy a katasztrófavédelem műveletirányítási 
központját a 105-ös segélyhívó számon.

Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a 
berendezéseinket, épületgépészeti rendszerünket 
műszakilag megfelelő állapotban tudjuk, biztosított ezek 
levegő-utánpótlása, tisztában vagyunk az üzemeltetés 

veszélyeivel, valamint beengedtük a kéményseprőt 
a lakásba, akkor megfelelő biztonságban tudhatjuk 
magunkat, szeretteinket és háziállatainkat. Azonban, 
még ez sem zárja ki egy hirtelen meghibásodásból fakadó 
szén-monoxid-mérgezés veszélyét.

Ha növelni akarjuk a biztonságunkat, akkor érdemes 
szén-monoxid-érzékelőt vásárolni.

A katasztrófavédelemhez a mérgező gázzal kapcsolatban 
beérkező segélyhívások évről évre növekvő számából is 
jól látható, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-
érzékelőt Magyarországon.  Azokban a lakásokban, ahol 
volt érzékelő, nem történt haláleset. Baleset adódhat 
abból is, ha az érzékelőt nem a megfelelő helyre telepítik, 
lemerült benne az elem, lejárt a szavatossága, de abból 
is, ha rossz minőségű készüléket vásároltak. A statisztikai 
adatokból jól látszik, hogy egy érzékelő megvásárlása 
biztosan megtérülő beruházás, a gondosan megválasztott, 
jó helyre telepített szén-monoxid-érzékelő életet menthet.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mivel ez év januárjától új kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagság alakult, alulírott alapítók ezúton 
szeretnénk megköszönni a visegrádi Fellegvár Óvoda 
Alapítvány tisztségviselőinek és munkatársainak, az 
elmúlt években végzett munkáját.

Dobó Istvánné, Bogya Marianna, Zeller Ildikó, Kiss 
Ágnes, Muckstadt - Juhász Veronika Hartégen Veronika 
és Némedy Zoltán gondoskodtak az alapítvány 
zökkenőmentes működéséről, szervezték jótékonysági 
rendezvényeit, a gyermekek számára hasznos és értékes 
célokra használták fel az alapítványba befolyt összegeket.

Márton napi részvétel, bábszínházi rendezvények 
fi nanszírozása, kirándulásra busz biztosítása, alapítványi 

vásárok és napok szervezése, kerti és szobai játékok 
beszerzése, a foglalkozásokhoz szükséges eszközök 
biztosítása, mind - mind beletartozott az alapítvány 
tevékenységébe.

Önzetlen és lelkiismeretes munkájukkal nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink, unokáink ovis 
évei még szebben, tartalmasabban teljenek.

Köszönjük több éves értékes és mindenkinek csak örömet 
hozó munkájukat.

Eőryné dr. Mezei Orsolya,
Abonyi Géza

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönjük mindazok részvétét, akik az elmúlt nehéz időszakban szóban, írásban vagy a temetésen való 
részvételükkel fejezték ki együttérzésüket Sovány József "Sovi" elvesztése iránt.

Sovány és Vaik család
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FEBRUÁRI PROGRAMOK

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szokásos péntek esti előadása 

 
 

2023. február 24-én pénteken 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

Technikai okok miatt 
az előadó egyeztetése még folyamatban van, 

amint tudjuk már az aktuális programot, 
azt a szokásos csatornákon meghirdetjük. 

 

Kérjük figyeljék ezeket a fórumokat! 
 

 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2023. február 25-án szombaton 

15 és 19 óra között a művelődési házba 
a szokásos 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

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

 
 

A program ingyenes! 
 

 

Fotó: Muckstadt Szabina
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OLVASÓI LEVÉL

Tisztelt Pilisi Parkerdő Igazgatósága!

 Visegrádi lakosként hetente több alkalommal 
rendszeresen látogatom a Visegrád mellett található 
Mátyás-forrást. Kristálytiszta ivóvize évek óta csillapítja 
családom szomját. Amikor csak tehetem gyermekeimmel 
közösen, kirándulásként töltjük meg palackjainkat. 
Tapasztalatom szerint egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, valamint egyre több embert mozgat meg a 
forrás felkeresése. Igen, megmozgat, ugyanis kizárólag 
egy piciny kirándulás révén lehet feljutni a víznyerő 
helyig. Az elmúlt időszakban gondos kezek munkája 
révén szórt aprókő borítást kapott a felfelé vezető út, ami 
biztonságosabbá tette ugyan a közlekedést, de egyeseket a 
meredek keskeny úton való autóval történő megközelítésre 
ösztönöz. A mai nap 2023.01.06.-án pénteken 14:00 óra 
körüli látogatásom során ennek ismét egy bosszantó 
példájával szembesülhettem. Egy fi gyelmetlen autós 
pontosan a kereszteződésben hagyva az autóját zárta el 
a biztonságos szórt utat a bozótosba kényszerítve a többi 
kirándulót. Levelemhez mellékelem a képeket amiket a 
helyszínen készítettem. Mások is voltak ebben az időben 
vízért, mondhatni „csúcsforgalom” volt a forrásnál, ami 
eddig meglehetősen ritka jelenségnek számított, így 
mások is kerülgethették ballonjaikkal a fi gyelmetlen 
autóstársunkat. Véleményem szerint a kialakított füves 
sík terület ideális az autók elhelyezésére és felesleges pár 
10 méterrel közelebb jutni, ezzel másoknak akadályt 
jelenteni a feljutásban.

 Szeretnék javaslatot tenni a felvezető út behajtani tilos 
táblával, vagy fi zikai akadály kihelyezésével történő 
lezárására az autók elől, a hasonló esetek elkerülése 
érdekében.

 Ezúton szeretném megköszönni az illetékesek áldozatos 
munkáját a felújítást-, valamint a folyamatos karbantartást 
illetően.

 További eredményes munkát kívánok az új évben is!

 

Tisztelettel:
O.Nagy Imre
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

41266
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

 

 

 
 

 

  ELADÓ 
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 

 

 

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634
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Kovács András Ferenc 
PICTURA ET SENTENTIA

(ÁPRILY PARAJDON)

Csak elbarangol, elbolyong,

Akár a dombon vándorló verőfény,

Mint magas ősz parazsában a szél: Szirmok, virágok, bogarak Pörögnek elő belőle...

Billegető, vízirigó, pinty,

Cinke, poszáta, pirók és Philomena kíséri — bárhova léphet.

Vagy ha a kedves vadludak éke Átvonulóban visszakiáltoz rá csupasz égen.

Túl szép ez így:

Madár se tudja önnön szárnycsapását.

Mert aki van még, csak versben van otthon A villám vagy a pisztráng vad

feszülésében. Barkák selymében, málnavészben él.

Erdő, fű, havas lehetne vagy harangszó: Lakhatna falevélben, aláhulló hazában.

És mégis ragyog.

És ragyog a kép, mint sziklafalon a só.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

 
 

Február 2. csütörtök, 18:00 
A FABELMAN CSALÁD 
feliratos, amerikai filmdráma, 151’, 2022 
Rendező: Steven Spielberg 
Főszereplők: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano 
 

Sammy mindene a filmkészítés, művészi lelkű édesanyja, Mitzi 
pedig büszkén támogatja és bátorítja. A tudományokat többre 
tartó, munkájában sikeres apja, Burt se nézi rossz szemmel 
Sammy munkáit, ám inkább tekinti komolytalan hobbinak. Az 
évek folyamán Sammy dokumentálja családja kalandjait és egyre 
kidolgozottabb filmeket készít húgai és barátai főszereplésével. 
16 éves korában, amikor az Államok nyugati felére költöznek, 
Sammy felfedez egy szívszaggató titkot anyjáról, ami átértékeli 
kapcsolatukat és megváltoztatja mindannyiuk életét.  
 

Február 3. péntek, 17:00 
ALCARRÁS 
feliratos, spanyol-olasz film, 120’, 2022 
Rendező: Carla Simón 
Főszereplők: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset 
 

A Solé család generációk óta őszibarack termesztésével 
foglalkozik Alcarràsban, egy kis spanyol faluban. A 
mezőgazdasági munka azonban évről-évre nehezebb, a 
megélhetés egyre lehetetlenebb. Az idei termés az utolsó is lehet, 
mivel a környéken új beruházást terveznek, a területre vonatkozó 
tervek között pedig az őszibarackfák kivágása is szerepel. A 
család most először néz szembe egy bizonytalan jövővel, az 
otthonuknál is többet veszíthetnek.  
 

Február 3. péntek, 19:15 
M3GAN 
szinkronizált, amerikai horror, sci-fi, 102’, 2023 
Rendező: Gerard Johnstone 
Főszereplők: Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw 
 

Gemma briliáns robotikus egy játékgyártó cégnél, és a 
mesterséges intelligencia segítségével kifejleszti a M3GAN 
névre hallgató, élethű babát, melynek rendeltetése, hogy a 
gyermek legnagyszerűbb társa, és a szülők szövetségese legyen. 
Miután váratlanul a gyámsága alá kerül elárvult unokahúga, 
Gemma igénybe veszi a M3GAN prototípusát, és ennek a 
döntésének felfoghatatlan következményei lesznek.  
 

Február 4. szombat, 15:00 
A KIS WINNETOU 
szinkronizált, német családi kalandfilm, western, 103’, 2021 
Rendező: Mike Marzuk 
Főszereplők: Lola Linnéa Padotzke, Mika Ullritz, Milo Haaf 
 

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

Február 4. szombat, 17:00 
AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK HÍVNAK 
szinkronizált, svéd-amerikai vígjáték, filmdráma, 121’, 2022 
Rendező: Marc Forster 
Főszereplők: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo 
 

Otto a lakópark réme. Pedig nem hangos, nem szabálytalan. Épp 
az a baj vele, hogy szuperrendes, visszafogott, és mániákusan 
ragaszkodik a szabályok betartásához. És ha meglátja, hogy 
valaki ettől eltér, azt nem fél figyelmeztetni. Sosem unja meg a 
szabálytalanul pisiltető kutyasétáltatók, a rossz helyen parkoló 
postások és biciklijével súlyos kihágásokra vetemedő 
lapkihordók leckéztetését. De a szomszédjába költözik egy Dél-
Amerikából érkezett család, amelyik kicsit másképpen áll az 
élethez. Kicsit hangosabbak. Kicsit szabálytalanabbak. És hiába 
próbálja Otto meggyőzni őket, hogy a lakópark minél több 
szabályra vágyik, ők úgy gondolják, hogy a szeretet a lényeg.  
 

Február 4. szombat, 19:15 
M3GAN 
szinkronizált, amerikai horror, sci-fi, 102’, 2023 
 

Február 9. csütörtök, 18:00  
ALCARRÁS 
feliratos, spanyol-olasz film, 120’, 2022 
 

Február 10. péntek, 17:00 
ASTERIX ÉS OBELIX - A KÖZÉPSŐ BIRODALOM 
szinkronizált, francia vígjáték, 120’, 2023 
Rendező: Guillaume Canet 
Főszereplők: Guillaume Canet, Vincent Cassel, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche  
 

Kr.e. 50-ben a kínai császárnét megbuktatta és börtönbe záratta 
egy áruló herceg. A császárné egyetlen lánya és hűséges testőre a 
galloktól kér segítséget. A természetfeletti erővel bíró Asterix és 
Obelix örömmel fogadja a felkérést, hogy kiszabadítsák az 
uralkodót és megmentsék az országot. Ám miközben útra kelnek 
a távoli országba, egy másik nehézséggel is meg kell birkózniuk: 
Cézár szintén a trónra áhítozik, és az új hódítás reményében ő is 
a Középső Birodalom felé veszi az irányt.  
 

Február 10. péntek, 19:15 
A FABELMAN CSALÁD 
feliratos, amerikai filmdráma, 151’, 2022 
 

Február 11. szombat, 15:00 
CSIZMÁS, A KANDÚR – AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 102’, 2022 
Rendező: Joel Crawford, Januel Mercado 
 

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

Február 11. szombat, 17:00 
ASTERIX ÉS OBELIX - A KÖZÉPSŐ BIRODALOM 
szinkronizált, francia vígjáték, 120’, 2023 
 

Február 11. szombat, 19:15 
GÁTLÁSTALAN ÖRÖKÖSÖK 
szinkronizált, angol vígjáték, 96’, 2022 
Rendező: Dean Craig, James Kapner 
Főszereplők: Toni Collette, Kathleen Turner, David Duchovny 
 



A két nővér, Savanna és Macey úgy döntenek, hogy 
megpróbálnak halálos beteg nagynénjük kegyeibe férkőzni, hogy 
a házsártos vénség rájuk hagyja majd több millió dollárt érő 
ingatlanját. Azonban nem lesz könnyű dolguk, mivel nem 
maradnak sokáig vetélytársak nélkül: további, az örökség után 
ácsingózó, hasonlóan elszánt és gátlástalan rokonok jelennek 
meg, akik nem adják harc nélkül azt, ami szerintük nekik jár.  
 

Február 15. szerda, 18:00 
A SZIGET SZELLEMEI 
feliratos, ír-amerikai-angol filmdráma, 114’, 2022 
Rendező: Martin McDonagh 
Főszereplők: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan 
 

Az Írország partjaitól nyugatra, egy elzárt szigeten játszódó film 
hősei az országos cimborák, Pádraic és Colm, akiknek kapcsolata 
zsákutcába kerül, miután Colm minden előzmény nélkül véget 
vet barátságuknak. A meghökkent Pádraic, húgával és egy zűrös 
ifjúval, Dominickal az oldalán, kész mindent elkövetni, hogy 
helyrehozza a dolgokat. Folyamatos próbálkozásai azonban csak 
megerősítik korábbi barátját elhatározásában, s miután Colm 
végső ultimátumot ad neki, az események csakhamar 
eldurvulnak, a következmények pedig megrázóak lesznek.  
 

Február 16. csütörtök, 18:00  
BABYLON 
szinkronizált, amerikai film, 188’, 2022 
Rendező: Damien Chazelle 
Főszereplők: Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva 
 

Damien Chazelle új filmje egy eredeti eposz, mely az 1920-as 
években játszódik Los Angelesben, Brad Pitt, Margot Robbie és 
Diego Calva főszereplésével. A szereplőgárdát színesíti még 
többek közt Jovan Adepo, Li Jun Li és Jean Smart is. A 
túlméretezett ambíciók és elképesztő különcségek krónikája több 
karakter emelkedését és bukását követi nyomon a féktelen 
dekadencia és züllöttség korszakában a korai Hollywoodban.  
 

Február 17. péntek, 17:00 
MI KÖZE ENNEK A SZERELEMHEZ? 
szinkronizált,  angol romantikus vígjáték , 108’, 2022 
Rendező: Shekhar Kapur 
Főszereplők: Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson 
 

Hogy lehet manapság rátalálni az igaz szerelemre? A 
dokumentumfilmes, társkereső appokat pörgető Zoe erre keresi a 
választ. A lány számára ez azonban nem hozott mást, csak 
csalódást keltő férfiak végeláthatatlan sorát, ami nem csak őt, de 
excentrikus édesanyját elégedetlenséggel tölti el. Zoe gyerekkori 
barátja, Kaz számára első látásra egyszerűbbnek tűnik a helyzet, 
mivel szülei találtak a számára egy menyasszonyt Pakisztánban. 
Zoe úgy dönt, hogy következő filmjében nyomon követi az előre 
eltervezett házasság minden mozzanatát, és a forgatás közben rá 
kell ébrednie, hogy ő is rengeteg új dolgot tanul a szerelemről.  
 

Február 17. péntek, 19:15 
A SZIGET SZELLEMEI 
feliratos, ír-amerikai-angol filmdráma, 114’, 2022 
 

Február 18. szombat, 15:00 
LÉNA ÉS HÓGOLYÓ 
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, 90’, 2021 
Rendező: Brian Herzlinger 
Főszereplők: Melissa Collazo, Wade Williams, J. Gaven Wilde 
Az iskolában kiközösített, sokszor magányos Lena mindig abban 
reménykedett, hogy egyszer lesz egy igaz barátja. Egy délután 
álmai valóra válnak egy barátságos, fehér oroszlánkölyök 
alakjában. Ám egy nap a játékos Hógolyót elkapják az 
orvvadászok. Az értékes kölyköt a kegyetlen trófeagyűjtő 
próbálja megkaparintani. Lena és új barátja, Jake kétségbeesetten 
igyekeznek visszaszerezni Hógolyót.  
 

Február 18. szombat, 17:00 
MI KÖZE ENNEK A SZERELEMHEZ? 
szinkronizált,  angol romantikus vígjáték , 108’, 2022 
 

Február 18. szombat, 19:15 
BABYLON 
szinkronizált, amerikai film, 188’, 2022 
 

Február 22. szerda, 18:00 
NYOLC HEGY 
feliratos, olasz-belga-francia filmdráma, 147’, 2022 
Rendező: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch 
Főszereplők: Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi 
 

A hindu mitológia szerint nyolc hegy határolja a világot, 
amelynek a közepén egy óriási kilencedik áll. Akkor találunk rá 
a boldogságra, ha a középső hegyen éljük le az életünket, vagy 
ha beutazzuk a többi nyolcat? A két tizenéves, Pietro és Bruno 
együtt töltik a nyarakat a Dolomitokban, ősszel Pietro hazamegy 
Torinóba, Bruno viszont marad a falujában. A két fiú között 
mély barátság szövődik, ami viszont megszakad a tinédzser évek 
alatt. Pietro felnőttként keresi a helyét, bejárja a világot, míg 
Bruno szülőfalujában próbál boldogulni, ahol egy évszázados 
hagyományok alapján működő gazdaságot működtet. Csaknem 
húsz év után találkoznak újra, és most jobban egymásra vannak 
utalva, mint bármikor a korábbi életükben.  
 

Február 23. csütörtök, 18:00  
A HANGYA ÉS A DARÁZS: KVANTUMÁNIA 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 125’, 2023 
Rendező: Peyton Reed 
Főszereplők: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer 
 

A Marvel Cinematic Universe ötödik fázisát elindító filmben a 
hőstársak, Scott Lang és Hope Van Dyne folytatják kalandjaikat 
Hangyaként és Darázsként. Hope szüleivel, Hank Pymmel és 
Jane Van Dyne-nal egyetemben a Kvantumvilágban találják 
magukat, ahol különös lényekkel találkoznak és olyan 
felfedezőútra indulnak, aminek során rájönnek, hogy amit 
lehetségesnek hittek, az eltörpül a valóság mellett.  
 

Február 24. péntek, 17:00 
A BÁLNA 
feliratos, amerikai filmdráma, 117’, 2022 
Rendező: Darren Aronofsky 
Főszereplők: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau 
 

Charlie egy 270 kilós középiskolai angol tanár, akinek élete 
nagyot fordul, mikor elhagyja családját férfi szeretője miatt, 
megromlik a kapcsolata tinédzser lányával, Ellie-vel is. A férfi 
depressziója és kóros elhízása miatt régóta nem hagyta el az 
otthonát, online tartja meg óráit is. Egyetlen barátja Liz 
megpróbál neki segíteni, amiben csak tud. Egy nap Charlie úgy 
dönt, szeretne kapcsolatot teremteni elhidegült 17 éves lányával.  
 

Február 24. péntek, 19:15 
NYOLC HEGY 
feliratos, olasz-belga-francia filmdráma, 147’, 2022 
 

Február 25. szombat, 15:00 
LÉNA ÉS HÓGOLYÓ 
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, 90’, 2021 
 

Február 25. szombat, 17:00 
A BÁLNA 
feliratos, amerikai filmdráma, 117’, 2022 
 

Február 25. szombat, 19:15 
A HANGYA ÉS A DARÁZS: KVANTUMÁNIA 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 125’, 2023 
 
Támogatóink:  


